Metodická informace 098/11/18
Zpracováno dle zákona č. 259/2017 Sb., 92/2018 Sb., 368/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za
použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

Změny pro podnikatele od 1.1.2019
I. Zdravotní pojištění od 1.1.2019
Minimální výše záloh na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné se vypočte
z minimálního vyměřovacího základu, který od 1.1.2019 činí 16.350 Kč a minimální záloha na pojistné
činí 2.208 Kč. Minimální záloha za leden 2019 ve výši 2.208 Kč je splatná do 8.2.2019.

II. Sociální pojištění od 1.1.2019
Od 1.1.2019 se mění kromě minimální výše důchodového pojištění také splatnost sociálního a
nemocenského pojistného. V současné době jsou zálohy na sociální a nemocenské pojištění splatné
od 1. do 20. dne následujícího měsíce - tj. záloha na sociální a nemocenské pojistné za listopad 2018
je splatná od 1.12. do 20.12.2018.
Nově bude pojistné splatné v tom měsíci, na který se pojistné vztahuje. Pojistné za leden 2019
bude tedy splatné do konce měsíce ledna 2019.
Z tohoto důvodu přechodná ustanovení stanovila splatnost prosincového pojistného v termínu
21.12.-31.12.2018. Znamená to, že OSVČ by v prosinci měly uhradit sociální pojištění dvakrát – jednu
platbu za listopad a druhou za prosinec.
Záloha za prosinec však není povinná, v přehledu za rok 2018 pak bude o tuto zálohu větší doplatek
pojistného.
Minimální měsíční záloha na sociálního pojištění OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost je pro
rok 2019 stanovena na 2.388 Kč. Minimální výše záloh se u OSVČ mění až podáním přehledu za rok
2018.

III. Nemocenské pojištění od 1.1.2019
Od 1.1.2019 je minimální výše nemocenského pojištění stanovena na 138 Kč.
Aby na přelomu roku nemocenské pojištění OSVČ nezaniklo, je nezbytné, aby OSVČ uhradila
pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. 1. 2019 alespoň ve výši 115 Kč (minimální
pojistné pro rok 2018) a do konce ledna 2019 zaplatila ještě jednou platbou pojistné za leden
alespoň v minimální výši 138 Kč (nově stanoveno na rok 2019).

IV. Limit pro odvody pojistného u dohod o pracovní činnosti
Od 1.1.2019 se zvyšuje rozhodná částka z 2.500 Kč na 3.000 Kč pro účely zdravotního i
nemocenského pojištění. V praxi to znamená že příjem u dohody o pracovní činnosti, který
nepřekročí 3.000 Kč nebude podléhat odvodům na sociální ani zdravotní pojištění. U dohody o
provedení práce nadále platí limit 10.000 Kč za měsíc, odměna 10.001 Kč podléhá odvodům na
sociální i zdravotní pojištění.
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V. Evidence skutečných majitelů
Dne 1.1.2018 nabyly účinnosti poslední části zákona č. 368/2016, kterým se mění zákon č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
„AML zákon“). Nově účinná ustanovení zřizují evidenci skutečných majitelů, do které se zapisují
údaje o skutečném majiteli právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání.
Zápis skutečného majitele provádí příslušný rejstříkový soud nebo notář. Evidence skutečných
majitelů je neveřejná. Přístup k údajům mají pouze Rejstříkovým zákonem určené subjekty. Zápis
skutečného majitele je zapotřebí provést do 1.1.2019 a do této lhůty zápis nepodléhá soudnímu
poplatku 1000 Kč.
Skutečným majitelem se podle AML zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně
možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v příslušné právnické osobě. Teprve
v případě, kdy nelze určit, kdo vykonává uvedený vliv, považuje se za skutečného majitele u obchodní
korporace fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích
práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo
v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li
jej určit podle předchozích bodů.
Není-li žádost podána prostřednictvím notáře, podává se na formuláři, který lze vyplnit elektronicky
na stránkách Ministerstva spravedlnosti, výstupem je PDF dokument, který lze zaslat rejstříkovému
soudu v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky právnické osoby, která návrh na zápis
podává. V případě listinného návrhu musí být úředně ověřen podpis navrhovatele.
Naše společnost spolupracuje s notářkou v Novém Jičíně Mgr. Svatavou Trčkovou, která je Vám
nejen k tomuto úkonu k dispozici.

VI. Nejbližší daňové povinnosti
26.11. Přiznání a platba DPH za 10/2018, souhrnné a kontrolní hlášení
30.11. Daň z nemovitých věcí – 2. splátka pro poplatníky s daní nad 5.000 Kč i pro zemědělce
17.12. Daň z příjmů – odvod čtvrtletní resp. pololetní zálohy
Silniční daň – záloha za 10,11/2018
27.12. Přiznání a platba DPH za 11/2018, souhrnné a kontrolní hlášení

V Novém Jičíně, dne 12. 11. 2018
Zpracovaly: Ing. Kotalová Pavla, Ing. Mičulková Marta

Výtisk je určen pouze pro adresáta.
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. ©

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody
způsobené jejím nesprávným uplatněním.
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