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Vážení uživatelé programu GRAND,
začátek roku 2019 přináší z hlediska zákonných úprav přímo souvisejících s užíváním programu především
parametrické změny. Jejich stručný seznam naleznete níže. Účinnost dalších schválených změn bude
nastávat až v průběhu roku a v procesu schvalování jsou i další návrhy.
Aktualizace GRANDu s nastavením mzdových a daňových parametrů pro rok 2019 bude jako obvykle
k dispozici po dvacátém lednu 2019. Objednání aktualizace provedete pomocí webového formuláře na
www.redlich.cz/index.php/objednavka/objednavka-grand. Ceny a ostatní podmínky zůstávají shodné
s předešlými roky.

Vybrané zákonné změny pro rok 2019
Sociální pojištění
• Maximální vyměřovací základ je zvýšen z 1.438.992 Kč na 1.569.552 Kč.
• Minimální záloha důchodového pojištění OSVČ se zvyšuje pro hlavní činnost z 2.189 Kč na 2.388, pro
vedlejší činnost z 876 Kč na 955 Kč.
• Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění se zvyšují na 1.090 Kč, 1.635 Kč a 3.270 Kč.
• Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se zvyšuje z 2.500 Kč na 3.000 Kč.
• Od 1.7.2019 by měla náhrada mzdy patřit i za první tři dny nemoci. Současně by měla být i mírně snížena
sazba pojistného za firmu (zatím není schváleno).

Zdravotní pojištění
• Minimální výše zálohy pojistného OSVČ je zvýšena z 2.024 Kč na 2.208 Kč, pro osobu bez zdanitelných
příjmů z 1.647 Kč na 1.803 Kč.
• Novelou zákona č. 589/1992 Sb. dochází ke změně splatnosti záloh OSVČ na důchodové i nemocenské
pojištění. Záloha za prosinec 2018 se nemusí platit, ale OSVČ může tuto platbu dobrovolně poslat v období
21. - 31. 12. 2018. Záloha zaplacená v lednu 2019 bude považována za zálohu za tento měsíc i přesto, že
nebyla uhrazena záloha za prosinec 2018. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě
považovány za zálohy na rok 2019.
www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/zmeny-v-pojisteni-osvc-od-1-1-2019.htm
• Vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, je 7.540 Kč (z hlediska mezd se týká
jen tzv. chráněných dílen).

Daň z příjmu
• Pro solidární zvýšení daně je rozhodná výše měsíčního zdanitelného příjmu 130.796 Kč.
• Pravidelně poskytovaný důchod je od daně osvobozen do částky 480.600 Kč (36 x min. mzda).

Ostatní
• Normativní náklady na bydlení pro výpočet exekucí by se měly zvýšit, zatím schváleno pouze vládou.
• Nařízením vlády 273/2018 se zvyšuje minimální hodinová mzda z 73,20 Kč na 79,80 Kč, minimální
měsíční mzda z 12.200 Kč na 13.350 Kč. Zvyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Děkuji za Vaši přízeň programu GRAND a přeji Vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2019.

S přátelským pozdravem
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