
 
 
 

Červen 2020   

 
 

1. června (pond ělí) 
 
Daň z příjmů 

a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 
b) Odvod částek zajištění daně za duben 

 
Daň z nemovitostí: 

a) Daň z nemovitých věcí na rok splatná najednou poplatníky neprovozujícími zemědělskou 
výrobu a chov ryb, jejichž roční daňová povinnost nepřesáhla Kč 5 000,-- . 

b) První splátka daně z nemovitých věcí na rok placené ve splátkách poplatníky neprovozujícími 
zemědělskou výrobu a chov ryb. 

 
Sociální pojišt ění 
 Odvod zálohy OSVČ za květen, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen  
 
8. červen (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za květen. 
 
9. června (úterý) 
Spot řební daň: splatnost daně za duben (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. červen (pond ělí) 
Daň z příjmů 
Záloha na daň z příjmů pro čtvrtletní a pololetní plátce daně. Platí rovněž pro poplatníky, kteří podávají 
přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě k 30.6.2020 
 
18. červen ( čtvrtek) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc květen.  
 
22. červen (pond ělí) 
Sociální a zdravotní pojišt ění 
Odvod pojistného zaměstnavatele za květen 
 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za květen (z mezd). 
 
25. červen ( čtvrtek) 
Spot řební daň 
Splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu) 
 
Daň z přidané hodnoty:   
podání daňového přiznání a splatnost daně za květen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za květen.  
 
 



Souhrnné hlášení  
Podání souhrnného hlášení za květen. 
 
Spot řební daň :  

• Splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu) 
• Daňové přiznání za květen 
• Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 

technického benzínu a mazacích olejů za květen (pokud vznikl nárok).   
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen. 
 
30. června (úterý) 
Sociální pojišt ění 
 Odvod zálohy OSVČ za duben 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen 
 
Daň z příjmů 
Odvod srážkové daně za květen 
 
Ostatní informace  
 
Snížení úrokových sazeb ČNB od 11. 5. 2020 
 
Od 11. 5. 2020 bankovní rada ČNB opět snížila úrokové sazby. 

- 0,25% dvoutýdenní repo sazba 
- 1,00% lombardní sazba 
- 0,05% diskontní sazba – ta zůstala na úrovni ze dne 27. 3. 2020 

 
Pro výpočet úroku z prodlení za prvé pololetí roku 2020 se ještě použije dvoutýdenní reposazba ve 
výši 2,00%. 
 
Přerušení EET do 31. 12. 2020 
 
Od 1. 5. 2020 mělo dojít novelou zákona o EET č. 256/2019 k rozšíření evidence hotovostních tržeb 
na všechny obory podnikání a zároveň k zavedení možnosti evidence v tzv. off-line režimu formou 
papírových účtenek. 
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl přijat zákon 137/2020 Sb., o některých úpravách 
v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Tento zákon zrušil povinnost 
evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb od 27. 3. 2020 do uplynutá 3 měsíců od ukončení 
nouzového stavu. Tato lhůta však byla zrušena novelou č. 137/2020, kterou schválil dne 26. 5. 2020 
parlament, nyní se ještě čeká na dokončení legislativního procesu, ale nepředpokládá se vetování 
zákona prezidentem. Na základě této novely bude přerušena evidence hotovostních tržeb až do 
31. 12. 2020. Novela nyní čeká na schválení v senátu. 
 
 
S případnými dotazy nás m ůžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


