
 
 

 
 
 

Červenec 2020   
 
1.  července (st ředa) 
Daň z příjmů: 
Podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2019 v prodloužené lhůtě včetně 
úhrady této daně  
 
Oznámení dle § 38v 
Oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 
mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem) 
 
Oznámení CRS (GATCA) 
Podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
Oznámení FATCA 
Podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
8.  července (st ředa) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za červen. 
 
10.  července (pátek) 
Spot řební daň: splatnost daně za květen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. července (st ředa) 
Silni ční daň: 
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020 
 
17. července (pátek) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červen 
(elektronická forma) 
 
20. července (pond ělí) 
Daň z přidané hodnoty:   
Daňové přiznání a daň k MOSS  
 
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojišt ění a pojistné za zdravotní pojišt ění: záloha zaměstnavatele za červen 
 
Daň z příjmů: 
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 
 
27. července (pond ělí) 
Odvod z loterií a jiných podobných her  
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020 
 
Daň z přidané hodnoty:   
Daňové přiznání a daň za červen 2020 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2020 u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím.  
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za červen 2019 a za 2. čtvrtletí 2020 
 
 



Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za červen  
 
Energetické dan ě:    
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 
 
Spot řební daň:  

• Splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu) 
• Podání daňového přiznání za červen 
• Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 

zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za červen (pokud vznikl nárok)  
 
31. července (pátek) 
Daň z příjmů: 

• Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 
• Podání hlášení o zajištěné dani za červe 

 
Pojišt ění odpov ědnosti  
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu za 3 čtvrtletí 
 
Sociální pojišt ění 
Odvod zálohy OSVČ za červen, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červen 
 
 
 
Ostatní informace 
 
Prominutí pojistného na sociální zabezpe čení a příspěvku na státní politiku zam ěstnanosti 
 
Dne 30. června 2020 ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 300/2020 o prominutí pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako 
poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. 
Podrobnější informace o balíčku „antivirus C“ jsou dostupné na stránkách ministerstva práce a 
sociálních věcí. 
Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí 
zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše 
pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění. 
Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 
zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění. Do počtu 50 zaměstnanců se 
zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují, například z důvodu 
mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady mzdy (neplacené dovolené) a 
jiných překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď. 
Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v porovnání 
se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 % 
Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří 
uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 
nesnížil o více než 10 %. 
Zaměstnavatel odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího 
základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a 
ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného. 
 
Snížení ro čních sazeb dan ě silni ční  
 
Současně v rámci balíčku změny daňových zákonů, které jsou novelizovány zákonem č. 299/2020 
Sb., ze dne 1. 7. 2020, se snižují sazby daně u vozidel nad 3,5 tuny. Část zaplacených záloh na daň 
silniční za zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
odpovídající kladnému rozdílu mezi zaplacenou zálohou a výší zálohy vypočtené s použitím sazeb 
daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se použije postupně na úhradu záloh ve zdaňovacím období roku 2020 splatných ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona a daně silniční za zdaňovací období roku 2020. 
 
Uplatn ění daňové ztráty zp ětně za předcházející období 
 



Rozšiřuje se možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to na 2 
zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období nebo období, za které se podává 
daňové přiznání, za která se daňová ztráta stanoví. Výše takto uplatnitelné daňové ztráty je omezena 
částkou 30 000 000 Kč (v souhrnu za obě předcházející období). Postupem při uplatnění daňové 
ztráty zpětně za předcházející období (§ 38zh ZDP) je stanovena zákonná fikce pro datum podání 
dodatečného daňového přiznání v případech, kdy je podáváno současně s řádným daňovým 
přiznáním a je dodatečně uplatňována daňová ztráta, která je tvrzena v řádném daňovém přiznání. 
Stanoví se možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od 
základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po období, za které byla stanovena. Oznámení 
o vzdání se práva musí být učiněno ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které byla 
daňová ztráta stanovena, a poté, co bylo učiněno je již nelze vzít zpět. Stanoví se povinnost 
poplatníka uvést v daňovém přiznání nebo v dodatečném daňovém přiznání při uplatnění daňové 
ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, jakou daňovou ztrátu (tj. stanovenou za jaké 
konkrétní období) uplatňuje a v jaké výši. 
 
Uplatn ění „o čekáváné“ da ňové ztráty 
 
Stanoví se možnost uplatnění „očekávané“ daňové ztráty za první zdaňovací období poplatníka, které 
skončilo ode dne 30. června 2020, jako položky odčitatelné od základu daně v bezprostředně 
předcházejícím období. Výše takto uplatnitelné „očekávané“ daňové ztráty je omezena částkou 30 000 
000 Kč. Pokud nebude tato „očekávaná“ daňová ztráta následně pravomocně stanovena minimálně v 
očekávané výši, vznikne poplatníkovi povinnost podat dodatečné daňové přiznání. Očekávanou 
daňovou ztrátu je tedy možné uplatnit v daňovém přiznání pouze za první zdaňovací období 
bezprostředně předcházející období, za které si poplatník tuto daňovou ztrátu určil. Informace k 
postupu uplatnění „očekávané daňové ztráty“ v daňovém přiznání jsou zveřejněny na webových 
stránkách finanční správy prostřednictvím 
 
Změny v zákon ě o dani z p řidané hodnoty 
 
Nově jsou do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařazeny: 
 

- ubytovací služby – kód CZ-CPA 55, 
- poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, 

na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní 
události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do 
botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků – kód CZ-CPA 59.14, 90, 91, 93, 

- poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních 
zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží – 
kód CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11, 

- služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní – kód CZ-CPA 96.04, 
- osobní doprava lyžařskými vleky – kód CZ-CPA 49. 

 
 

S případnými dotazy nás m ůžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


