
 
 

 
Květen 2020  
 
 
4. květen (pond ělí) 
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojišt ění. 

Podání Přehledu za rok 2019 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání 
k dani z příjmů v neprodloužené lhůtě. 

 
Zdravotní pojišt ění 

Podání Přehledu za rok 2019 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání 
k dani z příjmu fyzických osob v neprodloužené lhůtě. 

 
Daň z příjmů 
 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc březen. Odvod zajištění 
daně za měsíc březen 
 
11. květen (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění: Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a 
pojistné osob bez zdanitelných příjmů za duben 
 
Spot řební daň:  
Splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu) 
 
12. květen (úterý) 
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojišt ění. 
platba pojistného nebo doplatku pojistného za roku 2019 (do 8 dnů od podání přehledu) 
 
Zdravotní pojišt ění 
platba pojistného nebo doplatku pojistného za roku 2019 (do 8 dnů od podání přehledu) 
 
20. května (st ředa) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc duben  
 
Zdravotní pojišt ění  
Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc duben  
 
Sociální pojišt ění  
Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc duben  
 
Daň z příjmů  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za duben  ( z mezd ).  
 
25. květen (pond ělí)  
Spot řební daň:  

a)  Splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu) 
b) Podání daňového přiznání za duben  
c) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 

zelené nafty a ostatních (technických benzínů za duben  - pokud vznikl nárok)  
 
Daň z přidané hodnoty:   



Podání přiznání a daň za duben u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za duben  
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za dube 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben  
 
Ostatní informace 
 
Návrh na zp řísnění podmínek pro osvobození p říjmů z prodeji nemovitosti 
MF už dávno pracuje na daňovém balíčku pro rok 2021. Jeho součástí je i změna, která má zkrotit 
před koronavirovou krizí rostoucí ceny nemovitostí. Konkrétně ztížit pozici „spekulantům“, kteří byty a 
domy kupují „jen“ na investici. 
 
Pokud návrh projde, nemovitosti nakoupené od roku 2021 pro jiné než vlastnické bydlení bude muset 
jejich majitel držet 15 let, aby z jejich prodeje nezaplatil daň z příjmu. Takzvaný časový test se 
prodlužuje z dosavadních pěti let. Nemovitosti užívané k vlastnímu bydlení bude možné i nadále 
prodat po dvou letech, aby se z jejich prodeje nemusela hradit daň z příjmu. 
 
V současné době se tyto příjmy nedaní, pokud mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynulo alespoň 
pět let. Nově se tato lhůta prodlužuje na 15 let. 
 
Změny sazeb DPH od 1. 5. 2020 
I když řada daňových povinností je v současné době posunuta, změny v sazbách DPH vstupují v 
účinnost od 1. 5. 2020. 
 
Novelizace zákonem č.  256/2019 Sb., která souvisí s další vlnou EET, do 10% sazby přeřazuje 
dodání pitné vody, vodné a stočné. Rozhodující pro určení sazby daně, která má být přiznána, je 
okamžik přijetí platby nebo okamžik uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
Do 10% sazby se přesouvají e-publikace. 
 
Z 15% do 10% sazby daně se přesouvají stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného piva 
(pouze v kódu NCS 2203 00 10, v nádobách o obsahu převyšujícím 10 l). Potraviny zůstávají v 15% 
sazbě. 
 
Vybrané služby osobního charakteru budou nově podléhat DPH 10 %: 

- služby čištění vnitřních prostor v domácnostech vč. mytí oken, 
- domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, 
- opravy obuvi, kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků, 
- opravy jízdních kol, 
- kadeřnické a holičské služby. 

 
Vláda schválila upravenou novelu da ňového řádu, p ředpokládaná platnost 1. 1. 2021  
Upravená novela vychází z původní předlohy, která nebyla Poslaneckou sněmovnou přijata, poté, co ji 
Senát vrátil k projednání. 
Novela mimo jiné obsahuje ukotvení elektronizace daní, např.: Daňovým poplatníkům, kteří podají 
daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů 
o 1 měsíc. Oproti původní verzi obsahuje předloha drobné změny. Novela zachovává dosavadní lhůtu 
pro vracení daňových odpočtů. Současně ale dochází k úpravě institutu zálohy na daňový odpočet. 
„Nalezli jsme konsensus na vrácení zálohy na daňový odpočet, který se sice nebude vracet tak rychle 
jako v předchozím návrhu, ale umožní nám původní záměr alespoň částečně realizovat,“ uvedla 
ministryně financí. Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, přinese 
změna zlepšení z hlediska jejich cash-flow a zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu. Nově 
návrh zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, které dnes není 
možné. Zároveň novela přiznává daňovým subjektům oproti původní verzi návrhu kompenzaci v 
dvojnásobné výši, pokud po nich bude vymáhána nesprávně stanovená či zajištěná daň. 



Předloha navrací liberační lhůtu, po kterou nevzniká úrok z prodlení s platbou daně. V současnosti 
činí tato tolerance 4 pracovní dny. V původním návrhu měla být vypuštěna bez náhrady. Nyní se do 
návrhu zákona vrací ve zkrácené kompromisní délce 3 kalendářních dnů.  
 
Formát tzv. formulářových podání bude nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou 
Ministerstva financí. Zároveň bude výslovně vyjádřeno, že v případě podrobností údajů o 
skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu a dalších údajů nezbytné pro správu daní 
bude vydání vyhlášky povinné. 
 
Účinnost p ředložené novely da ňového řádu je navržena na 1. ledna 2021, pouze v p řípadě, že 
bude řádně schválena . Tomu je přizpůsobeno i přechodné ustanovení týkající se prodloužení lhůty 
pro podávání elektronických daňových přiznání tak, aby bylo možné tento benefit využít již pro podání 
daňových přiznání za zdaňovací období roku 2020. 
 
Kompenza ční bonus  
 
Dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v 
souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který vyšel dne 14. 4. 2020 ve Sbírce zákonů, může 
OSVČ po splnění stanovených podmínek podat Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu za 
bonusové období 12. 3. až 30. 4. 2020. Výše bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den 
bonusového období. 
 
Více informací doporučujeme sledovat přímo na adrese finanční správy, kde naleznete veškeré 
pokyny i nejčastější dotazy ohledně vyplnění žádosti. 
 
S případnými dotazy nás m ůžete kdykoliv kontaktovat, rádi Vám je zodpovíme, či navrhneme 
řešení.  
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     

 


