
 
 
 
 
 
 

Ř í j e n    2020 
 
1. října (čtvrtek) 
Daň z přidané hodnoty 
Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH za rok 2019    
8. října (čtvrtek) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za září 

 
12. října (pond ělí) 
Spot řební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. října (úterý) 
Silni ční daň: Záloha na daň za předcházející kalendářní čtvrtletí (3Q/2020) 
 
16. října (pátek)  
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc září 
 
20. října (úterý) 
Daň z přidané hodnoty:  Přiznání a splatnost k MOSS  
 
Sociální pojišt ění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 
 
Zdravotní pojišt ění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 
 
Daň z příjmů: Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za září (z mezd) 
 
Odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a 
zaplacení podobných her zálohy za 3 čtvrtletí 
 
26. října (pond ělí) 
Daň z přidané hodnoty:   

a) podání přiznání a splatnost daně za září u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
b) podání přiznání a splatnost daně za třetí čtvrtletí u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za září 2020 a za 3. čtvrtletí 2020 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za září 2020 a za 3. čtvrtletí 2020 
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září  
 
Spot řební daň:  

a) daňové přiznání za září 
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 

technického benzínu a mazacích olejů za září (pokud vznikl nárok). 



c) Splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)   
 

Energetické dan ě: podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a 
splatnost související jistoty 
 
2. listopadu (pond ělí) 
Daň z přidané hodnoty:   
Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být 
registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace  
 
Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 
 
Sociální pojišt ění: odvod zálohy OSVČ za říjen, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za říjen 
 
Pojišt ění odpov ědnosti: zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 
úrazů nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 4 čtvrtletí 2020 
 
Ostatní informace 
 
Poslední lh ůta pro úhradu záloh na silni ční daň za 1. a 2. čtvrtletí 2020 

Dne 31. 3. 2020 vyšlo ve finančním věštníku rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení u záloh na 

silniční daň, pokud bude záloha na daň silniční splatná 15.4. a 15.7.2020 uhrazena do 15.10.2020. 

Upozorňujeme tedy na blížící se termín této lhůty. Po této lhůtě bude úrok již nabíhat. 

 

Zrušení zákonného opat ření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých v ěcí 

Dne 25. září 2020 je zákonem č. 386/2020 Sb., zrušena daň z nabytí nemovitých věcí, a to se 

zpětným účinkem pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019. 

Na případy, na které dopadá zrušení daně zákonem 386/2020 Sb., se dosud vztahoval generální 

pardon pro podávání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí  a placení této daně. Kdo tedy tohoto 

pardonu využil, tak se již přiznáváním ani placením daně z nabytí nemovitých věcí nemusí zabývat. 

Kdo daň uhradil a vztahuje-li se na něj zrušení zákonem 386/2020 Sb., může nyní požádat o vrácení 

této daně (podáním žádosti o vrácení přeplatku na dani). 

 

Součástí zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí jsou také změny zákona o daních z příjmů: 

- pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z 

příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let 

- pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč 

(podle původního vládního návrhu měl být tento odpočet pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 

zcela zrušen). 

- Podle příslušného přechodného ustanovení zákona 386/2020 Sb. je daň zrušena u převodů, 

kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později. 

 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


