
 
 
 

Únor 2020   
 
10. únor (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za leden. 
 
Spot řební daň: splatnost daně za prosinec (mimo spotřební daně z lihu)  
 
17. únor (pond ělí) 
Oznamovací povinnost 

• Oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2019, 
odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS 
ve výši povinného podílu za rok 2019 

  
18. únor (úterý)  
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc leden.  
 
20. únor (st ředa) 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden ( z mezd ) 
 
Sociální a zdravotní pojišt ění 
odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2020 
 
24. února (pond ělí) 
Spot řební daň: 

a) splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu) 
b) podání daňového přiznání za leden 
c) podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 

zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za leden (pokud vznikl nárok) 
 

25. únor (úterý)  
Daň z přidané hodnoty:   
Podání přiznání a daň za leden u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím 
 
Souhrnné hlášení: 
Podání souhrnného hlášení za leden  
 
Kontrolní hlášení: 
Podání kontrolního hlášení za leden  
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostatní informace 
 
Změny ve zdan ění korunových dluhopis ů 

Od 1.1.2020 vstoupilo v platnost přechodné ustanovení, které mění zdaňování tzv. „korunových 

dluhopisů“. Dříve platilo, že základ daně u úrokových příjmů vyplácených fyzickým osobám z 

korunových dluhopisů vydaných před 1. lednem 2013 zaokrouhluje na úrovni každého cenného papíru 

směrem dolů, a to i v případě, že se jedná o cenné papíry stejného druhu vydané jedním emitentem. 

Stejně tak se směrem dolů zaokrouhlí i výsledná srážková daň, což může vést k faktickému 

nezdanění úrokových příjmů z korunových dluhopisů. 

Nyní bylo přidáno přechodného ustanovení k § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů, jímž se 

odstraňuje výjimka ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z korunových dluhopisů emitovaných před 

1. lednem 2013. Platí tedy, že úroky z korunových dluhopisů budou již zdaňovány standardním 

způsobem v podobě 15% sazby srážkové daně, tedy bez umožnění zaokrouhlení základu daně a 

výsledné daně u jednotlivých dluhopisů, a to bez ohledu na datum emise. 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel    


