
 
 
 
 

Březen 2015   

 
2. březen (pondělí) 
Daň z příjmů 

- Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 
- Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015   

 
Odvod z loterií a jiných podobných her 
Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 
2014 
  
 
9. březen (pondělí) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za únor (nemocenské 
pojištění je dobrovolné). 
 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za únor. 

 
 
12. březen (čtvrtek) 
Spotřební daň: splatnost daně za leden (mimo spotřební daně z lihu)  
 
 
16. březen (pondělí)  
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti. 
Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru. 
 
Podání oznámení platebního zprostředkovatele  
 
 
17. březen (úterý)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc únor.   
 
 
20. březen (čtvrtek) 
Daň z příjmů  

a) Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za únor ( z mezd ) 
b) Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014   

 
Pojistné  
Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na 
důchodové spoření  
 
 
25. březen (středa) 
Daň z přidané hodnoty:  

a) Podání přiznání a daň za únor u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím 
b) Souhrnné hlášení za únor 2015 
c) Výpis z evidence za únor 2015 



  
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor  
 
 
Spotřební daň:  
      a) daňové přiznání za únor  

b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a  
technického benzínu a mazacích olejů za únor (pokud vznikla nárok) 

c) splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)    
 
 
31. březen (úterý) 
Daň z příjmů  

a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 
b) Odvod částek zajištění daně za únor  
c) Podání plné moci k zastupování, pokud daňové přiznání za rok 2014 zpracovává a předkládá 

daňový poradce v prodloužené lhůtě (§ 136 odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, 
v platném znění) 

d) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2014 v neprodloužené lhůtě. Zálohy na daň 
zaplacené v průběhu zdaňovacího období 2014 se započtou na úhradu skutečné daně za rok 
2014. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne 
lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro 
podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. 

 
 

Pojistné 
a) podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014 a splatnost zálohy 
na důchodové spoření 
b) podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014 
v neprodloužené lhůtě.   

  

 
Ostatní informace 

 
Upozornění GFŘ - k registračnímu údaji „skutečné sídlo“  
 
Finanční správa vydala upozornění, které poukazuje na povinnost uvádět v registračních údajích 
skutečné sídlo osoby povinné k dani. Je nezbytné při registraci a nadále i při všech následných 
změnách uvádět vždy pravdivé a úplné údaje. Upozornění se týká případů, kdy má osoba povinná 
k dani odlišné místo bydliště a místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodování týkající se řízení osoby 
povinné k dani. Upozorňujeme, že v poslední době finanční správa vyvíjí velkou iniciativu 
ohledně subjektů, které mají sídla v office housech či jiných místech, kde nejde o sídlo faktické 
(správci daně mají seznam těchto míst, též si situaci prověřují osobně na místě). 
V případě porušení může dojít k postihům, jednak k pokutě a jednak k označení institutem 
nespolehlivý plátce. V souvislosti s uvedením registračních údajů upozorňujeme dále na to, že 
v případě změně registračních údajů je třeba postupovat dle § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb. – 
daňový řád. Upozorňujeme dále na případnou povinnost elektronického podávání, viz oddíl 10 tohoto 
čísla.U stávajících registrací je potřeba dohlásit změnu v registraci, pokud se skutečné místo 
liší od formálního! 
 
 
Sbírka listin 
Upozorňujeme klienty na ustanovení Zákona o účetnictví § 21a odst. 1, které ukládá povinnost 
účetních jednotek zveřejňovat výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky. Při 
nesplnění této povinnosti může být vyměřena pokuta až do výše 3 % brutto aktiv. 
 



 
Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu 
Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „daňový řád“), zavádí od 1. ledna 2015 povinnost činit vyjmenovaná podání za zákonem 
stanovených podmínek pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 
daně.  
Tato povinnost se týká daňových subjektů, jejich zástupců (tj. zákonných zástupců nebo opatrovníků, 
ustanovených zástupců, zmocněnců, společných zmocněnců a společných zástupců) a dále osob 
ustanovených podle zákona, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům (zejména osoby 
spravující pozůstalost, svěřenští správci a insolvenční správci) za předpokladu, že tyto osoby činí 
podání vůči Finanční správě České republiky a zároveň v době, kdy podání činí, mají 

a. buď zpřístupněnu datovou schránku, 
b. nebo zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

Uvedená povinnost se vztahuje na podání vymezená v § 72 odst. 1 daňového řádu (tj. přihlášku k 
registraci, oznámení o změně registračních údajů včetně žádosti o zrušení registrace, řádné daňové 
tvrzení a dodatečné daňové tvrzení). 
Pro splnění povinnosti činit vybraná podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu je nutné, 
aby podání bylo vždy činěno výhradně způsobem podle § 71 odst. 1 písm. a) až c) daňového řádu, 
tedy datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo odeslanou 
prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze 
přihlásit do jeho datové schránky. 
Ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu (tedy podání datovou zprávou bez uznávaného 
elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, potvrzené do 5 dnů způsobem uvedeným v § 
71 odst. 1 daňového řádu, tj. např. písemně, formou tzv. e-tiskopisu, nebo ústně do protokolu) se v 
tomto případě neuplatní. Takové podání bude posouzeno jako podání vadné, jehož vada spočívá v 
nedostatku předepsané formy, a podatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 odst. 1 
daňového řádu. 
Nicméně s ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, 
bude finanční správa po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015) akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 
daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu, aniž by správce daně 
vyzýval k odstranění vad podání spočívajících v nedostatku elektronické formy (blíže k tomu v 
samostatném sdělení „Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné 
elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – 
tzv. e-tiskopisem“). 
Pokuta ve výši 2 000,- Kč (§ 247a odst. 2 daňového řádu) bude uložena v případech, kdy jedinou 
vadou podání je nedostatek elektronické formy ve smyslu § 72 odst. 4 daňového řádu, a zároveň se 
jedná o některý z typů podání uvedených v „Seznamu podání, na něž se hledí jako na podání bez 
vady, jsou-li učiněny jinak než elektronicky, ačkoli měly být učiněny elektronicky dle § 74 odst. 4 
daňového řádu U podání uvedených v tomto seznamu nebude tedy nedostatek elektronické formy 
považován za vadu podání a správce daně nebude vyzývat osobu, která podání učinila, k odstranění 
vady. 
Pokud se nejedná o některý z typů podání uvedených v citovaném seznamu, bude nedostatek 
elektronické formy považován za vadu podání, k jejímuž odstranění ve stanovené lhůtě správce 
daně vyzve osobu, která podání učinila. V tomto případě se pokuta ve výši 2 000,- Kč neuloží. Pokud 
však nedojde k nápravě vady ve stanovené lhůtě, bude takové podání považováno za neúčinné 
(tedy se na ně bude hledět, jako by nebylo vůbec podáno). 
 
 
 
 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


