Červenec 2015
1. července (středa)
Daň z příjmů
a) Podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2014 v prodloužené lhůtě
včetně úhrady této daně
8. července (středa)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za červenec
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Zdravotní pojištění:
a) Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob
bez zdanitelných příjmů za červenec.
10. července (pátek)
Spotřební daň: splatnost daně za květen (mimo spotřební daně z lihu)
15. července (středa)
Silniční daň :
Záloha na daň za předcházející kalendářní čtvrtletí.
17. července (pátek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červen.
20. července (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
Daňové přiznání a daň k MOSS
Daň z příjmů:
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červen ( z mezd )
Pojistné
Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na
důchodové spoření
Odvod z loterií a jiných podobných her
Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí
2015
27. července (pondělí)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za červen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Podání přiznání a daň za druhé čtvrtletí u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím.
Výpis z evidence za druhé čtvrtletí 2015 a za červen 2015
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za červen 2015 a za 2. čtvrtletí 2015
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen

Spotřební daň:
a) Splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
b) Podání daňového přiznání za červen 2015
c) 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
a) odvod částek zajištění daně za červen
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: Podání Přehledu za rok 2014 osobami samostatně výdělečně činnými
podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě.
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění: Podání Přehledu za rok 2014 osobami samostatně
výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě.
Zákonné pojištění odpovědnosti ( viz. § 121. odst. 3., Vyhlášky Ministerstva financí České republiky
č. 125/1993 Sb., v platném znění).
Ostatní informace
Změna v zákoně č. 99/1963, Sb., občanský soudní řád
Od 1.8. 2015 dochází ke změně zákona č. 99/1963. Sb., občanský soudní řád, § 299, odst.1, kde je
nově doplněno, že výkon rozhodnutí (exekuce) se vztahuje i na dohody o provedení práce.
Exekuce se na dohody o provedení práce dosud nevztahovala.
Osvobození příjmů studentů z odborné praxe
Příjmy studentů vysokých škol nemohou být osvobozeny od daně jako příjem žáků a studentů z
praktického vyučování a praktické přípravy.
Od roku 2014 obsahuje zákon o daních z příjmů ustanovení § 6 odst. 9 písm. l) osvobozující příjem
žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Vymezení příjmů je v souladu s
terminologií zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Otázkou řešenou mezi zástupci Komory daňových poradců a Finanční správy bylo, zda lze
osvobození použít i pro příjmy studentů vysokých škol, které se řídí zákonem o vysokých školách.
Argumentem pro osvobození byla skutečnost, že i studenti vysokých škol vykonávají praxi v souladu
s jejich studijním zaměřením, která následně zlepšuje postavení absolventů na trhu práce. Což byl cíl
osvobození deklarovaný důvodovou zprávou.
Podle výkladu Generálního finančního ředitelství však ustanovení § 6 odst. 9 písm. l) zákona o daních
z příjmů nelze aplikovat na studenty vysokých škol a nelze ani konstatovat, že se jedná o
terminologickou nejasnost. V zákoně o vysokých školách není definován pojem „praktické vyučování
a praktický výcvik“, tak jak je to ve školském zákoně.
Dodání vybraných nemovitých věcí – osvobození od daně z přidané hodnoty
§ 56, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nedefinuje stavební pozemek přímo,
uvedené ustanovení pouze vylučuje osvobození dodání pozemku, na němž je možno v důsledku
stavebního povolení nebo ohlášení stavět. Z toho dovozujeme, že stavebním pozemkem je podle
současné úpravy právě tento pozemek. Prodává-li tedy plátce prázdný pozemek, na který nebylo
vydáno stavební povolení, bude prodej osvobozen, a to i v případě, že je pozemek evidentně určen
k zástavbě.
§ 56, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se týkán pouze těchto vybraných
nemovitých věcí:
- zastavěného pozemku
- práva stavby
- stavby
- podzemní stavby se samostatným účelovým určením
- inženýrské sítě
- jednotky
Dodání tohoto zboží je osvobozeno od daně přidané hodnoty po uplynutí 5 let od vydání prvního
kolaudačního souhlasu nebo ode den,kdy bylo započato první užívání stavby, a to dod toho dne, který
nastal dříve,
Ze zákonného textu, jenž hovoří o kolaudaci či užívání stavby, je jasné, že osvobození prodeje
pozemku nebo práva stavby je závislé na stáří stavby, která je případně jejich součástí.

Je-li dodání vybrané nemovité věci osvobozeno od daně podle odst. 3, může si plátce zvolit zdanění.
To přichází v úvahu nejčastěji tehdy, bylo-li na stavbě provedeno technické zhodnocení a uplatněn
odpočet, případně situaci, kdy plátce neumí vyřešit, zda kolaudace, k níž došlo, byla první či nikoliv a
kupujícím je plátce s národkem na odpočet daně na vstupu.

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

