
 
 
 
 

Únor 2016   

 
1. únor (pondělí) 
Daň z příjmů 

a) odvod částek zajištění daně za prosinec 
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec  

 
Silniční daň: Podání přiznání a splatnost daně za rok 2015, zaplacené zálohy se započtou na úhradu 
skutečné daně.  
  
Daň z nabytí nemovitých věcí: Podání přiznání nebo dílčího přiznání na rok 2016. 
 
Biopaliva : Hlášení dle § 19, odst. 9, zákona č. 201/2012 Sb. 
 
Zákonné pojištění odpovědnosti úrazu nebo nemoci z povolání (§ 12, odst. 3, Vyhlášky 
Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb.) 
 
8. únor (pondělí) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za leden 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za leden. 
 
9. února (úterý) 
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. únor (pondělí) 
Daň z příjmů 
Poslední den, kdy poplatník, u kterého lze provést roční zúčtování daňových záloh ze závislé činnosti 
za rok 2015, může písemně požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování těchto 
záloh.  
Poslední den, kdy poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti, který uplatňuje nárok na nezdanitelné 
částky ze základu daně, musí u zaměstnavatele podepsat pro rok 2016 Prohlášení poplatníka … .  
Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 
  
16. únor (úterý)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc leden.  
 
22. únor (pondělí) 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden ( z mezd ) 
 
24. únor (středa) 
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu) 
 
 
25. únor (čtvrtek) 
Daň z přidané hodnoty:  
Podání přiznání a daň za leden u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím 



Souhrnné hlášení: 
Podání souhrnného hlášení za leden 2016 
Kontrolní hlášení: 
Podání kontrolního hlášení za leden 2016 
 
Spotřební daň: Podání přiznání a 
      a)  daňové přiznání za leden 2015 

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

 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016 
 
29. únor (pondělí) 
Daň z příjmů 

a) odvod částek zajištění daně za leden 
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden  

 
 
Ostatní informace 

 
Novinky v účetnictví od roku 2016 
 

KATEGORIE účetních jednotek 
 

Kategorie                          
Aktiva v tis Kč 

                      
čistý obrat 
 v tis Kč 

                 
prům. počet            
zaměstnanců 

MIKRO 
Účetní 
jednotky 

do 9 000 do 18 000 do 10 

MALÁ 
Účetní 
jednotky 

do 100 000 do 200 000 do 50 

STŘEDNÍ 
Účetní 
jednotky 

do 500 000 do 1 000 000 do 250 

VELKÁ 
Účetní 
jednotky 

Vždy subjekt veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky, 
ta která překračuje  2 hodnoty střední 

 
Subjekty veřejného zájmu 
Za subjekt veřejného zájmu se považuje účetní jednotka se sídlem v České republice, která 
je 

- obchodní společností, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k 

obchodování na evropském regulovaném trhu, 

- bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním 

družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, 

- pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a 

zajišťoven, 

- penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové 

penzijní spoření, nebo 

- zdravotní pojišťovnou. 

Vybrané účetní jednotky 



Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle 
rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady 
regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. 
Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní 
jednotka překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty pro dané kategorie účetních 
jednotek, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní 
jednotky, podle které je stanoven rozsah vedení účetnictví a rozsah a způsob sestavování 
účetní závěrky. 
Vymezení některých pojmů 
Aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy – netto!  
Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o 
prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a 
vynásobená 12. 
Průměrným počtem zaměstnanců se pro účely tohoto zákona rozumí průměrný přepočtený 
evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu. 
 
 Rozsah vedení účetnictví 
Obecné pravidlo ohledně rozsahu vedení účetnictví zní, že účetní jednotky jsou povinny vést 
účetnictví v plném rozsahu, není-li stanoveno jinak. 
Ve zjednodušeném rozsahu mohou vést účetnictví: 

-  příspěvkové organizace, pokud tak rozhodl zřizovatel, nebo 

- mikro účetní jednotka, nebo 

- malá účetní jednotka bez povinnosti auditu. 

Do ZoÚ se nám vrací pojem jednoduché účetnictví! Právnická osoba může vést jednoduché 
účetnictví pokud: 

a) není plátcem daně z přidané hodnoty, 

b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč, 

c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč a    je současně: 

 

- spolkem a pobočným spolkem, 

- odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou 

organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací, 

- organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní 

organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů, 

- církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou 

evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, 

nebo 

- honebním společenstvem. 

Pokud by účetní jednotce vznikla povinnost přejít z jednoduchého účetnictví na vedení 
účetnictví (podvojného), musí toto účetnictví (podvojné) vést minimálně 5 účetních období. 
Pro účely jednoduchého účetnictví se: 

- do celkových příjmů nezapočítávají průběžné položky a příjmy z prodeje 

dlouhodobého majetku a příjmy nahodilé a mimořádné, 

- do úhrnu majetku se nezahrnují pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich 

úhrady, pohledávky nahodilé a mimořádné a jejich úhrady. 

 

Rozsah účetní závěrky 
Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu obecně sestavují účetní jednotky, které nemají 
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 



Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem tyto účetní 
jednotky: 

-  účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále 

-  velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty  

veřejného zájmu, 

- střední účetní jednotky, 

- malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy 

podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní 

závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo 

již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot 

 
aktiva celkem 40 000 000 Kč, netto! 
roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč, 
průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50, 
ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní 
závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již 
dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené bodech 1 až 3 předešlé odrážky. 
Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu tvoří součást účetní 
závěrky obchodních společností. Tyto přehledy však nesestavují následující účetní jednotky: 

a)  banky, 

b)  pojišťovny, 

c)  penzijní společnosti, 

d)  mikro účetní jednotky, 

e)  malé účetní jednotky. 

 
 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel    


