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8. listopad (pátek) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za říjen 

 
11. listopad (pond ělí) 
Spot řební daň: splatnost daně za září (mimo spotřební daně z lihu)  
 
18. listopad (pond ělí) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc říjen 
 
20. listopad (st ředa)  
Sociální pojišt ění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 
 
Zdravotní pojišt ění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 
 
Daň z příjmů:  
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za říjen (z mezd) 
 
25. listopad (pond ělí) 
Spot řební daň: 
Splatnost daně za záři (pouze spotřební daň z lihu) 
 
Daň z přidané hodnoty:   
Podání přiznání a daň za říjen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za říjen  
 
Kontrolní hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za říjen  
 
Spot řební daň:  

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

technického benzínu a mazacích olejů za říjen (pokud vznikla nárok) 
 

Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen  
 
30. listopadu (sobota) 
 
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojišt ění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za říjen (nemocenské 
pojištění je dobrovolné). 
 
 



 
Ostatní informace 
 
Informace k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí 
Od 1. listopadu 2019 nabývá účinnosti novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje osvobození podle §7 zákonného opatření. Uvedená novela se 
bude moci aplikovat pouze na případy, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1. 
11. 2019 a později. To znamená, že k tomuto dni vzniknou právní účinky vkladu do katastru 
nemovitostí, případně dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou). Na případy, kterých 
vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. 10. 2019, nelze změny založené 
novelou aplikovat. 
 
Od účinnosti novely zákona bude od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí 
vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě, která: 
 

- nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, 
vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze 
o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek, 

- nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s 
bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru. 
 

K nabytí vlastnického práva k jednotce musí dojít v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí 
užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve. 
 
Zaokrouhlování DPH od 1.10.2019  
Dne 14. 10. 2019 připomněla finanční správa změnu ve výpočtu DPH a zaokrouhlování. Na začátku 
října totiž skončilo přechodné období užívání §37, jež se měnil novelou zákona č. 80/2019 Sb., 
s účinností od 1. 4. 2019.  
 
Nově je stanoven způsob výpočtu takto: 
plnění včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti) a 
částkou, která se vypočítá jako podíl částky vymezené v § 37 písm. b) bod 1 a koeficientu 1,21 v 
případě základní sazby, 1,15 v případě první snížené sazby nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby 
daně. 
 
Výpočet daně „zdola“ vymezený v ustanovení § 37 písm. a) zákona o DPH zůstává od 1. 4. 2019 
stejný, jaký byl do 31. 3. 2019 (tj. daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně). Uvedená 
změna má za následek sjednocení částek (shodné výsledky) vypočtené daně bez ohledu na zvolenou 
metodu výpočtu. Nově již nedochází k žádným (ani malým) rozdílům ve výsledcích. 
 
Stanovení zaokrouhlování celkové úplaty: 
Jak bylo uvedeno výše, do základu daně není zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové 
úhrady (úplaty) při platbě v hotovosti (§37 písm. b) bod 1 novely ZDPH). Novela ZDPH zároveň 
výslovně neupravuje postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením v případě úplaty za zdanitelné 
plnění provedené formou bezhotovostních plateb. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku 
není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny, protože lze podle ustanovení § 13 zákona č. 6/1993 Sb., 
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, částky k úhradě uvádět na dvě desetinná 
místa. Smyslem a cílem úpravy novely ZDPH je odstranit doposud možné opakované zaokrouhlování 
a dále zamezit případům, aby pouze a jen z důvodu zaokrouhlovacího rozdílu docházelo k přepočtení 
základu daně a výše daně. 
 
Pokud však poskytovatel pln ění úplatu za zdanitelné pln ění zaokrouhlí i v p řípadech, kdy ta 
bude realizována bezhotovostním zp ůsobem, pak z d ůvodu zachování stejného da ňového 
přístupu k zaokrouhlovacím rozdíl ům, nevstupuje ani v tomto p řípadě zaokrouhlovací rozdíl do 
základu dan ě a nepodléhá tak dani. 
 
 



Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty 
míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, 
pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně (dochází k tzv. 
přepočtení na nový základ daně a výši daně). 
 
Vyhlášení novely zákona o EET ve sbírce zákon ů 
Dne 9. 10. 2019 byla ve sbírce zákonů pod č. 25/2019 Sb., vyhlášena novela zákona o EET. Ke 
spuštění poslední vlny EET tak dojde od 1. 5. 2020, ke stejnému datu současně dojde k přeřazení 
některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně. 
 
S případnými dotazy nás m ůžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     
 

 


