
 

 
Prosinec 2019   
 
 
2. prosince (pond ělí) 
Daň z nemovitých v ěcí 
splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) 
 
Daň z příjmů 
Odvod daně sražené podle zvláštní sazby daně 
 
Sociální pojišt ění 
Odvod zálohy OSVČ za listopad, odvod dobrovolného nemocenského za listopad 
 
9. prosince (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění 
Odvod zálohy OSVČ za listopad 
  
10. prosinec (úterý) 
Spot řební daň: splatnost daně za říjen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
16. prosinec (pond ělí) 
Daň z příjmů: 
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti nebo pololetní záloha 
na daň z příjmů ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují 
na celé stokoruny nahoru.  
 
Silni ční daň:  
Záloha na daň za říjen a listopad, popř. záloha ve výši nejméně 70% roční daňové povinnosti, pokud 
je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani 
silniční 
 
18. prosinec (st ředa)  
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc listopad.  
 
20. prosinec (pátek) 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za listopad (z mezd) 
 
Sociální a zdravotní pojišt ění 
 Odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 
 
 
27. prosinec (pátek) 
Daň z přidané hodnoty:   
Podání přiznání a daň za listopad u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za listopad 2019 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za listopad 2019 
 
 
Spot řební daň: Podání p řiznání a 

a) daňové přiznání za listopad  



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

c) splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)  
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019 
 
31. prosince (úterý) 
Daň z příjmů 
Odvod srážkové daně za listopad  
 
Sociální pojišt ění 
Odvod zálohy OSVČ za prosinec, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za prosinec 
 
 
 
Ostatní informace 
 
Minimální mzda 2019 
 
Od 1.1.2020 pravděpodobně vzroste minimální mzda o rovných 1 250 Kč na 14 600 Kč. Minimální 

mzda se zvýší na více jak 40% průměrné mzdy. Současná výše minimální mzdy byla stanovena na 

13 350 Kč. O růstu minimální mzdy nakonec po neúspěšném jednání Tripartity rozhodla vláda, která 

se 27. 11. 2019 údajně dohodla na růstu o 1 250 Kč. O definitivním růstu minimální mzdy ovšem 

rozhodně až vláda na počátku prosince. 

 

Minimální mzda má zásadní vliv na výši minimálního vyměřovacího základu u pojistného na zdravotní 

pojištění, což ovlivní samozřejmě i minimální výši záloh. Dále minimální mzda ovlivňuje maximální výši 

slevy za umístění dítěte (tzv. „školkovné“), jehož maximum je rovno právě stanovené minimální mzdě 

(tedy v roce 2019 se jedná o slevu ve výši max. 13 350 Kč), dále ovlivňuje podmínku pro nárok na 

daňový bonus na dítě (pro nárok na bonus je nezbytné dosáhnout příjmů ze zaměstnání a podnikání 

alespoň šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2019 činí hranici 80 100 Kč. Od roku 2018 se do 

rozhodných příjmů nezahrnují příjmy z kapitálového majetku ani příjmy z nájmu. 

 

Plošný reverse charge u vnitrostátních pln ění 
 
Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU na jednání dne 7. a 8. 11. 2019 schválila českou žádost 

o rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce. Jedná se o výjimku z dosavadních 

pravidel, neboť systém DPH na úrovní EU umožňuje u vnitrostátních plnění zavést režim přenesené 

daňové povinnosti na příjemce plnění pouze ve vybraných situacích. Tzv. plošný reverse chargé u 

vnitrostátních plnění má byt použit na plnění s hodnotou vyšší než 17 500 EUR (cca 450 000 Kč) na 

jedno plnění. Tuto výjimku je možné využít pouze do 30. 6. 2022, poté vstoupí do účinnosti hlubší 

změny DPH. Pro uplatnění uvedené výjimky je nutné jeho promítnutí do legislativy ČR. Ministerstvo 

financí očekává zavedení tohoto systému od 1. 7. 2020 

 

 

 

 



Snížení sazby DPH na vodné, sto čné, teplo, chlad 
Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna 

má však různou účinnost. Novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. přesunula z 15% do 10% sazby daně 

dodávky tepla a chladu. Jde o změnu v § 47 zákona o DPH, jejíž účinnost byla posunuta na 1. 1. 

2020. Zbytek novelizace měl účinnost nastavenu převážně na 1. 4. 2019. Novelizace zákonem č.  

256/2019 Sb., která souvisí s další vlnou EET, se do 10% sazby přeřazuje dodání pitné vody, vodné a 

stočné. Účinnost nastává 1. 5. 2020. Rozhodující pro určení sazby daně, která má být přiznána, je 

okamžik přijetí platby nebo okamžik uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Dodání tepla a chladu od 1. 1. 2020 podléhá sazbě daně 10% 

Dodání pitné vody, vodné a stočné od 1. 5. 2020 podléhá sazbě daně 10%. 

 

Dojde-li v únoru k vyúčtování záloh na dodávku tepla, jehož výsledkem bude nedoplatek – bude tento 

nedoplatek podléhat 10% sazbě DPH. V případě, že v červenci dojde k vyúčtování záloh na vodné a 

stočné, jehož výsledkem bude přeplatek. Vyúčtování bude mít záporný základ daně, snížena bude 

dříve odvedená DPH i uplatněný nárok na odpočet. Použije se přitom úprava § 37a odst. 3 zákona o 

DPH, kdy se nejprve snižuje sazbou daně ze záloh, které jsou nejblíže k DUZP vyúčtování. Tedy 

nejprve se snižuje sazbou 10 %, pokud je přeplatek větší, tak i 15 %. 

 

 
Přejeme Vám p říjemné prožití váno čních svátk ů a do nového roku 2020 

mnoho zdraví a št ěstí.     
 
 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     

 


