
 
 
 
 
 
 

Ř í j e n    2019 
 
1. října (úterý) 
Daň z přidané hodnoty 
Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH za rok 2018    
8. října (úterý) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za září 

 
10. října (čtvrtek) 
Spot řební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. října (úterý) 
Silni ční daň: Záloha na daň za předcházející kalendářní čtvrtletí (3Q/2019) 
 
16. října (st ředa)  
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc září 
 
20. října (ned ěle) 
Daň z přidané hodnoty:  Přiznání a splatnost k MOSS  
 
21. října (pond ělí) 
Sociální pojišt ění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 
 
Zdravotní pojišt ění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 
 
Daň z příjmů: Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za září (z mezd) 
 
Odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a 
zaplacení podobných her zálohy za 3 čtvrtletí 
 
25. října (pátek) 
Daň z přidané hodnoty:   

a) podání přiznání a splatnost daně za září u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
b) podání přiznání a splatnost daně za třetí čtvrtletí u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za září 2019 a za 3. čtvrtletí 2019 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za září 2019 a za 3. čtvrtletí 2019 
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září  
 
Spot řební daň:  

a) daňové přiznání za září 



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

c) Splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)   
 
30. října (st ředa) 
Energetické dan ě: podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a 
splatnost související jistoty 
 
31. října (čtvrtek) 
Daň z přidané hodnoty:   
Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být 
registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace  
 
Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 
 
Sociální pojišt ění: odvod zálohy OSVČ za říjen, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za říjen 
 
Pojišt ění odpov ědnosti: zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 
úrazů nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 4 čtvrtletí 2019 
 
Ostatní informace 
 
Novela dan ě z nabytí nemovitých v ěcí p řed podpisem prezidenta 

Poslaneckou sněmovnou byla schválena drobná novela daně z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje 

osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva v § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 

Sb. o první úplatná nabytí k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě. 

 

Novela byla původně vrácena Senátem dne 3.5.2019 zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím 

návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí jako takové. Návrh Senátu na zrušení daně 

z nabytí nemovitých věcí Poslanecká sněmovna nepřijala a 24.9.2019 potvrdila původní obsah novely. 

Tedy pouze již zmíněné rozšíření osvobození pro první úplatné nabytí. Novela nyní čeká na podpis 

prezidenta, účinnost očekáváme od 1.11.2019. 

 

Schválení novely EET – čekání na vyhlášení ve Sbírce zákon ů 

Dne 24. 9. 2019 prezident definitivně potvrdil vládní novelu zákona o EET. Novela bude vyhlášena ve 

Sbírce zákonu až během října. Poslední vlna EET bude spuštěna od 1.5.2020. Ke stejnému datu 

dojde k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně. 

 

Hlavním obsahem novely je spuštění poslední vlny evidence tržeb, tato vlna se týká všech okruhů 

podnikání včetně řemeslných činností). Součástí novely je zvláštní režim pro fyzické osoby – neplátce 

DPH s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč za 12 měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance – 

v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali „úřední“ účtenky. Tyto účtenky budou 

vydávány finanční správou. Tento režim je spojen s povinností podávat čtvrtletní výkazy o přijatých 

hotovostních platbách. Od 1.2.2020 bude možné žádat o povolení evidence tržeb ve zvláštním 

režimu.  

 

 

 



Zápis z jednání Koordina čního výboru ze dne 18.9.2019 o uplatn ění plné moci 

Kopie plné moci doručená do dispozice správce daně způsobem uvedeným v § 71 daňového řádu je 

platná za podmínky, že kopie plné moci byla prokazatelně (EPO a jednoznačnou autentizací, datová 

schránka, osobně) uplatněna zmocněncem, který je poradcem (advokát nebo daňový poradce). 

 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


