
 
 

Září 2019   
 
2.  září (pond ělí) 
Daň z příjmů 
Odvod srážkové daně za 7/2019 
 
Daň z nemovitých v ěcí 
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryv s daní vyšší než 
5 000 Kč) 
 
Sociální pojišt ění 
Odvod zálohy OSVČ za 8/2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za 8/2019 
 
9.  září (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za srpen. 
 
Spot řební daň: splatnost daně za 7/2019 (mimo spotřební daně z lihu)  
 
16. září (pond ělí) 
Daň z příjmů: 
Úhrada čtvrtletní zálohy na daň z příjmů poplatníky, u nichž poslední známá daňová povinnost 
přesáhla 150.000,- Kč. 
 
17. září (úterý) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc srpen.  
 
20. září (pátek) 
Sociální pojišt ění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 
 
Zdravotní pojišt ění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 
 
Daň z příjmů:  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za srpen (z mezd) 
 
25. září (středa) 
Daň z přidané hodnoty:   
podání přiznání a daň za srpen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za srpen 2019 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za srpen 2019 
 
Spot řební daň: splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)   
 
Spot řební daň:  

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

technického benzínu a mazacích olejů za srpen (pokud vznikla nárok).   
 
 



Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen  

 
25. září (středa) 
Sociální pojišt ění 
Odvod zálohy OSVČ za září, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září 
 
Daň z příjmů 
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 
 
DPH 
Žádost o vrácení DPH z EU dle §82 a §82a zákona o DPH 
 
 
 
 
Ostatní informace 
 
Online finan ční úřad 
 
Do poslanecké sněmovny míří k projednání novela daňového řádu z dílny Ministerstva financí. 

Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu neboli portálu MOJE 

daně. Ve skutečnosti se jedná o rozšíření již existující daňové informační schránky (DIS), která se při 

zavedení nesetkala s příliš velkým zájmem. Novela zákona slibuje fungování portálu MOJE daně na 

principu internetového bankovnictví, které umožní daňovým poplatníkům přehledné informace o jejich 

daňových povinnostech a zůstatcích na účtech. Další funkcí, který portál nabídne je předvyplněné 

daňové přiznání dle dat, které má již finanční úřad k dispozici. Dle sdělení ministerstva by se měla 

rozšířit možnost podání daňových přiznání přes internet. 

 

Důraz je také kladen na úroveň zabezpečení osobních údajů. K přístupu do portálu a k autorizaci 

podání, bude moci daňový poplatník využít e-občanku, přihlašovací údaje do systému datových 

schránek, nebo přidělené údaje finančním úřadem. Ministerstvo prozatím počítá se spuštěním portálu 

ve 4. čtvrtletí roku 2020. 

 

Návrh novely se zabývá také otázkou nadměrných odpočtů DPH. Kdy zavádí pojem zálohy na daňový 

odpočet. Tento pojem umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtu na DPH. Tato úprava má 

zamezit situacím, kdy správce daně zadržuje nadměrný odpočet daně v celé výši, přestože prověřuje 

pouze jeho malou část. Dále novela zruší povinnost podávat daňová přiznání elektronicky 

poplatníkům, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku. Novela také přichází s komplexní revizí 

úroků a snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně.  

 
 
Informace GF Ř k uplat ňování DPH u poukaz ů 
 
Zákon č. 80/2019 Sb. ze dne 12. března 2019 implementoval do zákona o DPH směrnici Rady (EU). 

Nová harmonizovaná pravidla dle směrnice zákon o DPH vymezuje v ustanovení § 15, kde jsou 

definovány základní pojmy pro účely stanovení pravidel pro uplatňování DPH v případě poukazů, dále 



pak v § 15a, který stanoví základní pravidla pro uplatňování DPH v případě jednoúčelových poukazů a 

též v § 15b, kde jsou vymezena základní pravidla pro uplatňování DPH v případě víceúčelových 

poukazů. Nové případy specifických plnění, které jsou vymezeny v § 15a zákona o DPH v souvislosti 

s jednoúčelovými poukazy se zároveň promítají do pravidel pro určení data uskutečnění zdanitelného 

plnění při dodání zboží a poskytnutí služby (§ 21 odst. 4 písm. j) zákona o DPH). 

 

Podrobnější informace naleznete přímo v pokynu GFŘ na stránkách finanční správy: 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/Informace-GFR-k-uplatnovani-DPH-u-poukazu-

9916  

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                                 jednatel  


