
 
 
 
 

Leden 2020   
 
 
8. leden (st ředa) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za prosinec. Nová výše minimálních záloh: OSVČ 2 208 Kč, BOZP 1 803 Kč 

 
9. leden ( čtvrtek)  
Spot řební daň: splatnost daně za listopad (mimo spotřební daně z lihu)  
 
17. leden (pátek)  
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc prosinec.   
 
20. leden (pond ělí) 
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
 
Daň z příjmů  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec (z mezd) 
 
24. leden (pátek) 
Spot řební daň:  

a) splatnost daně za listopad (pouze spotřební daň z lihu) 
 
27. ledna (pond ělí) 
Daň z přidané hodnoty:   

a) podání přiznání a daň za prosinec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím 
b) podání přiznání a daň za čtvrté čtvrtletí u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím  

 
Souhrnné hlášení: 
Podání souhrnného hlášení za prosinec a 4. čtvrtletí  
 
Kontrolní hlášení: 
Podání kontrolního hlášení za prosinec  
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec  
 
Daň z hazardních her  
Podání daňového přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí  
 
Spot řební dan ě 

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

technického benzínu a mazacích olejů za prosinec (pokud vznikla nárok) 
 
 
31. leden (pátek) 
Daň z příjmů 

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

 



Silni ční daň: Podání přiznání a splatnost daně za rok 2019, zaplacené zálohy se započtou na úhradu 
skutečné daně.  
  
Daň z nemovitých v ěcí:  Podání přiznání nebo dílčího přiznání na rok 2020. 
 
Biopaliva :  Hlášení dle zákona č. 201/2012 Sb. 
 
Zákonné pojišt ění odpov ědnosti úrazu nebo nemoci  z povolání (§ 12, odst. 3, Vyhlášky 
Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb.) 
 
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 na leden 
(nemocenské pojištění je dobrovolné).  
 
Ostatní informace 
 
Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda na 14 600 Kč. 
 
V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje i minimální výše pojistného a to od 1.1.2020 jak 
v případě sociálního, tak i zdravotního pojištění. Tato změna se týká také osob bez zdanitelných 
příjmů, u nichž také vzroste výše hrazeného pojistného na zdravotní pojištění. V případě zdravotního 
pojištění se k 8. 1. 2020 hradí pojištění za prosinec 2019, hradí se tedy minimální výše pojistného za 
rok 2019. Zvýšené minimální pojistné bude splatné k 8. 2. 2020. 
 

Min. měsíční pojistné 2019 2020 
sociální pojištění - - 

hlavní činnost 2 388 Kč 2 544 Kč 
vedlejší činnost 876 Kč 955 Kč 

zdravotní pojištění 2 208 Kč 2 352 Kč 
OBZP 1 803 Kč 1 971 Kč 
 
Základní úrokové sazby 
 
Dne 18. 12. 2019 proběhlo jednání bankovní rady ČNB, výsledkem jednání bylo rozhodnutí o 
zachování úrokových sazeb v nezměněné výši, tedy platných od 3. 5. 2019. Dvoutýdenní repo sazba 
tak zůstává na 2,00%, lombardní sazba na 3,00% a diskontní sazba na 1,00%. 
 
 

 
 

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     


