
 

 
Prosinec 2020  
 
 
8. prosince (úterý) 
Zdravotní pojišt ění 
Odvod zálohy OSVČ za listopad 
  
10. prosinec ( čtvrtek) 
Spot řební daň: splatnost daně za říjen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. prosinec (úterý) 
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 
 
16. prosinec (st ředa)  
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc listopad  
 
21. prosinec (pond ělí) 
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 
 
28. prosinec (pond ělí) 
Daň z přidané hodnoty:   
Podání přiznání a daň za listopad u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za listopad  
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za listopad  
 
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  
 
31. prosince ( čtvrtek) 
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 2020 
 
Od 1.1.2021 vzroste minimální mzda o rovných 600 Kč na 15 200 Kč. Současná výše minimální mzdy 

byla stanovena na 14 600 Kč. MPSV pro rok 2021 navrhovalo hned několik variant na zvýšení 

minimální mzdy, o finálním návrhu nakonec rozhodla vláda 16. 11. 2020 

 

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 2020 se jedná o slevu ve výši max. 14 600 Kč, pro rok 2021 bude sleva činit 15 200 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 2020 činí 

hranici 87 600 Kč a pro rok 2021 je hranice tímto stanovena ve výši 91 200 Kč. Od roku 2018 se do 

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

 

Paušální da ň 
 

S největší pravděpodobností bude od 1.1.2021 zavedena nová verze paušální daně. K potvrzení 

platnosti tohoto institutu schází pouze potvrzení poslaneckou sněmovnou, poté, co ji byl zákon vrácen 

Senátem, ovšem pouze kvůli několika menším nedostatkům, a podpis prezidenta. 

 

Fungování paušální daně: 

- zavedení institutu do §2a – poplatník v paušálním režimu a do §7a – paušální daň, „paušální 

daň“ bude rovna součtu měsíčních „paušálních záloh“, splatnost těchto záloh bude vždy do 

20. dne příslušného měsíce, pro rok 2021 je měsíční paušální záloha stanovena ve výši 5 469 

Kč (jedná se o částku složenou z 100 Kč – záloha na daň z příjmů, 2 976 Kč – záloha na 

důchodové pojištění a 2 393 Kč – záloha na zdravotní pojištění 

- paušální daň je určena pouze pro OSVČ s ročními příjmy v limitu do 1 mil. Kč 

- paušální daň nebude moci využít plátce DPH 

- OSVČ dále nesmí plynout příjmy ze závislé činnosti 

- pro využití paušální daně bude nutné podání oznámení o vstupu do paušálního režimu (dle 

§38Ic) do 10. dne zdaňovacího období, tj. 10. 1. 2021 

 

Daňový balí ček 2021 

 

Dne 24. listopadu 2020 postoupila poslanecká sněmovna Senátu návrh zákona, kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní. Zásadní změny se týkají především zákona č. 586/1992 Sb., o dani 



z příjmů. Změny se týkají mimo jiného i způsobu výpočtu čisté mzdy u zaměstnanců. V současném 

návrhu poslanecká sněmovna odsouhlasila zrušení superhrubé mzdy, tj. při schválení toho zákona by 

se daň z příjmů u zaměstnanců počítala z hrubé mzdy, základ daně by již nebyl zvyšován o sociální a 

zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Druhou změnou bylo navýšení základní sazby na 

poplatníka. Sleva by se nově měla odpovídat výši průměrné hrubé mzdě za předminulý kalendářní 

rok. Mělo by tak dojít ke zvýšení slevy z 24 840 Kč na 34 125 Kč. Ačkoliv tento návrh prošel 

poslaneckou sněmovnou, předpokládá se, že Senát tento návrh vrátí k úpravě. 

 

Další významnou změnou v oblasti daně z příjmů v případě fyzických osob je zrušení limitu pro 

vyplácení daňových bonusů. Limit doteď činí 60 300 Kč a od nového roku by již neměl být v platnosti. 

 

V případě podnikajících osob by mělo dojít ke zvýšení hodnoty majetku pro odepisování, ze 

současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. Tuto změnu by dle přechodných ustanoveních mělo být možné 

aplikovat již u majetku pořízeného od 1. 1. 2020, pokud se pro to účetní jednotka sama rozhodne. 

 

Novela zákona dále umožní tzv. stravenkový paušál, kdy bude zaměstnavatel moci zaměstnanci 

poskytnout peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do 70 % horní 

hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě 

trvající 5 až 12 hodin. 

 

V oblasti zdanění příjmů z dluhopisů dojde ke zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů 

z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR. Naopak u příjmů ze státních 

dluhopisů vydávaných Českou republikou se osvobození rozšíří, a to s účinností od 1. ledna 2021. 

Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných 

Českou republikou v zahraničí. Nově se toto osvobození bude týkat všech příjmů ze státních 

dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i 

dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc už 

srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů. 

 

 
Přejeme Vám p říjemné prožití váno čních svátk ů a do nového roku 2021 

mnoho zdraví a št ěstí.     
 
 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     

 


