Srpen 2020
3. srpna (pondělí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: Podání Přehledu příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2019
osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě.
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění: Podání Přehledu příslušné zdravotní pojišťovně za rok
2019 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené
lhůtě.
10. srpna (pondělí)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za červenec.
Spotřební daň: splatnost daně za červen (mimo spotřební daně z lihu)
11. srpna (úterý)
Sociální pojištění: OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od
podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce
Zdravotní pojištění: OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od
podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce
18. srpna (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červenec
20. srpna (čtvrtek)
Daň z příjmů: Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec (z mezd)
Sociální pojištění - odvod pojistného zaměstnavatele za červenec
Zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec
25. srpna (úterý)
Spotřební daň: splatnost daně za červen (pouze spotřební daně z lihu)
Spotřební daň:
a) daňové přiznání za červenec
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za červenec (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty:
podání přiznání a daň za červenec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za červenec
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za červenec
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec

31. srpna (pondělí)
Daň z příjmů:
• Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec
• Odvod částek zajištění daně za červenec
Sociální pojištění
záloha za červenec za osoby samostatně výdělečně činné
Daň z nemovitých věcí:
splatnost 1.splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daňovou povinností
vyšší než 5 000 Kč)

Ostatní informace
Rozšíření služeb ve druhé snížené sazbě DPH – 10%
s účinností od 1. 7. 2020 byla rozšířena příloha 2a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty o
následující služby:
- pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava
lyžařskými vleky
- ubytovací služby
- poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků,
na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní
události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do
botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků – kód CZ-CPA 59.14, 90, 91, 93,
- poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních
zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží –
kód CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11,
- služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní – kód CZ-CPA 96.04,
Problematika hotelových a restauračních služeb
Od. 1. 5. 2020 byly do druhé snížené sazby zařazeny stravovací služby a podávání nápojů vč.
točeného piva, o dva měsíce později byly do téže sazby zařazeny i ubytovací služby. Generální
finanční ředitelství zveřejnilo informaci vyjasňující použití sazeb v hotelnictví s následujícími závěry:
-

-

-

-

Ubytovací služby zahrnují zpravidla vedle samotného ubytování také každodenní úklid,
snídaně, parkování, recepční služby, popř. další služby, pokud jsou poskytovány jedním
subjektem, jsou zahrnuty v ceně ubytování a může je bez rozdílu využívat každý ubytovaný
host, aniž by za ně zvlášť platil.
Pro určení sazby daně je nutné posoudit, zda jde o samostatná rovnocenná plnění nebo
vedlejší plnění k hlavnímu plnění. Za takové se považuje plnění, které nepředstavuje pro
zákazníka vlastní účel, nýbrž slouží k lepšímu využití hlavního plnění.
Při ubytování se snídaní není snídaně cílem sama o sobě, slouží pouze k lepšímu využití
ubytování. Použije se sazba 10 %.
Parkování zahrnuté do ceny ubytování podléhá 10% sazbě daně. Parkování pro jiné ubytovací
zařízení je s 21% sazbou daně.
Služby recepce jsou součástí ubytovacích služeb s 10% sazbou daně.
Stravovací služby podléhají 10% sazbě DPH bez ohledu na to, zda jsou poskytnuty
ubytovanému nebo nahodilému hostovi. Polopenze / plná penze a ubytování jsou samostatné
služby.
Využití bazénu v ceně ubytování není samostatným plněním. Bazén za úplatu je použití
krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem v 10% sazbě daně.
Wellness služby jsou samostatnou službou v sazbě daně podle charakteru.

Uplatnění daňové ztráty zpětně a možnost uplatnění „očekávané“ daňové ztráty
Zákon č. 299/2020, který byl vydán v souvislosti s výskytem koronaviru se změnila některá ustanovení
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tímto zákonem se rozšiřuje možnost uplatnění daňové
ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to na 2 zdaňovací období bezprostředně

předcházející zdaňovacímu období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která se
daňová ztráta stanoví. Výše takto uplatnitelné daňové ztráty je omezena částkou 30 000 000 Kč (v
souhrnu za obě předcházející období).
Postupem při uplatnění daňové ztráty zpětně za předcházející období (§ 38zh ZDP) je stanovena
zákonná fikce pro datum podání dodatečného daňového přiznání v případech, kdy je podáváno
současně s řádným daňovým přiznáním a je dodatečně uplatňována daňová ztráta, která je tvrzena v
řádném daňovém přiznání. § 34 odst. 1 zákona o dani z příjmů dále stanoví možnost poplatníka vzdát
se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích
obdobích následujících po období, za které byla stanovena. Oznámení o vzdání se práva musí být
učiněno ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které byla daňová ztráta stanovena, a
poté, co bylo učiněno je již nelze vzít zpět.
Na základě přechodného ustanovení čl. III bod 3 je možnost uplatnění „očekávané“ daňové ztráty za
první zdaňovací období poplatníka, které skončilo ode dne 30. června 2020, jako položky odčitatelné
od základu daně v bezprostředně předcházejícím období. Výše takto uplatnitelné „očekávané“ daňové
ztráty je omezena částkou 30 000 000 Kč. Pokud nebude tato „očekávaná“ daňová ztráta následně
pravomocně stanovena minimálně v očekávané výši, vznikne poplatníkovi povinnost podat dodatečné
daňové přiznání.
Očekávanou daňovou ztrátu je tedy možné uplatnit v daňovém přiznání pouze za první zdaňovací
období bezprostředně předcházející období, za které si poplatník tuto daňovou ztrátu určil. Informace
k postupu uplatnění „očekávané daňové ztráty“ v daňovém přiznání jsou zveřejněny na webových
stránkách finanční správy prostřednictvím „Upozornění k tiskopisům“.
Snížení sazeb u daně silniční
V souvislosti s opatřeními proti koranoviru došlo také k novelizaci zákona č. 16/1993 Sb., o dani
silniční. Předmětem změny je snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o
25 %. Tyto snížené sazby daně se použijí pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující
období a uplatňují se u všech vozidel vymezených v § 5 písm. b) a c) zákona o dani silniční, tj. u
všech vozidel kromě osobních automobilů.
Pro účely výpočtu záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se použijí sazby daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona o dani silniční, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. zálohy za rok 2020 se vypočítávají počínaje
1. 1. 2020 ve snížené výši, tj. v případě sazeb vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční se
jedná o sazby snížené o 25 % oproti roku 2019).
Aktuální stav v případě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
V současné době Parlament projednává vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to
se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Zrušení daně z nabytí
nemovitých věcí bylo sice navrženo v rámci koronavirových opatření, avšak Poslanecká sněmovna jej
neprojednala v režimu legislativní nouze a ve 3. čtení jej schválila 8.7.2020. Protože do Senátu byl
návrh doručen až 20.7.2020, tak by jej Senát měl projednávat až 12.8.2020.
Konečné schválení zrušení daně z nabytí musí ještě potvrdit Senát, zrušení daně tak bude platné
nejdříve v druhé polovině srpna (nicméně i tak bude zrušení platit se zpětnými účinky). Případné
vrácení návrhu Senátem by přijetí zrušení daně ještě více pozdrželo.
Součástí návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 8.7.2020 jsou také změny zákona o
daních z příjmů:
-

pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z
příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let
pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč
(podle původního vládního návrhu měl být tento odpočet pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022
zcela zrušen).

Podle příslušného přechodného ustanovení, bude-li novela přijata, však nebude nutné daň platit u
převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

