
 
 
 

Červen 2021   
 
8. červen (úterý) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za květen. 
 
9. června (st ředa) 
Spot řební daň: splatnost daně za duben (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. červen (úterý) 
Daň z příjmů 
Záloha na daň z příjmů pro čtvrtletní a pololetní plátce daně. Platí rovněž pro poplatníky, kteří podávají 
přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě k 30.6.2020 
 
16. červen (st ředa) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc květen.  
 
21. červen (pond ělí) 
Sociální a zdravotní pojišt ění 
Odvod pojistného zaměstnavatele za květen 
 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za květen (z mezd). 
 
Paušální zálohy  
splatnost paušální zálohy za červen 
 
25. červen (pátek) 
Spot řební daň 
Splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu) 
 
Daň z přidané hodnoty:   
podání daňového přiznání a splatnost daně za květen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za květen.  
 
Souhrnné hlášení  
Podání souhrnného hlášení za květen. 
 
Spot řební daň :  

• Splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu) 
• Daňové přiznání za květen 
• Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 

technického benzínu a mazacích olejů za květen (pokud vznikl nárok).   
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen. 
 
30. června (st ředa) 
Sociální pojišt ění 
 Odvod zálohy OSVČ za duben, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen 



 
Daň z příjmů 
Odvod srážkové daně za květen 
 
Ostatní informace  
 
DPH u p řeshrani čního elektronického obchodování 
 
Od 1. července dojde k implementaci evropské směrnice o DPH, která upraví předpisy v oblasti 

přeshraničního elektronického obchodování. V praxi se s důsledky novely setkají především lidé, co 

často nakupují malé zásilky z Číny. Novela totiž ruší osvobození od DPH při dovozu malých zásilek 

s hodnotou pod 22 EUR. Zboží ze třetích zemí už tak nebude zvýhodněno tím, že jeho dovoz 

nepodléhá DPH. 

 
Do konce června 2021 platí: 
 

Hodnota zásilky DPH Clo 
do 22 EUR osvobozeno bez cla 
22 – 150 EUR zdaněno bez cla 
nad 150 EUR Zdaněno procleno (nutná celní deklarace) 

 
Velkou změno krom, zdanění DPH bude i povinnost podat celní prohlášení, které bude na příjemci 

zásilky. Doteď vše řešil poštovní operátor nebo přepravce. Po novele, však bude nutné, aby kupující 

podal elektronické celní prohlášení. Nicméně celní správa připravuje aplikaci eCep Celní správy ČR, 

která by měla kupujícímu umožnit zjednodušeně podat celní prohlášení u zásilek přepravovaných 

Českou poštou do hodnoty 150 EUR. U zbylých dopravců tato zjednodušená možnost prozatím 

nebude. Česká pošta bude nabízet zastoupení v této věci, tato služba bude zpoplatněna. 

 

Snížení hodnotové hranice p ři zasílání zboží do jiného členského státu  

Od 1. července se v souvislosti s novelou DPH snižuje hodnotová hranice, po jejímž překročení je 

nutné odvádět při zasílání zboží DPH jiného členského státu. Tato hranice by nově měla činit v úhrnu 

10 000 EUR za všechny jiné členské státy dohromady. 

Doteď platilo, že pokud jste zasílali zboží např. na Slovensko a nepřekročili jste hranici 35 000 EUR, 

zasílali jste zboží s českou DPH. Od 1.7.2021 bude hranice pouhých 10 000 EUR, navíc dříve se 

posuzoval každý jiný členský stát samostatně. Tedy u každého státu byla hlídána daná hodnotová 

hranice. Nově se bude hodnota zboží zasílaného do jiných členských států sčítat. 

Součástí novely by mělo být i zavedení zjednodušeného systému tzv. one-stop-shopu, který by měl 

být zjednodušenou variantou tzv. mini-one-stop-shopu, který umožňoval odvádět DPH jiného 

členského státu pouze z tzv. elektronicky poskytovaných služeb. Nově tak bude možné ze systému 

odvádět DPH jiného členského státu za zboží i služby, např. služby související s nemovitostí). 

 

Nová úprava evidence skute čných majitel ů 

Od 1. června 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní 

změny, které přináší, patří zpřesnění definice skutečného majitele, částečná veřejnost evidence, 

automatický průpis informací z obchodního rejstříku a zavedení řízení o nesrovnalostech. V 



neposlední řadě evidenční zákon zakotvuje i vysoké finanční a korporátní sankce při porušení 

stanovených povinností. 

Novinkou je, že systém bude nově zpřístupněn i veřejnosti. Zveřejněny budou například informace o 

jménu skutečného majitele, státu, ve kterém má bydliště, roku a měsíci narození, státním občanství, 

údaje o povaze postavení i o datu, od kterého je či byla fyzická osoba skutečným majitelem apod. 

Dále vchází platnost povinnosti orgánu veřejné moci či povinné osobě dle zákona č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), 

oznámit nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů. Soud v evidenci skutečných majitelů následně 

vyznačí poznámku nesrovnalosti a vyzve zapsanou osobu k jejímu odstranění. Nebude-li nesrovnalost 

k výzvě soudu odstraněna nebo vyvrácena, zahájí soud řízení o nesrovnalosti, přičemž v návaznosti 

na to může soud uložit některou z nově zakotvených sankcí. 

Pokud evidující osoba nezajistí zápis údaje do evidence skutečných majitelů nebo zapíše údaje, které 

neodpovídají skutečnému stavu, a následně nezjedná nápravu ani do 15 dnů, hrozí jí pokuta až do 

výše 500.000 Kč. Pokuta ve stejné výši hrozí i skutečnému majiteli, pokud neposkytne potřebnou 

součinnost při zápisu. Pokuty lze uložit i opakovaně. 

Následkem nezapsání skutečného majitele je fakt, že taková obchodní korporace nesmí vyplatil podíl 

na prospěchu (podíl na zisku, podíl na likvidačním zůstatku). Pokud by statutární orgán podíl na 

prospěchu vyplatil, dopustí se tím porušení péče řádného hospodáře. Není-li skutečný majitel 

obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí pod sankcí neplatnosti při 

rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat 

jako její jediný společník. Neplatnosti se u soudu lze dovolávat v subjektivní lhůtě 3 měsíců a 

objektivní lhůtě 1 roku (srov. § 191 a § 428 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech („ZOK“) 

Nová právní úprava vstupuje v účinnost 1. června 2021. Obchodní korporace, které provedly zápis 

skutečného majitele v dosavadní evidenci řádně a včas dle předchozí úpravy, musí zkontrolovat a 

upravit zapsané údaje v „ochranné“ lhůtě 6 měsíců. Na ty, které neprovedly zápis skutečného majitele 

v dosavadní evidenci či tak učinily pozdě, se „ochranná“ lhůta nevztahuje a musí provést zápis či 

kontrolu a úpravu zapsaných údajů bez zbytečného odkladu po 1. červnu 2021. 

 
Odpisy v roce 2021  
Daňovým balíčkem 2021, konkrétně zákone 609/2020 Sb., došlo ke zvýšení hodnotové hranice pro 

hmotný majetek a pro jeho technické zhodnocení. Ke zvýšení hodnotové hranice ze 40 000 Kč na 80 

000 Kč došlo v § 26 odst. 2 ZDP v písm. a) a § 33 ZDP. Zvýšení hranice bylo možné dobrovolně 

uplatnit již u majetku uvedeném do užívání od 1.1. do 31.12.2020. Nicméně od 1.1.2021 již platí nová 

hranice tj. 80 000 Kč, a tedy movité věci s oceněním nepřekračujícím zmíněnou hranici nelze daňově 

odepisovat. 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


