
 
 

 
 
 

Červenec 2021   

 
 
1.  července (čtvrtek) 
Daň z příjmů: 
Podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2020 v prodloužené lhůtě včetně 
úhrady této daně  
 
Oznámení dle § 38v 
Oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší než 5 
mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem) 
 
Oznámení CRS (GATCA) 
Podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
Oznámení FATCA 
Podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
8.  července (čtvrtek) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za červen. 
 
12.  července (pondělí) 
Spotřební daň: splatnost daně za květen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. července (čtvrtek) 
Silniční daň: 
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021 
 
20. července (úterý) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červen 
(elektronická forma) 
 
20. července (úterý) 
Daň z přidané hodnoty:  
Daňové přiznání a daň k MOSS  
 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění a pojistné za zdravotní pojištění: záloha zaměstnavatele za červen 
 
Daň z příjmů: 
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 
 
Daň z příjmů: 
Splatnost paušální zálohy 
 
26. července (pondělí) 
Odvod z loterií a jiných podobných her: 
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021 
 
Daň z přidané hodnoty:  
Daňové přiznání a daň za červen 2021 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2021 u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím.  
 



 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za červen 2021 a za 2. čtvrtletí 2021 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za červen 2021 a za 2. čtvrtletí 2021 
 
Energetické daně:    
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen  
 
Spotřební daň:  

• Splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu) 

• Podání daňového přiznání za červen 

• Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 
zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za červen (pokud vznikl nárok)  

 
30. července (pátek) 
Energetické daně: 
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související 
jistoty 
 
 
 

Ostatní informace 
 

 
Změna pravidel DPH v rámci e-commerce 
 

Od 1. července 2021 se změnila pravidla pro DPH v rámci e-commerce, která by měla zlepšit 

funkcionalitu jednoho správního místa (OSS) pro B2C. Do současné doby se musely společnosti 

v Evropské unii, které uskutečňovaly prodej na dálku v rámci EU nad určitou hranici (35 000 EUR či 

100 000 EUR – dle členského státu), registrovat a platit DPH v členském státě kupujícího. Dle nových 

pravidel může být DPH placeno členskému státu prodávajícího podniku do výše 10 000 EUR hodnoty 

zboží. Při překročení této hranice se společnosti budou registrovat na jednom správním místě OSS, 

kde přiznají a odvedou DPH splatnou v jiných členských státech. Každý členský stát EU má online 

portál správního místa, kde se podniky mohou registrovat a registrace je platná pro všechny prodeje 

spotřebitelům v jiných členských státech EU.  

Do dnešní doby platilo osvobození malých zásilek do 22 EUR při dovozu od DPH. Toto osvobození je 

od 1.7. 2021 odstraněno a veškeré dovážené zboží do EU bude tedy nyní podléhat DPH.   

 
Zvýšení úrokových sazeb ČNB 
 
S účinností od 24. června 2021 zvýšila bankovní rada ČNB dvoutýdenní repo sazbu na 0,50 %. 

Zároveň se zvýšila lombardní sazba na 1,25 %. Diskontní sazba byla ponechána na 0,05 %. Tato 

přijatá rozhodnutí jsou vyústění jarní makroekonomické prognózy, která vyhodnotila riziko jako mírně 

proinflační. Pro letošní rok je předpoklad zvyšování průmyslových cen z důvodu růstu energetické 

(zdražování ropy) a jádrové (přetíženost globálních výrobních a dodavatelských řetězců) složky 

výrobních cen. Předpověď zahraničních sazeb a spotřebitelských cen v eurozóně stoupá mírně 

vzhůru. Dle ČNB je pravděpodobné, že zvyšování sazeb bude pokračovat i v druhé polovině roku. 

 

 

 

 



Kurzarbeit 

 

V červnu prošla Senátem novela zákona o nezaměstnanosti týkající se tzv. kurzarbeitu neboli 

příspěvku v době částečné práce, která zajišťuje možnost kompenzovat náhrady mzdy zaměstnavateli 

v případech, kdy zaměstnancům nebude možné z nějakého důvodu přidělit výkon práce. Kurzarbeit by 

měl být ochranou jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Tato podpora se může využívat 

v rámci společnosti nejdéle jeden rok. V době, kdy bude platit kurzarbeit má zaměstnavatel povinnost 

vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy v minimální výši 80 % z jeho průměrného výdělku. 

Zaměstnavatel obdrží příspěvek ve výši 80 % nákladů, kdy maximální výše je však do 1,5násobku 

celostátní průměrné mzdy. Zaměstnavatel musí zároveň přidělovat zaměstnancům práci jen v 

rozsahu 20-80 %. Zaměstnanci pak mohou čas, který nestráví prací využít ke zvyšování kvalifikace, 

rekvalifikace či různých kurzů. Ty společnosti, které budou využívat kurzarbeit nebudou moci v daném 

a následujícím roce vyplácet dividendy.  

 

Daňové úlevy pro poplatníky zasažené tornádem 

 

V souvislosti se situací v regionech Břeclav a Hodonín připravilo Ministerstvo financí daňové úlevy pro 

poplatníky sídlící v postižených oblastech. Byla posunuta splatnost daně z příjmů právnických i 

fyzických osob z konce června na konec srpna, dále byl posunut termín podání daňového přiznání, 

kontrolního hlášení a platby DPH za květen, červen a druhé čtvrtletí 2021 do 25. srpna 2021. Další 

prominutí se týká prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. července. Občané a firmy, 

které byli postiženi tímto živlem, ale nespadají pod zmíněné katastry mohou o příslušná opatření 

požádat individuálně.  

 

Dary 

 

V reakci na ničivé události na jižní Moravě a na to navazující poskytování pomoci a darů ze stran P.O. 

i F.O. je vhodné si připomenout uplatnění darů v rámci daně z příjmů. V případě poskytnutí daru je 

k jeho uplatnění nutné doložit doklad – potvrzení, smlouvu apod. Aby dar mohl být odečten od základu 

daně jeho výše musí u F.O. dosáhnout minimálně na částku 1 000 Kč, u P.O. pak minimálně  

2 000 Kč. Daň z příjmů fyzických osob za roky 2020 a 2021 lze snížit uplatněním daru až do výše  

30 % základu daně, po uplynutí tohoto období bude hranice opět 15 %. V případě daně z příjmů 

právnických osob platí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. března 2020 do 28. února 

2022 odečtení nejvýše 30 % ze základu daně. Po uplynutí tohoto období se vrátí hranice zpět na  

10 %. 

 

Obnovení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh 

 

Dle zákona č. 182/2006 Sb., § 98 má dlužník, ať už jako právnická osoba nebo fyzická, povinnost 

podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku. Tuto povinnost 

pozastavil zákon č. 191/2020 Sb., § 12, který ulevil těm dlužníkům, kteří se dostali do problémů 

v souvislosti s COVID-19. Tato úleva však k 30. června 2021 zaniká a od 1.července 2021 je 

povinnost podání insolvenčního návrhu obnovena v plném rozsahu. 



 
 

 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


