Duben 2021
1. duben (čtvrtek)
Daň z příjmů
a) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2020 v neprodloužené lhůtě. Zálohové
období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání
daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového
přiznání v následujícím zdaňovacím období.
b) Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období
2020
c) Oznámení osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší
než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za březen
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
8. duben (čtvrtek)
Zdravotní pojištění
Odvod zálohy OSVČ za březen, přehled OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání za rok 2020
9. duben (pátek)
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)
15. duben (pondělí)
Silniční daň
Záloha na silniční daň za I. čtvrtletí
20.duben (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc březen
DPH – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Paušální daň
Termín pro uhrazení paušální daně ve výši 5 469 Kč
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za březen (z mezd).
Sociální a zdravotní pojištění
Odvod pojistného zaměstnavatele za březen
26. duben (pondělí)
Spotřební daň:
Splatnost daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)
Daň z přidané hodnoty:
a) podání přiznání a daň za březen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
b) podání přiznání a daň za první čtvrtletí plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím

Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za březen a I. čtvrtletí
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za březen
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen
Spotřební daň:
a) Podání daňového přiznání za březen
b) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za březen - pokud vznikl nárok)
Daň z hazardních her
Podání daňového přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí
30. duben (pátek)
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
b) Odvod částek zajištění daně za březen
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za duben, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za duben
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa)
Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání (Kooperativa) za 2. čtvrtletí
Energetické dane
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související
jistoty
Ostatní informace
Povinnost uložení účetní závěrky ve Sbírce listin a zveřejňování údajů
Účetní jednotka bez povinnosti auditu
Termín pro zveřejnění ve Sbírce listin
Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu
Bez zbytečného odkladu
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního
období, zveřejnění bez zbytečného odkladu
Účetní jednotky s povinným auditem
Účetní závěrka v plném rozsahu
Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení
valnou hromadou
Zpráva o auditu (případné informace, že údaje Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení
nebyly schváleny)
valnou hromadou
Výroční zpráva
Do 30 dnů po ověření auditorem a schválení
valnou hromadou
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního
období, zveřejnění bez zbytečného odkladu

Informace ke zdanění příjmů z titulu finančních podpor v rámci nouzového stavu
Finanční podpora
„rouškovné“
Kompenzační bonus
Ošetřovné pro OSVČ
Provozní dotace v souvislosti
s COVID – 19
Antivirus pro OSVČ se
zaměstnanci

NE
NE
NE

Započítává se do vlastního
příjmu manžela/manželky
NE
ANO
ANO

ANO

ANO

NE

ANO

Zdanitelný příjem

„rouškovné“
Jedná se o jednorázový příspěvek poskytnutý důchodcům v roce 2020 ve výši 5 000 Kč. Tento
příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona
o daních z příjmů a neuvádí se v daňovém přiznání.
Kompenzační bonus
Jedná se o tzv. „jarní“ a „podzimní“ kompenzační bonus pro podnikatele. Dle zákona č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu je tento kompenzační bonus definovaný jako daňový bonus. Z pohledu
zákona o daních z příjmů je příjem ve formě daňového bonusu příjmem osvobozeným od daně z
příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. zj) zákona o daních z příjmů a neuvádí se v
daňovém přiznání.
Ošetřovné pro OSVČ
Pokud se jedná o „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ, obsahuje zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve
znění pozdějších předpisů, v § 10 zvláštní ustanovení, podle kterého je příjem z dotace v rámci
dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ v roce 2020 od
daně z příjmů osvobozen (poznámka: pro zdaňovací období roku 2021 obsahuje takovéto zvláštní
ustanovení § 16 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo
omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2). Jedná se tedy v
tomto případě o příjem od daně osvobozený a do daňového přiznání se neuvádí.
Provozní dotace v souvislosti s COVID – 19
Jedná se např. o COVID - BUS, COVID - NÁJEMNÉ, COVID - GASTRO, COVID - UBYTOVÁNÍ,
COVID - SPORT, COVID - KULTURA, aj. (dále také „Dotace v souvislosti s COVID - 19“).
Shora uvedené Dotace v souvislosti s COVID - 19 mají charakter neinvestiční finanční podpory (jedná
se v podstatě o provozní dotace), proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů osvobodit podle ustanovení
§ 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů. Na základě tohoto ustanovení lze osvobodit příjem
z titulu dotace za předpokladu, že má dotace investiční povahu. Dotace, které mají provozní povahu
– s výjimkou dotací určených na odstranění následků živelních pohrom – od daně z příjmů
osvobozeny nejsou a podléhají zdanění. Pokud se jedná o příjem související s podnikáním fyzické
osoby, spadá tento příjem do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů (Příjmy ze samostatné
činnosti). Tento příjem se tedy zahrnuje i do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného.
Antivirus
Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o
daních z příjmů a do daňového přiznání se neuvádí. V této souvislosti je třeba doplnit, že výdaje
související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem podle § 25 odst. 1 písm. i)
zákona o daních z příjmů.

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

