
 
 

 
Květen 2021  
 
 
3. květen (pond ělí) 
Daň z příjmů 
 termín podání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno 
 v základní lhůtě podle §136 odst.1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno 
 elektronicky 
 
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojišt ění. 

Podání Přehledu za rok 2020 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání 
k dani z příjmů v neprodloužené lhůtě. 

 
Zdravotní pojišt ění 

Podání Přehledu za rok 2020 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání 
k dani z příjmu fyzických osob v neprodloužené lhůtě. 

 
10. květen (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění: Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a 
pojistné osob bez zdanitelných příjmů za duben 
 
Spot řební daň:  
Splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu) 
 
18. květen (úterý) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc duben  
 
20. května (st ředa) 
Zdravotní pojišt ění  
Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc duben  
 
Sociální pojišt ění  
Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc duben  
 
Daň z příjmů  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za duben (z mezd).  
 
25. květen (úterý)  
Spot řební daň:  

a)  Splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu) 
b) Podání daňového přiznání za duben  
c) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 

zelené nafty a ostatních (technických benzínů za duben  - pokud vznikl nárok)  
 
Daň z přidané hodnoty:   
Podání přiznání a daň za duben u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za duben  
 
 



Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za dube 
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben  
 
Daň z nemovitostí: 

a) Daň z nemovitých věcí na rok splatná najednou poplatníky neprovozujícími zemědělskou 
výrobu a chov ryb, jejichž roční daňová povinnost nepřesáhla Kč 5 000,-- . 

b) První splátka daně z nemovitých věcí na rok placené ve splátkách poplatníky neprovozujícími 
zemědělskou výrobu a chov ryb. 

 
 
Ostatní informace 
 
Návrh zákona – o zavedení povinnosti datové schránk y pro osoby samostatn ě výd ělečně činné 
V poslanecké sněmovně je nyní návrh zákona, který čeká na projednání. Tento návrh zákona 
navrhuje zřízení datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám, podobně jako to nyní mají i 
firmy. Dle návrhu, který se ovšem bude ještě projednávat by každá OSVČ měla mít zřízenou datovou 
schránku k 1.1.2023 
 
DPH u elektronického obchodování od 1.7.2021 
Od 1.7.2021 by mělo dojít k úpravě pravidel v uplatňování DPH u elektronického obchodování. Jedná 
se o novelu tisk 867, která je momentálně připravena na projednání ve druhém čtení. Jedná se o 
implementaci evropské směrnice. Úprava by se měla dotknout především e-shopů dodávajících zboží 
konečným spotřebitelům v rámci EU. Na základě novely by mělo dojít k rozšíření režimu jednoto 
správního místa (tzv. OneStopShop, tedy OSS), který slouží k odvodu DPH u vybraných plnění, která 
jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU a u kterých vzniká 
povinnost odvodu DPH ve státě spotřebitele. 
 
Úhrada dan ě z nemovitostí 
Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí končí 31. května 2021. Informace o výše platby by 
v následujících dnech měly být poplatníkům rozeslány.Poplatníci, kteří se neočekávaně dostali do 
finančních potíží, mohou situaci vyřešit podáním žádostí o posečkání daně. Rozhodnutí ministryně 
financí promíjí poplatek u těchto žádostí, pokud budou podány do 16. 8. 2021. S odložením platby je 
spojen úrok. O prominutí úroku jak z posečkané částky, tak i úroku za opožděnou platbu daně, můžete 
žádat ve stejné lhůtě bez správního poplatku. Prominutí úroku řeší pokyn č. GFŘ-D-44 ve spojení s 
pokynem č. GFŘ-D-47. Posečkání a prominutí jsou dvě samostatná řízení, proto je nutné poslat ke 
každému řízení vždy samostatnou žádost. 
 
 
S případnými dotazy nás m ůžete kdykoliv kontaktovat, rádi Vám je zodpovíme, či navrhneme 
řešení.  
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     

 


