
 
 
 
 

Leden 2021   
 
 
8. leden (pátek) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za prosinec. Nová výše minimálních záloh: OSVČ 2 393 Kč, BOZP 2 052 Kč 

 
11. leden (pond ělí) 
Spot řební daň: splatnost daně za listopad (mimo spotřební daně z lihu)  
 
Daň z příjmů: paušální da ň 
Poslední termín k registraci k paušální dani dle §2a zákona o dani z příjmů pro rok 2021 
 
19. leden (úterý)  
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc prosinec   
 
20. leden (st ředa) 
Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
 
Daň z příjmů  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec (z mezd) 
 
25. leden (pond ělí) 
Spot řební daň:  

a) splatnost daně pouze spotřební daň z lihu 
 
Daň z přidané hodnoty:   

a) podání přiznání a daň za prosinec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím 
b) podání přiznání a daň za čtvrté čtvrtletí u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím  

 
Souhrnné hlášení: 
Podání souhrnného hlášení za prosinec a 4. čtvrtletí  
 
Kontrolní hlášení: 
Podání kontrolního hlášení za prosinec  
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec  
 
Daň z hazardních her  
Podání daňového přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí  
 
Spot řební dan ě 

a) daňové přiznání za prosinec  
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 

technického benzínu a mazacích olejů za prosinec (pokud vznikla nárok) 
 
 
1. února (pond ělí) 
Daň z příjmů 

a) odvod částek zajištění daně za prosinec 



b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec  
 
Silni ční daň: Podání přiznání a splatnost daně za rok 2019, zaplacené zálohy se započtou na úhradu 
skutečné daně.  
  
Daň z nemovitých v ěcí:  Podání přiznání nebo dílčího přiznání na rok 2020. 
 
Biopaliva :  Hlášení dle zákona č. 201/2012 Sb. 
 
Zákonné pojišt ění odpov ědnosti úrazu nebo nemoci  z povolání (§ 12, odst. 3, Vyhlášky 
Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb.) 
 
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojišt ění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných na leden 
(nemocenské pojištění je dobrovolné).  
 
 
 
Ostatní informace 
 
Paušální da ň 
Jedná se o novou možnost zdanění pro OSVČ, kterou uvádí v platnost novela zákona o daních z 
příjmů, kterou 4. 12. podepsal prezident republiky a nyní se čeká pouze na jeho zveřejnění ve sbírce 
zákonů. Zákon začíná platit tedy od 1.1.2021. 
 
Paušální daň je možnost, kterou si, při splnění daných podmínek, může zvolit OSVČ, jako způsob 
zdanění své činnosti. Jedná se především o sloučení daňové povinnosti a povinností u záloh na 
zdravotní a sociální pojištění. Nevýhodou paušální daně je ztráta možnosti uplatňovat slevy na dani, 
daňová zvýhodnění či nezdanitelné částky daně. 
 
Paušální daň je částka, která se bude každý rok měnit v závislosti na minimální a průměrnou mzdu. 
Paušální daň se skládá měsíčně z: minimální částky zdravotního pojištění, 1,15násobku minimálního 
sociálního pojistného a daně ve výši 100 Kč. Pro rok 2021 je měsíční paušální daň stanovena ve výši 
5 469 Kč a její splatnost je vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. 
 
Poplatníkem paušální daně pro rok 2021 se může stát, ten, kdo k 1.1.2020 splňuje: 
- jedná se o OSVČ 
- není plátcem DPH 
- není společníkem V.O.S, ani komplementářem v K.S. 
- není dlužníkem, vůči němuž by bylo zahájeno insolvenční řízení 
- za rok 2020 neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, kromě 
  příjmy od daně osvobozené 
  příjmy, které nejsou předmětem daně 
  příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň z 
  DPP) 
- k 1.1.2021 nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti 
- podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. 1. 2021 (během roku se 
 do paušálního režimu může přihlásit pouze OSVČ, která zahájí svou činnost) 
 
Měsíčně placená paušální daň ve výši 5 469 Kč je v zákoně zvaná jako záloha, součet těchto záloh je 
roven dani, pokud poplatník na konci zdaňovacího období splňuje následující: 
- příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšují 1 000 000 Kč 
- nepočítají se příjmy osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je 
 daň vybírána srážkou (např.: dohody o provedení práce do 10 000 Kč, za předpokladu, že 
 nebylo podepsáno prohlášení poplatníka) 
- OSVČ se nestala plátce DPH 
- není společníkem V.O.S, ani komplementářem v K.S. 
- příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy nepřesahují v celkové výši 
 15 000 Kč. 
 



Jestliže nesplnil výše uvedené podmínky, je povinen podat daňové přiznání, a uhrazené zálohy na 
daň, sociální a zdravotní pojištění se budou chovat jako uhrazené zálohy, které budou následně 
vyúčtovány dle skutečnosti. 
 
Více informací k novinkám pro rok 2021 naleznete na stránkách www.deus.cz  v sekci Novinky. 
 

 
 

Přejeme Vám do nového roku 2021 mnoho zdraví a št ěstí. 
     
S případnými dotazy nás m ůžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


