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1. Nové dotační programy  

Rádi bychom vás upozornili na nové dotační programy, které byly zveřejněny na počátku dubna. Po 

zveřejnění došlo ještě k upřesnění některých podmínek programů, níže uvedený text vychází z informací 

zveřejněných dne 9. dubna 2021 na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o dva programy, 

z nichž si podnikatelé mohou vybrat, který využijí. Výběr je nutno dobře zvážit, aby byl konkrétní osobou 

vybrán skutečně ten program, který přinese vyšší podporu.  

 

1.1. Program COVID Nepokryté náklady 

Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) vykonávající podnikatelskou činnost, 

kterému v rozhodném období poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Jako 

srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 

31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (resp. stal se osobou samostatně 

výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí 

měsíce v roce 2020.  

Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím 

informačního systému AIS MPO. 

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021. 
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Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za 

rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. 

Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele. 

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána?  Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně  

o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli.  

K tomu je třeba doložit: 

1. Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených 

v Příloze 2 Výzvy. Tento výkaz zisku a ztráty vychází ze závazného formátu účetního výkazu, při 

jeho sestavování však musí být respektována celá řada specifických pravidel. Z nich vybíráme 

zejména:   

 Do upraveného výkazu lze zahrnout pouze náklady, které jsou daňově uznatelnými náklady 

dle zákona o daních z příjmů.   

 Výkaz smí obsahovat odpisy hmotného majetku pouze ve výši 3/12 daňových odpisů 

vypočtených dle rovnoměrného nebo zrychleného odpisování dle zákona o daních z příjmů.  

 Výkaz smí obsahovat odpisy a opravné položky k pohledávkám, jen pokud jsou daňovým 

výdajem.   

Pokud je ve výkazu zisku a ztráty vykázána ztráta 5 mil. Kč a více, je nutno doložit Zprávu auditora 

k Upravenému výkazu zisku a ztráty. Ověření bude provedeno podle mezinárodního auditorského standardu 

po ověřovací zakázky ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických 

finančních informací, a to jako ověřovací zakázka poskytující přiměřenou jistotu. Auditor při tomto ověřování 

musí zvolit materialitu ve výši 3 % celkových nákladů (provozních i finančních) uvedených v Upraveném 

výkazu zisku a ztráty. 

2. Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období sestavený podle 

požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy. 

3. Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal nebo o které požádal a není o nich ke 

dni podání žádosti rozhodnuto. 

4. Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny 

podmínky Výzvy.  
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1.2. Program COVID 2021 

Oprávněný žadatel musí vykonávat podnikatelskou činnost a musí být fyzickou osobou nebo být právnickou 

osobou zřízenou podle soukromého práva nebo příspěvkovou organizací. V důsledku pandemie 

onemocnění COVID-19 musí oprávněnému žadateli v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesnout tržby za 

srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu 

rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. 

Jako srovnávací období si žadatel může zvolit období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 

až 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací 

období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. 

Oprávněný žadatel musí mít alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních 

úvazků (FTE). 

Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 do 31. května 2021 do 16:00 prostřednictvím 

informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. 

Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do  

31. března 2021.  

Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze ji 

kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani 

s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021. 

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, 

náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, režijní náklady apod. 

Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru, dále 

tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických 

osob) a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Počítají se ve všech případech jen 

zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního 

zabezpečení (ČSSZ). 

Počet dnů je dán dobou mezi 11. lednem 2021 a 31. březnem 2021 (celkem 80 dní). Pokud měl žadatel 1 až 

3 zaměstnance vyjádřené jako FTE, stanoví se podpora ve výši 1 500 Kč na den. 

V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako 

přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet  

10 x 0,5 x 500, tedy může žádat o 2 500 Kč na den). 
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Další podmínky pro žadatele jsou obdobné jako u ostatních COVID programů, tj. například že žadatel není 

podnikem v úpadku, není nespolehlivým plátcem, nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke 

státnímu rozpočtu, není v likvidaci atd.  

Další informace k této oblasti najdete na webu: https://www.mpo.cz/covid-2021.  

Se svými dotazy k této problematice se můžete obrátit na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-

group.cz.  

 

2. Účtování o dotacích z programu COVID nájem III 

Podávání žádostí v tomto programu bylo ukončeno dne 8. dubna 2021 a řada účetních jednotek si klade 

otázky, jak o této dotaci účtovat.  

Za matoucí je pro účetní jednotky zejména to, že rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, 

jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Tedy měsíce již skončeného účetního období.  

Proto nám řada klientů položila otázku, zda může účetní jednotka výnos z přijaté dotace na úhradu 

nájemného zaúčtovat a vykázat v účetní závěrce za kalendářní rok 2020, nebo až v roce 2021. 

Pro tento účel bychom rádi využili argumentace z českých účetních předpisů, která byla přejata 

z Interpretace Národní účetní rady číslo I-14 „Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace“, kde 

jako okamžik zaúčtování pohledávky a souvisejících výnosů je uvedena podmínka vzniku 

nezpochybnitelného nároku na dotaci. Ačkoliv je rozhodné období pro poskytnutí podpory v roce 2020, byl 

tento program vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu až v roce 2021. Z toho důvodu nemohl vzn iknout 

účetní jednotce nezpochybnitelný nárok v roce 2020.  

Pokud tedy účetní jednotka splní všechny podmínky pro poskytnutí této podpory a zároveň podá žádost před 

sestavením účetní závěrky za rok 2020 (případně již obdrží dotaci na bankovní účet), je vhodné uvést tuto 

informaci do přílohy v účetní závěrce, pokud tedy tuto informaci je možné považovat za významnou. 

V účetnictví zaúčtuje účetní jednotka pohledávku a provozní výnosy v kalendářním roce 2021.  

S dalšími dotazy k této problematice se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz.  

 

3. Informace GFŘ ve vztahu k aplikaci ATAD 

Až na začátku roku 2021 vydalo GFŘ dlouho očekávané instrukce k praktické aplikaci ustanovení plynoucích 

ze směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 

vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (tzv. ATAD). Nestalo se 

tak však běžnou cestou aktualizace pokynu k ZDP s komentáři k jednotlivým paragrafům, resp. odstavcům, 

https://www.mpo.cz/covid-2021
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
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ale formou informace obsahující otázky a odpovědi, navazující obsahem na předchozí jednání sekcí KDP se 

zástupci státní správy. 

Informace se dotýká všech nových institutů z výše uvedené směrnice, které jsou již všechny účinné pro 

kalendářní rok 2020, a jejichž správné zohlednění je tak nutné pro sestavení daňového přiznání k dani z 

příjmů již za tento rok. Těmito instituty jsou EBITDA test (omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních 

nákladů § 23e a § 23f ZDP), exit tax (zdanění při přemístění majetku beze změny vlastnictví § 23g ZDP), 

pravidla CFC (zdanění ovládané zahraniční společnosti § 38fa ZDP) a hybridní instrumenty (řešení důsledků 

rozdílné právní kvalifikace § 23h ZDP). 

Ze zajímavých témat, kterým se Informace věnuje, jmenujme například potvrzení deklarovaného výkladu 

státní správy, podle kterého do EBITDA testu nebudou zahrnovány kurzové rozdíly vzniklé z jistin úvěrů, ale 

pouze z naběhlých úroků, což může být zejména vzhledem k propadu kurzu za rok 2020 pro mnohé 

poplatníky informace zásadní. Na stejné logice je postavené i potvrzení obdobného přístupu k derivátům, 

kdy se do EBITDA testu budou zahrnovat pouze takové deriváty, které zajišťují úrok (např. zajištění úrokové 

sazby), zatímco zajištění jistiny úvěru zahrnováno nebude (tedy např. náklad na derivát zajišťující měnové 

riziko ve vztahu k jistině úvěru by zahrnován do EBITDA testu nebyl). Též byl potvrzen očekávaný výklad ve 

vztahu k „osvobozenému“ prahu 80 mil. Kč, který se nemění v návaznosti na délce období; na toto je vhodné 

upozornit zejména u poplatníků, kterým např. z důvodu fúze bylo období prodlouženo na více jak roční,  

a kteří se tak do uvedeného prahu nemusí v tomto „dlouhém“ období vejít. 

Z dalších oblastí je důležité upozornit na potvrzení výkladu k pravidlům CFC, kdy test nízkého zdanění je 

nutno simulovat za zahraniční společnost identicky tak, jako by byla účtována a daněná v ČR; to tedy reálně 

znamená projít účetnictví společnosti, zohlednit veškeré odchylky mezi zahraničním a českým účetnictvím  

a následně „předanit“ podle českých předpisů. Praktickým problémům, jako je například pravděpodobná 

nutnost takto namáhavě a nákladně přepočítávat i předchozí období v případě daňových ztrát či otázka 

dopadu kurzových rozdílů (kdy česká společnost musí účtovat v CZK, čímž jí budou vznikat daňově efektivní 

kurzové rozdíly, zatímco zahraniční společnost bude účtovat např. vše rovnou v EUR bez vzniku kurzových 

rozdílů), se Informace nevěnuje. Informace též nijak blíže nerozebírá druhý nutný test pro spuštění CFC 

režimu, resp. absentující definici „podstatné hospodářské činnosti“. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Luboše Balka, e-mail: lubos.balek@tpa-group.cz.  

 

4. Účetní zobrazení zpětného uplatnění daňové ztráty roku 2020 

Při uzavírání účetnictví za skončené účetní období roku 2020 se řada účetních jednotek dostala do situace, 

že vykazuje účetní ztrátu, která bude v daňovém přiznání na daň z příjmů právnických osob upravena na 

daňovou ztrátu. Tuto daňovou ztrátu pak plánují uplatnit zpětně. Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně 

oproti daňovému základu roku 2018 nebo 2019 je zakotvena do zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2020. 

mailto:lubos.balek@tpa-group.cz
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Tento záměr – uplatnění daňové ztráty zpětně a získání zpět daně z příjmů zaplacené v minulosti – by se 

měl zcela jistě promítnout do uzavíraného účetnictví roku 2020, stejně jako se do něho promítá daňová 

povinnost na dani z příjmů, popř. odložená daň.  

Argumenty pro zaúčtování nároku jsou tyto: 

1. Pohledávka vůči finančnímu úřadu je jistá, nárok na vrácení daně z roku 2018 nebo 2019 nám vznikl 

okamžikem vzniku daňové ztráty, tedy skutečností, která nastala v roce 2020.  

2. Jsme rozhodnuti podat dodatečné daňové přiznání na roky 2018 či 2019, kde máme dostatečné 

základy daně pro uplatnění daňové ztráty do limitu stanoveného zákonem 30 mil. Kč.  

3. Skutečné podání těchto dodatečných daňových přiznání je jen administrativní potvrzení našeho 

nároku.  

4. Zaúčtování daňové úspory (účet 59X na straně Dal) patří do skončeného účetního období roku 

2020.  

Zaúčtování záměru uplatnit daňovou ztrátu zpětně je možno provést dvěma způsoby.  

První variantou, jak je možno postupovat, je pomocí odložené daně. Tedy zaúčtovat úsporu na dani z celé 

vzniklé daňové ztráty pomocí účtu 481 – Odložená daňová pohledávka souvztažně s účtem 592 – Odložená 

daň. Výsledek hospodaření roku 2020 bude zvýšen o nárok na vrácení v minulosti zaplacené daně. 

V průběhu roku 2021 pak při podání dodatečných daňových přiznání bude účtována pohledávka za 

finančním úřadem (341/591) a snížení odložené daňové pohledávky (592/481), takže dopad do výsledku 

hospodaření roku 2021 bude těmito dvěma účetními případy kompenzován.  

Druhou variantou, která se v odborném tisku objevuje, je zaúčtování přímo na pohledávku za finančním 

úřadem (účet 341) souvztažně s účtem 591 – Splatná daň z příjmů.  

Pokud za kalendářní rok 2020 vznikla poplatníkovi daňová ztráta vyšší, než může uplatnit pomocí 

dodatečných daňových přiznání na rok 2018 a 2019, pak je možno tímto způsobem zaúčtovat pohledávku za 

finančním úřadem jen do výše daňové úspory ze zpětně uplatnitelné daňové ztráty. Zbytek ztráty pak může 

být zaúčtován pomocí odložené daňové pohledávky. Je třeba upozornit, že o odložené daňové pohledávce 

(nejen z titulu daňových ztrát) mimo výše uvedené zpětné uplatnění ztráty je možné účtovat pouze 

v případě, kdy je pravděpodobný předpoklad, že odložená daňová pohledávka bude v budoucnu uplatněna.  

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Davida Mrozka, e-mail: david.mrozek@tpa-group.cz 

  

mailto:david.mrozek@tpa-group.cz
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5. Z dění v TPA 

5.1. Hledá se Gentlemanská firma roku 2021 

Od roku 2014 oceňujeme firmy, které nemyslí jen na svůj ekonomický prospěch a boj s konkurencí, ale 

naopak jim není lhostejný osud ostatních lidí, profesní rozvoj jejich zaměstnanců a vliv jejich podnikání na 

životní prostředí. Cena Gentlemanská firma roku se udílí v rámci slavnostního vyhlášení výsledků žebříčku 

100 nejvýznamnějších firem ČR, který sestavuje Sdružení CZECH TOP 100, které probíhá ve Španělském 

sále na Pražském hradě. 

Letos jsme opět spustili na webových stránkách www.gentlemanskafirma.cz nominační formulář, 

prostřednictvím kterého může i široká veřejnost jmenovat své kandidáty. Navrhovaná společnost by měla 

vedle svých ekonomických aktivit myslet i na principy společenské odpovědnosti a etiky. 

 

5.2. TPA věnovala společnosti SeneCura 40 000 Kč na interaktivní stůl 

Poradenská společnost TPA poskytla finanční dar 40 000 

Kč společnosti SeneCura provozující v České republice 

domovy pro seniory. Částka byla využita k nákupu 

interaktivního stolu, který umožňuje řadu zábavných i 

edukativních aktivit podporujících kognitivní funkce 

uživatele. Pro seniory v péči SeneCury se jedná o cennou 

pomůcku, která může být využita individuálně i v rámci 

skupinové interakce. 

„Dlouhodobě se zaměřujeme na podporu projektů, které pomáhají potřebným. Jsem proto rád, že jsme mohli 

finančně podpořit právě společnost SeneCura, a tím přispět ke zlepšení jejích služeb. Věřím, že klienti 

domova pro seniory ocení všechny zábavné možnosti pro zlepšení nejen jejich paměti, které interaktivní stůl 

nabízí,“ vyjádřil se k daru Rostislav Kuneš, ředitel TPA. 

 

5.3. Publikace Investing In 2021 

Každoročně přinášíme přehled nejdůležitějších daňových novinek ve 12 zemích střední a jihovýchodní 

Evropy (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko). Rok 2021 s sebou přinesl změny v oblasti daní a sociálního 

pojištění v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Brožury si můžete bezplatně objednat v elektronické nebo 

tištěné podobě zde: https://www.tpa-group.cz/cs/publications/. 

 

http://www.gentlemanskafirma.cz/
https://www.tpa-group.cz/cs/publications/
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6. Nezapomeňte zaplatit - termíny a platby  

6.1. Změny a úlevy v termínech a platbách  

Druh daně Zákonný 
termín 

Nejzazší termín 
pro podání 
přiznání 
v letošním roce 

Daň silniční za rok 2020 1. února 2021 1. dubna 2021 

Daň z nemovitých věcí za rok 2021 1. února 2021 1. dubna 2021 

Daň z příjmů 
fyzických osob za 
rok 2020 

papírová forma přiznání 1. dubna 2021  3. května 2021 

elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021 

podání přiznání v zastoupení 
daňovým poradcem či advokátem 

1. července 2021 1. července 2021 
(Generální pardon 

se této situace 
netýká) 

podání poplatníkem, který má 
zákonem uloženou povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou 
auditorem 

1. července 2021 1. července 2021 
(Generální pardon 

se této situace 
netýká) 

Daň z příjmů 
právnických 
osob za rok 2020 

papírová forma přiznání 
(výjimečně) 

1. dubna 2021 3. května 2021 

elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021 

podání přiznání v zastoupení 
daňovým poradcem či advokátem 

1. července 2021 1. července 2021 
(Generální pardon 

se této situace 
netýká) 

podání poplatníkem, který má 
zákonem uloženou povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem 

1. července 2021 1. července 2021 
(Generální pardon se 
této situace netýká) 

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2021/danova-priznani-rozcestnik-terminu-

11345 

 
 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2021/danova-priznani-rozcestnik-terminu-11345
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2021/danova-priznani-rozcestnik-terminu-11345
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6.1.1. Placení daně silniční za rok 2020 

Lhůta pro zaplacení daně silniční končí 1. února, avšak z důvodu pandemie můžete daň za rok 2020 uhradit 

bez úroku z prodlení později, a to všechny daňové subjekty do 1. 4. 2021; vybrané daňové subjekty, které 

byly postiženy probíhající pandemií nemoci Covid 19, do 16. 8. 2021. 

 

6.1.2. Záloha na silniční daň roku 2021 splatná 15. 4. 2021 

Záloha splatná dne 15. 4. 2021 byla vybraným daňovým poplatníkům dle pravidel zveřejněným 

ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 prominuta. Skutečnost, že konkrétní poplatník patří mezi vybrané 

daňové subjekty, na které se toto rozhodnutí ministryně financí vztahuje, musí poplatník oznámit 

příslušnému správci daně.  

 

6.2. Posun termínu pro podání přehledů OSVČ na sociální a zdravotní pojištění 

 
Termín pro podání přehledů na zdravotní pojištění za rok 2020 se nakonec pro všechny OSVČ ze zákona 

posune nejpozději do 2. srpna 2021. Tato prodloužená lhůta reaguje na rozhodnutí o bezsankčním období 

pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 o jeden měsíc. V souladu s tím se automaticky 

posouvá i lhůta stanovená pro zaplacení doplatku pojistného zjištěného na základě přehledu, a to na den 11. 

srpna 2021, tj. do osmi kalendářních dnů ode dne, kdy byl nebo měl být přehled podán. Novela, která tuto 

možnost zavádí, byla 31. března 2021 schválena Senátem a čeká na podpis prezidenta. 

 

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. června 2021. Stejně jako v minulém 

roce je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu zároveň uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020. 

Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Pokud bude daňové 

přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021 platí i nadále lhůta pro podání přehledu o příjmech a 

výdajích OSVČ za rok 2020 v návaznosti na termín pro prodání přiznání (1. července 2021), to znamená, že 

tento přehled musí být podán nejpozději do 2. srpna 2021. 
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6.3. Ostatní daňové povinnosti na duben a květen 2021 

Duben 2021  
 

9.4. Spotřební daň 
– splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu) 
 

20.4. 

 
Daň z přidané hodnoty 

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

20.4. Daň z příjmů 

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti 

- splatnost paušální zálohy 

 

26.4. 

Daň z hazardních her 
- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021 

- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021 
- kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021 

Energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 

za březen 2021 

Spotřební daň 

- splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu) 

 daňové přiznání za březen 2021 

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 

2021 (pokud vznikl nárok) 

30.4. 

Daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 

2021 

Energetické daně 
- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství 

biopaliv a splatnost související jistoty 
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Květen 2021  
 

10.5. Spotřební daň 
- splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu) 

20.5. Daň z příjmů 

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických 
 osob ze závislé činnosti 
- splatnost paušální zálohy 
 

25.5. 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021 
- souhrnné hlášení za duben 2021 
- kontrolní hlášení za duben 2021 

Energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 

za duben 2021 

Spotřební daň 

- splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu) 

- daňové přiznání za duben 2021 

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 

2021 (pokud vznikl nárok) 

 

31.5. 

Daň z nemovitých věcí 
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) 
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s 
výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 

Daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 
2021 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a těšíme se na vaše podněty a dotazy.  

 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

Jana Skálová 

Partner TPA  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

TPA Česká republika 

Antala Staška 2027/79 

140 00 Praha 4 

 

Tel.: +420 222 826 311 

 

http://www.tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li dostávat pravidelné informace, přihlaste se k odběru newsletteru. 

 

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, 

doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument 

nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace 

informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na: info@tpa-group.cz. 

http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

