
  
 
 

 
 

Zdroj: Živnostník.cz 
Vypracování: dne 30.4.2020 
 
Daňový kalendář - změny COVID-19 
 

Koho se 
týká 

Datum Náhrada 
za 

Povinnost Změna COVID-19 

Pro právnické 
osoby:  

29.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu dubna 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

04.05.20 za svátek 
1.5.2020 

podání přehledu OSVČ příslušné 
správě sociálního zabezpečení za rok 
2019 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z 
příjmů nezpracovává daňový poradce 
na základě plné moci); doplatek 
sociálního pojištění je splatný do 8 dnů 
ode dne podání tohoto přehledu, 
případně do 12. května, nebyl-li 
přehled podán ve lhůtě 

O posunu termínu pro 
podání Přehledu OSVČ se 
sice píše na stránkách 
MPSV, ale není to 
podložené žádným 
zákonným aktem. 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

04.05.20 za svátek 
1.5.2020 

podání přehledu OSVČ příslušné 
zdravotní pojišťovně za rok 2019 (u 
OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů 
nezpracovává daňový poradce na 
základě plné moci); doplatek 
zdravotního pojištění je splatný do 8 
dnů ode dne podání tohoto přehledu, 
případně do 12. května, nebyl-li 
přehled podán ve lhůtě 

posun termínu na 
3.8.2020 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

07.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za 
duben 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

11.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
doplatku sociálního zabezpečení za rok 
2019 u OSVČ, které nezpracovává 
přiznání k dani z příjmů daňový 
poradce; platí pro případy, kdy Přehled 
byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k  4. 
květnu, nebo po lhůtě – doplatek je 
splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo 
měl být podán Přehled 

O posunu termínu k 
úhradě doplatku se sice 
píše na stránkách MPSV, 
ale není to podložené 
žádným zákonným aktem. 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

11.05.20  podání bankovního příkazu 
k doplacení zdravotního pojištění za 
rok 2019 u OSVČ, kterým přiznání 
k dani z příjmů nezpracovává daňový 
poradce; platí pro případy, kdy 
Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. 
k 4. květnu, nebo po lhůtě – doplatek 
je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl 
nebo měl být podán Přehled 

posun termínu na 
11.8.2020 (příkaz 
10.8.2020) 

https://www.zivnostnik.cz/33/danovy-kalendar-zmeny-covid-19-uniqueidgOkE4NvrWuMdlzpIfIyuG-QJls1wE0yapLpGVMy1prA/?query=koronavirus&serp=1&utm_source=ONLIBKGT04&utm_medium=ALmail&utm_campaign=ONLIBKGT04-2020-15%2F&wa=WWWALM&uid=CT03707744&e=1000302562&justlogged=1


  
 
 

 
 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

15.05.20  projednání žádosti o stanovení daně z 
příjmů paušální částkou se správcem 
daně 

 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ: 

29.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na důchodové zabezpečení a 
příspěvek státní politiky 
zaměstnanosti OSVČ za květen  

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

29.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
částky nemocenského pojištění za 

květen (je-li OSVČ účastna na 
nemocenském pojištění) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

29.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu dubna 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

19.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na daň z příjmů ze závislé 
činnosti sražené z mezd za duben 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

19.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
sociálního pojištění za zaměstnance za 
duben 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

19.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zdravotního pojištění za zaměstnance 
za duben 

případné penále až od 
22.9.2020 

Pro 
zaměstnavatele:  

20.05.20  podání přehledu o platbě pojistného 
zaměstnavatele příslušné zdravotní 
pojišťovně za duben 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

20.05.20  podání přehledu o výši pojistného 
příslušné správě sociálního 
zabezpečení za duben 

 

Pro plátce DPH:  20.05.20  podání výkazu Intrastat podle zákona 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, za duben 
(u plátců, kteří překročili stanovené 
limity pohybu zboží do a z jiných zemí 
EU); při podání v papírové podobě je 
lhůta pro doručení výkazu 18. května 

 

Pro plátce DPH:  22.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
DPH za duben (u plátců s měsíčním 
zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH:  25.05.20  podání přiznání k DPH za duben (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH:  25.05.20  podání kontrolního hlášení za duben 
(u všech plátců, kteří uskutečnili nebo 
přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 
ZDPH, s výjimkou fyzických osob 
se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

bez sankce bude-li 
podáno později, ale bez 
výzvy správce daně 

Pro plátce DPH:  25.05.20  podání souhrnného hlášení za duben 
(u plátců, kteří v daném měsíci 
uskutečnili plnění uvedená v § 102 
odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, 
které poskytly služby s místem plnění 

 



  
 
 

 
 

v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 
ZDPH) 

Pro plátce DPH:  26.05.20  poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za duben 2017 (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Může se Vás 
týkat:  

29.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
daně z nemovitých věcí na zdaňovací 
období 2020 (pokud celková částka 
daně nepřesáhne 5 000 Kč) 

 

Může se Vás 
týkat:  

29.05.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
první splátky daně z nemovitých věcí 
na zdaňovací období 2020 (u 
poplatníků neprovozujících 
zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u 
nichž celková částka daně přesáhne 5 
000 Kč) 

 

Může se Vás 
týkat:  

29.05.20  podání příkazu k úhradě daně (zálohy 
na daň) z nabytí nemovitých věcí, 
nastala-li rozhodná událost v únoru 
2020 

platba bez sankce do 
31.8.2020 (příkaz 
28.8.2020) 

Pro právnické 
osoby:  

01.06.20 za neděli 
31.5.2020 

podání hlášení o zajištěné dani za 
duben 

 

Pro právnické 
osoby:  

12.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
pololetní zálohy na daň z příjmů (u 
poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 30 000 
Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč a 
zdaňovacím obdobím je kalendářní 
rok, právnické osoby s jiným 
zdaňovacím obdobím povinné 
zálohou mají tento termín 15. dne 
šestého měsíce zdaňovacího období) 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro právnické 
osoby:  

12.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u 
poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 150 000 
Kč a zdaňovacím obdobím je 
kalendářní rok, právnické osoby s 
jiným zdaňovacím obdobím povinné 
zálohou mají tento termín 15. dne 
šestého měsíce zdaňovacího období) 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro právnické 
osoby: 

29.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu května 

 

Pro právnické 
osoby:  

30.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
doplatku daňové povinnosti za 
zdaňovací období 2019 (u poplatníků, 
jimž přiznání zpracovává daňový 
poradce na základě plné moci nebo 

 



  
 
 

 
 

kteří podléhají auditu ze zákona a u 
kterých je přitom zdaňovací období 
shodné s kalendářním rokem; 
neshoduje-li se zdaňovací období s 
kalendářním rokem, daňová povinnost 
se vyrovná do 6 měsíců po skončení 
zdaňovacího období) 

Pro právnické 
osoby:  

30.06.20  poslední den pro podání příkazu k 
úhradě daně z příjmů za rok 2019, 
která měla být splatná do 1.4 .2020, 
bez sankce 

pozdní úhrada do 1.7. je 
bez sankce 

Pro právnické 
osoby:  

30.06.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
květen 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

01.06.20 za neděli 
31.5.2020 

podání hlášení o zajištěné dani za 
duben 

 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

05.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za 
květen 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

12.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
pololetní zálohy na daň z příjmů (u 
poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 30 000 
Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč) 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ: 

12.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u 
poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 150 000 
Kč) 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ: 

29.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na důchodové zabezpečení a 
příspěvek státní politiky 
zaměstnanosti OSVČ za červen 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

29.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
částky nemocenského pojištění za 
červen (je-li OSVČ účastna na 
nemocenském pojištění) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

29.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu května 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

30.06.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
květen 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

30.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
doplatku daňové povinnosti za 
zdaňovací období 2019 (u poplatníků, 
jimž přiznání zpracovává daňový 
poradce na základě plné moci) 

 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ: 

30.06.20  poslední den pro podání příkazu k 
úhradě daně z příjmů za rok 2019, 
která měla být splatná do 1.4 .2020, 
bez sankce 

pozdní úhrada do 1.7. je 
bez sankce 



  
 
 

 
 

Pro 
zaměstnavatele:  

01.06.20 za sobotu 
30.5.2020 

odeslání evidenčních listů 
důchodového zabezpečení za rok 2019 
příslušné správě sociálního 
zabezpečení 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

19.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na daň z příjmů ze závislé 
činnosti sražené z mezd za květen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

19.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
sociálního pojištění za zaměstnance za 
květen 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

19.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zdravotního pojištění za zaměstnance 
za květen 

případné penále až od 
22.9.2020 

Pro 
zaměstnavatele:  

22.06.20 za sobotu 
20.6.2020 

podání přehledu o platbě pojistného 
zaměstnavatele příslušné zdravotní 
pojišťovně za květen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

22.06.20 za sobotu 
20.6.2020 

podání přehledu o výši pojistného 
příslušné správě sociálního 
zabezpečení za květen 

 

Pro plátce DPH:  16.06.20  podání výkazu Intrastat podle zákona 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, za květen 
(u plátců, kteří překročili stanovené 
limity pohybu zboží do a z jiných zemí 
EU); při podání v papírové podobě je 
lhůta pro doručení výkazu 12. června 

 

Pro plátce DPH:  24.06.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
DPH za květen (u plátců s měsíčním 
zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 25.06.20  podání přiznání k DPH za květen (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH:  25.06.20  podání kontrolního hlášení za květen 
(u všech plátců, kteří uskutečnili nebo 
přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 
ZDPH, s výjimkou fyzických osob 
se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

bez sankce bude-li 
podáno později, ale bez 
výzvy správce daně 

Pro plátce DPH:  25.06.20  podání souhrnného hlášení za květen 
(u plátců, kteří v daném měsíci 
uskutečnili plnění uvedená v § 102 
odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, 
které poskytly služby s místem plnění 
v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 
ZDPH) 

 

Pro plátce DPH:  29.06.20 za sobotu 
27.6.2020 

poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za květen 2017 (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH:  30.06.20  uplatnění nároku na vrácení DPH 
zahraničním osobám povinným k dani 
podle § 83 ZDPH za rok 2019 

 



  
 
 

 
 

(nejpozději do 30. června je třeba 
podat žádost, danou lhůtu nelze 
prodloužit ani navrátit v předešlý stav) 

Může se Vás 
týkat:  

01.06.20 za neděli 
31.5.2020 

podání přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí, nastala-li rozhodná 

událost v únoru 2020 

podání bez sankce do 
31.8.2020 

Může se Vás 
týkat:  

29.06.20  podání příkazu k úhradě daně (zálohy 
na daň) z nabytí nemovitých věcí, 
nastala-li rozhodná událost v březnu 
2020 

platba bez sankce do 
31.8.2020 (příkaz 
28.8.2020) 

Může se Vás 
týkat:  

30.06.20  podání přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí, nastala-li rozhodná 
událost v březnu 2020 

podání bez sankce do 
31.8.2020 

Pro právnické 
osoby:  

01.07.20  podání přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období 
2019 (u poplatníků, jimž přiznání 
zpracovává daňový poradce na základě 
plné moci nebo kteří podléhají auditu 
ze zákona a u kterých je přitom 
zdaňovací období shodné s 
kalendářním rokem; neshoduje-li se 
zdaňovací období s kalendářním 
rokem, přiznání se podává do 6 měsíců 
po skončení zdaňovacího období) 

 

Pro právnické 
osoby:  

01.07.20  poslední den pro podání vyúčtování 
srážkové daně za rok 2019, které mělo 
být podáno do 1.4.2020, bez sankcí 

pozdní podání, ale bez 
sankce 

Pro právnické 
osoby: 

01.07.20  poslední den pro podání daňového 
přiznání za rok 2019, které mělo být 
podáno do 1.4.2020, bez sankcí 

pozdní podání, ale bez 
sankce 

Pro právnické 
osoby: 

07.07.20 za sobotu 
4.7.2020 

poslední možnost podání dodatečného 
daňového přiznání k dani z příjmů za 
zdaňovací období 2016 na snížení 
daňové povinnosti (v případě, že 
přiznání za zdaňovací období 2016 
zpracovával daňový poradce nebo 
účetní závěrka podléhala povinnému 
auditu, účetní jednotka neúčtovala v 
hospodářském roce, a zároveň 
nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 
odst. 2 až 4 DŘ) 

 

Pro právnické 
osoby: 

30.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu června 

 

Pro právnické 
osoby: 

31.07.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
červen 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

01.07.20  podání přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za zdaňovací období 
2019 (u poplatníků, jimž přiznání 
zpracovává daňový poradce na základě 
plné moci) 

 



  
 
 

 
 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

01.07.20  poslední den pro podání vyúčtování 
srážkové daně za rok 2019, které mělo 
být podáno do 1.4.2020, bez sankcí 

pozdní podání, ale bez 
sankce 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

01.07.20  poslední den pro podání daňového 
přiznání za rok 2019, které mělo být 
podáno do 1.4.2020, bez sankcí 

pozdní podání, ale bez 
sankce 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

07.07.20 za sobotu 
4.7.2020 

poslední možnost podání dodatečného 
daňového přiznání k dani z příjmů za 
zdaňovací období 2016 na snížení 
daňové povinnosti (v případě, že 
přiznání za zdaňovací období 2016 
zpracovával daňový poradce, a zároveň 
nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 
odst. 2 až 4 DŘ) 

 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ: 

07.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za 
červen 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

30.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na důchodové zabezpečení a 
příspěvek státní politiky 
zaměstnanosti OSVČ za červenec 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

30.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
částky nemocenského pojištění za 
červenec (je-li OSVČ účastna na 
nemocenském pojištění) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

30.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu června 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

31.07.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
červen 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

01.07.20  poslední den pro podání vyúčtování 
srážkové daně ze závislé činnosti za 
rok 2019, které mělo být podáno do 
1.4.2020, bez sankcí 

pozdní podání, ale bez 
sankce 

Pro 
zaměstnavatele:  

17.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na daň z příjmů ze závislé 
činnosti sražené z mezd za červen 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

17.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
sociálního pojištění za zaměstnance za 
červen 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

17.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zdravotního pojištění za zaměstnance 
za červen 

případné penále až od 
22.9.2020 

Pro 
zaměstnavatele: 

20.07.20  podání přehledu o platbě pojistného 
zaměstnavatele příslušné zdravotní 
pojišťovně za červen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

20.07.20  podání přehledu o výši pojistného 
příslušné správě sociálního 
zabezpečení za červen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

30.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
pojistného podle vyhlášky MF č. 

 



  
 
 

 
 

125/1993 Sb., kterou se stanoví 
podmínky a sazby zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu, na III. čtvrtletí 

Pro plátce DPH:  17.07.20  podání výkazu Intrastat podle zákona 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, za červen 
(u plátců, kteří překročili stanovené 
limity pohybu zboží do a z jiných zemí 
EU); při podání v papírové podobě je 
lhůta pro doručení výkazu 15. července 

 

Pro plátce DPH: 24.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
DPH za červen (u plátců s měsíčním 
zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 24.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
DPH za II. čtvrtletí (u plátců se 
čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH:  27.07.20 za sobotu 
25.7.2020 

podání přiznání k DPH za červen (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 27.07.20 za sobotu 
25.7.2020 

podání přiznání k DPH za II. čtvrtletí (u 
plátců se čtvrtletním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 27.07.20 za sobotu 
25.7.2020 

podání kontrolního hlášení za červen 
(u všech plátců, kteří uskutečnili nebo 
přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 
ZDPH, s výjimkou fyzických osob 
se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

bez sankce bude-li 
podáno později, ale bez 
výzvy správce daně 

Pro plátce DPH:  27.07.20 za sobotu 
25.7.2020 

podání kontrolního hlášení za II. 
čtvrtletí (u plátců fyzických osob se 
čtvrtletním zdaňovacím obdobím, 
kteří uskutečnili nebo přijali plnění 
uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH) 

bez sankce bude-li 
podáno později, ale bez 
výzvy správce daně 

Pro plátce DPH: 27.07.20 za sobotu 
25.7.2020 

podání souhrnného hlášení za červen 
(u plátců, kteří v daném měsíci 
uskutečnili plnění uvedená v § 102 
odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, 
které poskytly služby s místem plnění 
v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 
ZDPH) 

 

Pro plátce DPH: 27.07.20 za sobotu 
25.7.2020 

podání souhrnného hlášení za II. 
čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním 
zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili 
z plnění uvedených v § 102 odst. 1 
ZDPH pouze poskytnutí služby podle 
písm. d) s místem plnění v jiném 
členském státě EU) 

 

Pro plátce DPH: 27.07.20 za neděli 
26.7.2020 

poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za červen 2017 (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

https://www.zivnostnik.cz/33/125-1993-sb-vyhlaska-ministerstva-financi-kterou-se-stanovi-podminky-a-sazby-zakonneho-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnim-urazu-nebo-nemoci-z-povolani-ve-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTsV5SJrua5E0LLrB_N1KMFACD-vMUnwPlw/


  
 
 

 
 

Pro plátce DPH: 27.07.20 za neděli 
26.7.2020 

poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za II. čtvrtletí 2017 
(u plátců se čtvrtletním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Může se Vás 
týkat:  

14.07.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy silniční daně za II. čtvrtletí 

platba bez sankce do 
15.10.2020 (příkaz 
14.10.2020) 

Může se Vás 
týkat:  

30.07.20  podání příkazu k úhradě daně (zálohy 
na daň) z nabytí nemovitých věcí, 
nastala-li rozhodná událost v dubnu 
2020 

platba bez sankce do 
31.8.2020 (příkaz 
28.8.2020) 

Může se Vás 
týkat: 

31.07.20  podání přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí, nastala-li rozhodná 
událost v dubnu 2020 

podání bez sankce do 
31.8.2020 

Pro právnické 
osoby: 

28.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu července 

 

Pro právnické 
osoby:  

31.08.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
červenec 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

03.08.20 za sobotu 
1.8.2020 

podání přehledu OSVČ příslušné 
správě sociálního zabezpečení za rok 
2019 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z 
příjmů zpracovává daňový poradce na 
základě plné moci); doplatek 
sociálního pojištění je splatný do 8 dnů 
ode dne podání tohoto Přehledu, 
případně do 11. srpna, nebyl-li Přehled 
podán ve lhůtě 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

03.08.20 za sobotu 
1.8.2020 

podání přehledu OSVČ příslušné 
zdravotní pojišťovně za rok 2019 (u 
OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů 
zpracovává daňový poradce na základě 
plné moci); doplatek zdravotního 
pojištění je splatný do 8 dnů ode dne 
podání tohoto Přehledu, případně do 
11. srpna, nebyl-li Přehled podán ve 
lhůtě 

 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

03.08.20  podání přehledu OSVČ příslušné 
zdravotní pojišťovně za rok 2019 v 
případě, že OSVČ není povinna 
podávat přiznání 

posun termínu z 8.4.2020 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ: 

03.08.20  podání přehledu OSVČ příslušné 
zdravotní pojišťovně za rok 2019 (u 
OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů 
nezpracovává daňový poradce na 
základě plné moci); doplatek 
zdravotního pojištění je splatný do 8 
dnů ode dne podání tohoto přehledu, 
případně do 11. srpna, nebyl-li 
přehled podán ve lhůtě 

posun termínu ze 
4.5.2020 



  
 
 

 
 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

07.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za 
červenec 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

10.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
doplatku sociálního pojištění za rok 
2019 u OSVČ, které zpracovává a 
podává přiznání k dani z příjmů daňový 
poradce; platí pro případy, kdy Přehled 
byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3. 
srpnu, nebo po lhůtě – doplatek je 
splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo 
měl být podán Přehled 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

10.08.20  podání bankovního příkazu k doplacení 
zdravotního pojištění za rok 2019 u 
OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů 
zpracovává daňový poradce; platí pro 
případy, kdy Přehled byl podán 
v nejzazší lhůtě, tj. k 3. srpnu, nebo po 
lhůtě – doplatek je splatný do 8 dnů po 
dni, kdy byl nebo měl být podán 
Přehled 

 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

11.08.20  podání bankovního příkazu 
k doplacení zdravotního pojištění za 
rok 2019 u OSVČ, kterým přiznání 
k dani z příjmů nezpracovává daňový 
poradce; platí pro případy, kdy 
Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. 
k 3. srpnu 

posun termínu z 
12.5.2020 (příkaz 
10.8.2020) 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ:  

28.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na důchodové zabezpečení a 
příspěvek státní politiky 
zaměstnanosti OSVČ za srpen 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

28.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
částky nemocenského pojištění za 
srpen (je-li OSVČ účastna na 
nemocenském pojištění) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

28.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu července 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

31.08.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
červenec 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

19.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na daň z příjmů ze závislé 
činnosti sražené z mezd za červenec 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

19.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
sociálního pojištění za zaměstnance za 
červenec 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

19.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zdravotního pojištění za zaměstnance 
za červenec 

případné penále až od 
22.9.2020 



  
 
 

 
 

Pro 
zaměstnavatele: 

20.08.20  podání přehledu o platbě pojistného 
zaměstnavatele příslušné zdravotní 
pojišťovně za červenec 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

20.08.20  podání přehledu o výši pojistného 
příslušné správě sociálního 
zabezpečení za červenec 

 

Pro plátce DPH:  18.08.20  podání výkazu Intrastat podle zákona 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, za 
červenec (u plátců, kteří překročili 
stanovené limity pohybu zboží do a z 
jiných zemí EU); při podání v papírové 
podobě je lhůta pro doručení výkazu 
14. srpna 

 

Pro plátce DPH:  24.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
DPH za červenec (u plátců s měsíčním 
zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH:  25.08.20  podání přiznání k DPH za červenec (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 25.08.20  podání kontrolního hlášení za červenec 
(u všech plátců, kteří uskutečnili nebo 
přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 
ZDPH, s výjimkou fyzických osob 
se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 25.08.20  podání souhrnného hlášení za 
červenec (u plátců, kteří v daném 
měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 
102 odst. 1 ZDPH; u identifikovaných 
osob, které poskytly služby s místem 
plnění v jiném členském státě dle § 9 
odst. 1 ZDPH) 

 

Pro plátce DPH: 26.08.20  poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za červenec 2017 (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Může se Vás 
týkat: 

28.08.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
první splátky daně z nemovitých věcí 
za rok 2020 (u poplatníků provozujících 
zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u 
nichž celková částka daně přesáhne 
5 000 Kč) 

 

Může se Vás 
týkat: 

28.08.20  podání příkazu k úhradě daně (zálohy 
na daň) z nabytí nemovitých věcí, 
nastala-li rozhodná událost v květnu 
2020 

 

Může se Vás 
týkat: 

28.08.20  poslední den pro podání příkazu k 
úhradě daně z nabytí nemovitých 
věcí, , která měla být uhrazena v 
období 31.3.-31.7.2020, bez sankcí 

pozdní úhrada do 31.8. je 
bez sankce 



  
 
 

 
 

Může se Vás 
týkat: 

31.08.20  podání přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí, nastala-li rozhodná 
událost v květnu 2020 

 

Může se Vás 
týkat: 

31.08.20  poslední den pro podání přiznání k 
dani z nabytí nemovitých věcí, , které 
mělo být podáno v období 31.3.-
31.7.2020, bez sankcí 

pozdní podání, ale bez 
sankce 

Pro právnické 
osoby:  

14.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u 
poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 150 000 
Kč a zdaňovacím obdobím je 
kalendářní rok; právnické osoby s 
jiným zdaňovacím obdobím povinné 
zálohou mají tento termín 15. dne 
devátého měsíce zdaňovacího období) 

 

Pro právnické 
osoby: 

29.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu srpna 

 

Pro právnické 
osoby: 

30.09.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
srpen 

 

Pro fyzické 
osoby – OSVČ: 

07.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za 
srpen 

povinnost zrušena (bez 
náhrady) 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

14.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u 
poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 150 000 
Kč) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

29.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na důchodové zabezpečení a 
příspěvek státní politiky zaměstnanosti 
OSVČ za září 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

29.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
částky nemocenského pojištění za září 
(je-li OSVČ účastna na nemocenském 
pojištění) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

29.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu srpna 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

30.09.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
srpen 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

18.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na daň z příjmů ze závislé 
činnosti sražené z mezd za srpen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

18.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
sociálního pojištění za zaměstnance za 
srpen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

18.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zdravotního pojištění za zaměstnance 
za srpen 

 



  
 
 

 
 

Pro 
zaměstnavatele:  

18.09.20  poslední den pro podání příkazu k 
úhradě odvodů zdravotního pojištění 
za zaměstnance za březen až srpen 
2020, bez sankce 

pozdní úhrada do 21.9. je 
bez sankce 

Pro 
zaměstnavatele: 

21.09.20 za neděli 
20.9.2020 

podání přehledu o platbě pojistného 
zaměstnavatele příslušné zdravotní 
pojišťovně za srpen 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

21.09.20 za neděli 
20.9.2020 

podání přehledu o výši pojistného 
příslušné správě sociálního 
zabezpečení za srpen 

 

Pro plátce DPH:  16.09.20  podání výkazu Intrastat podle zákona 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, za srpen 
(u plátců, kteří překročili stanovené 
limity pohybu zboží do a z jiných zemí 
EU); při podání v papírové podobě je 
lhůta pro doručení výkazu 14. září 

 

Pro plátce DPH: 24.09.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
DPH za srpen (u plátců s měsíčním 
zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 25.09.20  podání přiznání k DPH za srpen (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH:  25.09.20  podání kontrolního hlášení za srpen (u 
všech plátců, kteří uskutečnili nebo 
přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 
ZDPH, s výjimkou fyzických osob 
se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 25.09.20  podání souhrnného hlášení za srpen (u 
plátců, kteří v daném měsíci 
uskutečnili plnění uvedená v § 102 
odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, 
které poskytly služby s místem plnění 
v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 
ZDPH) 

 

Pro plátce DPH: 29.09.20 za sobotu 
26.9.2020 

poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za srpen 2017 (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 30.09.20  poslední možnost podat žádost o 
vrácení DPH na vstupu z plnění 
s místem plnění v jiném členském státě 
za rok 2019 (platí pro tuzemské plátce 
daně, jde o žádost podle § 82 ZDPH) 

 

Pro plátce DPH: 30.09.20  poslední možnost podat žádost o 
vrácení DPH na vstupu z plnění 
s místem plnění v tuzemsku za rok 
2019 (platí pro osoby registrované 
k dani v jiném členském státě EU, jde o 
žádost podle § 82a ZDPH) 

 



  
 
 

 
 

Může se Vás 
týkat: 

29.09.20  podání příkazu k úhradě daně (zálohy 
na daň) z nabytí nemovitých věcí, 
nastala-li rozhodná událost v červnu 
2020 

 

Může se Vás 
týkat: 

30.09.20  podání přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí, nastala-li rozhodná 
událost v červnu 2020 

 

Pro právnické 
osoby: 

30.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu září 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

07.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za 
září 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

30.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na důchodové zabezpečení a 
příspěvek státní politiky zaměstnanosti 
OSVČ za říjen 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

30.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
částky nemocenského pojištění za říjen 
(je-li OSVČ účastna na nemocenském 
pojištění) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

30.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu září 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

19.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na daň z příjmů ze závislé 
činnosti sražené z mezd za září 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

19.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
sociálního pojištění za zaměstnance za 
září 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

19.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zdravotního pojištění za zaměstnance 
za září 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

20.10.20  podání přehledu o platbě pojistného 
zaměstnavatele příslušné zdravotní 
pojišťovně za září 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

20.10.20  podání přehledu o výši pojistného 
příslušné správě sociálního 
zabezpečení za září 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

30.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
pojistného podle vyhlášky MF č. 
125/1993 Sb., kterou se stanoví 
podmínky a sazby zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu, na IV. čtvrtletí 

 

Pro plátce DPH: 16.10.20  podání výkazu Intrastat podle zákona 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, za září (u 
plátců, kteří překročili stanovené limity 
pohybu zboží do a z jiných zemí EU); 
při podání v papírové podobě je lhůta 
pro doručení výkazu 14. října 

 

https://www.zivnostnik.cz/33/125-1993-sb-vyhlaska-ministerstva-financi-kterou-se-stanovi-podminky-a-sazby-zakonneho-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnim-urazu-nebo-nemoci-z-povolani-ve-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTsV5SJrua5E0LLrB_N1KMFACD-vMUnwPlw/


  
 
 

 
 

Pro plátce DPH:  23.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
DPH za září (u plátců s měsíčním 
zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 23.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
DPH za III. čtvrtletí (u plátců se 
čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 26.10.20 za neděli 
25.10.2020 

podání přiznání k DPH za září (u plátců 
s měsíčním zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 26.10.20 za neděli 
25.10.2020 

podání přiznání k DPH za III. čtvrtletí (u 
plátců se čtvrtletním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 26.10.20 za neděli 
25.10.2020 

podání kontrolního hlášení za září (u 
všech plátců, kteří uskutečnili nebo 
přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 
ZDPH, s výjimkou fyzických osob 
se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 26.10.20 za neděli 
25.10.2020 

podání kontrolního hlášení za III. 
čtvrtletí (u plátců fyzických osob se 
čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří 
uskutečnili nebo přijali plnění uvedená 
v § 101c odst. 1 ZDPH) 

 

Pro plátce DPH: 26.10.20 za neděli 
25.10.2020 

podání souhrnného hlášení za září (u 
plátců, kteří v daném měsíci 
uskutečnili plnění uvedená v § 102 
odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, 
které poskytly služby s místem plnění 
v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 
ZDPH) 

 

Pro plátce DPH: 26.10.20 za neděli 
25.10.2020 

podání souhrnného hlášení za III. 
čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním 
zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili 
z plnění uvedených v § 102 odst. 1 
ZDPH pouze poskytnutí služby podle 
písm. d) s místem plnění v jiném 
členském státě EU) 

 

Pro plátce DPH: 26.10.20  poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za září 2017 (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 26.10.20  poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za III. čtvrtletí 2017 
(u plátců se čtvrtletním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Může se Vás 
týkat: 

14.10.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy silniční daně za III. čtvrtletí 

 

Může se Vás 
týkat:  

14.10.20  poslední den pro podání příkazu k 
úhradě zálohy k dani silniční za I. 
čtvrtletí, která měla být splatná do 
15.4 .2020, bez sankce 

pozdní úhrada do 15.10. 
je bez sankce 



  
 
 

 
 

Může se Vás 
týkat:  

14.10.20  poslední den pro podání příkazu k 
úhradě zálohy k dani silniční za II. 
čtvrtletí, která měla být splatná do 
15.7 .2020, bez sankce 

pozdní úhrada do 15.10. 
je bez sankce 

Může se Vás 
týkat:  

30.10.20  podání příkazu k úhradě daně (zálohy 
na daň) z nabytí nemovitých věcí, 
nastala-li rozhodná událost v červenci 
2020 

 

Pro právnické 
osoby: 

02.11.20 za sobotu 
31.10.2020 

podání hlášení o zajištěné dani za září  

Pro právnické 
osoby: 

02.11.20 za neděli 
1.11.2020 

prodloužená lhůta pro podání přiznání 
k dani z příjmů právnických osob za 
zdaňovací období 2019 na základě 
žádosti poplatníka (u poplatníků s 
příjmy ze zdrojů v zahraničí, u něhož je 
přitom zdaňovací období shodné s 
kalendářním rokem; neshoduje-li se 
zdaňovací období s kalendářním 
rokem, lhůtu pro přiznání lze 
prodloužit až na 10 měsíců po skončení 
zdaňovacího období) 

 

Pro právnické 
osoby: 

27.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu října 

 

Pro právnické 
osoby: 

30.11.20  podání hlášení o zajištěné dani za říjen  

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

02.11.20 za sobotu 
31.10.2020 

podání hlášení o zajištěné dani za září  

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

02.11.20 za neděli 
1.11.2020 

prodloužená lhůta pro podání přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob za 
zdaňovací období 2019 na základě 
žádosti poplatníka (u poplatníků s 
příjmy ze zdrojů v zahraničí) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

06.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za 
říjen 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

27.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na důchodové zabezpečení a 
příspěvek státní politiky zaměstnanosti 
OSVČ za listopad 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

27.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
částky nemocenského pojištění za 
listopad (je-li OSVČ účastna na 
nemocenském pojištění) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

27.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu října 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ: 

30.11.20  podání hlášení o zajištěné dani za říjen  



  
 
 

 
 

Pro 
zaměstnavatele: 

19.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na daň z příjmů ze závislé 
činnosti sražené z mezd za říjen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

19.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
sociálního pojištění za zaměstnance za 
říjen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

19.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zdravotního pojištění za zaměstnance 
za říjen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

20.11.20  podání přehledu o platbě pojistného 
zaměstnavatele příslušné zdravotní 
pojišťovně za říjen 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

20.11.20  podání přehledu o výši pojistného 
příslušné správě sociálního 
zabezpečení za říjen 

 

Pro plátce DPH: 02.11.20 za sobotu 
31.10.2020 

podání přihlášky k registraci skupiny 
podle § 95a zákona, má-li být 
skupinová registrace provedena k 1. 
lednu 2021; v případě pozdějšího 
podání přihlášky bude registrace 
skupiny provedena k 1. lednu 2022 

 

Pro plátce DPH: 02.11.20 za sobotu 
31.10.2020 

podání žádosti o přistoupení plátce do 
skupiny podle § 95a zákona, má-li se 
přistupující plátce stát členem skupiny 
k 1. lednu 2021; v případě pozdějšího 
podání žádosti bude přistoupení 
účinné k 1. lednu 2022 

 

Pro plátce DPH: 02.11.20 za sobotu 
31.10.2020 

podání žádosti o zrušení skupinové 
registrace podle § 106e zákona, má-li 
být skupinová registrace zrušena k 31. 
prosinci 2020; v případě pozdějšího 
podání žádosti bude registrace skupiny 
zrušena s účinností k 31. prosinci 2021 

 

Pro plátce DPH: 02.11.20 za sobotu 
31.10.2020 

podání žádosti o vystoupení plátce ze 
skupiny podle § 106f zákona, má-li být 
členství vystupujícího plátce ve 
skupině zrušeno k 31. prosinci 2020; v 
případě pozdějšího podání žádosti 
bude vystoupení účinné k 31. prosinci 
2021 

 

Pro plátce DPH: 18.11.20  podání výkazu Intrastat podle zákona 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, za říjen (u 
plátců, kteří překročili stanovené limity 
pohybu zboží do a z jiných zemí EU); 
při podání v papírové podobě je lhůta 
pro doručení výkazu 13. listopadu 

 

Pro plátce DPH: 24.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
přiznání k DPH za říjen (u plátců s 
měsíčním zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 25.11.20  podání přiznání k DPH za říjen (u plátců 
s měsíčním zdaňovacím obdobím) 

 



  
 
 

 
 

Pro plátce DPH: 25.11.20  podání kontrolního hlášení za říjen (u 
všech plátců, kteří uskutečnili nebo 
přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 
ZDPH, s výjimkou fyzických osob 
se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 25.11.20  podání souhrnného hlášení za říjen (u 
plátců, kteří v daném měsíci 
uskutečnili plnění uvedená v § 102 
odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, 
které poskytly služby s místem plnění 
v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 
ZDPH) 

 

Pro plátce DPH: 30.11.20 za sobotu 
28.11.2020 

poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za říjen 2017 (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Může se Vás 
týkat: 

02.11.20 za sobotu 
31.10.2020 

podání přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí, nastala-li rozhodná 
událost v červenci 2020 

 

Může se Vás 
týkat: 

27.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
druhé splátky daně z nemovitých věcí 
za rok 2020 (u poplatníků 
neprovozujících zemědělskou výrobu 
nebo chov ryb, u nichž celková částka 
daně přesáhne 5 000 Kč) 

 

Může se Vás 
týkat: 

27.11.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
druhé splátky daně z nemovitých věcí 
za rok 2020 (u poplatníků provozujících 
zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u 
nichž celková částka daně přesáhne 5 
000 Kč) 

 

Může se Vás 
týkat: 

27.11.20  podání příkazu k úhradě daně (zálohy 
na daň) z nabytí nemovitých věcí, 
nastala-li rozhodná událost v srpnu 
2020 

 

Může se Vás 
týkat: 

30.11.20  podání přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí, nastala-li rozhodná 
událost v srpnu 2020 

 

Pro právnické 
osoby:  

14.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
pololetní zálohy na daň z příjmů (u 
poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 30 000 Kč, 
ale nepřesáhla 150 000 Kč a 
zdaňovacím obdobím je kalendářní 
rok; právnické osoby s jiným 
zdaňovacím obdobím povinné zálohou 
mají tento termín 15. dne dvanáctého 
měsíce zdaňovacího období) 

 

Pro právnické 
osoby:  

14.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u 

 



  
 
 

 
 

poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 150 000 
Kč a zdaňovacím obdobím je 
kalendářní rok; právnické osoby s 
jiným zdaňovacím obdobím povinné 
zálohou mají tento termín 15. dne 
dvanáctého měsíce zdaňovacího 
období) 

Pro právnické 
osoby:  

30.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu listopadu 

 

Pro právnické 
osoby:  

31.12.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
listopad 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

07.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za 
listopad 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

14.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
pololetní zálohy na daň z příjmů (u 
poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 30 000 Kč, 
ale nepřesáhla 150 000 Kč) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

14.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u 
poplatníků, jejichž poslední známá 
daňová povinnost překročila 150 000 
Kč) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

14.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
daně stanovené paušální částkou na 
zdaňovací období roku 2020 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

30.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na důchodové zabezpečení a 
příspěvek státní politiky zaměstnanosti 
OSVČ za prosinec 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

30.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
částky nemocenského pojištění za 
prosinec (je-li OSVČ účastna na 
nemocenském pojištění) 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

30.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
srážkové daně nebo částky zajištění 
daně sražené v průběhu listopadu 

 

Pro fyzické osoby 
– OSVČ:  

31.12.20  podání hlášení o zajištěné dani za 
listopad 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

18.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy na daň z příjmů ze závislé 
činnosti sražené z mezd za listopad 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

18.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
sociálního pojištění za zaměstnance za 
listopad 

 

Pro 
zaměstnavatele: 

18.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zdravotního pojištění za zaměstnance 
za listopad 

 



  
 
 

 
 

Pro 
zaměstnavatele:  

21.12.20 za neděli 
20.12.2020 

podání přehledu o platbě pojistného 
zaměstnavatele příslušné zdravotní 
pojišťovně za listopad 

 

Pro 
zaměstnavatele:  

21.12.20 za neděli 
20.12.2020 

podání přehledu o výši pojistného 
příslušné správě sociálního 
zabezpečení za listopad 

 

Pro plátce DPH:  16.12.20  podání výkazu Intrastat podle zákona 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, za 
listopad (u plátců, kteří překročili 
stanovené limity pohybu zboží do a z 
jiných zemí EU); při podání v papírové 
podobě je lhůta pro doručení výkazu 
14. prosince 

 

Pro plátce DPH: 23.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
DPH za listopad (u plátců s měsíčním 
zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 28.12.20 za svátek 
25.12.2020 

podání přiznání k DPH za listopad (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 28.12.20 za svátek 
25.12.2020 

podání kontrolního hlášení za listopad 
(u všech plátců, kteří uskutečnili nebo 
přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 
ZDPH, s výjimkou fyzických osob 
se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) 

 

Pro plátce DPH: 28.12.20 za svátek 
25.12.2020 

podání souhrnného hlášení za listopad 
(u plátců, kteří v daném měsíci 
uskutečnili plnění uvedená v § 102 
odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, 
které poskytly služby s místem plnění 
v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 
ZDPH) 

 

Pro plátce DPH: 28.12.20  poslední možnost předložení 
dodatečného přiznání k DPH na snížení 
daňové povinnosti za listopad 2017 (u 
plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím) 

 

Může se Vás 
týkat: 

14.12.20  podání bankovního příkazu k úhradě 
zálohy silniční daně za říjen a listopad 

 

Může se Vás 
týkat: 

30.12.20  podání příkazu k úhradě daně (zálohy 
na daň) z nabytí nemovitých věcí, 
nastala-li rozhodná událost v září 2020 

 

Může se Vás 
týkat: 

31.12.20  podání přiznání k dani z nabytí 
nemovitých věcí, nastala-li rozhodná 
událost v září 2020 

 

 


