
Zítřejší „termín“ 18.8. pro podání přiznání a doplacení daně 

Kdo má problém se zítřejším „termínem“ pro podání daňového přiznání a pro doplacení daně za loňský 

rok, nalezne dále užitečné informace k tomuto tématu. Úvodní stručný přehled novinek je zaměřen na 

neustále odkládané rušení daně z nabytí nemovitých věcí, na dotace COVID-kultura a COVID-ubytování 

a na slibované zrušení superhrubé mzdy. 

Uvedeným tématům byla věnována také dnešní epizoda (17.8.) podcastu O daních. 

Stručný přehled novinek 

Parlament již od 13.5. projednává vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se 

zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Poslanecká sněmovna 

tento návrh schválila 8.7., Senát jej však 12.8. vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a 

definitivně bude potvrzeno až na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny. 

Důvodem pro vrácení zákona Senátem jsou legislativně-technické změny související se snížením 

maximální částky odpočtu hypoték, na které verze schválená Poslaneckou sněmovnou 8.7.2020 

nepamatovala. Senátní verzi zákona tedy Poslanecká sněmovna téměř jistě přijme, jen je nutné vyčkat 

na její nejbližší schůzi.  

Zítra 18.8. zahajuje ministerstvo průmyslu a obchodu přijímání žádostí o dotace z programu COVID-

kultura, který je určen zejména pro pořadatele zrušených či omezených kulturních akcí. Během srpna 

se očekává také spuštění programu COVID-ubytování pro poskytovatele ubytování. 

Politickým tématem konce srpna pravděpodobně budou jednání o zrušení superhrubé mzdy. Politické 

shody zatím nebylo dosaženo, ale lze očekávat, že toto zrušení (bude-li vládou vůbec schváleno) bude 

navrženo s doprovodnými změnami. Ať již ve formě zvýšení sazby DPFO nebo ve formě zavedení 

progresivní sazby daně – viz rozhovor s paní ministryní ze dne 12.8. 

Minimálně do zítřka 18.8. (3 měsíce od ukončení nouzového stavu) je např. u sro čas na konání valné 

hromady, která schválí účetní závěrku za rok 2019. Na druhou stranu lze nejpozději zítra podat bez 

pokuty daňové přiznání za rok 2019 a také bez rizika úroku za opožděnou úhradu uhradit doplatek 

daně – viz další část. 

Podání přiznání a přehledů OSVČ a úhrada doplatku daně a pojistného za 2019 

Pro „termín“ 18.8. neplatí pětidenní toleranční lhůta a jestliže mělo být přiznání podáno 1.4. a bude 

podáno až ve středu 19.8., tak již bude toto zpoždění pokutováno. Nebude se přitom jednat o 

jednodenní zpoždění, ale o zpoždění proti standardním termínům 1.4. popř. 1.7. 

Pokuta, kterou daňový řád nazývá pokutou za opožděné tvrzení daně, se počítá ve výši pěti setin 

procenta za každý den prodlení a její maximální částka činí 5 %. U prodlení delšího než 100 dnů se tedy 

uplatní pokuta 5 % daně za rok 2019. Kdo měl termín pro přiznání 1.4. a přiznání podá až 19.8., tak 

výrazně přesáhl prodlení 100 dnů a pokuta bude 5 % daně za rok 2019. Kdo tedy nestihne 18.8., tak už 

je z hlediska pokuty za pozdě podané přiznání v podstatě jedno, jestli přiznání podá s jednodenním 

zpožděním ve středu 19. nebo o pár dnů později. 

Pokuta za opožděné tvrzení daně se nepočítá od výše doplácené daně, ale od výše daňové povinnosti. 

Může se stát, že třeba bylo na zálohách zaplaceno více, než je daňová povinnost za rok 2019 a dotyčné 

fyzické či právnické osobě vznikne vratitelný přeplatek na dani. Kdyby bylo přiznání podáno včas, tak 

by 30denní lhůta pro vrácení přeplatku začala běžet 1.4. či 1.7. Takto začne lhůta pro vrácení běžet až 

podáním přiznání – dotyčný tedy státu dokonce „půjčil“ peníze; to mu však   nepomůže a pokud měl 
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termín 1.4., tak ho nedodržení lhůty bude stát 5 % daňové povinnosti. A pokud měl termín 1.7., tak ho 

zpoždění bude stát 5 setin procenta za každý den prodlení počítáno od 8.7. (pátý pracovní den po 1.7.). 

Pokuta za opožděné tvrzení daně, která u fyzických i právnických osob s termínem pro podání 1.4. bude 

činit 5 % daně za rok 2019, se snižuje na desetinu u zaměstnanců, pokud jejich daňový základ ze 

zaměstnání přesahuje polovinu celkového daňového základu. To se týká typicky zaměstnanců, kteří 

musí podávat daňové přiznání kvůli tomu, že se na ně vztahuje 7% solidární zvýšení daně.  

Příklad 1 

Zaměstnanec podává daňové přiznání z důvodu, že se na něho za rok 2019 vztahuje solidární zvýšení 

daně a měl lhůtu pro podání daňového přiznání za rok 2019 1.4.2020 (daňové přiznání mu 

nezpracovává daňový poradce). Daňová povinnost za loňský činí 300 tis. Kč.  Zaměstnanec měl příjmy 

pouze od jednoho zaměstnavatele a v daňovém přiznání zdaňuje pouze příjmy ze zaměstnání, za rok 

2019 mu tedy zaměstnavatel srazil zálohy vyšší, než činí jeho daňová povinnost 300 tis. Kč a vzniká mu 

tudíž přeplatek na dani. O vrácení přeplatku zaměstnanec požádá na tiskopisu daňového přiznání. 

Uplatní se pokuta za opožděné tvrzení daně, jestliže daňové přiznání podá až ve středu 19.8.? 

Ano, v tomto případě se pokuta za opožděné tvrzení daně uplatní. Protože veškeré zdanitelné příjmy 

jsou pouze příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů, tak výše pokuty není 5 % 

z daňové povinnosti loňského roku 300 tis. Kč, ale 1/10 této částky, tedy 1.500,- Kč.  Přeplatek na dani 

bude vrácen do 30 dnů od podání žádosti o jeho vrácení (od 19.8.2020); pokud by zaměstnanec přiznání 

podal (a požádal v něm o vrácení přeplatku) např. 10.5.2020, tak mu býval byl přeplatek vrácen do 30 

dnů od tohoto data. 

Daňové přiznání lze podat nejen v podatelně finančního úřadu (v úterý by měly být otevřeny do 17 

hod), ale lze jej např. poslat poštou. Přiznání odeslané poštou se považuje za podané dnem podání 

poště. Teoreticky sice není nutné daňové přiznání posílat poštou doporučeně, ale i z hlediska důkazu o 

okamžiku odeslání bude asi každý volit doporučené doručení. Je však třeba dávat pozor a daňové 

přiznání poslat poštou správnému finančnímu úřadu. 

Daňové přiznání lze podat také přes počítač z prostředí EPO. Takto lze přiznání podat i bez datové 

schránky či elektronického podpisu - stačí přiznání odeslat třeba minutu před půlnocí 18.8. (což 

pochopitelně nedoporučujeme) a do 5 dnů (tedy do pátku) doručit finančnímu úřadu podepsané 

potvrzení o elektronickém podání, které se při odeslání přiznání z počítače automaticky vytvoří. 

Potvrzení lze odeslat i poštou - při elektronickém podání v úterý tedy teoreticky do neděle. 
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Podobně jako u přiznání podaného až 19.8 bude problém i s úhradou doplatku daně po 18.8. Pozdní 

úhrada daně je úročena úrokem z prodlení. Kdo měl daň uhradit 1.4. a uhradí ji až 19.8., tak úrok 

z prodlení bude přibližně 5,6 % doplatku daně a narůstal by o zhruba 1,2 % doplatku daně za každý 

další měsíc. Kdo by tedy nestihl v termínu 18.8. ani podat přiznání, ani zaplatit daň a neplatil přitom 

zálohy na daň, tak by jej to stálo dohromady s pokutou za pozdě podané přiznání více než 10 % daňové 

povinnosti za rok 2019. Pokud byly hrazeny v roce 2019 zálohy na daň, tak by se úrok z prodlení 

nepočítal z výše daňové povinnosti za rok 2019, ale z daňového doplatku. 

Příklad 2 

Zaměstnanec podává daňové přiznání z důvodu, že má příjmy z nájmu a měl lhůtu pro podání 

daňového přiznání za rok 2019 do 1.4.2020 (daňové přiznání mu nezpracovává daňový poradce). 

Daňová povinnost za loňský činí 300 tis. Kč, zaměstnavatel mu srazil zálohy 100 tis. Kč a další zálohy na 

daň v roce 2019 neměly být hrazeny.  Co se stane, když bude daňové přiznání podáno až po 18.8. a daň 

uhrazena po tomto datu? 

V tomto případě se uplatní pokuta za opožděné tvrzení daně ve výši 5 % z daňové povinnosti 300 tis. 

Kč, tedy 15 tis. Kč (dílčí základ daně ze zaměstnání nepřesahuje polovinu celkového základu daně a tak 

nelze uplatnit snížení pokuty na 1/10 dle příkladu 1). Úrok z prodlení (cca 5,6 %, bude-li daň uhrazena 

několik dnů po 18.8.) bude počítán z doplatku daně 200 tis. Kč a bude činit cca 11,2 tis. Kč. 

Minimální výše úroku z prodlení je 200 Kč, u prodlení s menším doplatkem tedy nedodržení úhrady 

18.8. nebude prakticky vadit a např. u doplatku daně 3 tis. Kč by se úrok nepředepsal. 

Pochopitelně je nutné si uvědomit, že pro uplatnění úroku za opožděnou úhradu daně není rozhodující 

odeslání peněz z účtu, ale připsání na účet správce daně.  

OSVČ nepodávají za loňský rok pouze přiznání, ale také přehledy na sociální a zdravotní pojištění. U 

zdravotního pojištění byl termín pro podání přehledu posunut zákonem 134/2020 Sb. na 3.8.2020. 

Tento termín tedy již uplynul, na druhou stranu nebudou zdravotní pojišťovny pozdní podání přehledu 

postihovat. Nicméně kdo přehled nepodal, měl by tak neprodleně učinit. Kdo zdravotní pojištění 

doplácí, tak měl pojistné uhradit do 8 dnů od 3.8., tedy nejpozději před týdnem. Nicméně pokud bude 

doplatek uhrazen nyní, je zpoždění jen zhruba týden a mělo by to projít bez sankce nebo jen 

s minimální sankcí. 

U pojistného na důchodové pojištění byla věc vyřešena veřejným prohlášením z 25.6.2020, které je 

dostupné na webu MPSV a na webu ČSZZ je zveřejněno obdobné vyjádření (odpověď na otázku č. 2). 

MPSV k „termínu“ pro přiznání 18.8. přidalo ještě měsíc a bude tolerovat podání přehledu a doplacení 

pojistného až do 18. září. 
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