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Metodická informace 056/10/09 
Zpracováno dle zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním 
styku, dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění a dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, vše v platném znění 

 
 
 
 

Změny v placení daňových povinností  
 
 

V souvislosti s přijetím zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku dochází ke změnám v dalších dvaadvaceti 
právních předpisech. Vybrali jsme změny v předpisech týkající se především daňové oblasti. 
 
I. Změna zákona o správě daní a poplatků – od 1. 11. 2009 

Dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků lze daň platit např.: 

- na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb; 

- v hotovosti – v průběhu jednoho kalendářního dne lze uhradit daň nepřesahující 500.000,- Kč u jednoho 
daňového dlužníka; 

- přeplatkem na jiné dani. 

 
 

Dnem platby je nově: 
- u platby na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde 

k připsání platby na účet poskytovatele služeb správce daně; 
- u platby v hotovosti prováděné u správce daně den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně. 

 

 
V praxi je nutné počítat se dvěma pracovními dny, během kterých musí peněžní ústav převést platbu na účet 
příjemce. V případě, že termín platby vyjde na dny pracovního klidu, je potřeba platbu o tyto dny zaslat dříve.  
 

Do 31. 10. 2009 se za den platby považoval při bezhotovostní platbě den, kdy byly peněžní prostředky odepsány 
z účtu odesílatele platby. 
 

Poskytovatel platebních služeb, u kterého je veden příslušný účet správce daně, je povinen poskytnout správci daně 
informaci o dni, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb správce daně a o čísle účtu 
plátce nebo jeho jiném jedinečném identifikátoru. 
 
 

Nově zákonem stanovený den platby má významný vliv i na termín dokončení zpracování jednotlivých 
daňových přiznání. Proto pro včasné zaplacení Vašich daňových povinností bude nutné dřívější dodání 
dokladů pro jejich zpracování.  

 
II. Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění – od 1. 1. 2010 

Odvod pojistného za zaměstnance se do 31. 12. 2009 platí za jednotlivé kalendářní měsíce a pojistné je splatné 
v den, který je zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. 

Od 1. 1. 2010 je odvod pojistného za zaměstnance splatný od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. 

Za den platby bude od 1. 1. 2010 považován den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele 
platebních služeb zdravotní pojišťovny.  

Do 31. 12. 2009 je za den platby považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného.   
Pro OSVČ  je odvod zálohy nadále splatný do 8. dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulý měsíc. 
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III. Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti – od 1. 1. 2010 
 

Odvod pojistného za zaměstnance i odvod zálohy na důchodové pojištění je v současnosti splatný od 1. do 20. dne 
následujícího měsíce. Pro rok 2010 nedochází k žádné změně v termínu splatnosti pojistného za zaměstnance nebo 
zálohy na pojistné OSVČ. 

 

Za den platby bude od 1. 1. 2010 považován den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele 
platebních služeb příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

 

Do 31. 12. 2009 je za den platby považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného. 
  
 
IV. Shrnutí 
 

- od 1. 11. 2009 je za den platby daní u příslušného správce daně považován den, kdy dojde k připsání platby na 
účet poskytovatele služeb správce daně; 

- v praxi bude nutné platit daňové povinnosti při bezhotovostní úhradě alespoň 2 pracovní dny před 

termínem splatnosti, např. DPH splatná 25. 11. 2009 – příkaz k úhradě doporučujeme předat příslušné bance 
již 23. 11.2009, aby nedocházelo ke stanovení úroků za pozdní platby daňových povinností; 

- od 1. 1. 2010 bude vhodné předávat příkazy k úhradě pojistného na zdravotní pojištění nejpozději 18. den 
v kalendářním měsíci, aby nedocházelo k penalizaci za pozdní platby;  

- od 1. 1. 2010 bude vhodné předávat příkazy k úhradě pojistného na sociální pojištění nejpozději 18. den 
v kalendářním měsíci, aby nedocházelo k penalizaci za pozdní platby; 

Popsané změny termínů úhrad  v praxi znamenají  zkrácení termínů pro zpracování daňových přiznání.   

Proto důrazně žádáme klienty, aby dodávali doklady průběžně, zejména pro zpracování DPH.  

U dokladů k DPH dodaných  později než  7 kalendářních dní před termínem pro podání přiznání 

nezaručujeme, že budou do aktuálně zpracovávaného přiznání zahrnuty. 

 
 

Nejbližší daňové povinnosti 
 

26.10.   Přiznání a platba DPH i souhrnné hlášení za 9/2009 resp. za III. čtvrtletí 2009   

20.11.   Platba daně ze závislé činnosti – příkaz k úhradě doporučujeme předat bance do 18.11. 

25.11.   Přiznání a platba DPH  za 10/2009 – příkaz k úhradě doporučujeme předat bance do 23.11. 

30.11.   Daň z nemovitosti – 2. splátka pro poplatníky s daní nad 5000 Kč i pro zemědělce – příkaz k úhradě 

             doporučujeme předat do 26.11.2009    

 
 

V Šenově u Nového Jičína, dne 20.10.2009 

 

Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla 
 
 
                Ing. Marta Mičulková, v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výtisk je určen pouze pro adresáta.  
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte. 

Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. © 


