
 
 
 

Červen 2017   

 
1. června (čtvrtek) 
zaměstnavatelé: odeslání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2016 příslušné správě 
sociálního zabezpečení 
 
8. června (čtvrtek) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění:  
 

Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za květen (nemocenské pojištění je 
dobrovolné). 

 
Zdravotní pojištění: 

Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za květen. 

 
9. června (pátek) 
Spotřební daň: splatnost daně za duben (mimo spotřební daně z lihu)  
 
 
15. června (čtvrtek) 
Daň z příjmů 
Záloha na daň z příjmů pro čtvrtletní a pololetní plátce daně. Platí rovněž pro poplatníky, kteří podávají 
přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě k 30.6.2017. 
 
16. června (pátek) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc květen.  
 
20. června (úterý) 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za květen 2017 ( z mezd ) 
 
26. června (pondělí) 
 
Daň z přidané hodnoty:  
podání daňového přiznání a splatnost daně za květen 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím 
obdobím. 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za květen 2017 
 
Souhrnné hlášení za květen 2017  
 
Spotřební daň :  

 Splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu 

 Daňové přiznání za květen 2017 

 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 
technického benzínu a mazacích olejů za květen (pokud vznikl nárok).   

 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017 



30. června (pátek) 
Daň z příjmů 

 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 

 Odvod částek zajištění daně za květen 
 
 
Ostatní informace 
 

 Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která nabude účinnosti od 1. července 
2017, přináší mimo jiné změnu v právní úpravě výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání a 
vytváří podmínky pro to, aby uchazeči o zaměstnání byli více motivováni k hledání 
zaměstnání, které bude zakládat účast na nemocenském pojištění a bude zdrojem příjmů pro 
zabezpečení jejich životních potřeb, a dlouhodobě nesetrvávali v evidenci Úřadu práce ČR. 
Proto nová právní úprava zamezuje možnost vykonávat v souběhu s vedením v evidenci 
uchazečů o zaměstnání činnost na základě dohody o provedení práce. 

 
 

 Finanční správa zveřejnila Informaci k aplikaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 
o dani z nabytí nemovitých věcí, v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v 
rodinném domě. 
Od daně z nabytí nemovitých věcí je podle tohoto zákonného opatření v současné době 
osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě rodinného domu, k pozemku 
nebo právu stavby, jejichž součástí je stavba rodinného domu, a k jednotce zahrnující byt a s 
ním užívanou garáž, sklep nebo komoru, která se nachází v bytovém domě. V poslední době 
nicméně Finanční správa zaznamenává žádosti o osvobození i u bytových jednotek v nově 
postavených rodinných domech. Nabytí těchto jednotek však od daně osvobozeno není. 
Generální finanční ředitelství doporučuje poplatníkům, jichž se uvedená situace týká, a již 
podali daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uplatnili si nezákonně osvobození 
podle § 7 zákonného opatření z titulu prvního úplatného nabytí vlastnického práva k 
jednotce v rodinném domě, aby sami podali na svých místně příslušných finančních úřadech 
dodatečná daňová přiznání, ve kterých vyčíslí daň nebo zálohu, bez uplatnění shora 
uvedeného osvobození a zároveň tuto vypočtenou daň či zálohu uhradili. 
Jestliže se z těchto důvodů poplatníci ocitli v obtížné životní situaci, upozorňuje Generální 
finanční ředitelství, že mohou z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce 
daně o posečkání úhrady daně popř. její rozložení na splátky podle § 156 daňového řádu. 

 
 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


