
 
 

 

Květen 2017   

 
 
2. květen (úterý) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění. 

a) podání Přehledu za rok 2016 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání 
k dani z příjmů v neprodloužené lhůtě. 

b) Osoby samostatně výdělečně činné, jimž bude přiznání k dani z příjmů zpracovávat a 
předkládat daňový poradce, oznámí tuto skutečnost příslušné správě sociálního zabezpečení. 

 
Zdravotní pojištění 

a) Podání Přehledu za rok 2016 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání 
k dani z příjmu fyzických osob v neprodloužené lhůtě. 

b) Osoby samostatně výdělečně činné, jimž bude přiznání k dani z příjmů zpracovávat a 
předkládat daňový poradce v prodloužené lhůtě, oznámí tuto skutečnost příslušné zdravotní 
pojišťovně. 

.  
Daň z příjmů 

a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 
b) Odvod částek zajištění daně za březen 

 
Zákonné pojištění odpovědnosti ( § 12. odst. 3, vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb.,  - 
pojištění  firmy pro případ úrazu zaměstnance atd.) 
 
5. květen (pátek) 
Zdravotní pojištění: Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a 
pojistné osob bez zdanitelných příjmů za duben 2017 
 
10. květen (středa) 
Spotřební daň:  
-  splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 
 
18. květen (čtvrtek) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc duben 2017.  
 
19. květen (pátek) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za duben 2017 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
22. květen (pondělí) 
Daň z příjmů  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za duben 2017 (z mezd).  
 
25. květen (čtvrtek)  
Spotřební daň:  

a)  Splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 
b) Podání daňového přiznání za duben 2017 
c) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 

zelené nafty a ostatních (technických benzínů za duben 2017  - pokud vznikl nárok)  
 



Daň z přidané hodnoty:  
- podání přiznání a daň za duben 2017 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za duben 2017 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za duben 2017 
 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017  
 
 
31. květen (středa) 
Daň z příjmů 

c) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017 
d) Odvod částek zajištění daně za duben 2017 

 
 
Daň z nemovitostí: 
daň na rok 2017 splatná najednou poplatníky neprovozujícími zemědělskou výrobu a chov ryb, jejichž 
roční daňová povinnost nepřesáhla Kč 5 000,-- . 

a) první splátka daně na rok 2017 placené ve splátkách poplatníky neprovozujícími zemědělskou 
výrobu a chov ryb. 

 
 
 
Ostatní informace 
 

Poslanecká sněmovna dne 4.4.2017 opětovně schválila vládní daňový balíček, který senátoři 

vrátili s pozměňovacími návrhy zpátky Poslanecké sněmovně. Poslanci setrvali na své 

původní verzi, kterou poslali do Senátu. Nepřijali tedy pozměňovací návrh, který se týkal 

osvobození při dodání pozemků v § 56 zákona o DPH. 

Daňový balíček byl doručen k podpisu prezidentovi dne 10.4.2017 a do 15 dnů by jej měl 

prezident podepsat (popř. vrátit Poslanecké sněmovně k již třetímu schvalování). Jako 

pravděpodobná účinnost daňového balíčku se jeví 1.6.2017 (při vyhlášení 17.5.2017) či 

dokonce až k 1.7.2017 (vyhlášení 16.6.2017). 

Některé změny se promítnou již pro zdaňovací období roku 2017 (např. zvýšení částek 

daňového zvýhodnění na dítě), některé až pro zdaňovací období započaté po účinnosti novely 

(např. pro fyzické osoby by se tyto změny použily až od roku 2018 - např. omezení 

maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů). 

Balíček obsahuje změny v řadě daňových předpisů, zejména: 

 v zákoně o daních z příjmů 

 v zákoně o dani z přidané hodnoty 

 v daňovém řádu 

 

 

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     

 


