
 
 
 
 

Leden 2017   

 
 
2. leden (pondělí) 
Daň z příjmů 

a) odvod částek zajištění daně za listopad  
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad  

 
9. leden (pondělí) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za prosinec 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za prosinec. 

 
10. leden (úterý) 
Spotřební daň: splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební daně z lihu)  
 
17. leden (úterý)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc prosinec.   
 
20. leden (pátek) 
Daň z příjmů  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec ( z mezd ) 
 
 
25. leden (středa) 
Spotřební daň:  

a) daňové přiznání za prosinec  
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 

technického benzínu a mazacích olejů za prosinec (pokud vznikla nárok) 
c) splatnost daně za listopad (pouze spotřební daň z lihu) 

 
Daň z přidané hodnoty:  

a) podání přiznání a daň za prosinec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím 
b) podání přiznání a daň za čtvrté čtvrtletí u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím  

 
Souhrnné hlášení: 
Podání souhrnného hlášení za prosinec 2016  a  4. čtvrtletí 2016 
 
Kontrolní hlášení: 
Podání kontrolního hlášení za prosinec 2016 
 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016 
 
31. leden (úterý) 
Daň z příjmů 

a) odvod částek zajištění daně za prosinec 
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec  



 
Silniční daň: Podání přiznání a splatnost daně za rok 2016, zaplacené zálohy se započtou na úhradu 
skutečné daně.  
  
Daň z nabytí nemovitých věcí: Podání přiznání nebo dílčího přiznání na rok 2016. 
 
Biopaliva : Hlášení dle § 3a, odst. 6, zákona č. 86/2002 Sb. 
 
Zákonné pojištění odpovědnosti úrazu nebo nemoci z povolání (§ 12, odst. 3, Vyhlášky 
Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb.) 
 
Ostatní informace 
 
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2017 
 

Země Měnový kód Měna Základní sazba stravného 
 

Finsko EUR Euro 50,-- 

Francie EUR Euro 45,-- 

Chorvatsko EUR Euro 35,-- 

Itálie EUR Euro 45,-- 

Maďarsko EUR Euro 35,-- 

Německo EUR Euro 45,-- 

Nizozemí EUR Euro 45,-- 

Polsko EUR Euro 35,-- 

Rakousko EUR Euro 45,-- 

Slovensko EUR Euro 35,-- 

Španělsko EUR Euro 40,-- 

Švédsko EUR Euro 50,-- 

Švýcarsko CHF Švýcarský frank 75,-- 

Velká Británie GBP Anglická libra 40,-- 

Belgie  EUR Euro 45,-- 

Dánsko EUR Euro 50,-- 

Irsko EUR Euro 45,-- 

Lucembursko EUR Euro 45,-- 

Portugalsko EUR Euro 40,-- 

Řecko EUR Euro 40,-- 

Bulharsko EUR Euro 35,-- 

Estonsko EUR Euro 40,-- 

Kypr EUR Euro 40,-- 

Litva EUR Euro 40,-- 

Lotyšsko EUR Euro 40,-- 

Malta EUR Euro 45,-- 

Rumunsko EUR Euro 35,-- 

Slovinsko EUR Euro 35,-- 

Turecko EUR Euro 40,-- 

 

 
 
 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 
mnoho zdraví a štěstí. 

     
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


