
 

 

Prosinec 2017   

 
 
8. prosinec (pátek) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za listopad. 

 
11. prosinec (pondělí) 
Spotřební daň: splatnost daně za říjen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. prosinec (pátek) 
Daň z příjmů: 
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti nebo pololetní záloha 
na daň z příjmů ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují 
na celé stokoruny nahoru.  
 
Silniční daň:  
Záloha na daň za říjen a listopad.  
 
18. prosinec (pondělí)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc listopad.  
 
20. prosinec (středa) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za listopad 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za listopad ( z mezd ) 
 
27. prosinec (středa) 
Daň z přidané hodnoty:  
Podání přiznání a daň za listopad u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za listopad 2017 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za listopad 2017 
 
 
Spotřební daň: Podání přiznání a 

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

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

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

 



 
Ostatní informace 

 
Od 1.1.2018 dochází k dalšímu razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 
11 000 korun na 12 200 korun a u hodinové sazby z 66 korun na 73,20 korun. 
 

Změny v daních a účetnictví v roce 2018 

Hlavní daňové změny pro rok 2018 se týkají daní z příjmů. Drtivá většina daňových změn pro rok 2018 
již byla schválena, ze změn daňových zákonů již čeká na dokončení legislativního procesu změna 
zákona o DPH doprovodným zákonem k novele zákona o platebním styku. Pro rok 2018 dojde 
k poměrně důležitým změnám v účetních předpisech, a to na základě novelizace prováděcích 
vyhlášek k zákonu o účetnictví (např. prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb.) – tyto 
vyhlášky čekají na dokončení legislativního procesu. 

Daň z příjmů 2018 

Důležitými novinkami roku 2018 jsou např.: 

 nová pravidla pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti 

 zvýšení částky daňového zvýhodnění na prvé dítě 

 snížení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů a možnost uplatnění 
těchto procentuálních výdajů souběžně s uplatněním slevy na manželku či daňového 
zvýhodnění na dítě (tento souběh lze uplatnit již za rok 2017 – v tom případě lze ovšem 
procentuální výdaje již za rok 2017 uplatnit jen do nově stanovených maximálních částek, 
např. u příjmů ze živnosti řemeslné lze 60% procentuální výdaje uplatnit jen do výše 600 tis. 
Kč) 

 možnost uplatnit výdaje na dopravu u vypůjčeného vozidla ve skutečné výši, pokud se jedná o 
smlouvu o výpůjčce uzavřenou s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického 
práva (právnické osoby s hospodářským rokem tuto změnu uplatní např. již za hospodářský 
rok 07/2017 až 06/2018) 

 zaměstnanci budou moci prohlášení k dani učinit v elektronické formě  

Účetnictví 2018 

Od roku 2018 budou novelizovány prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví včetně vyhlášky 
500/2002 Sb., pro podnikatele. Připomínkové řízení bylo ukončeno dne 15.9.2017. V účetní vyhlášce 
500/2002 Sb. dojde např. k těmto změnám: 

 položka rozvahy B. dlouhodobý majetek bude nahrazena položkou B. stálá aktiva, místo 
„nehmotných výsledků výzkumu a vývoje“ budou vykazovány pouze „nehmotné výsledky 
vývoje“ (nehmotné výsledky výzkumu nesplňují kritéria pro zařazení do kategorie 
dlouhodobého nehmotného majetku) 

 časové rozlišení aktiv (Náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, příjmy 
příštích období) nebude nutné v rozvaze vykazovat jako samostatnou položku aktiv D, ale 
v rámci samostatné položky pohledávek C.II (konkrétně C.II.3) a současně časové 
rozlišení pasiv (výdaje příštích období, výnosy příštích období) nebude nutné v rozvaze 
vykazovat jako samostatnou položku pasiv D, ale v rámci samostatné položky závazků C 
(konkrétně C.III) 

DPH 2018 

K 1.1.2018 byl zákon o DPH novelizován novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která doplňuje 
definici stavebního pozemku v § 56 odst. 2 a nově (pro stavby kolaudované od 1.1.2018) vymezuje 
počátek pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je převod např. stavby a funkčně souvisejícího pozemku 
osvobozen od DPH. 

Dále bude k 1.1.2018 doplněn do § 101d odst. 1 výčet  náležitostí kontrolního hlášení - zákonem č. 
371/2017 Sb. (doprovodný zákon k novému zákonu o platebním styku). Dále dojde (stejným zákonem 
č. 371/2017 Sb.) s účinností od 14.1.2018 ke změně ve vymezení osvobozených finančních činností 
dle § 54. 



 
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 

mnoho zdraví a štěstí.     
 
 

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 
 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     

 


