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8. únor (středa) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za leden 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za leden. 
 
9. února (čtvrtek) 
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. únor (středa) 
Daň z příjmů 
Poslední den, kdy poplatník, u kterého lze provést roční zúčtování daňových záloh ze závislé činnosti 
za rok 2016, může písemně požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování těchto 
záloh.  
Poslední den, kdy poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti, který uplatňuje nárok na nezdanitelné 
částky ze základu daně, musí u zaměstnavatele podepsat pro rok 2016 Prohlášení poplatníka … .  
Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 
  
16. únor (čtvrtek)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc leden.  
 
20. únor (pondělí) 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden ( z mezd ) 
 
24. únor (pátek) 
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu) 
 
 
27. únor (pondělí) 
Daň z přidané hodnoty:  
Podání přiznání a daň za leden u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím 
 
Souhrnné hlášení: 
Podání souhrnného hlášení za leden 2017 
 
Kontrolní hlášení: 
Podání kontrolního hlášení za leden 2017 
 
Spotřební daň: Podání přiznání a 
      a)  daňové přiznání za leden 2016 

b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 
technického benzínu a mazacích olejů za leden (pokud vznikla nárok) 

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



 
28. únor (úterý) 
Daň z příjmů 

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

 
 
Ostatní informace 

 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1.1.2017 

Skupina práce  
Nejnižší úroveň zaručené mzdy  

v Kč za hodinu  v Kč za měsíc  

1 66,00 11 000 

2 72,90 12 200 

3 80,50 13 400 

4 88,80 14 800 

5 98,10 16 400  

6 108,30 18 100  

7 119,60 19 900 

8 132,00 22 000 

 
 

Výše sazeb stravného pro zaměstnance 

Délka prac. Cesty pro rok 2016  pro rok 2017  

5 - 12 hodin  70,-  72,-  

12 - 18 hodin  106,-   109,-   

Nad 18 hodin  166,-   171,-   

 
 

Základní náhrady pro zaměstnance při použití soukromého vozidla činí za 1 km jízdy 

Typ vozidla 2016  2017  

jednostopá vozidla, tříkolky  1,00 1,10 

osobní silniční motorová 

vozidla  
3,80 3,90 

 
 



Průměrné ceny PHM pro vyúčtování služebních cest zaměstnanců 

Druh paliva 2016  2017  

benzin aut. 95 0 Super  29,70  29,50  

benzin aut. 98 0 Super  33,00  32,50  

motorová nafta  29,50 28,60 

 
 
Změny v daních v roce 2017  
Dne 13. ledna 2017 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní.  
1. Daňové zvýhodnění na vyživované děti 
Zvýší se daňové zvýhodnění na děti. Pro první dítě zůstává částka nezměněna (1117 Kč měsíčně, 
resp. 13 404 Kč ročně), zvyšuje se až odpočet na druhé, třetí a další dítě. U druhého dítěte si rodiče 
nově budou moci odečíst 1617 Kč měsíčně (19 404 Kč ročně) a u třetího a dalšího 2017 Kč měsíčně 
(24 204 Kč ročně). Slevu může uplatnit vždy jeden z rodičů. Pro účely slevy se počet vyživovaných 
dětí ve společně hospodařící domácnosti posuzuje dohromady. 
2. Sleva za umístění dítěte  
Pro rok 2016 došlo ke zvýšení slevy na dani ve výši prokázaných příspěvků předškolnímu zařízení 
z 9 900 Kč na 11 000 Kč.  
3. Příjem ze závislé činnosti do 2 500 Kč 
Poplatníci mající příjmy podle § 6 odst. 1 písm a) až d) (např. odměna za výkon funkce), které 
nepřesahují v daném měsíci 2 500 Kč již nebudou z tohoto příjmu odvádět daň zálohově. Nově bude 
takovýto příjem podléhat srážkové dani při současném splnění podmínky, že poplatník nepodepsal 
u plátce prohlášení k dani. Mnohým poplatníkům tak odpadne povinnost podávat daňové přiznání při 
současném souběhu více příjmů ze závislé činnosti. 
4. Přiznání na dvě stránky 
Pro osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti a musí kvůli souběhu zaměstnání podávat 
daňové přiznání přichází od zdaňovacího období 2016 úleva v podobě přiznání k dani z příjmů, které 
se vejde do dvou listů papíru. Poplatník však musí mít pouze příjmy ze závislé činnosti a od 
tuzemských zaměstnavatelů. 
5. Výdajové paušály 
Osoby samostatně výdělečně činné budou mít možnost uplatnit si daňové zvýhodnění na děti a 
manžele, ale za cenu další limitace výdajových paušálů. Nově by měl maximální limit odpovídat 
výdajům procentem z 1 000 000 Kč dle příslušných skupin. Změna bude závazná od zdaňovacího 
období 2018. 
6. Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění 
Pro zdaňovací období počínaje 2017 bude možné nově uplatnit dvojnásobný odpočet od základu 
daně na penzijní a životní pojištění. Limit se zvyšuje z 12 000 Kč na 24 000 Kč. Zároveň se zvyšuje 
také daňové osvobození příspěvků ze strany zaměstnavatele, z dosavadních 30 000 Kč na 50 000 Kč. 
7. Sleva na pořízení a provoz elektronické evidence tržeb (EET) 
Podnikatelé, kteří mají povinnost elektronicky evidovat tržby, mohou jednorázově uplatnit slevu na 
dani z příjmů ve výši až 5 000 Kč na pořízení a provoz EET. Stropem je kladný rozdíl mezi 15 % 
dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. 
8. Zdanění „jiného majetkového prospěchu 
V § 3 došlo k upřesnění pojmu pro ocenění jednorázového zdanění z jiného majetkového prospěchu 
u plnění, které trvá po dobu delší než pět let. Kupříkladu poplatníkovi bude poskytnuta v roce 
2017 finanční zápůjčka na dobu 10 let. Zde se nebude jednat o opakující se plnění, ale o trvající 
plnění, protože k poskytnutí peněžních prostředků došlo jednorázově při sjednání zápůjčky. Majetkový 
prospěch tedy vznikne v roce poskytnutí peněžních prostředků a bude oceněn pětinásobkem hodnoty 
ročního plnění. 
Výjimku představují tzv. zaměstnanecké zápůjčky, kde se majetkový prospěch u bezúročných 
zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací 
období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za prosinec. Ve výpočtu bude zohledněno kolísání 
úrokových sazeb v průběhu roku 



9. Příjmy z prodeje podílů v obchodní korporaci 
Od roku 2014 je zákonem omezeno osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích 
fyzickými osobami u vkladů ve prospěch vlastního kapitálu učiněných do pěti let před prodejem. 
Novelou je omezení zmírněno a bude se týkat pouze nepeněžitých vkladů do vlastního kapitálu (např. 
vklad nemovité věci). 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel    


