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8.  září (pátek) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za srpen. 
 
11. září (pondělí) 
Spotřební daň: splatnost daně za červenec (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. září (pátek) 
Daň z příjmů: 
Úhrada čtvrtletní zálohy na daň z příjmů poplatníky, u nichž poslední známá daňová povinnost 
přesáhla 150.000,- Kč. 
 
18. září (pondělí) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc srpen.  
 
20. září (středa) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za srpen 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Daň z příjmů:  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za srpen ( z mezd ) 
 
25. září (pondělí)  
Daň z přidané hodnoty:  
podání přiznání a daň za srpen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za srpen 2016 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za srpen 2016 
 
Spotřební daň:  

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

technického benzínu a mazacích olejů za srpen (pokud vznikla nárok). 
c) Splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)   
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 



Ostatní informace 
 

Přivýdělek uchazeče v evidenci ÚP 

Novela zákona o zaměstnanosti účinná od 29. 7. 2017 ruší možnost přivydělat si na dohodu o 
provedení práce u uchazečů v evidenci Úřadu práce. Dosud si mohli uchazeči v evidenci úřadu práce 
takto přivydělat až 5.500 korun měsíčně (polovinu minimální mzdy). Nově to půjde jen na dohodu o 
pracovní činnosti či na pracovní poměr. 

 

Příjmy profesionálních sportovců 

Dle sdělení GFŘ ze dne 25. července 2017 lze vykonávat činnost profesionálního sportovce buďto 
jako živnost, na základě příslušného živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují 
příjmy ze živnosti dle § 7/1/b ZDP, u nichž lze uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů, nebo jako 
nezávislé povolání, tj. činnost je vykonávána bez živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti 
představují příjmy dle § 7/2/c ZDP, u nichž lze uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů.  

 

Zvýšení úrokové sazby 

ČNB zvýšila repo sazbu z 0.05 % na 0.25 %. Změna je účinná od 4. srpna 2017. Repo sazba 
(zvýšená o 14 %) se uplatní například při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně.  

 
  
Nehmotný majetek lze odpisovat déle 

Podle novely zákona o dani z příjmů účinné od 1. července 2017 bude možné nehmotný majetek 
odpisovat podle individuálního plánu i déle.  

U daňového odepisování nehmotného majetku je v současné době stanovena pevná doba 
rovnoměrného odepisování, přičemž se rozlišují různé kategorie majetku: 

 u nehmotného majetku s právem užívání na dobu určitou … roční odpis se stanoví jako podíl 
vstupní ceny a doby sjednané smlouvou 

 audiovizuální dílo … se odepisuje rovnoměrně 18 měsíců 

 software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje … se odepisují rovnoměrně 36 měsíců 

 ostatní nehmotný majetek … se odepisuje rovnoměrně 72 měsíců 

Novelizace umožňuje, aby byl majetek odpisován „nejméně“ po stanovenou dobu. Může být tedy 
odpisován déle. To má smysl zejména u majetku, u něhož se lišil účetní odpisový plán odrážející dobu 
životnosti či použitelnosti od daňového odpisování. Prodloužení se netýká majetku s právem užívání 
na dobu určitou a majetku, jehož odpisování započalo před účinností změny. 

U nehmotného majetku, který poplatník započal odpisovat po účinnosti novely, ale jeho zdaňovací 
období započalo před účinností novely (typicky poplatník, který má zdaňovací období kalendářní rok), 
poplatník uplatní daňové odpisy ve výši podle staré úpravy, tj. celé zdaňovací období bude odpisovat 
po staru. Od nového zdaňovacího období (které započne po účinnosti novely) pak v případě, že 
poplatník využije možnost danou novou úpravou, bude nutné přepočítat výši odpisu. Lze tedy 
odpisovat déle podle novelizovaného znění zákona o daních z příjmů. Výši daňových odpisů poplatník 
vypočte ze zůstatkové ceny, opět rovnoměrně do konce stanovené doby odpisování. 

 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                                 jednatel  

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2017/20170803_menove_rozhodnuti.html

