Květen 2018
2. květen (středa)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění.
a) podání Přehledu za rok 2017 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 2017 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.
9. květen (středa)
Zdravotní pojištění: Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a
pojistné osob bez zdanitelných příjmů za duben
10. květen (čtvrtek)
Spotřební daň:
Splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
18. květen (pátek)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc duben 2018.
21. květen (pondělí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za duben
(nemocenské pojištění je dobrovolné).
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za duben 2018 ( z mezd ).
25. květen (pátek)
Spotřební daň:
a) Splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
b) Podání daňového přiznání za duben 2018
c) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za duben - pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za duben 2018 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za duben 2018
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za duben 2018

Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
31. květen (čtvrtek)
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
b) Odvod částek zajištění daně za duben
Daň z nemovitostí:
a) Daň z nemovitých věcí na rok 2018 splatná najednou poplatníky neprovozujícími zemědělskou
výrobu a chov ryb, jejichž roční daňová povinnost nepřesáhla Kč 5 000,-- .
b) První splátka daně z nemovitých věcí na rok 2018 placené ve splátkách poplatníky
neprovozujícími zemědělskou výrobu a chov ryb.

Ostatní informace
GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) začne
v celé EU platit od 25. května 2018. GDPR má za úkol posílit ochranu osobních údajů fyzických
osob v Evropské unii a odstranit rozdíly v národních úpravách členských států.
Nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů zavádí princip takzvané zodpovědnosti, který
spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů bez ohledu na jejich velikost nebo počet
zaměstnanců zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání souladu
s principy nařízení.
Povinnost ochrany osobních údajů se podle GDPR vztahuje jak na správce, tak na zpracovatele a za
jejich ochranu jsou zodpovědní společně. To platí i v případě, že správce osobní data jen posbírá a
pošle zpracovateli.
Každý podnikatel by si měl zanalyzovat, které povinnosti na něj dle nařízení budou dopadat a podle
toho provést implementaci nutných změn.
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat, rádi Vám je zodpovíme, či navrhneme
řešení.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

