
 
 
 
 

Listopad 2018   
 
 
8. listopad ( čtvrtek) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za říjen. 

 
9. listopad (pátek) 
Spot řební daň: splatnost daně za září (mimo spotřební daně z lihu)  
 
16. listopad (pátek) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc říjen.  
 
20. listopad (úterý)  
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojišt ění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za říjen (nemocenské 
pojištění je dobrovolné). 
 
Daň z příjmů:  
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za říjen (z mezd) 
 
26. listopad (pond ělí) 
Spot řební daň: 
Splatnost daně za záři (pouze spotřební daň z lihu) 
 
Daň z přidané hodnoty:   
Podání přiznání a daň za říjen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za říjen  
 
Kontrolní hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za říjen  
 
Spot řební daň:  

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

technického benzínu a mazacích olejů za říjen (pokud vznikla nárok) 
 

Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen  
 
30. listopadu (pátek) 
Daň z příjmů 
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 
 
Daň z nemovitosti 
Splatnost 2.splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč) 
 
 



Ostatní informace 
 
Změna v placení pojistného na sociální pojištění osobami samostatně výdělečně činnými 

od 1. 1. 2019 

 
Změny v zákone č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti nabývají dnem 1. 1. 2019. Změny zákona se týkají zejména splatnosti 

záloh na pojistné na důchodové pojištění. 

 

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce (splatnost zálohy 

za leden je od 1. do 31. ledna). Neuhrazený dluh na záloze za kalendářní měsíc, nebude 

penalizován, jestliže bude uhrazen do konce následujícího měsíce (záloha za leden bude 

uhrazeno do konce února, platba po splatnosti nebude penalizována). 

Zahájení činnosti  

Jestliže bude zahájena činnost, je splatnost první zálohy do konce měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém došlo k zahájení činnosti, platba po splatnosti bude penalizována (př.: bude-

li činnost zahájena 20. ledna, splatnost zálohy za leden je do konce února, nebude-li záloha 

v termínu uhrazena od 1. března bude počítána penalizace). 

Přelom roku 2018/2019 

Za prosinec 2018 není povinnost hradit zálohu. Částky uhrazené v lednu 2019 budou 

považovány za zálohu na leden 2019. Za rok 2018 bude započteno tedy 11 plateb. Zálohu za 

prosinec může OSVČ dobrovolně uhradit v termínu od 21. do 31. prosince, v takovém případě 

bude za rok 2018 zúčtováno 12 plateb. 

Nové zálohy až po přehledu 

Jestliže v roce 2019 budete pokračovat v podnikání, nová výše záloh pro vás bude platit až od 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 

2018. 

 
Opravný daňový doklad 

 
Návrh novely zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty upravuje mimo jiné i pravidla 

pro opravné daňové doklady. Současná pravidla zákona o DPH přináší nejistotu ohledně 

zdaňovacího období, ve kterém lze snížit základ daně (daň na výstupu). Aktuálně platí, že 

oprava základu daně je samostatným zdanitelným plněním, uskutečněným nejpozději 

posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou snižuje základ daně a 

odběratel obdržel opravný daňový doklad. Dle návrhu zákona by nově oprava základu daně 



byla samostatným zdanitelným plněním uskutečněným dnem, kdy nastaly skutečnosti 

rozhodné pro provedení opravy základu daně. Plátce však bude povinen vystavit opravný 

daňový doklad a dle návrhu zákona vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, 

k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění do 15 dnů. Podle 

důvodové zprávy k návrhu zákona má plátce skutečně vynaložit (v případě potřeby i 

opakovaně) veškeré úsilí k doručení opravného daňového dokladu. 

 
 
S případnými dotazy nás m ůžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     
 

 


