
 
 
 
 
 
 

Ř í j e n    2018 
 
1. října (pond ělí) 
Daň z přidané hodnoty 
Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH za rok 2017 
 
Daň z příjmů 
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen    
8. října (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za září 

 
10. října (st ředa) 
Spot řební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. října (pond ělí) 
Silni ční daň: Záloha na daň za předcházející kalendářní čtvrtletí (3Q/2018) 
 
16. října (úterý)  
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc září 
 
22. října (pond ělí) 
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 září (nemocenské 
pojištění je dobrovolné). 
 
Daň z příjmů:  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za září (z mezd) 
 
Daň z přidané hodnoty: 
Přiznání a splatnost k MOSS za 3. čtvrtletí 2018 
 
25. října (čtvrtek) 
Daň z hazardních her: 
Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 
2018  
 
Daň z přidané hodnoty:   

a) podání přiznání a splatnost daně za září u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
b) podání přiznání a splatnost daně za třetí čtvrtletí u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za září 2018 a za 3. čtvrtletí 2018 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za září 2018 a za 3. čtvrtletí 2018 
 
 



Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září  
 
Spot řební daň:  

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

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

 
31. října (st ředa) 
Daň z přidané hodnoty:   
Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být 
registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace  
 
Daň z příjmů 
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 
 
Ostatní informace 
 
Kontroly nelegálního zam ěstnávání 
 
Od září do prosince tohoto roku proběhnou na celém území ČR kontrolní akce zaměřené na odhalení 

nelegálního zaměstnávání. Na tomto postupu se dohodli zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, 

Státní úřad inspekce práce a Policie České republiky. Mimořádné kontroly budou primárně zaměřeny 

na odhalování a eliminaci porušování právních předpisů v oblasti nelegálního zaměstnávání občanů 

ČR, cizinců z nečlenských zemí EU a občanů EU. Kontrolní akce se zaměří na pracoviště, jakými jsou 

například – stavby, průmyslové a montážní výroby, logistická centra a další. Důvodem těchto 

mimořádných kontrol je zvyšující se počet nelegálních pracovníků, především ze zemí mimo EU. 

V roce 2017 bylo v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním uloženo celkem 440 pokut v celkové výši 

86 655 000 Kč. V letošním roce (do 31. 7. 2018) bylo uloženo již 273 pokut v celkové výši 

76 625 500 Kč, za dané období bylo zjištěno celkem 2 465 osob vykonávající nelegální práci (453 

osob - občané ČR, 151 osob - občané z jiných členských států EU a 1 861 osob – cizinci ze zemí 

mimo EU). 

 
Nižší hranice pro výdaje paušálem z ůstávají 
 
Dne 12. 9. 2018 Poslanecká sněmovna zamítla návrh na zvýšení maximální částky procentuálních 

výdajů. Pro rok 2018 lze uplatnit procentuální výdaje maximální ve výši odpovídající příjmům 1 mil Kč. 

Za zdaňovací období 2017 měli poplatníci daně možnost vybrat si mezi nižším limitem a možnosti 

uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění, a vyšším limitem bez možnosti uplatnění 

zmíněných slev.  Nižší limit tak znamená, že OSVČ s příjmy ze živnosti neřemeslné uplatňující výdaje 

60% příjmů je může uplatnit ve výši max. 600 tis. Kč, pronajímatel uplatňující výdaje 30% příjmů je 

může uplatnit ve výši max. 300 tis. Kč. Jestliže jsou tedy Vaše příjmy vyšší jak 1 mil. Kč je 

pravděpodobné že z důvodu snížení limitů se výrazně zvýší základ daně. 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


