
 
 

Září 2018   
 
10.  září (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za srpen. 
 
10. září (pond ělí) 
Spot řební daň: splatnost daně za červenec (mimo spotřební daně z lihu)  
 
17. září (pond ělí) 
Daň z příjmů: 
Úhrada čtvrtletní zálohy na daň z příjmů poplatníky, u nichž poslední známá daňová povinnost 
přesáhla 150.000,- Kč. 
 
18. září (úterý) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc srpen.  
 
20. září (čtvrtek) 
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 srpen 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Daň z příjmů:  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za srpen (z mezd) 
 
24. září (pond ělí) 
Spot řební daň: splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)   
 
25. září (úterý)  
Daň z přidané hodnoty:   
podání přiznání a daň za srpen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za srpen 2018 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za srpen 2018 
 
Spot řební 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).   
 

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

 
 
 
 
 
 



Ostatní informace 
 
Změna SSL certifikátu v systému EET 
 
Změna SSL certifikátu proběhne 10. 9. 2018, hlavním důvodem výměny certifikátu je dle generálního 

ředitele Finanční správy Martina Janečka ukončení činnosti veřejné certifikační autority GeoTrust a 

převod jejích aktivit na autoritu DigiCert. Jedná se o změnu certifikátu zabezpečující spojení mezi 

pokladním zařízením a příjmovou stranou EET, na jejíchž straně změna proběhne. Tiskový mluvčí 

Generálního finančního ředitelství, pan Petr Habáň upozorňuje, že ačkoliv je certifikační autorita 

Digicert standardně podporována většinou operačních systémů a internetových prohlížečů, může 

nastat situace, kdy bude u některých pokladních zařízení nastaven tento certifikát jako 

nedůvěryhodný. V takovém případě se zabezpečené HTTPS spojení s příjmovou stranou EET 

nepodaří pokladnímu zařízení navázat a nedojde k přenosu dat. 

 
Dodanění nep řiznaných p říjmů u pronájmu p řes Airbnb 
 
Na začátku srpna se objevila zpráva, že finanční správa získala údaje o lidech, které poskytovali 

ubytovací služby prostřednictvím internetové platformy Airbnb. Tuto skutečnost potvrdil Ing. Jiří Fojtík 

v rozhovoru na stránkách Ministerstva financí České republiky. Momentálně by tak finanční správa 

měla disponovat údaji o lidech, kteří podnikají prostřednictvím UBER nebo Airbnb, a jejich příjmech. 

Nyní tak začalo porovnávání získaných údajů s daňovými přiznáními, v případě neshody finanční úřad 

poplatníky vyzývá k podání řádného nebo dodatečného přiznání. Zákon umožňuje kontrolovat daňová 

přiznání za poslední tři roky. Důležité je připomenout, že poplatníkům, kteří nepřiznali své příjmy, hrozí 

sankce. V případě, že poplatníci podají řádné nebo dodatečné přiznání sami, nebo na základě výzvy, 

kromě doplacení daně, budou povinni zaplatit i úrok z prodlení z doměřené daně za dobu, po kterou 

byla daň uhrazena v nesprávné výši nebo nebyla uhrazena vůbec, tento úrok každým dnem narůstá, 

proto není důvod čekat. V případě, že by poplatník ani na výzvu finančního úřadu nereagovala, nebo 

by své příjmy zapřel, byla by zahájena daňová kontrola, jestliže by jejím výsledkem bylo doměření 

daně, dopočítal by se opět úrok z prodlení a navíc i penále dle §251 zákona č.280/2009 Sb., 

daňového řádu. 

 

V „Informacích k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)“ 

Generální finanční ředitelství upřesnilo, jakým způsobem pronajímatelé musí takové příjmy danit a 

jaké další povinnosti jim vznikají. V informačním materiálu je vysvětlen i základní rozdíl mezi příjmy 

z pronájmu, a právě již zmíněnou službou prostřednictvím Airbnb. 

 

 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                                 jednatel  


