
 
 
 
 

Listopad 2021  

 
1. listopadu (pondělí) 
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 
 
Sociální pojištění: odvod zálohy OSVČ za říjen, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za říjen 
 
Pojištění odpovědnosti: zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 
úrazů nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 4. čtvrtletí 2021 
 
Energetické daně: Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a 
splatnost související jistoty 
 
8. listopad (pondělí) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za říjen 

 
9. listopad (úterý) 
Spotřební daň: splatnost daně za září (mimo spotřební daně z lihu)  
 
16. listopad (úterý) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc říjen 
 
22. listopad (pondělí)  
Sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 
 
Zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 
 
Daň z příjmů:  
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za říjen (z mezd) 
Splatnost paušální zálohy za listopad  
 
25. listopad (čtvrtek) 
Spotřební daň: 
Splatnost daně za září (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  
 
Spotřební 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 daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen  
 
30. listopadu (úterý) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za říjen (nemocenské 
pojištění je dobrovolné). 
 
Daň z nemovitých věcí 
splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) 
 
Daň z příjmů 
Odvod daně sražené podle zvláštní sazby daně 
 
Daň z přidané hodnoty 
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim 
 
Ostatní informace 
 
Promíjení DPH při dodání elektřiny nebo plynu 
V reakci na strmý nárůst cen elektřiny a plynu na světových trzích prominulo ministerstvo financí 
osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny a plynu. Toto 
prominutí se týká období od 1.11.2021 do 31.12.2021. V praxi to znamená, že bude prominuta daň na 
výstupu vypočtená ze základu daně, tzn. včetně nákladů souvisejících s dodáním těchto komodit 
(např. služby spojené s distribucí). Prominutí se vztahuje i na dovoz a pořízení plynu z jiného 
členského státu, který však nebude dodáván sítěmi nebo soustavami – např. cisternou. Zároveň 
s tímto rozhodnutím byl do vlády podán i návrh na osvobození těchto komodit od DPH i pro rok 2022. 
 
Nové formuláře pro DPH  
V návaznosti na novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která se týká elektronického obchodování a 
systému One Stop Shop, dochází ke změnám ve formulářích pro daň z přidané hodnoty. Změny se 
týkají zejména popisů jednotlivých řádků, kdy například ř. 24, který se nazýval „Zasílání zboží do 
jiného členského státu“ se přejmenoval na „Vybraná plnění“. Dále je například vykazování služeb 
v režimu OSS nově uváděno na ř. 24 místo řádku 26. Dodání zboží do jiného členského státu se však 
nadále vykazuje na ř. 20. Náplně jednotlivých řádku jsou přehledně uvedeny v pokynech pro vyplnění 
přiznání. Dále jsou nově zavedeny formuláře pro žádost o registraci do zvláštního režimu OSS pro 
dovozní režim a zároveň i nový vzor pro žádost o změnu registračních údajů zprostředkovatele 
v dovozním režimu při doplnění další osoby, která uskutečňuje vybraná plnění. Pro většinu plátců však 
vyplňování formuláře nebude představovat žádnou změnu. Povinnost použít nový formulář začíná 
zdaňovacím obdobím od 1.10. 2021 
 
Zvýšení úrokových sazeb 
S účinností od 1.10. 2021 rozhodla ČNB o zvýšení těchto úrokových sazeb: 

• dvoutýdenní repo sazba byla zvýšena na 1,50 % (z 0,75 %) 

• lombardní sazba zvýšena na 2,50 % (z 1,75 %) 

• diskontní sazby na 0,50 % (z 0,05 %) 
 

Zvýšení repo sazby ovlivní i sankce v daních – výše úroku z prodlení se odvíjí od roční výše repo 
sazby, která je stanovena ČNB pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení a 
zvýšené o 8 procentních bodů. To znamená, že pro druhou polovinu roku 2021 se počítá s repo 
sazbou vyhlášenou v červnu, a to ve výši 0,50 %. S aktuální zvýšenou repo sazbou 1,50 % bude 
počítáno až od 1.1.2022. 
 
 
 
 
 



Cestovní náhrady 
S účinností od 19.10.2021 došlo ke změně v oblasti cestovních náhrad. Vyhláška č. 375/2021 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad mění výši průměrné ceny pohonné hmoty u automobilového benzinu 95 oktanů, 
kdy za jeden litr se částka 27,80 Kč zvyšuje na 33,80 Kč. Ostatní pohonné hmoty zůstávají ve stejné 
výši, tedy:  

• 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů, 

• 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty, 

• 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny 
 
 
 
 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     
 

 


