
 

 

Prosinec 2021 

 
8. prosince (středa) 
Zdravotní pojištění 
Odvod zálohy OSVČ za listopad 
  
10. prosinec (pátek) 
Spotřební daň: splatnost daně za říjen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. prosinec (středa) 
Daň z příjmů: 
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti nebo pololetní záloha 
na daň z příjmů ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují 
na celé stokoruny nahoru.  
 
Silniční daň:  
Záloha na daň za říjen a listopad, popř. záloha ve výši nejméně 70% roční daňové povinnosti, pokud 
je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani 
silniční 
 
16. prosinec (čtvrtek)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc listopad  
 
20. prosinec (pondělí) 
Daň z příjmů: 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za listopad (z mezd) 
Paušální daň: Splatnost paušální zálohy 
 
Sociální a zdravotní pojištění 
 Odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 
 
27. prosinec (pondělí) 
Daň z přidané hodnoty:  
Podání přiznání a daň za listopad u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za listopad  
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za listopad  
 
Spotřební daň:  

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

technického benzínu a mazacích olejů za listopad (pokud vznikla nárok). 
c) splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)  

 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad  
 
31. prosince (pátek) 
Daň z příjmů 
Odvod srážkové daně za listopad  
 
Sociální pojištění 
Odvod zálohy OSVČ za prosinec, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za prosinec 



Ostatní informace 
 
Minimální mzda 2021 

Od 1.1.2022 vzroste minimální mzda o rovných 1 000 Kč na 16 200 Kč. Současná výše minimální 

mzdy byla stanovena na 15 200 Kč. MPSV pro rok 2022 požadovalo částku 18 000 Kč, o finálním 

návrhu nakonec rozhodla vláda dne 5.11. 2021. 

Zvýšením minimální mzdy se zvýší například maximální možná sleva za umístění dítěte (tzv. 

školkovné) na 16 200 Kč na rok za jedno dítě. Dále budou v roce 2022 osvobozeny od daně 

vyplácené důchody až od výše 583 200 Kč, jelikož hranice pro osvobození je počítána jako 

36násobek minimální mzdy.  

 

Zvýšení úrokové sazby 

S účinností od 5.11.2021 zvýšila ČNB opět úrokové sazby: 

• Dvoutýdenní repo sazbu na 2,75 % (z 1,50 %) 

• Lombardní sazbu na 3,75 % (z 2,50 %) 

• Diskontní sazbu na 1,75 % (z 0,50 %) 

 

Evidence skutečných majitelů 

Od 1. června nabyl účinnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který společnostem 

ukládá povinnost zapsat svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Obchodním 

korporacím, které v řádných termínech zajistily zápis dle předešlé právní úpravy (tzn. do 1.1.2019, 

vznikla-li do 31.12.2017 a do 15 dnů, vznikla-li od 1.1.2018), končí lhůta pro zapsání do evidence 

skutečných majitelů datumem 1.12.2021. Pokud společnosti nesplní tuto svou povinnost hrozí jim 

sankce až ve výši 500 000,- Kč, popřípadě může být zakázáno vyplacení podílu na zisku či omezení 

výkonu hlasovacích práv společníků na valné hromadě.  

 

Kompenzační bonus 

Dne 22. listopadu 2021 byl schválen nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí na 

období od 22. listopadu do 31. prosince 2021. Podnikatelé a živnostníci, kterým poklesly tržby 

nejméně o 30 % si budou moci zažádat znovu až o 1 000 Kč za den. Srovnávací období bude červen 

až říjen 2021, kdy si mohou žadatelé vybrat tři libovolné měsíce jdoucí po sobě. U sezónních 

podnikatelů bude srovnávací období listopad 2019 až březen 2020, kde si taktéž mohou zvolit 

libovolné 3 měsíce.  

 

Povinnost zřízení datové schránky– leden 2023 

S účinností od ledna 2023 bude datová schránka automaticky zřizována: 

• Každé právnické osobě – dosud byla automaticky zapsána společnostem zapsaným 

v obchodním rejstříku, od ledna 2023 budou muset mít datovou schránku i spolky, nadace, 

SVJ či obecně prospěšné společnosti.  

• Každé fyzické podnikající osobě – dosud byly datové schránky zřizovány OSVČ pouze na 

základě jejich žádosti 



• Fyzické osobě zapsané v základním registru obyvatel, pokud použije prostředek pro 

elektronickou identifikaci (NIA ID) – tyto osoby si však budou moci datovou schránku 

deaktivovat 

 

 

 
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 mnoho 

zdraví a štěstí.     

 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 
 
 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


