
 
 
 
 
 
 

Ř í j e n 2021 
 
   
8. října (pátek) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za září 

 
11. října (pondělí) 
Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. října (pátek) 
Silniční daň: Záloha na daň za předcházející kalendářní čtvrtletí (3Q/2021) 
 
18. října (pondělí)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc září 
 
20. října (středa) 
Daň z přidané hodnoty: Přiznání a splatnost k MOSS  
 
Sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 
 
Zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 
 
Daň z příjmů:  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za září (z mezd) 
Platba měsíční paušální zálohy OSVČ 
 
25. října (pondělí) 
Odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a 
zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 
 
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 2021 a za 3. čtvrtletí 2021 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za září 2021 a za 3. čtvrtletí 2021 
 
 
Spotřební 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)   

 
 



Energetické daně:  
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související 
jistoty 
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září  
 
31. října (neděle) 
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  
 
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim 
 
1. listopadu (pondělí) 
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 
 
 
Ostatní informace 
 
Nová úprava exekučního řádu  

Maximální délka trvání bezvýsledné exekuce je 12 let, pokud se nejedná o vymáhání pohledávky 

vzniklé náhradou újmy na zdraví či výživného. Od 1.1. 2022 nabyde v účinnost novelizace exekučního 

řádu, kdy v případě, že vedete proti dlužníkovi exekuci a nebylo za posledních 6 let vymoženo ani na 

pokrytí nákladů, pak lze očekávat výzvu od exekutora ke složení zálohy. Pokud bude složena záloha, 

prodlouží se trvání exekuce o 3 roky, pokud nebude, dojde k zastavení exekuce. Stejně tak u výše 

dluhu do 1 500 Kč, kdy nebyla exekuce v posledních třech letech úspěšně vymožena.  

 

Paušální daň 

Od začátku roku 2021 mohou OSVČ uplatňovat tzv. paušální daň.  Osoba, která bude chtít vstoupit do 

paušálního režimu v následujícím roce, musí podat oznámení nejpozději do 10.1. 2022. Pokud OSVČ 

začne provozovat činnost v průběhu roku či obnoví přerušovanou činnost, může vstoupit do 

paušálního režimu, pokud oznámí tuto skutečnost nejpozději při zahájení činnosti. Vystoupit 

z paušálního režimu lze dobrovolně od následujícího roku, kdy lhůta pro oznámení je také do 

desátého dne prvního měsíce daného zdaňovacího období. To, že OSVČ vstoupí do paušálního 

režimu neznamená, že automaticky bude stanovena paušální daň. Pro stanovení daně paušální 

částkou je třeba splnit podmínky uvedené v § 7a) ZDP, kdy například příjmy ze samostatné činnosti 

nesmějí převyšovat 1 000 000 Kč, osoba není plátcem DPH, nemá příjem ze závislé činnosti či příjmy 

dle § 8,9,10 ZDP nepřesahují částku 15 000 Kč. V paušálním režimu musí OSVČ platit do 20. dne 

příslušného kalendářního měsíce paušální zálohu. V roce 2021 byla výše zálohy 5 469 Kč, pro rok 

2022 vychází částka 5 994 Kč. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojištění, minimální 

sociální pojistné zvýšené o 15 % a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Pokud jsou splněny podmínky pro 

uplatnění paušální daně dle § 7a ZDP, nebude OSVČ podávat daňové přiznání (a platit daň z příjmů 

fyzických osob) a přehledy na sociální a zdravotní pojištění.  

 



Intrastat 

Intrastat je sytém, který sbírá statistické údaje o obchodování se zbožím mezi členskými státy EU. 

V roce 2022 dojde k několika změnám ve vykazování hlášení. Nově bude zavedena možnost tzv. 

zjednodušeného hlášení, kdy jednotky, jejichž vývoz/dovoz zboží (pouze nespecifické druhy) se bude 

pohybovat v intervalu 12 000 000 Kč – 20 000 000 Kč. Tyto jednotky však musí sledovat, zda 

nepřekročí hranici 20 000 000 Kč, a pokud ano, musí přejít na standardní způsob vykazování. Další 

změnou je navýšení limitu pro souhrnné vykazování malých zásilek z 200 EUR na 400 EUR. 

 

„Zastřené zprostředkování zaměstnání“ 

Od 2.8. 2021 platí novela zákona o zaměstnanosti, která nově definuje zastřené zprostředkování 

zaměstnání a nově upravuje sankce i pro příjemce takového zprostředkování. 

Zastřené zprostředkování zaměstnání je činnost právnické nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu 

pracovní síly jiné právnické nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování 

zaměstnání. 

Týká se to i těch společností, které na základě smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb, 

případně smlouvy o outsourcingu, poskytují určité služby či zhotovení díla, které poskytuje 

poskytovatel či zhotovitel objednateli. 

V praxi však ve svém obsahu jde o zastřený pronájem pracovní síly nebo dodání pracovníků 

poskytovatelem, kterým objednatel následně přiděluje práci jako vlastním kmenovým zaměstnancům. 

To představuje skutkovou podstatu přestupku, za který lze uložit peněžní sankci od 50 tis. do 10 mil. 

Kč pro právnické osoby, pro fyzické osoby je rozpětí 50 tis. až 5 mil. Kč. 

 
 

 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


