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8.  září (středa) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za srpen. 
 
9. září (čtvrtek) 
Spotřební daň: splatnost daně za červenec (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. září (středa) 
Daň z příjmů: 
Úhrada čtvrtletní zálohy na daň z příjmů poplatníky, u nichž poslední známá daňová povinnost 
přesáhla 150 000,- Kč. 
 
16. září (čtvrtek) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc srpen.  
 
20. září (pondělí) 
Sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 
Zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 
 
Daň z příjmů:  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za srpen (z mezd) 
Platba měsíční paušální zálohy OSVČ 
 
27. září (pondělí) 
Daň z přidané hodnoty:  
podání přiznání a daň za srpen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za srpen  
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za srpen  
 
Spotřební daň: 
Splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)   
Daňové přiznání za srpen 
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 daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen  

 
30. září (čtvrtek) 
Sociální pojištění 
Odvod zálohy OSVČ za září, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září 
 
Daň z příjmů 
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 
 
DPH 
Žádost o vrácení DPH z EU dle §82 a §82a zákona o DPH 



Ostatní informace 
 
Úrokové sazby 
 
Bankovní rada ČNB s účinností od 6. srpna 2021 opět navýšila dvoutýdenní repo sazbu na 0,75 % 
(poslední navýšení sazby proběhlo 24. června na 0,50 %). Dále byla zvýšena lombardní sazba na 
1,75 % (poslední navýšení sazby proběhlo 24. června na 1,25 %). Výše diskontní sazby zůstala stále 
0,05 % (platí od 27.3.2020) 
 
Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů 
 
Ministerstvo financí prodloužilo promíjení DPH při dodání respirátorů, pokud se zdanitelné plnění 
uskutečnilo v období od 1. září 2021 do 31. října 2021. Toto prominutí se týká i dodání z jiného 
členského státu EU.  
 
Novela zákona o spotřebních daních 
 
Ministerstvo financí předkládá do připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Jde o 
implementování evropské směrnice týkající se spotřebních daních v rámci EU. Hlavním záměrem 
novely je zejména propojení celních a daňových systémů v oblasti spotřebních daní, jež by mělo 
eliminovat možné daňové úniky. Dalším bodem novely je vytvoření celoevropského elektronického 
systému e-VDO, jehož úkolem bude sledovat pohyb výrobků, které podléhají spotřební dani ve 
volném daňovém oběhu. Pro správce daně to znamená efektivnější kontrolu pohybu výrobků 
podléhající spotřební dani. Subjektům povinným k platbě spotřební daně by měl tento systém ulevit od 
zdlouhavých administrativních postupů. Účinnost této novely je navržena k 1. 1. 2022 a k 13. 2. 2023. 
 
Novela zákona o nemocenském pojištění 
 
Novela zákona o nemocenském pojištění přináší prodlouženou otcovskou dovolenou a přístupnější 
péči o nemocné. V současné době byla předloha přijata jak poslaneckou sněmovnou, tak senátem. 
Pokud tuto předlohu podepíše i prezident vejdou nová pravidla v účinnost k 1.1. 2022. Novela 
konkrétně prodlouží otcovskou dovolenou z jednoho na dva týdny, kterou může otec čerpat buď 
v prvních šesti týdnech po narození dítěte nebo v šesti týdnech následujících po propuštění matky s 
dítětem z porodnice. V oblasti péče o nemocné se rozšiřuje možnost čerpání ošetřovného i na blízké 
příbuzné, kteří nežijí s nemocným v jedné domácnosti. Dále je možné zažádat o dlouhodobé 
ošetřovné už pokud nemocný přebýval v zařízení lůžkové péče alespoň po 4 kalendářní dny. 
V případě péče o osobu, která je v nevyléčitelném stavu a je možné o ni pečovat v domácím prostředí 
podmínka hospitalizace neplatí a pro nárok na ošetřovné stačí potvrzení stavu nemocného od 
ošetřujícího lékaře.  
 
 

 

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                                 jednatel  


