Květen 2022
2. květen (pondělí)
Daň z příjmů
Termín podání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní
lhůtě podle §136 odst.1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022
Biopaliva
Podání oznámení o splnění povinnosti zajištění minimálního množství biopaliv a splatnost související
jistoty
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění.
Podání Přehledu za rok 2021 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani
z příjmů v neprodloužené lhůtě.
Zdravotní pojištění
Podání Přehledu za rok 2021 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani
z příjmu fyzických osob v neprodloužené lhůtě.
9. květen (pondělí)
Zdravotní pojištění: Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a
pojistné osob bez zdanitelných příjmů za duben
10. květen (úterý)
Spotřební daň:
Splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
17. květen (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc duben
20. května (pátek)
Zdravotní pojištění
Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc duben
Sociální pojištění
Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc duben
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za duben (z mezd).
25. květen (středa)
Spotřební daň:
a) Splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
b) Podání daňového přiznání za duben
c) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za duben - pokud vznikl nárok)

Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za duben u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za duben
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za duben
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben
31.květen (úterý)
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za květen, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen
Daň z příjmů:
Odvod daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za duben 2022
Daň z přidané hodnoty:
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Daň z nemovitostí:
a) Daň z nemovitých věcí na rok splatná najednou poplatníky neprovozujícími zemědělskou
výrobu a chov ryb, jejichž roční daňová povinnost nepřesáhla Kč 5 000 Kč.
b) První splátka daně z nemovitých věcí na rok placené ve splátkách poplatníky neprovozujícími
zemědělskou výrobu a chov ryb.

Ostatní informace
Změna sazby pohonných hmot
Vyhláškou č. 47/2022 Sb. ze dne 8. března se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., týkající se mimo jiné i
stanovení průměrné ceny pohonných hmot. Změna nastala v §4, písm. d) - průměrná cena 1
kilowatthodiny elektřiny se zvýšila z 4,10 Kč na 6,00 Kč. Účinnost vyhlášky je od 9. března.
Zvýšení životního a existenčního minima
Životním minimem rozumíme minimální společensky uznanou hranici příjmů k zajištění výživy a
základních osobních potřeb. Existenční minimum je pak asi o třetinu nižší než životní minimum. Jedná
se o nejnižší možnou částku, kterou je možné zajistit základní osobní potřeby na úrovni přežití.
Existenční minimum se může využívat například při vyplácení dávek lidem, kteří odmítají pracovat a
motivovat je tak k práci. Od 1. dubna 2022 se výše životního a existenčního minima zvýšila asi o 10
%. Částky existenčního a životního minima jsou stanovovány i pro děti nebo osoby, které jsou
součástí domácnosti o více členech. Tato změna se dotkne i dalších dávek, jejichž výpočet se odvíjí
od stanovení těchto minim. Jedná se například o vyplácení přídavků na dítě, příspěvku na živobytí,
porodného, příspěvků při pěstounské péči či alimentů. Dále jsou tyto hranice brány v potaz třeba při
žádosti o úvěr.

Výše dávky do 1.4.2022

Výše dávky od 1.4.2022

Pro jednotlivce

3 860 Kč

4 250 Kč

Pro první dospělou osobu v domácnosti

3 550 Kč

3 910 Kč

Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti

3 200 Kč

3 530 Kč

Nezaopatřené dítě do 6 let

1 970 Kč

2 170 Kč

Nezaopatřené dítě 6 až 15 let

2 420 Kč

2 670 Kč

Nezaopatřené dítě 15 až 26 let

2 770 Kč

3 050 Kč

Existenční minimum

2 490 Kč

2 740 Kč

Dary – DPH
Hmotné dary (zboží), které jsou nakoupeny přímo za účelem darování, nikoliv pro ekonomickou
činnost účetní jednotky, nejsou předmětem DPH. Nelze si tedy nárokovat z nákupu odpočet DPH.
Pokud je zboží nakoupeno pro ekonomickou činnost jednotky, lze si uplatnit nárok na odpočet DPH.
V případě, že bude toto zboží darováno dobročinné organizaci, sídlící v České republice, a ta ho
v rámci své činnosti mimo území ČR odešle do třetí země, je možné si uplatnit osvobození od DPH.
To znamená, že dar není navýšen o daň na vstupu i výstupu. Pokud by však byl dar poskytnut
ostatním osobám v ČR, daň na výstupu musí být odvedena. Povinnost odvést DPH se týká i zboží,
které bude vyvezeno za účelem darovaní – aktuálně se toto dotýká zejména vývozu na Ukrajinu.
Zvýšení úrokové sazby
Bankovní rada České národní banky rozhodla s účinností od 1.4.2022 rozhodla o zvýšení těchto
úrokových sazeb:
• dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 5,00 % (z 4,5 %)
• lombardní sazba zvýšena na 6,00 % (z 5,50 %)
• diskontní sazba zvýšena na 4,00 % (z 3,50 %)

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat, rádi Vám je zodpovíme, či navrhneme
řešení.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

