
 
 
 
 

Listopad 2022 

 
8. listopad (úterý) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za říjen 

 
9. listopad (středa) 
Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
16. listopad (středa) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc říjen 
 
21. 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  
 
24.listopad (čtvrtek) 
Spotřební daň: 
Splatnost daně za září 2022 (jen spotřební daň z lihu) 
 
25. listopad (pátek) 
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 (středa) 
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 

 
Paušální daň 
 
Poplatníkům, kteří jsou přihlášeni k paušálnímu režimu OSVČ se zvedne od roku 2023 výše měsíční 
paušální zálohy z částky 5 994 Kč na částku 6 208 Kč. V záloze je zahrnuto minimální zdravotní 
pojistné ve výši 2 722 Kč, minimální sociální pojistné ve výši 3 386 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč. 
První zaplacená záloha v nové výši bude na měsíc leden, tedy se splatností do 20.1.2023. 
 
Pro poplatníky, kteří se chtějí nově přihlásit do režimu paušální daně platí termín do 10. ledna 2023. 
Přihlášení lze provést buď osobně na finančním úřadu či online přes portál.  
 
Aby se poplatník OSVČ mohl přihlásit do paušálního režimu musí splňovat tyto podmínky:  
 

• Příjmy do 1 milionu korun (pro rok 2023 bude tento limit s nejvyšší pravděpodobností zvýšen 
na 2 mil. Kč) 

• Nesmí proti němu být zahájeno insolvenční řízení 

• Nesmí mít příjmy ze závislé činnosti 

• Nesmí být společníkem v.o.s či komplementářem k.s.  
 
Poplatník, který je v paušální režimu nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
ani přehledy sociálního a zdravotního pojistného.  
 
Pokud by chtěl poplatník z paušálního režimu vystoupit, je možné tak učinit vždy ke konci 
zdaňovacího období a podat oznámení o dobrovolném vystoupení nejpozději do desátého dne 
následujícího roku – pro rok 2023 tedy do 10. ledna 2023.  
 
Dne 4.11.2022 budou v poslanecké sněmovně projednávány výrazné změny týkající se paušální daně 
již ve třetím čtení.  
 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     
 

 

https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt

