
 
 
 
 
 
 

Ř í j e n 2022 
 
   
10. října (pondělí) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za září 
 
Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
18. října (úterý)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc září 
 
20. října (čtvrtek) 
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 (úterý) 
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 2022 a za 3. čtvrtletí 2022 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za září 2022 a za 3. čtvrtletí 2022 
 
 
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 (pondělí) 
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 
 
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 2022 
 
 
Ostatní informace 
 
Jednorázový příspěvek na dítě 

Od srpna roku 2022, dle zákona č. 196/2022 Sb. o jednorázovém příspěvku na dítě, vyplácí Úřad 

práce České republiky jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč. O tento příspěvek může 

požádat rodina s dítětem do 18 let, jejíž příjmy za rok 2021 jsou menší než 1 000 000 Kč. Příspěvek je 

vyplácen na děti, které k 1.8.2022 nedovršily 18 let věku a zároveň i na děti, které se narodily od 2.8. 

2022 do konce roku 2022. Co se týče zdanění, jelikož se jedná o příspěvek, je z pohledu zákona o 

daních z příjmů od daně osvobozen. Stejně tak není započítáván v případě uplatnění slevy na 

manžela/ku do vlastních příjmů s hranicí 68 000 Kč za rok.  

 

Novela zákonu o evidenci skutečných majitelů 

Dne 1.10. 2022 se stává účinný zákon č.245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o 

evidenci skutečných majitelů. Děje se tak z důvodu rozporu tohoto zákona s evropskou směrnicí. 

Hlavní změna spočívá v ukončení využívání pojmů „koncový příjemce“ a „osoba s koncový vlivem“.  

Majitelé společností se tedy již více nebudou rozlišovat na tyto dvě skupiny, ale bude používán jeden 

zastřešující pojem „skutečný majitel“. Díky této změně již nebude z rejstříku skutečných majitelů jasné, 

zda se jedná o osobu, která společnost vlastní či kontroluje. Skutečný majitel je pak každý, kdo má u 

dané společnosti více jak 25 % podíl: 

 

• na základním kapitálu 

• na hlasovacích právech 

• na zisku 

• na jiných vlastních zdrojích 

• na likvidačním zůstatku 

a osoby s rozhodujícím vlivem více jak 25 % 

 

V případě společností, které mají jednoduchou vlastnickou strukturu není ve většině případů třeba 

provádět žádné změny. V zápisu v rejstříku evidenci skutečných majitelů bude změna terminologie 

provedena automaticky. U větších společností se složitější vlastnickou strukturou, je pak třeba 



zkontrolovat, jestli není nutné zápis doplnit či opravit. Lhůta pro provedení této opravy je do 6 měsíců 

od účinnosti novely – tedy do 1. dubna 2023. 

  

 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


