
 
 

 
 
 

Srpen 2022 

 
1. srpna (pondělí) 
Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022 
 
2.srpna (úterý) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: Podání Přehledu příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2021 
osobami samostatně výdělečně činnými. 
 
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění: Podání Přehledu příslušné zdravotní pojišťovně za rok 
2021 osobami samostatně výdělečně činnými. 
 

9. srpna (pondělí) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za červenec. 
 

Spotřební daň: splatnost daně za červen (mimo spotřební daně z lihu) 
 
10. srpna (středa) 
Sociální pojištění: OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021 (do 8 dnů od 
podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce 
 
Zdravotní pojištění: OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021 (do 8 dnů od 
podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce 
 
16. srpna (úterý) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červenec - 
elektronicky 
 
22. srpna (pondělí) 
Daň z příjmů:  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec (z mezd) 
Platba měsíční paušální zálohy OSVČ 
 
Sociální pojištění - odvod pojistného zaměstnavatele za červenec  
Zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec  
 
24. srpna (úterý) 
Spotřební daň: splatnost daně za červen (pouze spotřební daně z lihu) 
 
25. srpna (čtvrtek) 
Spotřební daň:  
a) daňové přiznání za červenec  
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 

technického benzínu a mazacích olejů za červenec (pokud vznikl nárok) 
 
Daň z přidané hodnoty:  
Podání přiznání a daň za červenec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za červenec  
 
 



Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za červenec  
 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec    
 
31. srpna (středa) 
Daň z příjmů: 

• Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 

• Odvod částek zajištění daně za červenec 
 
Sociální pojištění 
Záloha za červenec za osoby samostatně výdělečně činné 
  
Daň z nemovitých věcí:  
Splatnost 1.splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daňovou povinností 
vyšší než 5 000 Kč) 
 
Daň z příjmů: 
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim 
 

 

Ostatní informace 
 
Novela silniční daně 
 
Dne 8. června 2022 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o dani silniční č. 142/2022 Sb. 
Její účinnost je od 1.července 2022. Pro rok 2022 již byly zálohy na silniční daň zrušeny ministrem 
financí. Tato novela však ruší povinnost platby záloh i do budoucna, tzn. za rok 2022 se bude platit 
daň jednorázově v termínu do konce ledna 2023. Jestliže byla záloha v roce 2022 uhrazena, jedná se 
o přeplatek na dani, který bude při požádání vrácen. Předmětem silniční daně jsou pak dle novely 
pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná kategorie O3 a O4. V překladu se jedná o nákladní 
vozidla nad 3,5 tun a přívěsy. Reálně však budou dani podléhat vozidla s nenulovou roční výší daně, 
která bude pouze u vozidel s určitým počtem náprav a od určité celkové hmotnosti (např. u vozidel se 
dvěma nápravami až od 12 tun). V praxi pak budou silniční daň platit pouze provozovatelé nákladních 
vozidel a přívěsů s hmotností nad 12 tun. 
 
Většině podnikatelů tedy zanikne povinnost podávání daňového přiznání k silniční dani, a to i 
prázdného.  
Pro ty, kterým povinnost k přiznání silniční daně nezanikne platí od 1.1.2025 povinnost podání 
daňového přiznání pouze v elektronické podobě. 
 
 
 
Novela daně z příjmů v oblasti zaměstnaneckých vozidel  
 
Dne 1.7.2022 nabyla v platnost novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Změna se týká § 6 
odst. 6, zákona o daních z příjmů, který uvádí, v jakém případě spadá do příjmů ze závislé činnosti 
zaměstnance benefit ve formě služebního auta, které může zaměstnanec využívat i k soukromým 
účelům. Tento nepeněžní příjem je vypočítán stanoveným procentem ze vstupní ceny vozidla za 
každý, i započatý, měsíc poskytnutí vozidla. Pokud je zaměstnanci poskytováno během měsíce více 
vozidel za sebou, výpočet se provádí z vozidla, které má nejvyšší vstupní cenu. Pokud je v měsíci 
poskytováno více vozidel současně, pak se do výpočtu zahrne suma všech vstupních cen vozidel.  
Do této doby byla za příjem zaměstnance považována částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla. Dle 
novely však v případě, že se jedná o nízkoemisní motorové vozidlo se bude přidaňovat pouze částka 
ve výši 0,5 % ze vstupní ceny vozidla. Cílem novely je v rámci snížení emisí motivovat 
zaměstnavatele k pořízení nízkoemisních vozidel. Nízkoemisním vozidlem se pro tyto účely rozumí 
silniční vozidlo M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů 
pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu dle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 715/2007.  
 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586


První mzdou, kde bude tato novela uplatněna bude mzda za červenec 2022. Jelikož je však 
ustanovení platné na celý rok 2022, bude tato novela zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh a 
daňového zvýhodnění, kdy zaměstnanci vznikne přeplatek na dani. 
 
Součástí novely je i změna v odepisování zařízení, které slouží k dobíjení elektromobilů, a to v 
přeřazení ze třetí odpisové skupiny do druhé.  
 
 
 
 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 
 
 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel    


