
 
 
 

 

Duben 2018   

 
3. duben (úterý) 
Daň z příjmů  

a) Podání přiznání a zaplacení daně z příjmů za rok 2017 v neprodloužené lhůtě. Zálohy na daň 
zaplacené v průběhu zdaňovacího období 2017 se započtou na úhradu skutečné daně za rok 
2017. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne 
lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro 
podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. 

 
b) Podání plné moci k zastupování, pokud daňové přiznání za rok 2017 zpracovává a předkládá 

daňový poradce v prodloužené lhůtě (§ 136 odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, 
v platném znění 

c) Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 
2017 

d) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 
e) Odvod částek zajištění daně za únor  

 
9. duben (pondělí) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za březen 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Spotřební daň:  
Splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
 
16. duben (pondělí) 
Silniční daň 
Záloha na silniční daň za I. čtvrtletí 2018   
 
18. duben (středa) 
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc březen.  
 
20. duben (pátek) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za březen. 

Daň z příjmů  
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za březen 2018 (z mezd).  
 
Daň z přidané hodnoty:  
Daňové přiznání a daň k MOSS 
 
24. duben (úterý) 
Spotřební daň:  
Splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
 
 
 
 



25. duben (středa)  
Daň z přidané hodnoty:  
a) podání přiznání a daň za březen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
b) podání přiznání a daň za první čtvrtletí plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím  
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za březen 2018 a I. čtvrtletí 2018 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za březen 2018 
  
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen  
 
Spotřební daň:  

a) Podání daňového přiznání za březen 2018 
b) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 

zelené nafty a ostatních (technických benzínů za březen  - pokud vznikl nárok)  
 
Daň z hazardních her  
Podání daňového přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018  
 
30. duben (pondělí) 
Daň z příjmů 

a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 
b) Odvod částek zajištění daně za březen 

 
 
Ostatní informace 
 

 
Povinnost uložení účetní závěrky ve Sbírce listin a zveřejňování údajů 

Účetní jednotka bez povinnosti auditu Termín pro zveřejnění ve Sbírce listin 

Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu Bez zbytečného odkladu 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního 
období, zveřejnění bez zbytečného odkladu 

Účetní jednotky s povinným auditem  

Účetní závěrka v plném rozsahu Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení 
valnou hromadou  

Zpráva o auditu (případné informace, že údaje 
nebyly schváleny) 

Do 30 dnů po ověření ÚZ auditorem a schválení 
valnou hromadou 

Výroční zpráva Do 30 dnů po ověření auditorem a schválení 
valnou hromadou 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Sestavení do 3 měsíců od skončení účetního 
období, zveřejnění bez zbytečného odkladu 

 
 
Otcovská dovolená 

Od 1. února 2018 začala platit novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou sociální 
dávku tzv. otcovskou. Tatínkové budou mít od února letošního roku možnost využít po narození 
potomka týdenní otcovskou dovolenou.  
I když zákon nabývá účinnosti 1.2.2018, nárok na otcovskou dovolenou vznikne i tehdy, pokud se dítě 
narodí v období 6 týdnů před dnem nabytí účinnosti zákona (před 1. únorem 2018), tedy v období od 
21. prosince 2017  (viz přechodné ustanovení zákona.). " 
Na dávku otcovské poporodní péče mají nárok zaměstnanci a OSVČ, kteří splnili dostatečně dlouhou 
účast na nemocenském pojištění. V tomto případě to budou rovné tři měsíce bez přerušení před 
nástupem na otcovskou. Případný zájemce o dávku musí také dále splňovat jedno z těchto pravidel: 

 Být zapsán na matrice jako otec narozeného dítěte. 

 Převzít do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounská péče apod.) dítě mladší 7 let. 

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/narok-na-socialni-davky/narok-na-davky/davky-z-nemocenskeho-pojisteni/


Placenou dovolenou pak může otec čerpat v průběhu prvních šesti týdnů od narození dítěte 
anebo první den od osvojení dítěte. Na volno má ale právo i v případě, kdy je matka s dítětem ještě 
stále v nemocnici. Výjimku by pak tvořila snad jen pouze situace, kdy by dítě bylo hospitalizováno po 
dobu celého šestinedělí. 
Otec nesmí během podpůrčí doby pracovat v zaměstnání, kde mu poporodní péče byla uznána.  
Otcovská dovolená v Česku společně s vyplácením poporodní péče bude trvat pouze 1 týden. 
Nevýhodou je, že dovolenou nebude možné nijak přerušit ani rozdělit. Tatínkům pak bude každý den 
vypláceno 70 % z denního vyměřovacího základu mzdy. Vyměřovací základ je pak počítán stejným 
způsobem jako u mateřské, čili sečtením hrubých výdělků za poslední rok a jejich následným 
vydělením počtem dnů. 
Sociální dávka otcovská poporodní péči se vyřizuje stejným způsobem jako mateřská. Zaměstnavatel 
je povinen ji schválit a žádost poté doručí na příslušnou OSSZ. 
 
 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček      


