
 
 
 

Únor 2018   

 
8. únor (čtvrtek) 
Zdravotní pojištění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za leden. 
 
9. února (pátek) 
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec (mimo spotřební daně z lihu)  
 
15. únor (čtvrtek) 
Daň z příjmů 

 Poslední den, kdy poplatník, u kterého lze provést roční zúčtování daňových záloh ze závislé 
činnosti za rok 2017, může písemně požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního 
zúčtování těchto záloh.  

 Poslední den, kdy poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti, který uplatňuje nárok na 
nezdanitelné částky ze základu daně, musí u zaměstnavatele podepsat pro rok 2018 
Prohlášení poplatníka … .  

 Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 
  
16. únor (pátek)  
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc leden.  
 
20. únor (úterý) 
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za leden 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za leden ( z mezd ) 
 
26. únor (pondělí) 
Spotřební daň: 

a) splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu) 
b) podání daňového přiznání za leden 
c) podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 

zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za leden (pokud vznikl nárok)  
 
Daň z přidané hodnoty:  
Podání přiznání a daň za leden u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím 
 
Souhrnné hlášení: 
Podání souhrnného hlášení za leden  
 
Kontrolní hlášení: 
Podání kontrolního hlášení za leden  
 
Energetické daně:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden  
 
28. únor (středa) 
Daň z příjmů 

a) odvod částek zajištění daně za leden 
b) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden  



Ostatní informace 

 
Změny v DPH od 1.1.2018 
Od roku 2018 je změněna zákonem č. 371/2017 Sb. textace § 101d odst. 1 zákona o DPH. Nově 
obsahuje náležitosti, které je plátce povinen v kontrolním hlášení uvést: 
 

 identifikační a kontaktní údaje plátce, 

 údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní 
hlášení, 

 údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně, 

 identifikační údaje odběratele nebo dodavatele. 
 

Stejné náležitosti se uváděly do kontrolního hlášení i před novelizací. V minulosti však nebyly 
náležitosti stanoveny zákonem, ale Finanční správou prostřednictvím jejích webových stránek. 
Původní úpravu však Ústavní soud však k 31. 12. 2017 zrušil. 
 
Stejný předpis přinesl změny v § 54 v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, když nově 
vymezuje osvobozená finanční plnění jako platební služby, vydávání elektronických peněz, popř. 
vydávání a správu platebních prostředků. Úprava navazuje na změnu terminologie, zavedení pojmu 
„platební služby“, přičemž cílem je zachovat stále stejný rozsah osvobození pro služby platebního 
styku. 
 
Zákonem č. 225/2017 Sb. se od 1. 1. 2018 rozšiřuje definice stavebního pozemku o pozemek, na 
kterém může být podle společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, zhotovena stavba 
pevně spojená se zemí. Jde o reakce na změnu stavebního zákona, kterou se zavádí společné 
povolení umožňující umístění a povolení stavby zároveň. V zákoně o DPH se od 1.1.2018 v § 56 
odst.3 nově vymezuje počátek pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je převod např. stavby a funkčně 
souvisejícího pozemku osvobozen od DPH.  
 
Nové výše minimálních záloh na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění u OSVČ pro rok 
2018 
Zdravotní pojištění  

 minimální měsíční záloha pro rok 2018 – Kč 2.024,- 

 maximální měsíční záloha není stanovena 
Zálohu ve výši 2.024 Kč musí poprvé za leden 2018 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2018) uhradit 
OSVČ, které zahajují v roce 2018 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za 
rok 2016 platily v roce 2017 zálohy nižší než 2.024 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven 
minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na 
který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.  

Důchodové pojištění 
- minimální měsíční záloha pro rok 2018 

 hlavní činnost  - Kč 2.189,- 

 vedlejší činnost  - Kč 876,- 
- maximální měsíční záloha pro rok 2018  - Kč 35.016,- 
Nová záloha v roce 2018 platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích 
za rok 2017. Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího měsíce.  

Nemocenské pojištění 

 minimální měsíční záloha pro rok 2018 – Kč 115,- 

 maximální měsíční záloha pro rok 2018 – Kč 2.598,- 
Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Pojistné na 
nemocenské pojištění se platí samostatně na jiné číslo účtu než-li pojistné na důchodové pojištění a 
pod jiným variabilním symbolem (rodné číslo OSVČ).  
 

 

 

 



Daň z příjmů 
Změna při vyplňování u transakcí se spojenými osobami. 
Pro zdaňovací období započatá v roce 2017 dochází ke změnám při vyplňování Samostatné přílohy k 
položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „Příloha k TP“). 
První změnou je rozšíření okruhu subjektů, které povinně vyplňují Přílohy k TP při splnění 
relevantních podmínek, i na daňové subjekty vymezené v § 11 odst. 2 písm. b) až g) zákona č. 
456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky ve znění pozdějších předpisů, tedy na banky, 
spořitelny, pojišťovny, investiční fondy, penzijní společnosti. Tyto subjekty však vzhledem k povaze 
svého podnikání nemusí vyplňovat některé z řádků Přílohy k TP. 
Druhou změnou je doplnění řádku „Nájem“ do tabulky B a řádků „Finanční a bankovní záruky - 
přijaté“ a „Finanční a bankovní záruky – poskytnuté“ do tabulky C. U posledních dvou zmíněných 
řádků se vyplňuje pouze příznak, zda byla uvedená transakce uskutečněna či nikoliv. 
Současně je nutné připomenout, že údaje v Příloze k TP se uvádí v celých tisících Kč. V případě 
chybného vyplnění je nutná další komunikace mezi daňovým subjektem a příslušným správcem daně. 
Pro zajištění lepšího uživatelského prostředí elektronických podání (EPO) se při nejbližší aktualizaci v 
okamžiku, kdy daňový subjekt otevře poprvé list Přílohy k TP, objeví hlášení na obrazovce s 
upozorněním na řády celých tis. Kč, ve kterých se Příloha k TP vyplňuje. 
 
 
 
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat. 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel    


