
KALENDÁŘ DAŇOVÝCH 

PODNIKATELE 
POVINNOSTÍ PRO 



25
St. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc 

 pro měsíční plátce DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními 
plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby 
do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda 
jsou měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které 
jsou měsíčními plátci
- Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci

09
Po. - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

 

31
Út. - Podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017

- Podání přiznání k dani silniční a platba silniční daně za rok 2016

2017
    Leden

Ne    Po       Út        St        Čt       Pá      So

Sociální a zdravotní zabezpečení

DPH

Daň z nemovitých věcí

Silniční daň

20
Pá. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení



20
Po. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc
08

St.

- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc 
pro měsíční plátce DPH

27
Po.

2017
Únor 

- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou 
měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

 - Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními 
plátci, kteří dodávají zboží do JČS

Ne     Po       Út        St        Čt       Pá      So

Sociální a zdravotní zabezpečení

Sociální a zdravotní zabezpečení

DPH



2017
Březen

Ne     Po       Út        St       Čt       Pá       So 20
Po. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

- Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc
08

St.

- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc 
pro měsíční plátce DPH

27
Po.

- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou 
měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

 - Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními 
plátci, kteří dodávají zboží do JČS

Sociální a zdravotní zabezpečení

Sociální a zdravotní zabezpečení

DPH



18
Út. - Platba zálohy na silniční daň za předchozí čtvrtletí  

(resp. v prosinci  za říjen a listopad, doplatek za prosinec 2017 je pak 
splatný do konce ledna 2018)

03
Po.  - Podání přiznání k dani z příjmů a platba daně z příjmů za

rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání 
zpracovává a předkládá sám
 

2017
 Duben

Ne      Po       Út        St       Čt       Pá       So

Silniční daň

Daň z příjmů

20
Čt.  - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení

10
Po.  - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení

25
Út. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH

 - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními 
plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda 
jsou měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
- Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci

DPH



2017
Květen

Ne     Po       Út        St       Čt        Pá      So

10
St. - OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 

(do 8 dnů od podání přehledu OSSZ a ZP)

02
Út.  - OSVČ – podání OSSZ a ZP přehledu o příjmech a výdajích  

za rok 2016, pokud daňové přiznání zpracovává a předkládá sám 
(bez daňového poradce)
- Předložení plné moci OSSZ a ZP při zpracování přiznání za rok 2016 
daňovým poradcem

 

Sociální a zdravotní zabezpečení

Sociální a zdravotní zabezpečení

22
Po.  - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení

09
Út.  - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení

25
Čt. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro 

měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří 
dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními 
či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

DPH

31
St. - Splatnost celé daně z nemovitých věcí na rok 2017 (poplatníci s výší daně do 5.000 Kč včetně)

- Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí na rok 2017 (poplatníci s daní vyšší než 5.000 Kč, s výjimkou 
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z nemovitých věcí



20
Út. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

08
Čt. - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

2017
Červen

Ne      Po       Út       St        Čt       Pá       So

Sociální a zdravotní zabezpečení

Sociální a zdravotní zabezpečení

26
Po. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro 

měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, 
kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou 
měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

DPH



2017
Červenec

Ne     Po        Út        St       Čt       Pá      So

17
Po. - Platba zálohy na silniční daň za předchozí čtvrtletí  (resp. v prosinci  za 

říjen a listopad, doplatek za prosinec 2017 je pak splatný do konce ledna 2018)

03
Po.  - Podání přiznání k dani z příjmů a platba daně z příjmů  

za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a 
předkládá daňový poradce

 

Silniční daň

Daň z příjmů

20
Čt.  - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení

10
Po.  - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení

31
Po. - OSVČ - přehled OSSZ a ZP o příjmech a výdajích za rok 2016, pokud daňové přiznání 

zpracovává daňový poradce

Sociální a zdravotní zabezpečení

25
Út. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční 

plátce DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními 
plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda 
jsou měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
- Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci

DPH



21
Po. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

08
Út. - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

 - OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 
(do 8 dnů od podání přehledu OSSZ a ZP)

25
Pá. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc 

2017
Srpen

pro měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními 
plátci, kteří dodávají zboží do JČS
-  Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou 
měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

Ne    Po       Út        St        Čt       Pá       So

Sociální a zdravotní zabezpečení

Sociální a zdravotní zabezpečení

DPH

31
Čt. - Splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí na rok 2017 (poplatníci s daní vyšší než 5.000 Kč 

- poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z nemovitých věcí



20
St. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

08
Pá. - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc2017

Září
Ne      Po       Út        St       Čt       Pá       So Sociální a zdravotní zabezpečení

Sociální a zdravotní zabezpečení

25
Po. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc 

pro měsíční plátce DPH 
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními 
plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou 
měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

DPH



2017
Říjen

Ne     Po       Út       St        Čt       Pá       So

16
Po. Platba zálohy na silniční daň za předchozí čtvrtletí  

09
Po. - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Silniční daň

Sociální a zdravotní zabezpečení

20
Pá. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení

(resp. v prosinci  za říjen a listopad, doplatek za prosinec 2017 je pak 
splatný do konce ledna 2018)

02
Po. - Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení 

DPH

daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 
a § 82a zákona o DPH

25
St. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční 

plátce DPH
- Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními 
plátci, kteří dodávají zboží do JČS
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda 
jsou měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci
- Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci

DPH



2017
   Listopad

Ne     Po       Út       St        Čt       Pá       So 20
Po. Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

08
St. - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení

Sociální a zdravotní zabezpečení

30
Čt. - Splatnost 2. splátky daně z nemovitých věcí na rok 2017 

(poplatníci s daní vyšší než 5.000 Kč)

Daň z nemovitých věcí

27
Po. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro 

měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, 
kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou 
měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

DPH



2017
 Prosinec

Ne     Po       Út        St        Čt      Pá       So 15
Pá. - Platba zálohy na silniční daň za předchozí čtvrtletí  (resp. v prosinci  

08
Pá. - Platba zálohy na zdravotní pojištění za předcházející měsíc

Silniční daň

Sociální a zdravotní zabezpečení

20
St. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc

Sociální a zdravotní zabezpečení

27
St. - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro 

měsíční plátce DPH
- Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, 
kteří dodávají zboží do JČS
- Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou 
měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci

DPH

 za říjen a listopad, doplatek za prosinec 2017 je pak splatný do konce ledna 2018)



O Accace

Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím 
více než 330 profesionálů a řadí se mezi vedoucí poskytovatele 
poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

www.accace.cz | czechrepublic@accace.com

Jak Vám můžeme pomoci?

Praha
Hvězdova 1716/2b, 11. patro, 
140 78 Praha 4
+420 222 753 480 – 1

Brno
Vídeňská 995/63, 
639 00 Brno
+420 222 753 480 – 1

Ostrava
1. máje 2673/3, 
709 00 Ostrava
+420 222 753 480 – 1

https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic

Využíváte sociální sítě? Staňte se naším fanouškem a buďte stále v obraze.

Accace Praha - https://plus.google.com/+AccaceSroPraha
Accace Brno   - https://plus.google.com/+AccaceOutsourcingsroBrno


