
 

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2017 
 

LEDEN 
 

02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 

20.01. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

20.01. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

25.01. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016 

25.01. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016 

25.01. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016 

31.01. daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2016 

31.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016 

 
 
ÚNOR 

15.02. daň z příjmů 
podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na 
zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a 
daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016 

15.02. daň z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 

20.02. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

27.02. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017 

27.02. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za leden 2017 

27.02. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za leden 2017 

28.02. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017 

 
 
BŘEZEN 
 

01.03. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 

15.03. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň 

20.03. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

20.03. daň z příjmů 
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací 
období 2016 

27.03. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor 2017 

27.03. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2017 

27.03. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2017 

31.03. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017 

 
 
DUBEN 

03.04. daň z příjmů 
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 
zdaňovací období 2016 

03.04. daň z příjmů 
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný 
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám 

18.04. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017 

20.04. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS 

20.04. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

25.04. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017 

25.04. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017 

25.04. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017 

 
 
 
 
 



 

KVĚTEN 
 

02.05. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017 

22.05. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

25.05. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2017 

25.05. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2017 

25.05. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2017 

31.05. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017 

 
 
 
ČERVEN 
 

15.06. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.06. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

26.06. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017 

26.06. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za květen 2017 

26.06. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za květen 2017 

30.06. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017 

 
 
 
ČERVENEC 

03.07. daň z příjmů 
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit 
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce 

17.07. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017 

20.07. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

25.07. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017 

25.07. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017 

25.07. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017 

31.07. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017 

 
 
 
SRPEN 
 

21.08. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

25.08. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017 

25.08. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec 2017 

25.08. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za červenec 2017 

31.08. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017 

 
 
 
ZÁŘÍ 

15.09. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň 

20.09. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

25.09. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017 

25.09. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za srpen 2017 

25.09. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za srpen 2017 

 
 
 
 
 



 

 
ŘÍJEN 

02.10. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017 

16.10. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017 

20.10. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

25.10. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017 

25.10. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017 

25.10. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017 

31.10. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017 

 
 
 
LISTOPAD 

20.11. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

27.11. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017 

27.11. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen 2017 

27.11. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za říjen 2017 

30.11. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017 

 
 
 
PROSINEC 

15.12. daň silniční 
záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční 
daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou 
sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční 

15.12. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

20.12. daň z příjmů 
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

27.12. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017 

27.12. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za listopad 2017 

27.12. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za listopad 2017 
 


