
 
 
 

NEWSLETTER 1/2018 

 

Albánie  |  Bulharsko |  Česká republika  |  Chorvatsko  |  Maďarsko  |  Polsko  |  Rakousko |  Rumunsko  |  Slovensko  |  Slovinsko  |  Srbsko 

Nezávislý člen Baker Tilly Europe Alliance 

 

V lednovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 

 

 

1. Novela vyhlášky o účetnictví pro podnikatele ................................................................................. 1 

2. Nová evidence skutečných majitelů ................................................................................................. 3 

3. Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ........ 4 

4. Změny v daňových povinnostech pro fyzické osoby pro rok 2018 ............................................... 5 

5. Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb .................................................................. 7 

6. Z dění v TPA ........................................................................................................................................ 9 

6.1. Přednášky našich specialistů v první polovině roku 2018 ............................................................. 9 

7. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář ...................................................................................... 13 

 

 

1. Novela vyhlášky o účetnictví pro podnikatele 

Dne 15. prosince 2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, pod číslem 441/2017 Sb.  

Tato novela přináší řadu novinek, z nichž některé mají „dokončovat“ novelizaci účetních předpisů, která 

proběhla k 1. 1. 2016 a při níž byla na Ministerstvu financí shromážděna řada podnětů k modernizaci 

českého účetnictví. Mezi technické či kosmetické změny je možno zařadit změnu, která bude dovolovat 

účetním jednotkám, aby si samy rozhodly, zda chtějí vykazovat časové rozlišení nákladů a výnosů jako 

samostatný oddíl rozvahy D., nebo jej chtějí zařadit mezi pohledávky či závazky do oddílu C., konktrétně  

v oddílu C.II.3. Časové rozlišení aktiv/pasiv.
 
Účetní jednotka však nemůže oba typy vykázání v rozvaze 

kombinovat a musí si zvolit pouze jeden způsob, který musí dodržovat. 

 

Další změnou, která „dotahuje“ implementaci směrnice EU o účetnictví do naší legislativy, je vypuštění 

možnosti aktivovat náklady na výzkum. Dle ustanovení § 6 vyhlášky dlouhodobý nehmotný majetek 

obsahoval nehmotné výsledky výzkumu a vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše 

stanovené účetní jednotkou. Novela vypouští slovo výzkumu a ponechává možnost aktivovat jen výsledky 

vývoje. Dle důvodové zprávy nehmotné výsledky výzkumu nesplňují kritéria pro uznání aktiva v rámci 

dlouhodobého nehmotného majetku ani podle mezinárodních účetních standardů. Výzkum nesplňuje definici 

aktiva, tedy jeho identifikovatelnost, ovládání a existenci budoucích ekonomických užitků. Výdaje na výzkum 

tak mají být vykazovány do nákladů období, ve kterém vznikly.  

 

Nově tedy mohou být vykazovány jako dlouhodobý nehmotný majetek jen náklady na vývoj. Již od 1. 1. 2016 

máme doplněn do zákona o účetnictví § 28 odstavec 7, který zavádí pravidlo z účetní směrnice EU, které 

omezuje výplaty podílu na zisku, jsou-li náklady na vývoj vykazovány v aktivech rozvahy.  

 

K této části se vztahuje také zpřesnění úpravy odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje 
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v případech, kdy nelze spolehlivě odhadnout jejich dobu použitelnosti. Nové ustanovení uvádí: „Pokud dobu 

použitelnosti goodwillu a nehmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době 

odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu a nehmotných výsledků vývoje, která nesmí být kratší než 

60 měsíců a delší než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“   

Do struktury vlastního kapitálu v rozvaze zasahuje změna, která slučuje řádky A.IV.1 a A.IV.2, tedy 

nerozdělený zisk minulých let a neuhrazenou ztrátu minulých let, do jedné položky A.IV.1 Nerozdělený zisk 

nebo neuhrazená ztráta minulých let. Další řádek týkající se jiného výsledku hospodaření minulých let pak 

musí být přečíslován.  

 

Novela vypouští paragrafy § 52 a § 53, které se týkaly oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty  

u zajišťovacích derivátů a derivátů k obchodování. Místo těchto paragrafů obsahuje novela odkaz 

v § 3 odst. 10, že pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech použije účetní 

jednotka ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb. ve znění účinném k 31. 12. 2017. Jde zejména o § 70 této 

vyhlášky, který je však s účinností od 1. 1. 2018 z této vyhlášky vypuštěn. Nabízí se otázka, zda by nebylo 

vhodnější a pro uživatele příjemnější řešení příslušná ustanovení z vyhlášky 501/2002 Sb. do vyhlášky 

500/2002 Sb. prostě překopírovat, než aby všichni v roce 2018 nebo 2019 museli hledat již zrušený text. A to 

stále zní z Ministerstva financí rétorika o snižování administrativní náročnosti. 

  

Mezi další změny patří:  

 

 přejmenování položky rozvahy „B. Dlouhodobý majetek“ na nový název „B. Stálá aktiva“; 

 doplnění informací o výši položek za minulé účetní období do přehledu o peněžních tocích; 

 pravidla pro účetní zobrazení přeměn z této vyhlášky se použijí obdobně i pro přeměny účetní 

jednotky, která není obchodní korporací.  

Velkou novinkou je nový § 61c Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní 

jednotky, jehož podrobný rozbor přineseme v dalším vydání našeho Newsletteru. 

Pro další dotazy k novele vyhlášky se obraťte na Janu Skálovou, email: jana.skalova@tpa-group.cz. 

                                            Jana Skálová  

                                            Auditor, daňový poradce, partner 
 

                                                 Tel.: +420 222 826 327 
 

                                                 E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz 
 

                                            TPA 
                                                 Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 
                                                 www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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2. Nová evidence skutečných majitelů 

Od 1. ledna 2018 vzniká v České republice nová evidence, do které budou právnické osoby a svěřenské 

fondy zapisovat údaje o svých skutečných majitelích. 

  

Skutečný majitel je v příslušném zákoně definován jako fyzická osoba, která má možnost vykonávat 

rozhodující vliv v daném subjektu. Nezáleží na tom, zda jde o vliv přímý, nebo nepřímý prostřednictvím 

jiných subjektů. Například u obchodních korporací se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba, 

která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv 

nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, případně která má být příjemcem alespoň 25 % zisku 

této obchodní korporace. 

 

Důležité je, že jako skutečného majitele je potřeba vždy uvést fyzickou osobu. Pokud je tedy např. jediným 

majitelem společnosti A společnost B, je potřeba zkoumat majitele společnosti B a takto případně 

postupovat ve vlastnické hierarchii až k fyzickým osobám na jejím vrcholu. Na tomto místě je potřeba 

připomenout, že povinnost vést si záznamy o svém skutečném majiteli mají právnické osoby již od počátku 

roku 2017. 

 

Do evidence, kterou povedou rejstříkové soudy, se budou zapisovat základní identifikační údaje skutečného 

majitele, kterými jsou jméno, adresa, datum narození a státní příslušnost, a dále údaj o tom, proč je 

považován za skutečného majitele, tedy např. výše podílu na hlasovacích právech. Žádost o zápis se bude 

podávat na vzorových formulářích zveřejněných Ministerstvem spravedlnosti, podobně jako například 

u obchodního rejstříku. 

 

Je zřejmé, že evidence bude obsahovat celou řadu citlivých informací. I to je důvodem, proč se nejedná  

o veřejný rejstřík přístupný komukoli. Na druhou stranu je potřeba říci, že okruh osob oprávněných k přístupu 

je poměrně široký. Evidence se v souladu s požadavky evropské legislativy zavádí primárně jako součást 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Nepřekvapí tedy, že přístup do ní 

mají soudy, bezpečnostní složky a státní orgány vykonávající dohled v této oblasti. Z evidence mohou také 

čerpat informace všechny osoby, kterým zákony ukládají povinnost zjišťovat údaje o skutečných majitelích 

svých klientů. Těmi jsou například banky a jiné finanční instituce, ale také daňoví poradci, auditoři či advokáti 

při poskytování některých služeb. V neposlední řadě pak přístup do evidence bude mít také daňová správa.  

 

Existující právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost údaje do nové evidence doplnit  

do konce roku 2018. Do tohoto data je rovněž zápis osvobozen od soudního poplatku. Vzhledem k tomu, že 

zjišťování skutečného majitele nemusí být zejména v případě složitějších vlastnických struktur úplně 

jednoduché, doporučujeme jeho zjištění a zápis neodkládat. 

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz.  

mailto:jan.soska@tpa-group.cz


 
 
 

NEWSLETTER 1/2018 

 

 

 

 4 

 

                                               Jan Soška 
                                               Daňový poradce, partner 

 
                                                    Tel.: +420 222 826 229 

 
                                                    E-mail: jan.soska@tpa-group.cz 

 
                                               TPA 

                                                    Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                    www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
   

  

 

3. Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením 

Rádi bychom vám připomněli novinky v oblasti plnění povinností v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením pro zaměstnavatele, kteří mají průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců větší než 25.  

Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo 

realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se 

zdravotním postižením, nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním 

postižením. 

 

Novelou zákona o zaměstnanosti účinnou od 1. 10. 2017 platí, že dodavatel může náhradní plnění dodat 

odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje do nově 

zavedené elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

 

Evidence obsahuje identifikační údaje dodavatele i odběratele náhradního plnění, dále údaje o ceně 

dodaného náhradního plnění bez DPH za rok 2017, datum dodání a údaj o výši ročního limitu 2017 a jeho 

průběžném čerpání. Portál by měl být plně funkční do konce roku 2017 a nejpozději v lednu 2018 budou mít 

odběratelé přehled o odebraném náhradním plnění. Portál spravuje MPSV a na jeho webových stránkách je 

také možno nalézt seznam dodavatelů pro náhradní plnění. O vložení údajů do evidence se stará dodavatel 

a musí tak učinit do 30 dnů po obdržení platby, aby to mohl odběratel započítat do náhradního plnění. Pro 

účely prvního roku lze přechodně zadávat údaje až do 15. 2. 2018. 

 

A jaké změny z toho plynou pro odběratele? Odběratelé tedy budou tak jako doposud ohlašovat Úřadu práce 

ČR do 15. 2. 2018 na předepsaném formuláři, zda splnili, či nesplnili povinný podíl, včetně způsobů jeho 

plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace 

budou obsaženy v elektronické evidenci. 

 

mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Cíle zavedení elektronické evidence jsou dva:  

1) Elektronická evidence zajistí dodržování limitu stanoveného pro objem náhradního plnění.  

2) Elektronická evidence zvýší právní jistotu odběratelů náhradního plnění. Tím, že dodavatel má povinnost 

vložit do evidence údaje o poskytnutém plnění do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení, získává odběratel 

průběžnou informaci o tom, zda byl, či nebyl dodavatelem zahrnut do režimu náhradního plnění. 

 

Další změny proběhly k 1. 1. 2018. Dodavatelem náhradního plnění je nově zaměstnavatel, se kterým úřad 

práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Dodavatelé 

mají čas o tuto dohodu požádat od 1. 1. do 30. 6. 2018. Další změnou je výše náhradního plnění za každého 

zaměstnance se zdravotním postižením, která se mění z 36násobku na 28násobek průměrné mzdy. Zmenšil 

se tedy objem zboží nebo služeb, které je možné v rámci povinného podílu uplatnit od jednoho dodavatele.  

 

Podrobnější informace najdete na https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob, v případě potřeby se  

obraťte na Janu Vítkovou, e-mail: jana.vitkova@tpa-group.cz.  

 

 

                                               Jana Vítková 
                                               Daňový poradce, partner 

 
                                                    Tel.: +420 222 826 429 

 
                                                    E-mail: jana.vitkova@tpa-group.cz 
 
                                                    TPA 
                                                    Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                    www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 

 

4. Změny v daňových povinnostech pro fyzické osoby pro rok 2018 

Zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě 

 

Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (1 800 Kč ročně), tedy ze současných 

13 404 Kč na 15 204 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na další děti zůstává ve výši zvýšené novelou v roce 

2017, tj. na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě ve výši 24 204 Kč. 

 

Změny z titulu zvýšení minimální mzdy 

 

Od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální měsíční mzda o 1 200 Kč, tj. z 11 000 Kč na 12 200 Kč (pro týdenní 

pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení má dopad na daňové a další odvodové povinnosti. 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob
mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Zvýšení hranice pro uplatnění daňového bonusu - nárok na daňový bonus vzniká v případě, že daňové 

zvýhodnění na vyživované děti („sleva na děti“) je vyšší než daň z příjmů poplatníka. Poplatník tedy neplatí 

daň a naopak od státu dostává peníze.  

Podmínkou výplaty daňového bonusu je příjem za zdaňovací období alespoň ve výši šestinásobku minimální 

mzdy, tj. pro rok 2018 ve výši 73 200 Kč. Nově od roku 2018 se do posuzovaného příjmu započítávají pouze 

příjmy ze zaměstnání (§ 6) a příjmy z podnikání (§ 7).  

 

Další dopady:  

 zvýšení osvobozené částky pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na částku 439 200 Kč ročně; 

 zvýšení slevy na umístění dítěte v mateřské škole na 12 200 Kč ročně; 

 zvýšení minimální částky zdravotního pojištění osob bez zdanitelných příjmů na 1 647 Kč měsíčně (platí 

např. pro osoby nezaměstnané, které nejsou vedeny na úřadu práce, nebo pro studenty nad 26 let). 

 

Změny z titulu zvýšení průměrné mzdy 

 

Průměrná mzda stanovená Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2018 vzrostla na 29 979 Kč. 

Její dopady budou následující:  

 

1) Změna hranice pro solidární zvýšení daně stanovené jako 7 % z částky převyšující 48násobek průměrné 

mzdy. Hranicí pro uplatnění solidárního zvýšení daně v roce 2018 je částka 1 438 992 Kč ročně, pro účely 

měsíční zálohy se jedná o částku 119 916 Kč.  

2) Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení představuje 

48násobek průměrné mzdy, tj. 1 438 992 Kč. Maximální vyměřovací základ pro účely zdravotního pojištění 

není určen. 

3) Minimální výše měsíční zálohy u OSVČ pro rok 2018 činí u sociálního zabezpečení 2 189 Kč, u zdravotního 

pojištění 2 024 Kč. 

 

OSVČ – změna výdajových paušálů 

Od roku 2018 se snižují maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) 

na polovinu proti roku 2017, a to ve všech pásmech: 

 

Kategorie Paušál 
Maximální výše 

výdajů 2017 
Maximální výše 

výdajů 2018 

Řemeslníci, zemědělci 80% 1 600 000 800 000 

Ostatní živnostníci 60% 1 200 000 600 000 

Svobodná povolání 40% 800 000 400 000 

Pronajímatelé 30% 600 000 300 000 
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Pozitivní změnou je, že živnostníci, kteří tyto paušály využívají, mohou opět uplatňovat daňové slevy na 

manželku a vyživované děti. 

Pro rok 2017 si fyzická osoba může vybrat, zda uplatní režim zvýšených paušálních výdajů bez slev na 

manželku a děti, nebo paušální výdaje ve výši stanovené pro rok 2018 a slevy na manželku a děti. 

Vyšší částka pro odpočet z daní za darování krve 

V případě bezúplatného darování krve si fyzické osoby mohou snížit základ daně. Hodnota jednoho odběru 
krve se nově oceňuje částkou 3 000 Kč (v minulosti 2 000 Kč).  
Dále je nově možné snížit základ daně v případě darování krvetvorných buněk, přičemž hodnota jednoho 
odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20 000 Kč.  
Snížení daně ve výše uvedených hodnotách je možné uplatnit již za zdaňovací období 2017. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Polanskou, e-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz. 

 

 

                                               Lenka Polanská 
                                               Daňový poradce, partner 

 
                                                    Tel.: +420 222 826 216 

 
                                                    E-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz 
 
                                                    TPA 
                                                    Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                    www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

 

5. Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb 

Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci, ve které jsou shrnuta nejdůležitější daňová pravidla pro 

poskytovatele ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem, např. Airbnb. Tato informace  

je dostupná na webu: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/Info-k-danovemu-posouzeni-

povinnosti-poskytovatelu-ubytovacich-sluzeb-8796. Rádi bychom vás upozornili na nejdůležitější body. 

 

Daň z přidané hodnoty 

 

Služby spočívající v ubytování, které jsou zprostředkovány prostřednictvím internetových platforem, lze tak 

na základě charakteru těchto služeb v zásadě považovat za ubytovací služby, nikoliv za nájem.  

Pro účely zákona o DPH se za osobu povinnou k dani považuje fyzická nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost.  

 

mailto:lenka.polanska@tpa-group.cz
mailto:lenka.polanska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/Info-k-danovemu-posouzeni-povinnosti-poskytovatelu-ubytovacich-sluzeb-8796
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/Info-k-danovemu-posouzeni-povinnosti-poskytovatelu-ubytovacich-sluzeb-8796
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Za ekonomickou činnost se považuje mj. činnost osob poskytujících služby a také využití hmotného nebo 

nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zprostředkující společnost (např. Airbnb) a osoba poskytující ubytovací 

služby jsou osobami povinnými k dani, neboť uskutečňují ekonomickou činnost. 

 

 

Ubytování 

 

Místo, resp. země, kde bude služba ubytování podléhat DPH, se řídí místem, kde se nachází nemovitost,  

ve které je ubytování poskytováno. V dalším textu se věnujeme případům, kdy poskytovatel je českou 

(tj. v České republice usazenou) osobou a rovněž ubytování je poskytováno v tuzemsku. 

Pokud je poskytovatel ubytování již plátcem DPH, zahrnuje poskytnuté ubytovací služby mezi standardní 

zdanitelná plnění uváděná v daňovém přiznání k DPH. 

  

Pokud poskytovatel ubytování není registrován k DPH, musí sledovat svůj obrat, do kterého se mu načítají  

i jím poskytované služby ubytování. Pokud obrat přesáhne částku 1 000 000 Kč za 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, stane se poskytovatel ubytování plátcem DPH a je 

povinen se k této dani zaregistrovat. Musí tak učinit do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 

obrat překročil. Plátcem DPH se stane prvním dnem druhého měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl 

obrat překročen. 

 

Zprostředkování ubytování 

 

Společnosti Airbnb poskytují své služby často formou on-line webové platformy, za jejíž využití účtují servisní 

poplatek. Pokud je příjemce této služby český poskytovatel ubytování, bude servisní poplatek podléhat DPH 

v České republice jako v zemi příjemce služby. 

 

Pokud je Airbnb českou (tj. v tuzemsku usazenou) osobou, zatíží servisní poplatek daní z přidané hodnoty, a 

poskytovatel ubytování, je-li plátcem DPH, si může uplatnit nárok na odpočet DPH za splnění zákonných 

podmínek. 

 

Pokud bude Airbnb z jiné země, bude povinen odvést DPH z jím přijaté služby český poskytovatel ubytování 

v režimu reverse-charge. V případě, že poskytovatel ubytování není plátcem DPH, stane se přijetím služby 

od Airbnb tzv. osobou identifikovanou k dani a musí podat do 15 dnů ode dne přijetí této služby přihlášku 

k registraci. Jako osoba identifikovaná k dani má pak povinnost podat daňové přiznání k DPH, ve kterém 

uvede daň na výstupu ze služby jí poskytované společností Airbnb. Nemá však nárok na odpočet této DPH. 

V této souvislosti upozorňujeme, že i identifikovaná osoba musí nadále sledovat svůj obrat a v případě jeho 

překročení se stává plátcem DPH se všemi souvisejícími daňovými dopady. 
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Daň z příjmů fyzických osob 

 

Pokud činnost osob poskytujících ubytovací služby prostřednictvím Airbnb naplňuje veškeré znaky podnikání 

podle § 420 občanského zákoníku, tj. samostatný výkon výdělečné činnosti na vlastní účet 

a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, příjmy z této činnosti podléhají 

dani z příjmů fyzických osob podle § 7 zákona o daních z příjmů jako příjmy ze samostatné činnosti. 

Příjmy poskytovatele ubytovacích služeb, který vlastní živnostenské oprávnění opravňující ho k poskytování 

této služby, jsou zdaňovány podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (příjmy ze živnostenského 

podnikání), a pokud poskytovatel neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje procentem  

z příjmů, a to ve výši 60 % z příjmů podle § 7 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů.  

 

V případě, že poskytovatel služby příslušné živnostenské oprávnění nevlastní, ačkoli tuto zákonnou 

povinnost má, je považován za poplatníka provozujícího podnikatelskou činnost a jeho příjmy jsou 

zdaňovány podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů. Pokud neuplatní výdaje ve skutečné výši, 

může uplatnit výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 40 % z příjmů podle § 7 odst. 7 písm. d) zákona  

o daních z příjmů. 

 

Informace Generálního finančního ředitelství obsahuje další povinnosti těchto osob. Pokud jste dotčenými 

osobami, doporučujeme její důkladné pročtení.  

 

V případě dotazů se obraťte na Janu Jirmáskovou, e-mail: jana.jirmaskova@tpa-group.cz. 

 

                                               Jana Jirmásková 
                                               Daňový poradce, senior manager 

 
                                                    Tel.: +420 222 826 332 

 
                                                    E-mail: jana.jirmaskova@tpa-group.cz 
 
                                                    TPA 
                                                    Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 

                                               www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 
 
6. Z dění v TPA 

6.1. Přednášky našich specialistů v první polovině roku 2018 

 
Konec roku 2017 přinesl tradičně povinnost sestavit účetní závěrku a daňové přiznání. Současně také na 

nás čeká daňový start do roku 2018. Proto vám přinášíme nabídky vzdělávacích agentur, kde působí naši 

mailto:jana.jirmaskova@tpa-group.cz
mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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specialisté jako lektoři jednodenních seminářů.   

 

Jako první představíme nabídku jednodenních seminářů od společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. 

Sídlo společnosti je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz). Zde 

jsou organizovány tyto akce: 

 

 

 

Další nabídka jednodenních seminářů přichází od společnosti Bova – Polygon. Také tyto semináře se konají 

v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce: 

 

 

Termín Téma Přednášející  

 

15. 1. 2018 

Jak správně fakturovat Jindřich Trupl 

 

25. 1. 2018 

Přeměny obchodních společností Lukáš Pěsna 

 

2. 2. 2018 

Prodej podniku, vklad podniku, squeeze-out Lukáš Pěsna 

 

9. 2. 2018 

Daň z příjmů PO Veronika Soukupová 

 

12. 2. 2018 

DPH v praxi Jindřich Trupl 

 

19. 2. 2018 

Organizační složka podniku - odštěpný závod zahraniční 

osoby 

Jan Soška a Lucie 

Josková 

 

22. 2. 2018 

Cash flow v příkladech Markéta Kopřivová 

 

27. 2. 2018 

Pohledávky a závazky – účetní a daňový pohled Jindřich Trupl 

 

6.3.2018 

Jak správně fakturovat Jindřich Trupl 

 

23.3.2018 

Daň z příjmů právnických osob – v příkladech Veronika Soukupová 

 

11.4.2018 

Cash flow jednoduše a rychle Markéta Kopřivová 

 

27.4.2018 

Pohledávky a závazky – účetní a daňový pohled Jindřich Trupl 

http://www.csvts.cz/
http://kurzy.notia.cz/prodej-podniku-vklad-podniku-squeeze-out-63920
https://kurzy.notia.cz/organizacni-slozka-podniku-odstepny-zavod-zahranicni-osoby-72885
https://kurzy.notia.cz/organizacni-slozka-podniku-odstepny-zavod-zahranicni-osoby-72885
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Termín Téma Přednášející  

 
25. 2. 2018  

Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 
souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

 
5.3.2018 

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové 

souvislosti 

Petr Čech 
Jana Skálová  

 

14.5.2018 

Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, 
co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku 

Tomáš Podškubka 

 
15.5.2018 

Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 
souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

 

 

Další semináře nabízíme od společnosti 1.VOX, a.s., kde proběhnou tyto akce: 

 

Termín Téma Přednášející  

14. 3. 2018  Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy Tomáš Podškubka 

 
5.4.2018 

Cenné papíry v podnikatelské praxi  Eva Šedinová  

 
27.4.2018 

Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní 
hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak 
porozumět ocenění znalcem 

Tomáš Podškubka 

 

2.5.2018 

Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční 
společnosti v ČR – právní, účetní a daňová problematika 

Jan Soška  

 
23.5. 2018 

Přeměny obchodních společností – účetní a daňový 
pohled  

Lukáš Pěsna  

 

25.5.2018 

Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se 
rozhodnout o koupi/prodeji) 

Tomáš Podškubka 

 

Tyto akce se konají také v Praze, podrobnější informace najdete na http://www.vox.cz/. 

 
Další semináře týkající se akvizic, fúzí a oceňování přednášíme v Controller Institutu. Jejich přehled přináší 
níže připojená tabulka a podrobnější informace opět najdete na webu: 
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/prednasejici/jiri-hlavac 
 

Termín Téma Přednášející  

 
23. – 24.  5. 2018  

Akvizice a oceňování firem v praxi Jiří Hlaváč  

 
20. 6. 2018  

Due diligence 
 

Jiří Hlaváč 

 
 

http://www.bovapolygon.cz/seminar-4920-rozdeleni-a-vyplata-vlastniho-kapitalu-pravni-a-danove-souvislosti.htm
http://www.bovapolygon.cz/seminar-4920-rozdeleni-a-vyplata-vlastniho-kapitalu-pravni-a-danove-souvislosti.htm
http://www.bovapolygon.cz/seminar-4899-oceneni-podniku-v-praktickych-souvislostech-poznejte-co-tvori-a-ovlivnuje-hodnotu-podniku.htm
http://www.bovapolygon.cz/seminar-4899-oceneni-podniku-v-praktickych-souvislostech-poznejte-co-tvori-a-ovlivnuje-hodnotu-podniku.htm
http://www.vox.cz/
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/prednasejici/jiri-hlavac
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/akvizice-a-ocenovani-firem-v-praxi-9/
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/due-diligence-6/
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Z brněnské agentury BRZO přinášíme seminář našeho kolegy Jiřího Hlaváče, bližší informace najdete na 
https://www.brzo.cz.  

 

Termín Téma Přednášející  

 
12. 4. 2018  

Společnost s.r.o., účetnictví, daně, aktuální stav v roce 2018 Jiří Hlaváč  

 

 

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu. 

  

https://www.brzo.cz/
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7. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář  

 

Leden 2018  
 

2.1. daň z příjmu 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 
2017 
 

9.1. spotřební daň 
– splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)  

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

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

24.1. spotřební daň 
− splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.1. 

daň z přidané hodnoty 
– daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017 

daň z přidané hodnoty 
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017 
 

daň z přidané hodnoty 
– kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017 

energetické daně 
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 
 za prosinec 2017 

spotřební daň 
– daňové přiznání za prosinec 2017 

spotřební daň 
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z 
topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017  
(pokud vznikl nárok) 

31.1. 

biopaliva 
– hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. 

daň silniční 
– daňové přiznání a daň za rok 2017 

daň z nemovitých věcí 
– daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018 

daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za  
prosinec 2017 
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Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a těšíme se na vaše podněty a dotazy.  

 
S úctou 
 

 
 
 

 
 

 
Jana Skálová 
Partner TPA  

 

Kontakt: 

TPA Česká republika 

Antala Staška 2027/79 

140 00 Praha 4 

 

Tel.: +420 222 826 311 

 

http://www.tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li dostávat pravidelné informace, přihlaste se k odběru newsletteru. 

 
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme 
předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto 
TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše 
informační materiály, napište nám na: info@tpa-group.cz. 

http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

