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1. Přechod z mikro účetních jednotek do malých – změna metody oceňování 
cenných papírů 

Na lednové vydání našeho Newsletteru navazujeme popisem postupu při změně kategorie účetní jednotky. 

 

Pokud účetní jednotka, která byla k 1. 1. 2016 klasifikována jako mikro účetní jednotka, překročila 

v kalendářních letech 2016 a 2017 kritéria pro zařazení mezi mikro účetní jednotky, pak se od 1. 1. 2018 

stává malou (případně střední) účetní jednotkou. Naopak, pokud malá nebo střední účetní jednotka v letech 

2016 a 2017 nepřekračovala příslušné hraniční limity, od 1. 1. 2018 přestupuje mezi mikro účetní jednotky. 

 

Na tyto situace reaguje nový § 61c vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele s názvem „Metoda ocenění 

majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky“. Daňové dopady změny metody upravuje  

§ 23 ZDP. Dopady změny metody spočívající v oceňování či neoceňování cenných papírů reálnou hodnotou 

mohou vyústit ve dvě varianty daňového posouzení: 

 

a) Přecenění na reálnou hodnotu zaúčtované do kapitálu ovlivňuje příjmy nebo výdaje vstupující do základu 

daně. A to zejména u akcií, které drží poplatník za účelem obchodování s nimi nebo i u realizovatelných 

akcií, kde držený podíl na základním kapitálu nepřekročil 10 %, a tedy příjem z prodeje patří do obecného 

základu daně poplatníka. 

 

b) Do kapitálu zaúčtované přecenění akcií, které jsou zaúčtovány jako cenné papíry dlouhodobé 

realizovatelné, kde držený podíl na základním kapitálu je vyšší než 10 % a příjem z prodeje těchto akcií je od 

daně z příjmů osvobozen. 

 

Pouze pro první variantu tak bude platit, že zaúčtování do kapitálu bude ovlivňovat základ daně z příjmů  

ve zdaňovacím období, kdy bude přecenění zaúčtováno. V takovém případě společnost zohlední příslušné 
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daňové dopady při sestavení přiznání k dani z příjmů. 

 

Pojďme si tedy představit dopady změny metody při přechodu z mikro účetních jednotek do malých na 

příkladu oceňování cenných papírů reálnou hodnotou. Předpokládejme, že společnost byla  

do 31. 12. 2017 mikro účetní jednotkou, přičemž od 1. 1. 2018 se z důvodu překročení kritérií ve dvou po 

sobě jdoucích obdobích stala malou účetní jednotkou. Pro zaúčtování budou použita čísla účtů z historicky 

zažité účtové osnovy pro podnikatele.  

 

Příklad č. 1 – cenné papíry k obchodování 

Společnost nakoupila v srpnu 2017 na veřejném trhu akcie za pořizovací cenu 100 000 Kč, které zaúčtovala 

na účet 251 – Krátkodobé majetkové cenné papíry k obchodování. Tyto akcie mají k datu závěrky  

k 31. 12. 2017 reálnou hodnotu ve výši 120 000 Kč. Akcie byly v únoru 2018 prodnány za 150 000 Kč.  

 

Postup zaúčtování k 1. 1. 2018 bude následující 

 

Datum Popis účetní operace Částka 

v Kč 

MD Dal 

1. 1. 2018 Počáteční zůstatek cenných papírů v pořizovací 

ceně 

100 000 251  

1. 1. 2018 Změna metody – zaúčtování přecenění na 

reálnou hodnotu 

20 000 251 425 

15. 2. 2018 Prodej cenných papírů – zúčtování reálné hodnoty 

do nákladů 

120 000 561 251 

15. 2. 2018 Prodejní cena na veřejném trhu 150 000 378 661 

 

Výsledek hospodaření ze zaúčtovaných nákladů a výnosů je ve výši 30 000 Kč. Jelikož se jedná o transakci, 

která má dopad do základu daně, v přiznání k dani z příjmů právnických osob bude daňový základ zvýšen 

také o částku zaúčtovanou jako zvýšení vlastního kapitálu v důsledku změny metody ve výši 20 000 Kč. 

Celkový základ daně ve výši 50 000 Kč tak odpovídá zisku z prodeje cenných papírů, tedy jde o rozdíl mezi 

pořizovací a prodejní cenou. 

 

Příklad č. 2 – dlouhodobé realizovatelné cenné papíry 

Společnost nakoupila v srpnu 2016 akcie za pořizovací cenu 240 000 Kč a zaúčtovala je na účet 063 – 

Realizovatelné cenné papíry. Tyto akcie tvoří 12 % základního kapitálu akciové společnosti a mají k datu 

účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2017, dle odborného odhadu reálnou hodnotu 600 000 Kč. V srpnu 2018 byly 

akcie podány za 1 000 000 Kč. 
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Postup zaúčtování k 1. 1. 2018 bude následující. 

 

Datum Popis účetní operace Částka 

v Kč 

MD Dal 

1. 1. 2018 Počáteční zůstatek cenných papírů v pořizovací 

ceně 

240 000 063/1  

1. 1. 2018 Změna metody – zaúčtování přecenění na 

reálnou hodnotu dle odborného odhadu 

360 000 063/2 425 

15. 8. 2018 Prodej cenných papírů – zúčtování původní 

pořizovací ceny do nákladů 

240 000 561 063/1 

15. 8. 2018 Zúčtování přecenění do nákladů 360 000 561 063/2 

15. 8. 2018 Prodejní cena sjednaná s kupujícím 1 000 000 378 661 

 

K prodeji akcií došlo po uplynutí jednoho roku od jejich nabytí, podíl je vyšší než 10 % na základním kapitálu. 

Tento prodej akcií proto bude posuzován jako osvobozený od daně z příjmů. 

 

Výsledek hospodaření ze zaúčtovaných nákladů a výnosů představuje částku 400 000 Kč. Jelikož je prodej 

těchto akcií od daně osvobozen, budou ze základu daně při sestavení daňového přiznání vyloučeny jak 

celkové náklady ve výši 600 000 Kč, tak výnosy ve výši 1 000 000 Kč. Z tohoto důvodu nemá do základu 

daně dopad ani částka ve výši 360 000 Kč zaúčtovaná jako zvýšení hodnoty cenných papírů proti vlastnímu 

kapitálu. 

Pro další informace k této problematice se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: 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 4 
                                                 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. Otcovská poporodní péče 

Rádi bychom vám představili novinku týkající se otcovské poporodní péče neboli otcovské. Jedná se  

o novou dávku z nemocenského pojištění, která vstupuje v platnost 1. února 2018. Je poskytována tatínkům 

po porodu, aby měli možnost strávit čas s nově narozeným miminkem a jeho matkou po porodu.  

Otcovská trvá týden neboli sedm kalendářních dní a začíná dnem, který si zaměstnanec určí. Tuto 

„dovolenou“ není možno rozdělit, nelze ji čerpat přerušovaně. 

 

Kdo má nárok na otcovskou? Ten, kdo je zapsán v matrice jako otec narozeného dítěte, nebo převzal  

do náhradní rodinné péče dítě, které bylo dnem převzetí mladší sedmi let. Na otcovskou je třeba nastoupit 

nejpozději do 6 týdnů po narození či osvojení dítěte. Dávka se vztahuje k porodu nebo osvojení. Počet 

narozených nebo osvojených dětí při konkrétní události nemá na tuto dávku vliv. Doba otcovské je tedy  

7 kalendářních dnů i při narození dvojčat nebo trojčat.  

 

Na tzv. otcovskou mohou nastoupit (a tudíž požádat o tuto dávku) tatínkové, jejichž děti se narodily  

21. 12. 2017 nebo později. Například pokud se dítě narodilo 1. 1. 2018, je nutné nastoupit na otcovskou 

nejpozději v týdnu od 5. 2. 2018, tedy nejpozději šestý týden od narození dítěte. 

  

O dávku mohou požádat i OSVČ v případě, že si platí nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před 

uplatněním nároku na dávku. 

  

Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu. Zaměstnanci si o dávku žádají prostřednictvím 

zaměstnavatele, který ji musí schválit a který ji následně doručí na Českou správu sociálního zabezpečení 

(ČSSZ). OSVČ si o dávku žádají přímo na ČSSZ, a to na pobočce, na které jsou registrováni.  

 

Podrobnější informace najdete na http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/otcovska.htm.  

 

Se svými dotazy se můžete obrátit 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 

 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/otcovska.htm
file://///horwath.dom/shareddocuments/Users/BJE/Dokumenty/NWL/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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3. Úrok z neoprávněného jednání správce daně při doměření nižší daňové 
povinnosti 

Společnosti Sev.en EC provozující elektrárnu (dále jen „společnost“) byla v letech 2011 a 2012 v souladu 

s podanými daňovými přiznáními vyměřena daň darovací z přidělených emisních povolenek. Daňovou 

povinnost týkající se emisních povolenek (celkem 351 mil. Kč) společnost uhradila. V roce 2014 však 

k daným obdobím podala dodatečná daňová přiznání, v nichž uvedla celkovou hodnotu bezúplatně nabytých 

povolenek v nulové výši, včetně důvodů odkazujících na rozhodnutí SDEU v obdobné věci. Správce daně 

však tyto důvody neakceptoval a nadále trval na předchozím vyměření daně podle podaných daňových 

přiznání.  

 

V rámci odvolacího řízení bylo rozhodnutí správce daně změněno tak, že Odvolací finanční ředitelství 

potvrdilo argumentaci společnosti, čímž společnosti vznikl přeplatek ve výši 351 mil. Kč. Správce daně 

společnosti vrátil přeplatek, avšak úroky nikoliv, neboť se prý nenachází v režimu § 254 daňového řádu (úrok 

z neoprávněného jednání správce daně), ale postupuje dle § 155 daňového řádu (vratitelný přeplatek).  

 

Proti tomuto rozhodnutí podala společnost odvolání pro rozpor s právem EU s tím, že správce daně měl 

povinnost podle § 254 odst. 4 daňového řádu vrátit přeplatek bez žádosti do 15 dnů, a to včetně úroků 

z neoprávněného jednání správce daně.  

 

Odvolací finanční ředitelství odvolání zamítlo. Krajský soud v rámci řízení ve správním soudnictví potvrdil 

rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství. Proti rozhodnutí krajského soudu podala společnost kasační 

stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Společnost vytýkala krajskému soudu, že ve výkladu § 254 

daňového řádu míří přímo proti účelu této právní normy, nepřípustně dotváří právo a že správce daně 

aplikoval vnitrostátní právo i přes jeho rozpor s právem unijním. Nejvyšší správní soud uznal tvrzení 

společnosti jako důvodné a dále konstatoval, že pokud by správce daně stanovil daň ve správné výši, byla 

by společnost již po prvním vyměření upozorněna na nesprávný postup a vznik možného přeplatku. 

Nesprávným vyměřením pak došlo k nezákonnému odčerpání majetku daňového subjektu. Daňový subjekt 

tak odvedl na dani více, než činila jeho povinnost.  

 

Nejvyšší správní soud tedy potvrdil v rozsudku NSS č.j. 5 Afs 27/2017–45 možnost aplikace § 254 daňového 

řádu (úrok z neoprávněného jednání správce daně) v případě vzniku přeplatku v důsledku pozdějšího 

doměření nižší daňové povinnosti.  

 

Nejvyšší správní soud zároveň zamítl argumentační úvahy správce daně i krajského soudu vycházející 

z oddělitelnosti a samostatnosti jednotlivých dílčích řízení (vyměření a doměření). Konstatoval, že daňové 

řízení trvá po celou dobu existence daňové povinnosti, po kterou lze daň stanovit (vyměřit, doměřit, a to  
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i opakovaně) a vybrat. Z hlediska správného stanovení daně tvoří obě dílčí řízení (vyměření i doměření) 

jeden celek. Pozdější platební výměry neruší předchozí výměry ani stanovenou daň, pouze mění její výši.  

 

 

Pro další informace k této kauze se obraťte na Lukáše Pěsnu, e-mail: lukas.pesna@tpa-group.cz.  

 

 

                                                     Lukáš Pěsna 
                                                     Senior manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 271 

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

 
 

 

4. EU zveřejnila seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti 

Dne 5. prosince 2017 zveřejnila Evropská rada seznam jurisdikcí třetích zemí, které se rozhodly 

nespolupracovat na vylepšování svých daňových systémů na základě doporučení Evropské rady. Cílem této 

evropské inciativy je především zahraniční vylepšení správy v daňové oblasti, zamezení daňovým únikům  

a snížení daňových podvodů.  

 

Evropská rada na této agendě spolupracovala s OECD a uskupením G20. Posouzení zakládala na dialozích 

s třetími zeměmi a na prověřování jejich daňových systémů. Požadavky, které bylo dle hodnocení potřeba 

splnit, byly především transparentnost daňového systému, spravedlivé zdanění a spravedlivá daňová 

konkurence v mezinárodním měřítku, opatření proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS) a reálná 

ekonomická aktivita nepodporující umělé daňové struktury. Země, které odmítly spolupracovat na celkovém 

zlepšení či od počátku dialog zamítly, byly poté uvedeny na černou listinu nespolupracujících jurisdikcí.  

 

Tento seznam bude v rámci průběžného monitoringu pravidelně aktualizován. Do budoucna lze 

předpokládat, že vůči zemím uvedeným na tomto seznamu budou zavedena opatření, která budou 

znamenat (daňové) znevýhodnění transakcí uskutečňovaných se společnostmi z těchto států.  

17 nespolupracujících zemí, které mohou potenciálně zapříčiňovat ztrátu daňových příjmů v EU a vůči 

kterým mohou být uplatňována obranná opatření, jsou: Americká Samoa, Bahrajn, Barbados, Grenada, 

Guam, Jižní Korea, Macao, Marshallovy ostrovy, Mongolsko, Namibie, Palau, Panama, Samoa, 

Spojené arabské emiráty, Svatá Lucie, Trinidad a Tobago a Tunisko. 

 

file://///horwath.dom/shareddocuments/Users/BJE/Dokumenty/NWL/lukas.pesna@tpa-group.cz
mailto:lukas.pesna@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Pro další informace k této oblasti se prosím obraťte na Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz. 

 

 

                                            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 

 

 

 

5. Z dění v TPA 

5.1. Nová kniha “Podvojné účetnictví 2018” 

 

Pro všechny zájemce o podvojné účetnictví podnikatelských 

subjektů je určena tato kniha. Zaměřuje se na nejčastější účetní 

operace, které nastávají v praxi podnikajících právnických osob. 

Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně 

jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. 

Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od 

dlouhodobého hmotného majetku přes zásoby a pohledávky až 

ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou 

řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky 

zaužívaná. 

 

K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové 

souvislosti, např. výpočet daňových odpisů. Velká pozornost je 

věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků  

a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady 

na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu 

příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány 

povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy 

povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky 

valnou hromadou a její zveřejnění. Za důležitou kapitolu je také možno označit účtování o výplatě podílu na 

mailto:jan.soska@tpa-group.cz
mailto:jan.soska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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zisku a jeho daňových souvislostech a rozbor nového ustanovení při přechodu z mikro účetních jednotek do 

malých a obráceně. 

 

5.1. Přednášky našich specialistů 

V jarním období jsme všichni zavaleni prací spojenou s účetní uzávěrku a sestavováním daňového přiznání. 

Přesto bychom měli najít čas na seznámení se s novinkami či získání nových znalostí, pokud naše 

korporace plánuje velké transakce jako například fúzi či rozdělení. Proto vám přinášíme nabídky 

vzdělávacích agentur, kde působí naši specialisté jako lektoři jednodenních seminářů.   

 

Zejména na přeměny obchodních korporací je zaměřena nabídka seminářů od společnosti Bova – Polygon. 

Tyto semináře se konají v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz). 

Naši specialisté přednáší tyto akce: 

 

Termín Téma Přednášející  

 
25. 2. 2018  

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

Jana Skálová 

 
05.03.2018 

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové 

souvislosti 

Petr Čech 
Jana Skálová  

 

14.05.2018 

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

Tomáš Podškubka 

 
15.05.2018 

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

Jana Skálová 

 

Přihlášky na akce, podrobný obsah a cenu semináře najdete na www.bovapolybon.cz. 

  

 

Další semináře na přeměny a organizační složky nabízí společnost 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  

http://www.csvts.cz/
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.bovapolybon.cz/
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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 

 
 
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  

 

Poslední v nabídce jsou semináře společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o.  Zde najdete semináře 

k přípravě účetní uzávěrky, tvorbě opravných položek k pohledávkám či přípravě cash-flow. Sídlo 

společnosti je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Zde jsou organizovány tyto akce: 

Termín Téma Přednášející  

 

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 

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/
https://www.brzo.cz/
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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Podrobné informace najdete na www.notia.cz. 

 

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

  

 

11.4.2018 

Cash flow jednoduše a rychle Markéta Kopřivová 

 

27.4.2018 

Pohledávky a závazky – účetní a daňový pohled Jindřich Trupl 

http://www.notia.cz/
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6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na únor 

 

Únor 2018  
 

9.2.2018 spotřební daň 
– splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň 
z lihu) 

15.2.2018 daň z příjmů 

– podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018  
a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň  
a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017 

– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci  
daně 

20.2.2018 daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů  
fyzických osob ze závislé činnosti 

26.2.2018 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018 

− souhrnné hlášení za leden 2018 

– kontrolní hlášení za leden 2018 

energetické daně 
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných  
paliv a elektřiny za leden 2018 
 

spotřební daň 

– splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň 
z lihu) 

– daňové přiznání za leden 2018 

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných olejů, ostatních (technických) 
benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok) 

28.2.2018 daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby  
daně za leden 2018 
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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

