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1. Plánované změny v zákoně o daních z příjmů pro rok 2019 

V současnosti byla dána do připomínkového řízení novela zákona o daních z příjmů, která přináší celou řadu 

změn pro fyzické i právnické osoby. U fyzických osob je plánována zásadní změna v koncepci zdanění. Na 

právnické osoby pak dopadne povinná implementace směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem (ATAD). 

 

Daň z příjmů fyzických osob 

 

U daně z příjmů fyzických osob by mělo dojít ke zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně. Místo 

toho návrh předpokládá zavedení progresivní daňové sazby, a to: 

 

Základ daně Sazba daně  Ze základu daně přesahujícího  

Do 1 500 000 Kč 19 %  

Nad 1 500 000 Kč 285 000 Kč + 24 % 1 500 000 Kč  

 

Je důležité uvést, že solidární zvýšení daně ve výši 7 % se týkalo pouze příjmů ze závislé činnosti a příjmů 

z podnikání. Nová sazba daně 24 % se týká celkového základu daně, takže i příjmů z pronájmu a ostatních 

příjmů, mezi které patří prodej cenných papírů a nemovitých věcí.  

 

Další změna týkající se podnikatelů bude dovolovat uplatnění 75 % zaplaceného pojistného na sociální  

a zdravotní pojištění. Také vám připadá toto ustanovení nesmyslné? Proč 75 %? Před zavedením 

superhrubé mzdy jsme měli daňově uznatelné veškeré zaplacené pojistné, tak proč tyto novoty?  
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Daň z příjmů právnických osob 

 

Nadměrné výpůjční náklady  

 

Směrnice ATAD zavádí nová pravidla pro omezení odečitatelnosti tzv. nadměrných výpůjčních nákladů. 

Mezi nadměrné výpůjční náklady patří úroky ze všech zápůjček a úvěrů (poskytnutých spojenými  

i nespojenými osobami), úroky z leasingových splátek, úroky zahrnuté do pořizovací ceny dlouhodobého 

majetku a kurzové rozdíly související s financováním. Tato nová pravidla se budou aplikovat od jejich 

účinnosti na všechny dluhové nástroje bez ohledu na datum jejich vzniku, tedy i na staré půjčky a úvěry. 

 

Výpůjční náklady budou ve zdaňovacím období uznatelné do výše 80 mil. Kč nebo do částky 30 % 

daňového zisku před zdaněním a před odečtením úroků a odpisů, pokud bude takto stanovená částka vyšší.  

Výpůjční náklady přesahující tento limit budou považovány za daňově neuznatelné.  

 

Vedle těchto nových pravidel však zůstanou v platnosti i stará pravidla nízké kapitalizace týkající se 

finančních nákladů (úroků) souvisejících s úvěry a půjčkami poskytnutými spojenými osobami.  

 

Zdanění při přemístění majetku přes hranice 

 

Od roku 2020 by mělo platit nové pravidlo pro zdanění přemístění majetku beze změny vlastnictví za hranice 

České republiky. Toto pravidlo se bude vztahovat zejména na změnu daňové rezidence nebo na situace, 

kdy česká společnost přemístí svá aktiva do stálé provozovny v zahraničí. Přesun aktiv bude v tomto 

případě zdaněn stejně jako prodej aktiva za tržní hodnotu. Základem daně tak bude rozdíl mezi tržní cenou 

aktiva a jeho daňovou hodnotou.  

 

Slovenská republika toto opatření ze směrnice ATAD již zavedla s účinností od 1. 1. 2018.  

 

O dalším osudu návrhu novely vás budeme pravidelně informovat. S dalšími dotazy 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 
                                                 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. DPH nelze vyměřit komukoliv v řetězci 

Rádi bychom vám přinesli informace k rozsudku ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 5 Afs 60/2017, který byl pro 

svou důležitost komentován přímo na webových stránkách Nejvyššího správního soudu. Tento rozsudek se 

týká odpovědnosti osoby povinné k DPH za jednání jiných osob v řetězci. 

  

V dané věci se společnost VYRTYCH a.s. (dále „stěžovatel“), domáhala kasační stížností zrušení rozhodnutí 

Městského soudu v Praze (dále „městský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Odvolacího 

finančního ředitelství. Jím bylo konstatováno, že stěžovatel neprokázal oprávněnost uplatněného nároku na 

odpočet daně ve smyslu § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a vzal za prokázané 

zapojení stěžovatele do podvodného řetězce na dani z přidané hodnoty. 

 

Nejvyšší správní soud konstatoval, že „stěžovatel splnil veškeré podmínky stanovené platnými právními 

předpisy pro přiznání nároku na odpočet; unesl důkazní břemeno stran faktického uskutečnění zdanitelného 

plnění co do jeho ceny a rozsahu, které přijal od plátce DPH a které použil v rámci ekonomické činnosti. 

Důkazní břemeno stran skutečností, jež by mohly oprávněně zapříčinit ve smyslu relevantní judikatury SDEU 

výjimečné odepření nároku na odpočet, tj. vědomost o podvodném jednání či účast na něm a neobezřetnost 

při uzavírání obchodu, správce daně neunesl.“ 

 

Nejvyšší správní soud uvedl, že požadavek evropské judikatury stran prověřování věrohodnosti obchodních 

partnerů v řetězci nelze extenzivně a bezmezně rozšiřovat a dovozovat, že se má jednat o nekonečně 

dlouhý řetězec osob, kam až by měla povědomost osoby povinné k dani, která zdanitelné plnění přijala, a její 

„obezřetnost“ sahat. 

 

„Znakem podvodu ve smyslu evropské judikatury je zjednodušeně řečeno skutečnost, že jeden z účastníků 

daň neodvede a další si ji odečte; tím v podstatě dochází k narušení daňové neutrality. Nelze však stricto 

sensu za „jednoho“ a „dalšího“ automaticky považovat „kteréhokoli“ z účastníků v řetězci obchodů, ale vždy 

je třeba hledat skutkové souvislosti a příčinnou souvislost mezi neodvedením daně a nárokováním odpočtu  

a prokázáním vědomosti o skutečnostech svědčících možnému podvodnému jednání za účelem vylákání 

odpočtu na dani mezi těmito subjekty. Opačným způsobem by byla zcela nepřípustně zakládána objektivní 

daňová odpovědnost kteréhokoli subjektu zapojeného v obchodním řetězci a odpovědnost za pohyb a osud 

zboží,“ uvedla soudkyně Lenka Matyášová. 

 

Soudci zdůraznili, že má-li být daň správně stanovena (§ 1 odst. 2 daňového řádu), zahrnuje to samozřejmě 

i to, že je stanovena právě tomu, komu daňová povinnost v té které výši ze zákona svědčí. Při výběru daní 

při respektování jak zákonných, tak i ústavně vymezených limitů nelze akceptovat přístup správce daně, 

který postupuje tak, že daň vyměří fakticky „komukoli“, resp. upřednostňuje její vybrání u toho daňového 

subjektu, u něhož je to z hlediska vymahatelnosti práva jednodušší a je zjevné, že daňový výnos bude 

zaručen. 

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0060_5Afs_1700060_20180205134356_20180207104017_prevedeno.pdf
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Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lukáše Pěsnu, e-mail: lukas.pesna@tpa-group.cz.  

 

                                               Lukáš Pěsna 
                                               Daňový poradce, senior manager 

 
                                                    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 

 
   

  

 

3. Benefity – Co dostáváme od zaměstnavatele nad rámec mzdy 

Rádi bychom uvedli první díl ze série benefity na pokračování. Dnes se budeme věnovat stravenkám. 

Stravenky využívá přibližně 1 300 000 zaměstnanců, což je asi 30 % z celkového počtu, a patří tak mezi 

nejrozšířenější benefit.  

 

Stravenkami lze platit ve většině restaurací a potravinových řetězců. Do řady řetězců, které přijímají 

stravenky, se přidaly Lidl a Kaufland zavedením další značky stravenky – Naše stravenka. Dalšími 

nejrozšířenějšími poskytovateli jsou Sodexo (Sodexho Pass), Ticket Restaurant a Le Chèque Déjeuner. 

Ticket Restaurant v současnosti poskytuje i stravenkovou kartu Ticket Restaurant® Card, která má oproti 

papírovým stravenkám několik výhod. Největším plusem je možnost zaplatit s ní jakoukoli částku až do  

500 Kč za den. Při její ztrátě bude vystavena zaměstnanci náhradní karta i s celým zůstatkem. Mezi její 

nevýhody patří menší rozšíření a podpora než u papírových stravenek. 

  

Z daňového hlediska jsou stravenky výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Zaměstnavatel 

si může uplatnit až 55 % hodnoty stravenky jako daňově uznatelný náklad a 45 % hodnoty hradí 

zaměstnanec.  Pokud zaměstnanec dostává řekněme 20 stravenek v hodnotě 100 Kč, tedy celkem 2 000 

Kč, je to, jako by dostal 1 100 Kč čisté mzdy navíc. Pro rok 2018 je nejvýhodnější hodnota stravenky 118 Kč. 

S tím se i zvyšuje hodnota stravného pro pracovní cesty trvající 5–12 hodin na 93 Kč na kalendářní den.  

 

A jaký je tedy rozdíl mezi stravenkou a stravným? Pokud by zaměstnavatel dával místo stravenek příspěvek 

na stravné ve stejné výši jako stravenky, tedy například 100 Kč na pracovní den, zaměstnanec by místo 

45 Kč, které zaplatí za stravenku, musel odvést ještě daň, sociální a zdravotní pojištění z částky 100 Kč 

tedy, cca 31 Kč za den navíc. 

 

Příští měsíc se podíváme na výhody a nevýhody užívání služebního auta i pro soukromé účely.  

file:///C:/Privat/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 problematice benefitů kontaktuje 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. Aktuální stanovisko GFŘ: Po převodu technického zhodnocení mezi 
nájemci může nový nájemce zahájit daňový odpis 

Navazujeme na náš článek z prosince 2017 týkající se převodu technického zhodnocení najatého majetku 

mezi nájemci při cesi nájemní smlouvy. Dne 24. ledna 2018 proběhl na Generálním finančním ředitelství 

Koordinační výbor KDP ČR. V  zápisu z tohoto jednání pak bylo zveřejněno aktuální stanovisko GFŘ, které 

konečně osvětluje přístup státní správy. 

 

GFŘ připomnělo své Sdělení z listopadu 2017, dle kterého nelze použít ustanovení § 28 odst. 7 ZDP. 

Zároveň však potvrdilo, že v případě cese nájemní smlouvy lze využít ustanovení § 28 odst. 3 ZDP, tedy 

ustanovení, které umožňuje odepisovat technické zhodnocení hrazené nájemcem. 

 

Ze stanoviska GFŘ vyplývá, že ačkoliv technické zhodnocení nelze z povahy věci koupit, směnit, darovat 

atd., pokud dojde k cesi nájemní smlouvy mezi prvním nájemcem a druhým nájemcem a zároveň druhý 

nájemce uhradí prvnímu výdaje vynaložené na provedené technické zhodnocení, pak druhému nájemci je 

umožněna reprodukce těchto prostředků v čase formou daňových odpisů jiného majetku, technického 

zhodnocení definovaného § 26 odst. 3 písm. a) ZDP. 

 

GFŘ rovněž souhlasí s názorem Komory daňových poradců, že v případě cese nájemní smlouvy nedochází 

k ukončení nájemní smlouvy, a na straně vlastníka/pronajímatele tak nevzniká nepeněžní příjem. 

Dále pak GFŘ připomíná, že pokud se nebude jednat o úhradu technického zhodnocení, ale dle smluvního 

ujednání půjde o „odstupné“ za postoupení smlouvy, bude tento výdaj snižovat základ daně v časovém 

rozlišení v souladu s účetními předpisy. 

 

 

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

 

 

                                               Lenka Lamačová 
                                               Daňový poradce, manager 

 
                                                    Tel.: +420 222 826 408 

 
                                                    E-mail: lenka,lamacova@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. Daňová firma roku 2017 

 
Veřejnost ohodnotila TPA jako nejžádanějšího 

zaměstnavatele v oblasti daní za rok 2017. Cenu 

na slavnostním vyhlášení soutěže Daňař 

& daňová firma roku, které se konalo 15. února 

v hotelu International v Praze, převzala Jana 

Skálová, partnerka TPA.  

 

Nejžádanější zaměstnavatel v daních je jednou 

z kategorií soutěže, kterou každoročně pořádá 

vydavatelství Wolters Kluwer. V soutěži Daňař 

& daňová firma roku mohla veřejnost nominovat 

a hlasovat pro společnost z oblasti daní, kterou 

považuje za perspektivní, s dobrým zázemím a stabilním postavením na trhu. Společnost, pro kterou by 

chtěli pracovat či pracují.  

 

 

K naší nominaci jistě přispělo, že jsme v loňském roce výrazně posílili náš tým o několik desítek nových 

zaměstnanců. S tím souvisela i expanze do dalších kancelářských prostor v našem sídle na Praze 4. 

V soutěži jsme získali 25 % ze všech hlasů. Potvrdilo se tak, že patříme ke špičkovým zaměstnavatelům na 

trhu. Dalším dokladem je i fakt, že ocenění v této kategorii získala naše společnost již potřetí za osmiletou 

historii soutěže. 

 

mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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5.2. Gentlemanská firma roku 2018 

Od roku 2014 oceňujeme firmy, které nemyslí 

jen na svůj ekonomický prospěch a boj 

s konkurencí, ale naopak jim není lhostejný osud 

ostatních lidí, profesní rozvoj jejich zaměstnanců 

a vliv jejich podnikání na životní prostředí. Cena 

Gentlemanská firma roku se udílí v rámci 

slavnostního vyhlášení výsledků žebříčku  

100 nejvýznamnějších firem ČR, který sestavuje 

Sdružení CZECH TOP 100, které probíhá ve 

Španělském sále na Pražském hradě. 

 

Letos jsme již podruhé spustili na webových 

stránkách www.gentlemanskafirma.cz nominační formulář, prostřednictvím kterého může i široká veřejnost 

jmenovat své kandidáty. Navrhovaná společnost by měla vedle svých ekonomických aktivit myslet i na 

principy společenské odpovědnosti a etiky. 

 

 

5.3. Publikace Investing In 2018 

Každoročně přinášíme přehled nejdůležitějších daňových novinek v 11 zemích střední a jihovýchodní Evropy 

(Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Srbsko). Rok 2018 s sebou přinesl změny v oblasti daní a sociálního pojištění v zemích střední  

a jihovýchodní Evropy. Brožury si můžete bezplatně objednat v elektronické nebo tištěné podobě. 

  

http://www.gentlemanskafirma.cz/
https://www.tpa-group.cz/publications/
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6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na březen 

 

Březen 2018  
 

1.3. daň z příjmů 
– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací 
období 2017 

12.3. spotřební daň 
– splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.3. daň z příjmů 
– čtvrtletní záloha na daň 

20.3. daň z příjmů 

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za  
zdaňovací období 2017 
 

26.3. daň z přidané hodnoty 
− daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018 
− souhrnné hlášení za únor 2018 
− kontrolní hlášení za únor 2018 

 

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

spotřební daň 

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

27.3. spotřební daň 
– splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
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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 

 

https://www.tpa-group.cz 

https://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 

https://www.tpa-group.cz/
https://www.tpa-group.com/
https://www.tpa-group.cz/#newsletter-subscription
mailto:info@tpa-group.cz

