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1. Výplata podílu na zisku společníkům kapitálových korporací 

Přichází čas sestavených účetních závěrek, které jsou po úspěšně dokončeném auditu předkládány valným 

hromadám ke schválení a k rozhodnutí o rozdělení zisku. Rádi bychom vás informovali o významném 

názorovém posunu předních právních odborníků, který je zobrazen ve druhém vydání komentáře zákona  

o obchodních společnostech z léta roku 2017 (Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon 

o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2017). V autorském kolektivu se vedle 

hlavního zpracovatele návrhu zákona o obchodních korporacích (doc. B. Havla) sešli především dva soudci 

Nejvyššího soudu ze senátu č. 27, který tvoří judikaturu na úseku práva obchodních společností (Dr. P. Šuk 

a Dr. F. Cileček). Lze tudíž předpokládat, že stanoviska, která v komentáři předkládají, promítnou i do svých 

rozhodnutí v praxi.  

 

Dle (starého) obchodního zákoníku musela valná hromada schválit účetní závěrku do šesti měsíců po 

skončení účetního období; obchodní zákoník však explicitně neurčoval lhůty pro rozhodnutí o rozdělení a 

výplatě podílů na zisku. Závěry Nejvyššího soudu v rozsudku 29 Cdo 4284/2007 v této souvislosti 

dovozovaly, že především z důvodů ochrany věřitelů nemůže po uplynutí této lhůty již valná hromada 

provést rozdělení zisku. Nejvyšší soud argumentoval mimo jiné tím směrem, že závěrka starší 6 měsíců není 

dostatečně aktuální k tomu, aby poskytla reálný obraz účetnictví, na jehož základě mohou akcionáři 

kvalifikovaně o takovém rozdělení zisku rozhodnout. Přestože byl tento rozsudek podrobován kritice, byl 

v praxi respektován a to i po rekodifikaci soukromého práva v roce 2014. 

 

Ve výše uvedeném komentáři najdeme novou interpretaci, která reflektuje aktuální přesvědčení všech 

autorů: „Nejvyšší soud v režimu obchodního zákoníku pro poměry akciové společnosti dovodil, že „lhůta ke 

svolání řádné valné hromady určená (počítaná) od posledního dne účetního období je logicky nejen lhůtou 

určující, dokdy by měla valná hromada (při řádném a obvyklém chodu věcí) odsouhlasit výsledky onoho 

účetního období, ale též nejzazší lhůtou, ve které lze výsledky účetní závěrky sloužící pro jednání řádné 

valné hromady pokládat za ty, jež mohou akcionářům sloužit jako reálný obraz účetnictví akciové 

společnosti, na jehož základě mohou kvalifikovaně rozhodovat o rozdělení zisku“ (NS 29 Cdo 4284/2007).  
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Ačkoliv i zákon o obchodních korporacích určuje, že „podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo 

mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace“ (§ 34 odst. 1) a současně 

upravuje lhůtu pro projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, máme za to, že se 

uvedené závěry nadále neprosadí, a to ani pro tuto formu kapitálové společnosti. Je tomu tak proto, že 

nově zákon – na rozdíl od obchodního zákoníku – výslovně upravuje tzv. insolvenční test (§ 40 odst. 1), 

který by měl dostačovat pro dosažení cíle sledovaného shora citovaným rozhodnutím (tj. zabránit vyplacení 

podílů na zisku ‚na úkor‘ věřitelů společnosti). Opačný závěr by navíc ve společnostech, které emitovaly 

podíly s pevným podílem na zisku (viz § 135 a § 161 odst. 3 a komentář k nim), založil nerovnost mezi 

společníky s tímto druhem podílů a ostatními společníky; jelikož právo na pevný podíl na zisku za předchozí 

účetní období vzniká k prvnímu dni následujícího účetního období (byl-li zisk v předchozím účetním období 

vytvořen), přičemž § 161 odst. 3 upravuje toliko jeho splatnost, dosáhli by tito společníci na pevný podíl na 

zisku (na rozdíl od ostatních společníků) i tehdy, nestihla-li by valná hromada do šesti měsíců rozhodnout  

o rozdělení zisku“ (Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2017, str. 387). 

 

I přes zmírnění původního šestiměsíčního požadavku to však neznamená, že rozhodnutí valné hromady 

může být odloženo na neomezeně dlouhou dobu. Společnosti zakládají své rozhodnutí o výplatě zisků na 

řádné či mimořádné účetní závěrce sestavené za předchozí účetní období, a to pouze dokud aktuální období 

neskončí. Po skončení tohoto roku by se pak rozdělení zisku muselo zakládat na účetní závěrce vztahující 

se rovněž k tomuto období dle § 161 odst. 4 ZOK. 

 

 

Tuto interpretaci vítáme. Doposud tedy platilo přesvědčení, že zisky nemohou být valnou hromadou 

rozděleny později než po uplynutí šestiměsíční lhůty. Nyní tak díky nové interpretaci dochází k oslabení 

významu záloh na podíl na zisku, které se běžně používaly po uplynutí této doby. Jakmile připustíme, že i ve 

druhé polovině roku valná hromada může rozdělit nerozdělené zisky, budou společníci nepochybně 

preferovat toto řešení. Považujeme navázání ochrany věřitelů primárně na obecný insolvenční test (§ 40 

odst. 1) za logické a doufáme, že se tento názor prosadí a povede k odbourání překážek při výplatě dividend 

a to při zachování řádné ochrany věřitelů. 

 

Pro další dotazy k této problematice se obraťte na Davida Mrozka, e-mail: david.mrozek@tpa-group.cz.  

 

     David Mrozek 
 Auditor, daňový poradce, senior manager 
 
 Tel.: +420 222 826 426 
 E-mail: david.mrozek@tpa-group.cz 
 
 TPA 
 Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
 www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

mailto:david.mrozek@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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2. Srážková daň při výplatě podílu na zisku 

Valná hromada schvalující účetní závěrku je připravena a společníci a akcionáři se těší na výplatu podílu na 

zisku. Jaké daňové povinnosti jsou s tím spojeny?  

 

Výplata podílu na zisku podléhá obecně srážkové dani, od které však může být osvobozena. Podmínky pro 

osvobození splňují ty právnické osoby – mateřské společnosti, které splní podmínky uvedené v § 19 zákona 

o daních z příjmů. Tato ustanovení byla od 1. 1. 2018 novelizována, proto si je pojďme připomenout. 

  

Podle § 19 odst. 1 písm. ze) mají mateřské společnosti osvobozen příjem z podílu na zisku vypláceného 

dceřinou společností, která je tuzemským nebo zahraničním poplatníkem. Mateřskou společností se pro 

účely zákona o daních z příjmů rozumí obchodní korporace, je-li tuzemským daňovým poplatníkem a má 

některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie nebo formu družstva. Nově od roku 2018 také 

svěřenský fond, rodinná fundace, obec či svazek obcí, pokud je v jejich obchodním majetku nepřetržitě 

nejméně po dobu 12 měsíců alespoň 10% podíl na základním kapitálu dceřiné obchodní korporace.  

 

Při výplatě podílu na zisku fyzickým osobám anebo právnickým osobám nesplňujícím podmínky pro 

osvobození vzniká plátcům povinnost odvést srážkovou daň. Pro odvod srážkové daně je stěžejní datum 

povinnosti srazit daň. Povinnost srazit daň vzniká při výplatě podílu na zisku, nejpozději však do konce 

třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto  

o rozdělení zisku (§ 38d, odst. 2 zákona o daních z příjmů). U příjmů z podílu na zisku plynoucích ze 

zaknihovaných cenných papírů je plátce povinen srazit daň nejpozději do konce měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla schválena účetní závěrka a rozhodnuto o rozdělení zisku.  

 

Srážka daně prakticky znamená, že plátce daně sníží závazek vůči příjemci podílu na zisku a zaúčtuje 

závazek vůči správci daně. Samotnou daň pak musí správci daně uhradit do konce měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém provedl srážku daně. 

 

V případě výplaty podílu poplatníkům ze zahraničí je dále potřeba nahlásit srážku správci daně v tiskovém 

formuláři Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou. Za neprovedenou srážku a s tím spojený 

odvod daně mohou finanční úřady vyměřit plátci penále, úroky z prodlení nebo i pokutu za opožděné tvrzení 

daně v případě povinnosti podat Hlášení. 

 

Příklad časových povinností 

 

Vzhledem ke komplikovanému postupu při určení rozhodných termínů pro splnění povinností v souvislosti se 

srážkovou daní uvádíme názorný příklad třech variant, kdy rozhodnutí o výplatě podílu na zisku bude  

15. dubna 2018, avšak výplaty proběhnou v různých termínech později. Jaký je tedy nejzazší termín pro 

odvod srážkové daně, pokud nastanou tyto varianty? 
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1) Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku bylo 15. dubna a výplata proběhla 20. dubna. 

2) Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku bylo 15. dubna a výplata proběhla 20. května. 

3) Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku bylo 15. dubna a výplata proběhla 20. října. 

 

Varianta Rozhodnuto o 

výplatě podílu na 

zisku  

Skutečná výplata Datum povinnosti 

srazit daň 

Datum povinnosti 

odvést daň 

1 15. 4. 2018 20. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 5. 2018 

2 15. 4. 2018 20. 5. 2018 20. 5. 2018 30. 6. 2018 

3 15. 4. 2018 20. 10. 2018 31. 7. 2018 31. 8. 2018 

 

Povinnost zdanit srážkovou daní podíl na zisku má společnost i tehdy, pokud její valná hromada rozhodla  

o výplatě podílu na zisku jiným osobám, než jsou společníci. Pokud by tedy rozhodla valná hromada 

v souladu se společenskou smlouvou o výplatě podílu na zisku např. tichému společníkovi, zaměstnancům 

nebo jiným osobám, pak je zakotvena povinnost odvést srážkovou daň do § 36 odst. 2 písm. d).  

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz.  

 

                                              
 
 Jana Skálová 
 Auditor, daňový poradce, partner 

 
 Tel: +420 222 826 211 

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

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

 

 

   

3. Daňová uznatelnost vrácené DPH u nedoložených mank a škod  

Dne 24. ledna 2018 se konal Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství s Komorou daňových 

poradců, na kterém byl mimo jiné uzavřen i příspěvek č. 510/15.11.17 týkající se daňové uznatelnosti daně  

z přidané hodnoty u nedoložených mank a škod. 

 

Komora daňových poradců se pokoušela prosadit názor, že DPH z daňově neuznatelného manka či škody je 

možné považovat za daňově uznatelný náklad podle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). To však 

bylo GFŘ odmítnuto. 

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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Pouze náklad z titulu úpravy nebo vyrovnání odpočtu DPH související s daňově uznatelným nákladem podle 

ZDP představuje daňově uznatelný výdaj. Náklad z titulu úpravy nebo vyrovnání odpočtu DPH  

u nedoložených mank a škod představujících z pohledu ZDP daňově neuznatelný náklad je také daňově 

neuznatelným výdajem.  

 

Ze zdůvodnění GFŘ jsme vybrali níže uvedené argumenty pro tento postup. Novelou ZDPH zákonem  

č. 170/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017, bylo do ZDPH zapracováno pravidlo, které stanoví plátci daně 

povinnost „vrátit DPH“, kterou uplatnil jako nárok na odpočet, pokud dojde u majetku (zásob nebo 

dlouhodobého hmotného majetku) k jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani 

potvrzeny. Úprava odpočtu daně se provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se plátce o těchto 

skutečnostech dozvěděl nebo se dozvědět měl a mohl. 

 

Z dosavadní správní praxe a taktéž v kontextu příspěvku na KV KDP č. 301/12.05.10 – DPH  

u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů – vyplývá, že daňová uznatelnost DPH se odvíjí od 

daňové uznatelnosti kmenového plnění. Toto tvrzení taktéž koresponduje s účetním zobrazením.  

Z pohledu účetních předpisů se na vrub účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady účtují manka  

a škody na majetku. Jak vyplývá z Českého účetního standardu č. 019, obdobným způsobem je na příslušný 

účet skupiny 54 účtován také poskytnutý dar, jehož účetní hodnota je v případě např. darovaného 

dlouhodobého hmotného majetku navýšena o daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty. Hodnota 

daru v celkové výši pak představuje s odkazem na § 25 odst. 1 písm. t) ZDP nedaňový výdaj. Analogicky by 

mělo být účtováno i v případě mank a škod a s nimi souvisejícím vyrovnáním či úpravou odpočtu DPH 

v situacích upravených v § 77 nebo § 78e ZDPH.    

 

V kontextu výše uvedeného je možno konstatovat, že pokud titul pro úpravu/vyrovnání odpočtu DPH vzniká 

v situacích, s nimiž ZDP spojuje vznik nedaňového nákladu (např. vznik manka a škody), nelze uplatnit  

v daňových nákladech hodnotu manka a škody včetně daňové povinnosti z titulu DPH.  

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz. 

 

ana  
  
 Jana Skálová 
 Auditor, daňový poradce, partner 

 
 Tel: +420 222 826 211 

 
 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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4. Benefity na pokračování II: Motorové vozidlo k soukromým účelům. Je 
opravdu zadarmo? 

 

Dnes se blíže podíváme na služební motorové vozidlo používané také k soukromým účelům, konkrétně na 

osobní automobil. Probereme, jaké výhody, nevýhody a povinnosti z toho zaměstnanci plynou. 

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci auto také k soukromému užívání, je to jistě benefit příjemný, 

avšak majitelem auta je stále zaměstnavatel, a má tedy hlavní slovo o tom, jakou značku, model a výbavu 

automobilu zaměstnanec dostane. Dále zaměstnavatel rozhoduje o tom, kdo je oprávněn auto řídit – zda jen 

zaměstnanec sám, nebo i rodinní příslušníci, nebo jestli je možné ho využívat i pro soukromé zahraniční 

cesty. 

Využívání vozidla však není zadarmo, a to ani když se zaměstnavatel rozhodne ho nijak nezpoplatnit. 

Zaměstnanci se každý měsíc zvyšuje jeho hrubá mzda o částku ve výši 1 % z pořizovací ceny vozidla. To 

znamená, že se z této částky odvádí nejen daň z příjmů fyzických osob, ale i sociální a zdravotní pojištění. 

Pokud jedno vozidlo využívá více zaměstnanců, částka se „dodaňuje“ všem. Nezáleží na tom, zda v daném 

měsíci zaměstnanci auto doopravdy využili, ale že měli tu možnost. V případě, že zaměstnavatel poskytuje 

automobil zaměstnanci za úplatu (nájemné), pak se již výše zmíněné dodanění nepoužije. Aby se zabránilo 

zneužití, nájemné musí být stanoveno dle běžné ceny, tedy například určením nákladů na jeden ujetý 

kilometr.  

Přidanění částky k hrubé mzdě zaměstnance má svá další pravidla. Cena se pro účely dodanění počítá s 

DPH, nesnižuje se odepisováním ani jiným znehodnocením. Naopak v případě, že hodnota auta vzroste, 

například je-li doplněno další výbavou, toto se do ceny auta započítá. Pokud je auto pronajato přes 

leasingovou smlouvu a následně společností odkoupeno, stále se počítá 1% z původní pořizovací ceny 

vozidla, za kterou ho koupila leasingová společnost. Minimální částka, která se dodaňuje, je 1 000 Kč, i 

pokud je pořizovací cena nižší než 100 000 Kč. Když je během měsíce zaměstnanci poskytováno postupně 

více vozidel, použije se k dodanění to, které má nejvyšší pořizovací cenu. Pokud má zaměstnanec 

k dispozici vozidel více, zahrne se do mzdy součet ze všech pořizovacích cen. 

Je třeba upozornit na to, že v případě dlouhodobé nemoci, kdy zaměstnavatel zaměstnanci běžně nic neplatí 

a zaměstnanec má stále automobil k dispozici, stále se mu sráží pojištění a daň. Pokud je zaměstnanec 

například čtyři celé měsíce nemocný a 1 % pořizovací ceny auta je 5 000 Kč, vznikne u zaměstnavatele 

pohledávka 1 555 Kč měsíčně, tedy celkem 6 220 Kč. V takových případech stojí za zvážení, zda se 

nevyplatí automobil na danou dobu zaměstnavateli vrátit. 

Příští měsíc se zaměříme na to, jaké vzdělávací benefity může zaměstnavatel poskytovat a na jejich 

specifika.  
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Pro další informace k této problematice se obraťte na Janu Vítkovou, e-mail: jana.vitkova@tpa-group.cz.  

 

 Jana Vítková 
 Daňový poradce, partner 

 
 Tel: +420 222 826 270 

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

 TPA 
 Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 

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

 

 
 

 

 

5. Přednášky našich specialistů 

 

Přinášíme vám nabídky vzdělávacích agentur, kde působí naši specialisté jako lektoři jednodenních 

seminářů.  Počátek účetního období je kromě účetních závěrek věnován také přípravám přeměn obchodních 

korporací, většina jich začíná rozhodným dnem 1. ledna. Proto i naše nabídka seminářů je zaměřena nejvíce 

na problematiku fúzí a rozdělení.   

 

První přinášíme nabídku 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  

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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.csvts.cz/
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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Další semináře na přeměny a organizační složky nabízí společnost 1.VOX, a.s., kde proběhnou tyto akce: 

Termín Téma Přednášející  

 
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 

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

 

 

6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na duben 
  

Duben 2018  
 

3.4. daň z příjmů 

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor  
2018 
– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby 
 daně za zdaňovací období 2017 
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li  
poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám 

9.4. spotřební daň 
– splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

16.4. daň silniční 
– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018 

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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20.4. 

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

daň z přidané 
hodnoty 

− daňové přiznání a daň k MOSS 

24.4. spotřební daň 
− splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
 

25.4. 

daň z hazardních 
her 

– daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018 

spotřební daň 

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

daň z přidané 
hodnoty 

– daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018  
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018 
– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018 
 

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

30.4. 

 
– podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství  
biopaliv a splatnost související jistoty 

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

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
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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. 

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

