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1. Dlouhodobé ošetřovné 

Dlouhodobé ošetřovné je nová sociální dávka, která finančně pomůže rodinám při nutnosti či potřebě 

dlouhodobé péče o člena rodiny po nemoci či úrazu. V platnost vstoupí 1. 6. 2018, ale netýká se zdaleka 

každého, kdo pečuje o blízkou osobu. Ošetřovaný musí strávit v nemocnici nejméně 7 dní a po propuštění 

musí jeho domácí ošetřování vyžadovat dalších minimálně 30 dní, maximálně však 90 dní.  

Jak dlouhodobé ošetřovné vyřídit?  

Dlouhodobé ošetřovné je třeba vyřizovat již při pobytu v nemocnici, není možno tuto dávku schválit zpětně.  

O potřebě celodenní péče rozhoduje ošetřující lékař lůžkového zařízení. Musí posoudit, zda bude pacient 

potřebovat celodenní péči minimálně po dobu dalších 30 dnů. Žádost o dlouhodobé ošetřovné musí podat 

pacient poslední den pobytu v nemocnici. 

Podmínkou pro schválení dávky je účast na nemocenském pojištění. V případě zaměstnání musí pojištění 

trvat aspoň 90 kalendářních dní za poslední 4 měsíce, v případě OSVČ za poslední 3 měsíce. Pokud  

je ošetřovaný osobou plnoletou, musí ošetřujícímu na předepsaném tiskopise udělit písemný souhlas  

s poskytováním dlouhodobé péče. 

Osoby, které ošetřují, se mohou libovolně střídat po celých dnech. I škála osob, které mohou ošetřovat,  

je velmi široká. O nemocného člověka se může starat jeho manžel, manželka, registrovaný partner, také 

všichni příbuzní jako sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc a jejich zákonní 

partneři. Dokonce se může starat i jiná fyzická osoba žijící ve společné domácnosti. Ošetřující osoba nesmí 

po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost. 

Za ošetřování ošetřujícímu náleží 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 

Dávku pobírá vždy pouze jedna ošetřující osoba. Při pobírání jiných dávek má mateřská a otcovská přednost 

před nárokem na dlouhodobé ošetřovné. Před nemocenským a ošetřovným má dlouhodobé ošetřovné 
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přednost. Na dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, pomoc v hmotné nouzi a další nemá 

dlouhodobé ošetřovné vliv. 

Ošetřující má také ochranu, co se týče zaměstnání. Po dobu dlouhodobého ošetřování nesmí dostat výpověď 

a po skončení ošetřovaní má zaměstnavatel povinnost nechat ho nastoupit na stejnou pracovní pozici.  

Na další dlouhodobé ošetřovné má ošetřující nárok až po uplynutí 12 měsíců od skončení posledního 

dlouhodobého ošetřovného. 

 

Zaměstnavatel může žádost o dlouhodobé ošetřovné odmítnout pouze v případě vážných provozních důvodů, 

které nejsou v zákoně dále specifikované. Dá se ovšem říci, že jsou to takové důvody, při kterých by byl 

znemožněn, výrazně negativně narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz zaměstnavatele. Také se obecně 

předpokládá, že čím vyšší počet zaměstnanců ve firmě pracuje, tím méně ho nepřítomnost jednoho 

zaměstnance ekonomicky ohrozí. 

 

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 

 

 

2. Nákup nového bytu, nebo starého bytu? 

Při nákupu staré nebo nové bytové jednotky si řada zájemců o bydlení začne uvědomovat některé daňové 

souvislosti, které jsou s nákupem spojeny. 

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí 

První důležitou daní je daň z nabytí nemovitých věcí. Řada českých občanů má v hlavě zafixováno,  

že nákup nového bytu je od daně z nabytí osvobozen. Přesněji, dle § 7 zákonného opatření  

Senátu č. 340/2013 Sb. je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického 

práva k: 

 

a) pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu, 

b) dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu, 

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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c) dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která: 

1.  nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé 

výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení 

nebo sloučení stávajících jednotek, 

2. na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, 

sklep nebo komoru užívané společně s bytem. 

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let 

ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu nebo jednotky v bytovém domě, a to od toho dne, 

který nastane dříve. 

Lze si tedy představit tyto varianty s různými dopady: 

Případ A 

Pan Novotný kupuje rozestavěný dům s pozemkem, protože původní vlastník přecenil své finanční možnosti  

a není schopen dům dostavět a užívat. Pan Novotný bude platit daň z nabytí nemovitých věcí, protože 

rozestavěný rodinný dům není od daně osvobozen. 

Případ B 

Paní Kopecká kupuje bytovou jednotku v bytovém domě ve Vysočanech. Bytový dům byl dokončen v roce 

2017 a tato jednotka je poslední neprodanou. Jde o dokončenou jednotku, která je předmětem prodeje  

ve lhůtě do 5 let od dokončení, paní Kopecká tedy bude od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozena. 

Případ C 

Pan Vícha kupuje bytovou jednotku v bytovém domě v Malešicích, který byl (včetně dotčené bytové jednotky) 

dokončen v roce 2010. Tuto jednotku již více než 5 let užívá jako nájemce a do okolí se naprosto zamiloval. 

Domluvil se tedy s majitelkou, paní Janíčkovou, na odkupu této jednotky. Protože je prodej uskutečněn více 

než 5 let od započetí užívání jednotky, bude podléhat dani z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem daně  

z nabytí nemovitých věcí je pan Vícha. 

Případ D 

Manželé Mezerovi mají čtyřpokojový byt v bytovém domě. Protože je jeho údržba a financování již nad jejich 

síly, rozhodli se ho rozdělit na dvě menší bytové jednotky. Druhou jednotku, která vznikla rozdělením 

původního bytu, prodávají synovci. Jde sice o „novou“ jednotku, ale ta vznikla pouze rozdělením „staré“, takže 

její prodej nebude od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozen. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

je jejich synovec. 
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Synovec dále odkoupil od jiného souseda spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce – garáži – v suterénu 

bytového domu. Nabytí tohoto spoluvlastnického podílu bude také předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. 

Daň z nabytí nemovitých věcí a DPH 

Na podzim roku 2017 rozvířila daňové vody zpráva o tom, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí  

se DPH nezahrnuje ani v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel a sjednaná 

cena je včetně DPH. Tento nový výklad vyplynul z judikatury Nejvyššího správního soudu a se souhlasným 

stanoviskem se připojila i Finanční správa. 

V této souvislosti Finanční správa doporučuje, aby ve smlouvách týkajících se nabytí vlastnického práva  

k nemovité věci byla v zájmu dalšího jednoduchého výpočtu sjednané ceny vždy jednoznačně vyčíslena 

částka odpovídající DPH. Pro nabyvatele nemovité věci, který není v daném případě plátcem DPH, a zároveň 

poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí, je tato informace nezbytná pro vyplnění daňového přiznání  

a správné stanovení základu daně, případně zálohy na dani. 

Podívejme se tedy na varianty A a C z pohledu DPH. 

V případě A potřebujeme vědět, zda prodávající je plátcem DPH a při prodeji bude odvádět DPH. Pokud  

je prodávající např. právnickou osobou, která stavěla rodinný dům, pak ve smlouvě a na daňovém dokladu 

bude vyčíslena cena bez DPH a DPH. Kupní cena bez DPH je pak základem pro výpočet daně z nabytí 

nemovitých věcí (pokud nebude základem daně srovnávací daňová hodnota). 

Pokud prodávající není plátce DPH, bude situace shodná s případem C. 

V případě C je prodávajícím majitelka, která není plátcem DPH, tedy při nákupu novostavby v roce 2010 

nemohla uplatnit nárok na odpočet. Při prodeji této jednotky nebude v kupní smlouvě žádné DPH uvedeno. 

Sjednaná kupní cena je pak základem pro daň z nabytí nemovitých věcí. 

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a platba daně 

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat nejpozději do konce třetího kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl proveden vklad vlastnického práva k nemovité 

věci do katastru nemovitostí. Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní 

působnosti se nemovitá věc nachází. 
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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: +420 222 826 211 

 
 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. Benefity na pokračování III: Vzdělávání: rozvoj pro zaměstnance, vzdělaný 
zaměstnanec pro zaměstnavatele 

Vzdělávání lze označit za nejvýhodnější benefit, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.  

Pro zaměstnance znamená osobní růst a další znalosti, které může uplatnit v zaměstnání,  

pro zaměstnavatele je výhodou zvýšená kvalifikace zaměstnance.  

 

Při posuzovaní, zda může být vzdělávání uznáno jako daňový náklad pro zaměstnavatele a zda je 

osvobozeno od odvodů u zaměstnance, jsou nejdůležitější dva aspekty: jestli vzdělávání souvisí s předmětem 

činnosti zaměstnavatele a zda je zaměstnanci poskytnuto jako nepeněžní plnění či finanční příspěvek.  

 

Vzdělávání, které souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, je například odborné školení, studium  

na vysoké škole zaměřené na obor činnosti zaměstnavatele či jazykové kurzy, které v dnešní době 

zaměstnanci využijí ve většině zaměstnání. Pokud je plnění nepeněžní nebo pokud zaměstnavatel 

zaměstnanci poskytne zálohu na vzdělávání, potom se jedná o daňově uznatelný náklad a zaměstnanci  

se vzdělávání nezapočítává do vyměřovacích základů na SZ a ZP a ani do základu daně.  

 

Pokud se jedná o vzdělávání, které nesouvisí s činností zaměstnavatele a je poskytnuto v nepeněžní formě, 

nedá se uplatnit jako daňový náklad zaměstnavatele a je třeba toto plnění dodanit zaměstnanci. V případě 

peněžního plnění je jinak – zaměstnavatel si jej může dát do daňových nákladů, ale zaměstnanci musí 

příspěvek dodanit.  

 

Poslední, méně obvyklou formou, kterou lze zařadit pod vzdělávací benefity, je takzvaný motivační příspěvek. 

Ten se může na základě smlouvy poskytnout studentům středních či vysokých škol za předpokladu,  

že po ukončení studia nastoupí do zaměstnání do společnosti, která příspěvek poskytla. Při studiu střední 

školy je příspěvek možný do výše 5 000 Kč měsíčně, v případě vysoké školy do 10 000 Kč měsíčně.  

 

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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Podmínkou pro to, aby mohl být příspěvek daňově uznatelný, je, aby spolu firma a student sepsali obecnou 

smlouvu o budoucím zaměstnání. 

 

Z motivačního příspěvku vzniká pro studenta daňová povinnost. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění  

se odvádět nemusí. To se změní, pokud student pracuje ve společnosti, byť jen na zkrácený úvazek.  

Pak je třeba motivační příspěvek připočítat k vyměřovacímu základu a odvést z něj obě pojistná. 

 

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

ana  
  
 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 
 

 

4. Z dění v TPA 

4.1. Plánujete fúzi či odštěpení?   

Řada našich klientů plánuje velké transakce v oblasti přeměn, jako například fúzi či rozdělení. Proto vám 

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

 

Jako 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.vitkova@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  

 
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. 

 

4.2. Konference Energy Tomorrow 

Konference proběhla v polovině dubna ve 

Vídni a zúčastnilo se jí více než 150 hostů  

z regionu střední a východní Evropy. 

Přednášející odborníci se věnovali 

především porovnání podmínek energetické 

efektivnosti a možností podpory 

obnovitelných zdrojů v zemích střední  

a východní Evropy, očekávaným změnám  

v energetické poptávce do roku 2040  

a zkušenostem jednotlivých zemí např.  

s dotačními projekty spojenými  

s energetikou a energetickou efektivností. 

 

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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Právě v této oblasti, tedy v objemech vyčerpaných dotací, Česká republika v porovnání s okolními státy 

významně zaostává. Johannes Becker z TPA Rumunsko také upozornil, že 85 % z podpory pro renovace 

objektů a budov směřuje v našem regionu do veřejného sektoru (s ohledem na velmi vysoký podíl financování 

z dotačních programů), což do značné míry znevýhodňuje soukromý sektor. 

Co se týká poptávky po energiích s výhledem do roku 2040, uvedl rakouský federální ministr pro udržitelnost  

a cestovní ruch Michael Losch, že zatímco v Evropě dojde k poklesu o 200 Mtoe, v Asii je očekáván masivní 

nárůst. Nejvíce v Indii o více než 1 000 Mtoe a v Číně o téměř 800 Mtoe. V rámci svého vystoupení rovněž 

zdůraznil, že výrazně jednodušší je uchovávat energetické zdroje (např. biomasu) než uchovávat již 

vyrobenou energii. 

Tématu uchovávání energie se věnoval Ing. Stadler, profesor Kolínské university aplikovaných věd, podle 

kterého jsou snahy o vývoj v oblasti skladování elektřiny slepou uličkou. Své poněkud kontroverzní tvrzení 

podpořil poukázáním na vysoké náklady na skladování elektřiny v kontrastu s nízkými náklady na její 

přepravu. Na rozdíl od tepla, které se naopak snadno a levněji skladuje, než přepravuje. 

„Profesor Stadler se také zaměřil na aktuální trend – vývoj elektromobility. Poukázal na závěry švédské studie, 

podle které je produkce CO2 u elektromobilů výrazně větší než u benzínových motorů, pokud se započtou 

emise CO2 spojené s výrobou baterií. Také zdůraznil kapacitní rizika přenosové soustavy a její budoucí 

přetížení v lehko představitelné situaci, kdy většina domácnosti zahájí nabíjení svých elektromobilů po návratu 

domů z práce,“ vyzdvihl Jiří Hlaváč, partner TPA, který zastupoval Českou republiku a dodal: „Příspěvek 

profesora Stadlera byl v řadě bodů nepopulární až kontroverzní, ale rozhodně nutil k zamyšlení a vyvolal  

v rámci společenské části konference širokou diskusi.“ 
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5. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na květen 
  

Květen 
2018  

 

10.5. spotřební daň 
– splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

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

25.5. 

spotřební daň 

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

daň z přidané 
hodnoty 

− daňové přiznání a daň za duben 2018 (formulář přiznání k dani z přidané 
hodnoty) 
− souhrnné hlášení za duben 2018 
− kontrolní hlášení za duben 2018 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za duben 2018 
 

31.5. 

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

daň z nemovitých 
věcí 

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou 
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 
– splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti
http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti
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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.cz/#newsletter-subscription
mailto:info@tpa-group.cz

