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1. Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn 

Současná česká účetní legislativa neobsahuje konkrétní úpravu způsobu účtování a vykazování digitálních 

měn. Tuto problematiku zatím neupravují ani mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).  

K obchodování s Bitcoiny vydala ČNB 10. února 2014 stanovisko, kde je mimo jiné uvedeno, že Bitcoiny 

nejsou bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním 

styku, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Ministerstvo financí ČR považuje Bitcoiny za digitálního nositele hodnoty. Jedná se o nehmotné aktivum,  

které je elektronicky vytvořeno a uloženo. Digitální měny nejsou vydávány či regulovány centrální bankou  

ani orgánem veřejné moci a nemají právní status měny. Jsou však akceptovány některými fyzickými  

či právnickými osobami jako majetek, který je možné převádět, uchovávat anebo s ním obchodovat. Záměr 

nákupu či držení digitálních měn se napříč spektrem jejich uživatelů může lišit. Jedná se zejména o nákup  

a držbu digitální měny jako investice ze spekulativních důvodů, dále o prostředek směny, pomocí kterého lze 

nakupovat zboží či službu nebo přijímat digitální měnu od zákazníků za prodané zboží.  

 

Existují také účetní jednotky, které fungují jako tzv. směnárny digitálních měn a které nakupují či prodávají 

(směňují) digitální měny. V neposlední řadě nelze opomenout také společnosti, které se věnují „těžení“ 

digitálních měn, čímž zabezpečují jejich dodání do oběhu. I přesto, že existují odlišné motivy držení a použití 

digitálních měn, Ministerstvo financí v současné době doporučuje jednotné účtování a vykazování digitálních 

měn všemi uživateli.  

 

Toto koncepční řešení reflektuje stávající etapu vývoje, ve které se digitální měny nachází a jehož směr nelze 

bezpečně předvídat. Ministerstvo financí doporučuje účtovat a vykazovat digitální měny jako zásobu „svého 

druhu“ ve smyslu § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví.  
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Pro ocenění digitálních měn se použije v okamžiku nabytí ocenění pořizovacími cenami nebo vlastními 

náklady. Ke konci rozvahového dne je nutno uplatnit zásadu opatrnosti a využít případně opravných položek 

ke korekci účetní hodnoty.  

 

Stejně tak jako na ostatní složky aktiv, vztahuje se i na digitální měny povinnost provést jejich inventarizaci  

k okamžiku, ke kterému účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Vzhledem ke specifickému fungování  

a uložení digitálních měn je nutné dbát na řádně provedenou inventarizaci doloženou zejména dokumentací 

například stavu virtuální peněženky.  

 

Digitální měny se v rozvaze doporučuje vykázat, v souladu se zvoleným způsobem účtování, na samostatném 

řádku v rámci položky „C.I.2. Nedokončená výroba“, „C.I.3.1. Výrobky“ nebo „C.I.3.2. Zboží“.  

 

V rozvaze lze vykázat digitální měnu odděleně od ostatních položek zásob. V příloze v účetní závěrce se 

uvedou informace o záměru nabytí a držení digitálních měn a způsob jejich ocenění, včetně případné tvorby 

opravné položky.  

 

K daňovým souvislostem Bitcoinu se vrátíme v dalším vydání našeho Newsletteru.  

 

Pro další dotazy 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 

 

 

2. Zdravotní pojištění studentů po dokončení střední školy nebo bakalářského 
studia 

S blížícím se termínem letních prázdnin nastává období, kdy si řada končících studentů bude muset dát pozor 

na své povinnosti v oblasti zdravotního pojištění. Rádi bychom vám přinesli stručné shrnutí základních 

pravidel.  

 

 

 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Pokud student odmaturoval na střední škole a byl přijat na VOŠ či VŠ, zůstává mu o prázdninách mezi 

maturitou a nástupem do nové školy status studenta. Tedy zdravotní pojištění za něho hradí stát, protože jeho 

studium je soustavnou přípravou na budoucí povolání.  

 

Pokud student v dalším studiu nepokračuje, bude za něj stát platit zdravotní pojištění ještě po dobu letních 

prázdnin, konkrétně do 31. srpna. Pokud nenastoupí od 1. září (nebo dříve) do zaměstnání, musí se 

nejpozději poslední pracovní den v srpnu přihlásit na úřadu práce a následně do 8 dnů oznámit tuto 

skutečnost i své zdravotní pojišťovně. Bude tak v evidenci úřadu práce již za měsíc srpen a zdravotní pojištění 

platit sám nebude.  

 

V případě, že maturita studenta nedopadla napoprvé úspěšně a bude třeba opravné maturitní zkoušky, platí 

totéž. Stát bude hradit zdravotní pojištění do posledního srpna. Ať už druhý maturitní pokus dopadne jakkoliv, 

musí se student od září postarat o zdravotní pojištění sám (tedy platí výše uvedené – buď začne dále 

studovat, nebo nastoupí do zaměstnání, nebo se přihlásí na úřad práce). 

 

Otázky týkající se zdravotního pojištění bude řešit i student, který se rozhoduje, zda bude pokračovat  

v magisterském studiu. V ideálním případě je student přijat do navazujícího magisterského studia již  

v průběhu července. V případě, že do navazujícího studia nastoupí nejpozději do tří kalendářních měsíců  

od ukončení předchozího stupně studia, pojištění za něj stále platí stát.  

 

Pokud se však přijímací řízení koná až v průběhu srpna, je student vystaven nebezpečí, že v případě nepřijetí 

do studia bude povinen si sám od srpna hradit zdravotní pojištění ve výši 1 647 Kč/měsíčně. Stát totiž za 

absolventy vysokých škol platí pojištění jen v kalendářním měsíci, ve kterém studium řádně ukončili, případně 

ještě v následujícím kalendářním měsíci (tzn. červenci), pokud po celý tento měsíc absolvent nevykonává 

žádnou výdělečnou činnost.  

 

Pro další dotazy k této problematice se obraťte na Janu Vítkovou, e-mail: jana.vítkova@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 

 

   

 

 

mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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3. Kategorizace účetní jednotky po fúzi 

Komora auditorů ČR se obrátila na odbor účetnictví Ministerstva financí s dotazem, jak postupovat  

u nástupnické společnosti po fúzi, pokud jsou spojovány právnické osoby z různých kategorií účetních 

jednotek. V dotazu je uveden příklad, kdy do mikro účetní jednotky (nástupnické) fúzuje sloučením malá, 

střední nebo velká společnost (jako zanikající).  

 

Odpověď Ministerstva financí je zveřejněna na webu KA ČR a my z ní vybíráme pro vaši informaci to 

nejpodstatnější.   

 

Účelem kategorizace účetních jednotek podle § 1a až § 1c zákona o účetnictví je stanovení odpovídajících 

povinností v ostatních částech zákona o účetnictví, příp. v právních předpisech, které s oblastí účetnictví 

přímo souvisejí, zejm. zákon o auditorech. Plnění odpovídajících povinností je zákonem předpokládáno již  

od okamžiku vzniku účetní jednotky, resp. od okamžiku zahájení její činnosti. Nově vzniklé účetní jednotce  

je uloženo postupovat podle právní úpravy pro takovou kategorii, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její 

podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období. Pokud výše uvedená povinnost platí pro nově vzniklou 

účetní jednotku nebo účetní jednotku zahajující svoji činnost, tím spíše je předpokládána u účetních jednotek, 

které se účastní na přeměně obchodní společnosti.  

 

Tyto účetní jednotky mají zpravidla k dispozici informace nezbytné pro kategorizaci účetní jednotky  

po provedené přeměně přímo z účetních závěrek za minulá účetní období.  

 

Podle názoru Ministerstva financí je nutno pohlížet na účetní jednotku vzniklou přeměnou obchodních 

korporací jako na kvalitativně odlišnou účetní jednotku, než byly účetní jednotky zúčastněné na přeměně. 

Skutečnost, že nástupnickou účetní jednotkou je účetní jednotka původně kategorizovaná jako mikro účetní 

jednotka, je pouze formální hledisko, které nemá a ani nemůže mít vliv na zařazení účetní jednotky  

po přeměně (ať už nově vzniklé, nebo pokračující) do příslušné kategorie ve smyslu § 1b a § 1e odst. 1 

zákona o účetnictví. V případě zařazení účetní jednotky do nesprávné velikostní kategorie může dojít k řadě 

nesprávností při vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky, jejím ověření auditorem a zveřejnění ve sbírce 

listin. V uváděném případě je sice nástupnickou účetní jednotkou při fúzi velké nebo střední účetní jednotky  

s mikro účetní jednotkou právě tato mikro účetní jednotka, nicméně to nic nemění na skutečnosti, že v jejím 

případě je více než důvodné předpokládat, že splní podmínky pro zařazení do vyšší kategorie k nejbližšímu 

rozvahovému dni. Proto je nezbytné i u této účetní jednotky postupovat v souladu s výše uvedeným a účetní 

jednotka po přeměně postupuje podle právní úpravy pro takovou kategorii, u níž lze důvodně předpokládat, 

že splní její podmínky k následujícímu (nejbližšímu) rozvahovému dni. Opačný výklad mohl by naplňovat 

znaky obcházení zákona, a proto je nezbytné jej odmítnout.  

 

Plný text odpovědi Ministerstva financí najdete na: https://www.kacr.cz/file/5377/povinnost-auditu-mf-cr-

odpoved.pdf. 

 

https://www.kacr.cz/file/5377/povinnost-auditu-mf-cr-odpoved.pdf
https://www.kacr.cz/file/5377/povinnost-auditu-mf-cr-odpoved.pdf
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Pro další dotazy k problematice přeměn 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 
 

 

4. Benefity na pokračování IV: Penzijní, životní a jiné pojištění 

V tomto díle benefitů na pokračování se budeme věnovat příspěvkům na pojištění, tedy rozebereme, jaké jsou 

typy pojištění a za jakých podmínek může zaměstnavatel přispívat zaměstnanci.  

 

Příspěvek poskytovaný zaměstnanci na penzijní a životní pojištění je pro zaměstnavatele daňově uznatelným 

nákladem. Aby byl také pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění, 

nesmí příspěvky na pojištění v souhrnu přesáhnout 50 000 ročně pro jednoho zaměstnance. Dále se musí 

jednat o takzvané nepeněžní plnění, kdy je příspěvek placen přímo na účet pojišťovací společnosti. 

 

Aby bylo možné penzijní a životní pojištění takto uplatnit, je potřeba dodržet pravidla stanovená zákonem  

o daních z příjmů: 

a) výběr pojistného smí nastat až po šedesáti kalendářních měsících od založení smlouvy a současně 

nejdříve v roce dosažení věku šedesáti let zaměstnance,  

 

b) během doby spoření nesmí být umožněny žádné předčasné výběry. 

 

Příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou 

zaměstnavateli, může být daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele v případě, že je jeho poskytování 

zakotveno v interních předpisech společnosti (například směrnice nebo kolektivní smlouva). Zaměstnanci se 

tento příspěvek dodaní jako součást mzdy.  

 

V dalším čísle benefity shrneme a budeme se blíže věnovat tomu, které jsou nejvýhodnější ze strany 

zaměstnavatele a zaměstnance a které se naopak oběma stranám vyplatí nejméně.  

 

 

 

mailto:jana.skalova@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 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. Z dění v TPA 
 

5.1. Běh pro Thomayerku 

TPA uspořádala 15. května ve spolupráci 

s Thomayerovou nemocnicí již třetí ročník 

charitativního běhu – Běh pro Thomayerku. 

Trasa závodu vedla areálem Thomayerovy 

nemocnice a běhu se zúčastnili zaměstnanci  

a rodinní příslušníci společnosti TPA, 

Thomayerovy nemocnice a IKEM (Institut 

klinické a experimentální medicíny). Běžci svým 

startovným přispěli celkovou částkou 32 500 Kč 

na aktivity Dobrovolnického centra Lékořice. 

  

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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5.2. Gentlemanská firma 

Pátý ročník předání Zvláštní ceny TPA Gentlemanská firma proběhl ve 

Španělském sále Pražského hradu ve středu 13. června při příležitosti 

vyhlášení výsledků žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR. Zvláštní 

cenu TPA Gentlemanská firma roku 2018 získal největší producent 

sladkovodních ryb v České republice i v Evropě s dlouholetou tradicí, 

Rybářství Třeboň. Cenu převzal Jan Hůda, předseda představenstva 

Rybářství Třeboň z rukou Jiřího Hlaváče, partnera TPA.  

 

Společnost Rybářství Třeboň si porotu získala zejména udržováním 

tradice a historie rybníkářství, podporou regionu a rozvojem vzdělávání. 

V oblasti péče o životní prostředí se firma soustředí na snižování 

dopadu hospodaření na krajinu investicemi do obnovy rybníků nebo na 

zadržování vody v krajině a ochranu obyvatelstva před povodněmi. 

Rybářství Třeboň také podporuje Mezinárodní hudební festival klasické 

hudby v Třeboni a každoročně organizuje Rybářské slavnosti či výlov 

rybníka Rožmberk. 

 

 

5.3. TPA expanduje a částečně restrukturalizuje 

Rozhodli jsme se, že v rámci strategie růstu společnosti a potřeby soustředění se na hlavní obory naší činnosti 

přejde po vzájemné dohodě oddělení Corporate Finance pod vedením Igora Mesenského k 1. 6. 2018 do 

společnosti KPMG. Veškeré rozpracované zakázky budou dokončeny původním týmem již v rámci KPMG, pro 

klienty tedy tento krok neznamená žádné negativní důsledky. 

 

Budeme i nadále poskytovat své služby zejména v oblastech daňového poradenství, účetnictví, auditu, 

oceňovaní a znalecké činnosti, due dilligence a poradenství při transakcích, restrukturalizacích společností  

či vedení podnikových financí. 

 

V důsledku expanze jsme také rozšířili kancelářské prostory a v administrativní budově Budějovická alej  

na Praze 4 si pronajali dalších 1 000 m
2
 kancelářských ploch, ve kterých vznikne nové vzdělávací centrum 

zejména pro interní a klientská školení a semináře, nové jednací prostory a zázemí pro oddělení auditu, 

podnikového poradenství, oceňování a znalecké činnosti. 
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6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na červen 

  

Červen 2018  
 

11.6. spotřební daň 
– splatnost daně za duben 2018 (kromě spotřební daně z lihu) 
 

15.6. daň z příjmů 
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

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

25.6. 

spotřební daň 

– splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

– daňové přiznání za květen 2018 

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  

z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 

(pokud vznikl nárok) 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018  
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za květen 2018 
− kontrolní hlášení za květen 2018 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za květen 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.cz/#newsletter-subscription
mailto:info@tpa-group.cz

