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1. Nadměrné výpůjční náklady v novele zákona o daních z příjmů pro rok 2019 

Plánovaná novela zákona o daních z příjmů, o které jsme vás informovali v našem březnovém vydání, 

vstoupila do schvalovacího procesu v Poslanecké sněmovně České republiky. Na webových stránkách je 

možno ji najít s číslem sněmovního tisku 206. 

 

Plánované změny pro fyzické osoby byly vypuštěny a návrh zákona tak obsahuje pouze ty body, které souvisí 

s implementací směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). 

 

Novela zavádí nový § 23e, který omezí odečitatelnosti tzv. nadměrných výpůjčních nákladů. Výsledek 

hospodaření poplatníka daně z příjmů právnických osob se zvyšuje o částku odpovídající kladnému rozdílu 

mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší 

z částek: 

 

 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo 

 80 000 000 Kč. 

 

Nadměrnými výpůjčními výdaji se pro účely daní z příjmů rozumí výpůjční výdaje, které jsou výdaji 

vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, po odečtení zdanitelných výpůjčních 

příjmů za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. 
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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 na všechny 

dluhové nástroje bez ohledu na datum jejich uzavření, tedy i na staré půjčky a úvěry. 

 

Zvýšený daňový zisk, jehož 30 % bude oním limitem pro daňovou uznatelnost, se vypočte postupem 

uvedeným v následující tabulce. 

 

Postup výpočtu  Poznámka  

Výsledek hospodaření upravený dle ZDP, 
tj. daňový základ pro sazbu daně 19 % 

Připočteny všechny nedaňové náklady, účetní 
opravné položky, účetní rezervy, atd.  

+ základy daně vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně. 

Příjmy např. z podílu na zisku, zaúčtovány ve 
finančních výnosech v netto částce. 

+ samostatný základ daně, zdaňovaný 
sazbou daně podle § 21 odst. 4 

Příjmy z podílu na zisku ze zahraničí, 
zaúčtovány ve finančních výnosech v brutto 
hodnotě. 

+ odpisy majetku uplatněné jako výdaj 
vynaložený na dosažení, zajištění 
a udržení zdanitelných příjmů 

Daňové odpisy hmotného nebo nehmotného 
majetku, účetní odpisy drobného dlouhodobého 
majetku. 

+ daňově uznatelné odpisy oceňovacího 
rozdílu k nabytému majetku nebo 
goodwillu vzniklého z koupě obchodního 
závodu  

Vypočtené dle § 23, odst. 15 ZDP (rovnoměrné 
na 180 měsíců). 

+ nadměrné výpůjční výdaje (nákladové 
úroky, včetně souvisejících nákladů, 
snížené o výnosové úroky)  

Zaúčtováno ve finančních nákladech a 
finančních výnosech, ale také v pořizovací 
ceně dlouhodobého majetku. 

= Zvýšený daňový zisk  Do výše 30% z něho jsou úroky daňově 
uznatelný výdajem. 

 

Další změny souvisí se zdaněním při přemístění majetku přes hranice, novými pravidly pro zdanění 

ovládaných společností či s novými pravidly pro hybridní nesoulady. Tyto změny však mají navrženu účinnost 

až od 1. 1. 2020. 

 

O projednávání návrhu novely vás budeme pravidelně informovat a přinášet další praktické příklady. 



 
 
 

NEWSLETTER 9/2018 

 

Albánie  |  Bulharsko |  Česká republika  |  Chorvatsko  |  Maďarsko  |  Polsko  |  Rakousko |  Rumunsko  |  Slovensko  |  Slovinsko  |  Srbsko 

Nezávislý člen Baker Tilly Europe Alliance 

 

Pro další dotazy 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. Další novinky z boje proti daňovým únikům 

S účinností od 5. 6. 2018 vstoupila v platnost novela daňového řádu, kterou Česká republika implementovala 

evropskou směrnici o mezinárodní správní spolupráci v oblasti daní, která je známá pod zkratkou DAC 5 

(Directive on administrative cooperation). Tato směrnice upravuje pravidla a možnosti mezinárodní výměny 

informací v oblasti daní u států Evropské unie. 

 

Implementací přibyla finanční správě další možnost, jak zjistit informace o daňových subjektech. Správce 

daně si nově může vyžádat od osob podléhajících zákonu proti praní špinavých peněz (daňoví poradci, 

auditoři nebo finanční instituce) informace a dokumenty, které získávají v rámci identifikace a kontroly svých 

klientů. Mezi tyto údaje může patřit například zjištění skutečného vlastníka. 

 

Vyžádání ze strany správců daně může provádět pouze Generální finanční ředitelství a informace takto 

získané může využívat pouze za účelem mezinárodní spolupráce. Výjimkou jsou finanční instituce, od kterých 

může finanční správa vyžadovat údaje získané při identifikaci i pro účely tuzemské správy daní. 

 

V jaké míře bude správce daně tento nástroj získávání informací využívat, ukáže teprve čas. Nicméně z 

vyjádření Ministerstva financí je zjevné, že si od toho slibuje jednodušší způsob rozkrývání karuselových 

podvodů na daních. 

 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Pro další dotazy se obraťte na Jindřicha Trupla, e-mail: jindrich.trupl@tpa-group.cz.  

                                              
  
   
 Jindřich Trupl 
  Daňový poradce, partner 

 
 Tel: +420 222 826 224 
 
 E-mail: jindrich.trupl@tpa-group.cz 
 

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

 

 

 

 

3. Hlášení daňově výhodných přeshraničních uspořádání 

Další novinkou v boji proti daňovým únikům je další směrnice Rady (EU) č.  2018/822 ze dne 25. května 2018, 

kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní 

ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, označovaná jako DAC 6.  Tato směrnice byla dne 5. června 2018 

zveřejněna v Úředním věstníku EU a počátek její platnosti byl určen na 25. června 2018. Musí být opět 

implementována do českého daňového práva a přináší nové povinnosti při přípravě přeshraničních transakcí. 

 

Směrnice zavádí povinnost oznamovat příslušnému správci daně mimo jiné taková přeshraniční uspořádání, 

jejichž hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů je dosažení daňové výhody. Přestože by podle směrnice 

měla být první oznámení podávána až v srpnu 2020, tato oznamovací povinnost se bude vztahovat na 

všechna uspořádání, jejichž uskutečňování poplatník daně zahájí v době mezi 25. červnem 2018  

a 1. červencem 2020. Členské státy jsou povinny zapracovat směrnici do svých právních řádů tak, aby 

zákonná úprava byla účinná nejpozději od 1. července 2020. 

 

3.1. Předmět oznamování 

Směrnice zavádí novou oznamovací povinnost a následnou automatickou výměnu informací mezi členskými 

státy EU, pokud jde o takové uspořádání, které

mailto:jindrich.trupl@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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(i) nese přeshraniční prvek vymezený směrnicí, nebo 

 

(ii) nese některý ze znaků vymezených v příloze směrnice a současně jeho hlavním nebo jedním 

 z hlavních přínosů je získání „očekávatelné“ daňové výhody, nebo 

 

(iii) jde o specifické uspořádání, které nese alespoň jeden specifický znak uvedený v příloze směrnice 

(např. týkající se převodních cen; prvky, které svědčí o možném narušení oznamovací povinnosti 

a automatické výměny informací ohledně finančních účtů; nejasnosti ohledně skutečného 

majitele). 

 

3.2. Osoby povinné oznamovat přeshraniční uspořádání 

Oznamovací povinnost mají zejména tzv. zprostředkovatelé, tedy osoby, které nabízí poradenskou pomoc při 

organizaci a realizaci takového uspořádání. Pokud bude tento zprostředkovatel podléhat zákonné mlčenlivosti 

dle práva svého státu, pak přechází tato oznamovací povinnost na poplatníka daně, který toto uspořádání 

bude využívat (klienta). 

 

3.3. Zpětná působnost 

Oznámeno musí být i takové přeshraniční uspořádání, jehož uskutečňování bylo daňovým poplatníkem 

zahájeno mezi dnem vstupu směrnice v platnost (25. červen 2018) a dnem jejího účinného zapracování 

do právních řádů jednotlivých členských států (tj. nejpozději 1. červencem 2020). 

 

O implementaci v České republice a následných důležitých detailech vás budeme informovat v dalších číslech 

našeho Newsletteru. 

 

V případě dotazů 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   
 
 
 
 
 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
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4. Z dění v TPA 
 

4.1. TPA Polsko s novým sídlem v Katovicích 

Dne 2. srpna 2018 se společnost  

TPA Polsko přesunula své kanceláře 

v Katovicích. V současné době působí naši 

odborníci v moderní budově Brema Office 

Bulding v ulici Al. Roździeńskiego 188H.  

Tato lokalita se nachází v bezprostřední 

blízkosti největších dopravních tepen  

a výstupních tras metropolitní oblasti, díky 

nimž je přístup do budovy pohodlný 

z jakékoli části města a regionu, a to jak 

automobilem, tak i veřejnou dopravou.  

„Je pro nás důležité se nacházet na místě dostupném pro naše zákazníky, abychom byli připraveni se věnovat 

jejich potřebám. Důležitý je moderní interiér i příjemná kancelářská atmosféra. Záleží nám na spokojenosti 

našich zaměstnanců“ okomentoval Łukasz Korbas, partner TPA Polsko, který je zodpovědný za účetní  

a mzdový outsourcingový tým.  

Samotná budova má 6 podlaží a plocha určená pro kanceláře je větší než 6 200 m
2
. Prostor byl navržen 

studiem Wojciech Wojciechowski, který zaručuje modernitu a funkčnost. Zaměstnanci mohou využívat 

nadzemní a podzemní parkoviště, parkovací místa pro jízdní kola a terasu. Každé patro je stejné a v každém 

z nich může pracovat až 150 zaměstnanců. Kancelář TPA Polsko se nachází v 1. patře a zaujímá téměř  

180 m
2
 prostoru. 

 
4.2. Časopis Auditor věnoval poslední dvě čísla daním 

Jana Skálová, partnerka TPA Group, připravila jako odpovědný editor dvě vydání časopisu Auditor, 

k problematice daní. V prvním najdete články, které se věnují aktuálnímu daňovému stavu, druhé je zaměřeno 

výhledově na chystané změny v daňové legislativě i v dlouhodobém horizontu. V námi připravených vydáních 

najdete zajímavé články o profesi daňového poradce, včetně rozhovoru s prezidentkou Komory daňových 

poradců ČR Petrou Pospíšilovou, další daňová témata včetně novely zákona o daních z příjmů, změny účetní 

metody při oceňování cenných papírů, zdanění sdílené ekonomiky a trendy v daňové legislativě. 

Všechna vydání časopisu Auditor jsou veřejně dostupná na webu Komory auditorů ČR 

https://www.kacr.cz/prehled-temat-a-archiv-vydanych-cisel 

https://www.kacr.cz/prehled-temat-a-archiv-vydanych-cisel
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4.3. Přednášky našich specialistů na podzim 2018 

Přichází podzim a s ním i pestrá nabídka vzdělávacích akcí od různých agentur. Opět je tady čas, abychom 

zopakovali vše potřebné pro zdárné sestavení účetní závěrky za rok 2018, připomněli si změny v daňových 

zákonech a připravili se na sestavování daňových přiznání. 

Jako první přinášíme bohatou nabídku jednodenních seminářů od společnosti Notia středisko vzdělávání, 

s.r.o. Dva semináře jsou opakovány, aby ti, co nestihnou první termín v září či říjnu, mohli ještě téma 

absolvovat v listopadu nebo prosinci.  

Sídlo společnosti je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz). Zde 

jsou organizovány tyto akce: 

Termín Téma Přednášející  

25.9. 2018 nebo 

15.11.2018 

Pohledávky/Závazky Jindřich Trupl 

4.10.2018 Daň z příjmů PO – v příkladech Veronika Soukupová 

9.10.2018 Prodej obchodního závodu, vklad, squeeze-out Lukáš Pěsna 

10.10. 2018   nebo 

4.12.2018 

Cash flow v příkladech Markéta Schück 

18.10.2018 DPH v praxi Jindřich Trupl 

24.10.2018 Splatná a odložená daň a jak ji spočítat Rostislav Kuneš 

20.11.2018 Cash flow jednoduše a rychle Markéta  Schück 

22.11.2018 Cenné papíry – teorie a praxe pro podnikatele Eva Šedinová 

4.12. 2018 Daň z příjmů právnických osob - 2019 Veronika Soukupová 
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Další nabídka jednodenních seminářů přichází od společnosti Bova – Polygon. Také tyto semináře se konají v 

budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce: 

Podrobnější informace najdete na http://www.bovapolygon.cz/seminare.php.  

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené 

odborné semináře:   

Termín Téma Přednášející  

9.10.2018 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní 

hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb 

jak porozumět ocenění znalcem 

Tomáš Podškubka  

24. 10. 2018  Přeměny obchodních společností – účetní a daňový 

pohled  

Lukáš Pěsna 

31.10.2018 Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový 

pohled v roce 2018 

Eva Šedinová 

5.12.2018 Organizační složka podniku – odštěpný závod, 

zahraniční osoby 

Jan Soška,  

Lucie Josková 

12.12.2018 Jak správně fakturovat Jindřich Trupl 

Termín Téma Přednášející  

16. 10. 2018  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

19.11.2018 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a 

nemovitostí pro (mírně) pokročilé 

Tomáš Podškubka 

4. 12. 2018  Pohledávky – účetní a daňová příprava na účetní 

závěrku  

Jana Skálová 

http://www.bovapolygon.cz/seminare.php
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13.11.2018 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy Tomáš Podškubka  

19.11.2018 Odštěpný závod (organizační složka podniku) 

zahraniční společnosti v ČR – právní, účetní a daňový 

problematika  

Jan Soška  

Podrobnější informace a přihlášku najdete na https://www.vox.cz/ 

Poslední nabídka je z Controller Intstitutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:   

Termín Téma Přednášející 

21. - 22.11. 
2018 

Akvizice a oceňování firem v praxi 
Petr Dědeček 
Jiří Hlaváč 

28. 11. 2018 Řízení a oceňování investičních projektů 
Jiří Hlaváč 
Jozef Opálený 

12.12. 2018 

 
Due diligence 

 
Jiří Hlaváč 

Semináře se konají v Praze, bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-

treninky/.  

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

https://www.vox.cz/
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/
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5. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na září 
 

Září 2018  
 

10.9. spotřební daň 
– splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

17.9. daň z příjmů 
– čtvrtletní záloha na daň 
 

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

25.9. 

spotřební daň 

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

daň z přidané hodnoty 

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

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

30.9. daň z přidané hodnoty 
– žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH 

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

