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1. Novela zákona o DPH pro rok 2019 

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), která by měla začít převážně 

platit od 1. ledna 2019 a je součástí tzv. daňového balíčku. První čtení daňového balíčku je plánováno na 

schůzi poslanecké sněmovny od 23. října. 

 

Změny v DPH jsou vyvolány již tradičně i) změnami evropské legislativy, ii) zásadními judikáty Evropského 

soudního dvora, iii) věcnými změnami a iv) legislativně technickými změnami potvrzujícími stávající stav.   

V následujícím textu vám přinášíme stručné informace o některých z nich. 

Poukazy 

Nová pravidla pro poukazy (vouchery) patří mezi novinky unijního práva. Členské státy jsou v souladu se 

směrnicí povinny sjednotit pravidla při vydávání a uplatnění poukazů. Novela obsahuje rozdělení poukazů na 

i) jednoúčelové a ii) víceúčelové a definuje jednoúčelové jako poukazy na předem dostatečně známé plnění, 

ostatní poukazy budou považovány za víceúčelové. Rozlišení poukazů na jednoúčelové a víceúčelové má 

následně vliv na jejich zdanění při vydání, převodu a uplatnění. 

 

 Předmět DPH 

Poukazy Vydání poukazu Převod poukazu Uplatnění poukazu 

Jednoúčelový ANO ANO NE 

Víceúčelový NE NE ANO 

Finanční leasing 

Novelou dochází ke změně definice tzv. pravého leasingu, tj. finančního leasingu, který je z pohledu DPH 

považován za dodání zboží s povinností odvést DPH při předání předmětu leasingu, tedy na počátku leasingu. 

Nově by za finanční leasing z pohledu DPH měly být považovány i leasingové smlouvy s opcí nájemce nabýt 

vlastnické právo k předmětu leasingu, jestliže se využití opce jeví jako jediná ekonomicky rozumná volba. 



Jedná se o reakci na rozsudek ESD C-164/16 a dle přechodných ustanovení by se měla nová definice týkat 

smluv, které budou uzavřeny po účinnosti novely, nebo těch, kde k předání předmětu leasingu dojde po 

účinnosti novely. 

Povinné osvobození nájmů nemovitostí pro bydlení 

V současném zákoně o DPH je volba zdanění u nájmu nemovité věci jinému plátci pro uskutečňování jeho 

ekonomické činnosti. Novela zavádí omezení této volby v případech, kdy předmětem nájmu jsou stavby, části 

staveb, jednotky, právo stavby a pozemek, jejichž součástí jsou plně nebo převážně prostory, které jsou 

určeny pro trvalé bydlení. Nově bude nutné tyto nemovité věci pronajímat vždy osvobozeně bez nároku na 

odpočet DPH, a to bez ohledu na status příjemce a účel, pro který nemovitou věc využívá. Navrhovaná 

účinnost tohoto omezení je od 1. 1. 2021. 

Služby související s nájmem 

Novela znovu zavádí speciální stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u služeb, které pronajímatel 

nakupuje a dále poskytuje (přefakturovává) v souvislosti s nájmem. U těchto služeb bude DUZP stanoveno na 

okamžik, kdy pronajímatel zjistí skutečnou výši „přefakturované“ částky. Jedná se o věcnou změnu, která 

reaguje na praxi, kdy v mnoha případech je nereálné splnit DUZP požadované zákonem. 

Korekce původně uplatněného odpočtu DPH u významné opravy nemovité věci 

V případě dodání nemovité věci bude nově nutné zkoumat „významné“ opravy, které byly provedeny na 

dodávané nemovité věci v období 10 let před dodáním. Rozšíří se tak dosavadní povinnost/právo úpravy 

odpočtu DPH z dlouhodobého majetku o opravy provedené na nemovité věci. Následující příklad uvádí 

důvodová zpráva k novele. 

 

„V praxi se úprava odpočtu z tohoto titulu bude vztahovat například na situace, kdy plátce na nemovitosti, 

kterou používal pro uskutečňování zdanitelných plnění, provedl opravu, u vstupů pro opravu si uplatnil nárok 

na odpočet daně, a poté nemovitost prodal, přičemž dodání nemovitosti bylo osvobozené od daně bez nároku 

na odpočet daně.“ 

 

Za významnou opravu bude považována oprava v celkové výši nad 200 tis. Kč bez DPH. Podle přechodných 

ustanovení se v případě oprav, které byly započaty před 1. 1. 2019 a dokončeny po 1. 1. 2019, může plátce 

rozhodnout, zda úpravu provede. 

Přerušení lhůty u opravy základu daně 

Je navrženo přerušení tříleté lhůty pro opravu základu daně. Dle stávajícího znění zákona je možné vystavit 

opravný daňový doklad, např. z důvodu zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, pouze po 

dobu 3 let od původního plnění. Tříletá lhůta se bude nově přerušovat po dobu soudního nebo rozhodčího 

řízení, které je vedeno v souvislosti s předmětným plněním a má vliv na výši základu daně. Stejným 

způsobem se bude postupovat i v případě insolvenčního řízení, kdy lhůta pro opravu základu daně nepoběží  

v období ode dne zahájení insolvenčního řízení do dne schválení reorganizačního plánu. 

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky 

Stávající právní úprava připouští opravu výše daně (snížení) při nezaplacení pouze u pohledávek za dlužníky 

v insolvenčním řízení řešeném konkursem. Nová úprava umožní opravy i v dalších případech nezaplacení. 

 



Výpočet daně 

Změny ve výpočtu daně by měly vést ke stejné částce výše daně při výpočtu zdola i shora. Vzhledem k tomu, 

že tato změna může vyvolat u některých plátců zásah do informačních systémů, je zároveň přechodným 

ustanovením poskytnut časový prostor 6 měsíců, po které lze postupovat při výpočtu daně „po staru“. 

Fikce „reverse charge“ 

Podle současného znění zákona mohou plátci využít fikci správnosti v režimu přenesení daňové povinnosti 

(tuzemský reverse charge) pouze u vyjmenovaných plnění. V praxi to znamená, že plnění mezi dvěma plátci 

podléhá tuzemskému reverse charge také, pokud jsou dodavatel a odběratel ve shodě, že plnění je 

vyjmenovaným plněním. 

 

Podle důvodové zprávy může být obtížné správně zařadit zboží nebo službu (celní sazebník, klasifikace 

produkce), a proto se možnost fikce nově rozšíří pro všechna plnění, která podléhají tuzemskému reverse 

charge. Pokud se tedy plátci shodnou na přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění, správce tento 

režim nebude zpochybňovat, leda by se jednalo o plnění, které se od těchto plnění zjevně odchyluje. 

Nová lhůta pro pokutu za kontrolní hlášení 

Podle novelizovaného ustanovení zaniká povinnost platit pokutu v souvislosti s kontrolním hlášením, pokud 

správce daně nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti. Podle 

přechodných ustanovení se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty. 

 

Pro další dotazy k této oblasti se obraťte na Romanu Pelcovou, e-mail: romana.pelcova@tpa-group.cz. 

  
 
 Romana Pelcová 
 Daňový poradce, partner 
 
 Tel.: +420 222 826 341 
 E-mail: romana.pelcova@tpa-group.cz 
 
 TPA 
 Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
 www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 
 
 
2. Daň z nabytí nemovitých věcí při koupi administrativní budovy: jak předem 

odhadnout její výši? 

Asset deal a daň z nabytí 

Asset Deal, neboli prodej nemovitosti, znamená i povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Ta 

v současnosti činí 4 % z tzv. nabývací hodnoty nemovitosti a platí ji kupující (i když obchodně je časté, že se  

o tento náklad „podělí“). Nabývací hodnotou může být v případě administrativních budov dle zákonného 

opatření senátu č. 340/2013 Sb. buď sjednaná cena (dohodnutá kupní cena), nebo tzv. srovnávací daňová 

hodnota. Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z té hodnoty, která je vyšší. Srovnávací daňová hodnota je 

obecně částka odpovídající 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty, přičemž poplatník si může zvolit, zda 

bude aplikovat směrnou hodnotu, či cenu zjištěnou. Cena zjištěná je cena stanovená podle oceňovací 
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vyhlášky č. 441/2013 Sb.; směrnou hodnotu zjišťuje finanční úřad, v případech oceňování administrativních 

budov ji však nelze aplikovat. Dále se tedy zaměříme pouze na situaci, kdy srovnávací daňová hodnota je 

cena zjištěná. 

  

Pro investora je důležité vědět, zda bude platit daň z ceny sjednané, či ze 75 % ceny určené oceňovací 

vyhláškou, tj. ceny zjištěné. Abychom to zjistili, je třeba tyto dvě ceny porovnat. Dále vyjdeme z toho, že 

dohodnutá kupní cena nemovitosti odpovídá tržní ceně (hodnotě) nemovitosti.  

 

V následujícím textu si uvedeme hlavní odlišnosti mezi tržním a vyhláškovým oceněním kancelářských budov, 

abychom byli schopni identifikovat, která cena nemovitosti bude ve výsledku pravděpodobně vyšší a stane se 

základem pro placení daně. Porovnání je zjednodušené. 

Porovnání odhadu tržní hodnoty a ceny zjištěné 

K odhadu tržní hodnoty kancelářských budov je standardně využívána výnosová metoda. Hodnota vypočtená 

touto metodou v sobě zahrnuje jak hodnotu budovy, tak hodnotu pozemku, na němž se budova nachází. 

Princip této metody je následující. Nejprve se určí velikost ročních příjmů z nemovitosti (celkový roční příjem  

z nájemného), od této hodnoty se odečtou náklady, které vlastníkovi budovy plynou z jejího provozování (bez 

nákladů určených k přefakturaci), a nakonec je tento výsledný čistý roční příjem vydělen výnosovou mírou 

nemovitosti. Celý výpočet shrnuje následující vzorec:  

 

 
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑛á𝑗𝑚𝑢 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑘𝑎

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣á 𝑚í𝑟𝑎
= 𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 

 

 

Dle oceňovací vyhlášky se cena zjištěná stavby a pozemku stanovuje zvlášť. Administrativní budovy se 

oceňují kombinací výnosové a nákladové metody. V konečném výsledku má obvykle výrazně větší váhu cena 

stavby zjištěná výnosovým způsobem. Cena nemovitosti určená výnosovým způsobem se určí podle 

obdobného vzorce jako v případě tržního ocenění: 

 

 
𝑁

𝑝
∗ 100 =  𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑦 𝑧𝑗𝑖š𝑡ě𝑛á 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣ý𝑚 𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑒𝑚 

 

 

Proměnná N udává velikost ročního příjmu z nájemného upravenou srážkami dle vyhlášky. Proměnná „p“ 

udává velikost výnosové míry v procentech. 

I. Výnosová míra  

Prvním důležitým rozdílem mezi tržním a vyhláškovým oceněním je velikost aplikované výnosové míry. 

Výnosová míra u prime nemovitostí (nejlepších kancelářských budov na českém trhu) ke konci roku 2017 

činila 4,85 %. Zatímco v případě tržního ocenění odpovídá aplikovaná výnosová míra realitě na konkrétním 

trhu, a liší se tím pádem v závislosti například na lokalitě, standardu a stáří budovy, oceňovací vyhláška 

aplikuje fixní výnosovou míru pro všechny administrativní budovy v ČR, a to ve výši 6,50 %. Následující graf 

zobrazuje vývoj tržní výnosové míry prime kancelářských budov v ČR a výnosové míry pro kancelářské 

budovy stanovené oceňovací vyhláškou. 



Z grafu je zřejmé, že výnosová míra stanovená oceňovací vyhláškou reaguje jen velmi omezeně na změny  

v tržních podmínkách – v období let 2009 – 2017 došlo pouze k poklesu o 0,5 p.b. Rozdíl ve výši výnosové 

míry mezi tržním a vyhláškovým oceněním zapříčiňuje, že v případě prime nemovitostí (např. nová 

kancelářská budova v centru Prahy) bude cena nemovitosti zjištěná výnosovým způsobem nižší než její tržní 

hodnota. 

 

U starší kancelářské budovy v menším městě by naopak mohla být cena zjištěná vyšší. Velikost tohoto vlivu 

může dosahovat až řádu desítek procent v závislosti zejména na lokalitě a standardu budovy. 

II. Velikost ročních nákladů na provoz budovy 

Oceňovací vyhláška stanoví, že celkový roční příjem z pronájmu administrativní budovy je třeba ponížit  

o 40 % a dále o dodatečných maximálně 10 % v závislosti na velikosti nájemného za pozemek, na němž se 

nemovitost nachází, popřípadě v závislosti na ceně daného pozemku. Velikost nákladů na provoz je v případě 

prime nemovitostí nejčastěji do 5 % ročního příjmu z pronájmu budovy, což je obvykle aplikováno v tržním 

oceňování. Obdobně jako v případě výnosové míry je fixní pojetí nákladů v rozmezí 40 - 50 % příjmů 

v případě ceny zjištěné možným důvodem odchylky od tržní hodnoty. U prime nemovitostí tak lze očekávat 

větší rozdíly vedoucí k tomu, že cena zjištěná bude menší než tržní hodnota. 

 

S rostoucím stářím budovy rostou vynakládané finanční prostředky. V případě starých budov v nelukrativních 

lokalitách mohou náklady dosahovat až řádu desítek procent příjmů ročně. Z toho vyplývá, že čím nižší 

standard a horší lokalitu má oceňovaná nemovitost, tím nižší lze u ní očekávat rozdíl mezi cenou zjištěnou  

a tržní hodnotou vlivem rozdílného řešení nákladů a nelze vyloučit ani situace, kdy bude cena zjištěná vyšší 

než tržní hodnota. 

III. Cena pozemku  

V případě tržního ocenění je hodnota pozemku již zahrnuta v konečném výsledku ocenění výnosovou 

metodou. V případě určení ceny dle oceňovací vyhlášky se cena pozemku k ceně budovy zvlášť přičítá. Tento 

faktor (na rozdíl od dvou výše zmíněných) navyšuje celkovou cenu zjištěnou nemovitostí. Cena zjištěná 

pozemku závisí především na jeho lokalitě. Přičtení ceny pozemku navýší celkovou zjištěnou cenu 

nemovitostí v případě prime kancelářských budov, kdy toto navýšení může činit i 20 %. 
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IV. Rozvojové možnosti okolí 

Další odlišností vyhláškového a tržního ocenění je v případě vyhláškového ocenění aplikace cenové přirážky 

zohledňující budoucí rozvojové možnosti oceňované nemovitosti a jejího okolí. Obvykle se jedná o přirážku  

ve výši do cca 15 % z ceny stavby. Nejvyšší hodnota přirážky je aplikována na stavby nacházející se v 

centrech velkých měst a v rozvíjejících se oblastech. U tržního ocenění se tyto přirážky neaplikují. Tento faktor 

tedy může způsobit, že cena zjištěná bude vyšší než tržní hodnota. 

Závěr 

Pokud shrneme všechny výše uvedené rozdíly v postupech ocenění, dojdeme k závěru, že v případě prime 

nemovitostí a moderních kancelářských budov v ČR (zejména pak v Praze) lze očekávat, že cena dle 

oceňovací vyhlášky bude nižší než dohodnutá kupní cena. Protože základem daně z nabytí nemovitých věcí 

je 75 % ceny zjištěné, je výsledek poměrně komfortní. Opačné situace, kdy vyhlášková cena nemovitosti vyjde 

vyšší než dohodnutá kupní cena, mohou nastat zejména v případech budov nízkého standardu, ve špatném 

technickém stavu a/nebo mimo prime lokality. Hrubé porovnání obou možných základů daně z nabytí v 

konkrétním případě pro Vás naši specialisté rádi zpracují. 

 

Pro další dotazy k této problematice se obraťte na Tomáše Podškubku, e-mail: 

tomas.podskubka@tpa-group.cz. 

 

 
 
Tomáš Podškubka 
Senior manažer 
 
Tel.: +420 222 826 351 
E-mail: tomas.podskubka@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 
 
3. Benefity na pokračování V:  Sportovní a kulturní akce 

V tomto díle benefitů na pokračování se budeme věnovat příspěvkům zaměstnavatele na sportovní a kulturní 

akce, jak jsou zdaněny z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. 

 

Obliba sportu stoupá a řada zaměstnavatelů se snaží své zaměstnance ve sportovních aktivitách podporovat. 

Protože sportující člověk je zdravý člověk! Níže rozebírané benefity, tedy plnění peněžního či nepeněžního 

charakteru, musí být zakotveny v kolektivní smlouvě, vnitropodnikové směrnici nebo pracovní smlouvě (dle 

§ 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona o daních z příjmů). Řada sportovních a kulturních benefitů se vztahuje i na 

rodinné příslušníky. 

Vstupenky na kulturní a sportovní akce, permanentky a karty na využití sportovního zařízení  

Náklady na pořízení vstupenek na kulturní nebo sportovní akce, případně vstupních karet nejsou  

u zaměstnavatele daňovým výdajem, u zaměstnance však nevstupují do základu daně z příjmů a nejsou ani 

započteny do základu pro pojistné. DPH při pořízení na vstupu není možno odečíst. Tento oblíbený benefit, 

mailto:tomas.podskubka@tpa-group.cz
mailto:tomas.podskubka@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/


který není nijak limitován roční částkou, musí mít nepeněžní formu a může být poskytnut i rodinným 

příslušníkům. 

Nákup rekreačních poukazů či nepeněžní příspěvky na rekreaci a zájezdy do 20 000 Kč za rok 

Jedná se o daňově neuznatelné náklady zaměstnavatele, které však nejsou dodaněny zaměstnanci, ani se  

z nich neodvádí pojistné. Nárok na odpočet DPH nelze uplatnit. Příkladem může být faktura od hotelu nebo 

cestovní kanceláře vystavena na zaměstnavatele, který si část, na kterou nechce přispívat, zaúčtuje jako 

pohledávku vůči zaměstnanci, nebo cestovní kancelář přímo vystaví jen část hodnoty zájezdu na 

zaměstnavatele. Limit 20 000 Kč se počítá nejen za rok, ale dohromady za zaměstnance a jeho rodinné 

příslušníky. 

Náklady na provoz pronajatého sportovního zařízení 

Jedná se o daňově neuznatelné náklady zaměstnavatele, které však nejsou dodaněny zaměstnanci, ani se  

z nich neodvádí pojistné. Nárok na odpočet DPH nelze uplatnit. Příkladem může být nájem tělocvičny, kde 

zaměstnanci hrají každou středu odpoledne volejbal. Nájemcem je zaměstnavatel, na pronájem jsou 

vystavovány faktury včetně DPH. Jedná se o typicky neuznatelný náklad bez možnosti odpočtu DPH (vstup 

neslouží pro ekonomickou činnost), ze strany zaměstnance se jedná o nepeněžní nelimitovaný osvobozený 

příjem. Stejně tak by byl hodnocen nájem bowlingové haly na vánoční turnaj zaměstnanců. 

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

4.1. TPA oslavila 25. narozeniny 

 

  

Začátkem října společnost TPA 

oslavila své 25. narozeniny 

v pražské restauraci SaSaZu.        

Na slavnostní večer přijeli i kolegové 

z Rakouska a Baker Tilly Europe 

Alliance. Na programu byla kromě 

oficiálního zahájení a několika 

proslovů také možnost naučit se 

ruční výrobě Bang Chang rolky – 

kterými je restaurace SaSaZu 

vyhlášená – nebo se nechat zvěčnit 

karikaturistou či si domů odnést svou 

vystřiženou siluetu. Společnost TPA 

slavila sice narozeniny, ale místo 

aby dárek dostala, tak ho raději dala. 

Rostislav Kuneš, partner TPA Česká 

republika, spolu s Leopoldem 

Kühmayerem, partnerem TPA 

Rakousko, předali šek na 100 000 Kč Marii Řezníkové, ředitelce Nadačního fondu Rozum a Cit, který 

zajišťuje podporu náhradním rodinám a opuštěným dětem. TPA fond již několik let podporuje nejen 

finančně, ale také materiálně. 

 

4.2. Seminář Investování a obchodování ve Švédsku – právní a daňové aspekty 

Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR si vás dovolujeme pozvat na odborný seminář zaměřený na 

právní a daňové aspekty podnikání, obchodování a investování ve Švédsku. 

 

Seminář se uskuteční dne 8. 11. 2018 od 9:30 v prostorách společnosti TPA na adrese Antala Staška 

2027/79, Praha 4. 

 

Témata přednášek: 

 

 Podnikání ve Švédsku a vysílání pracovníků z pohledu švédského práva 

 

 Vysílání zaměstnanců, práce v zahraničí z pohledu českého pracovního práva 

 

 Podnikání ve Švédsku – daňové aspekty z pohledu právnických i fyzických osob 

 

 Vysílání zaměstnanců, podnikání v zahraničí z pohledu českého daňového práva a pojištění 

 



Seminář není zpoplatněn. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o přihlášení prostřednictvím e-mailu na 

marketing@tpa-group.cz nejpozději do 26. 10. 2018. 

 

 

4.3. Další 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, zopakovali si změny v daňových 

zákonech a připravili se na sestavování daňových přiznání. 

Jako první přinášíme nabídku jednodenních seminářů od společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo 

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

organizovány tyto akce: 

 

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: 

Termín Téma Přednášející  

24.10.2018 Splatná a odložená daň a jak ji spočítat Rostislav Kuneš 

15.11.2018 Pohledávky/Závazky Jindřich Trupl 

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 pro rok 2019 Veronika Soukupová 

4.12.2018 Cash flow v příkladech Markéta  Schück 

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  

19.11.2018 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a 

nemovitostí pro (mírně) pokročilé 

Tomáš Podškubka 

mailto:marketing@tpa-group.cz


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  

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 

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 daňová 

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 hotelu Duo, Praha 9, bližší informace najdete na 

https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/ 

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

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

závěrku  

Jana Skálová 

http://www.bovapolygon.cz/seminare.php
https://www.vox.cz/
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/
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5. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na říjen 

Říjen 2018  
 

1.10. daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 
2018 
 

10.10. spotřební daň 
– splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 
 

16.10. daň silniční 
– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018 

20.10. daň z přidané hodnoty 
− daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
 

25.10. 

daň z hazardních her 
− daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018 

spotřební daň 

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

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018 
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018 
− kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018 
 

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

30.10.  
– podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství 
biopaliv a splatnost související jistoty 

31.10. 

daň z přidané hodnoty  

− poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle  
§ 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 
následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové 
registrace 

daň z příjmů 
− odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  
za září 2018 

  

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
http://zakony.penize.cz/235-2004-sb-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty#par_95
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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/
https://www.tpa-group.com/
https://www.tpa-group.cz/#newsletter-subscription
mailto:info@tpa-group.cz

