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1.  Změna kategorie účetních jednotek 

Zákon o účetnictví od 1. ledna 2016 vymezuje kategorie účetních jednotek a konsolidovaných skupin. Byly 

stanoveny čtyři kategorie velikosti účetních jednotek, hraniční kritéria pro zatřídění účetní jednotky  

do konkrétní kategorie přináší níže připojená tabulka. 

 

Kategorie účetní 

jednotky 

Aktiva celkem Roční úhrn obratu Průměrný počet 

zaměstnanců 

Mikro Do 9 mil. Do 18 mil. Maximálně 10 

Malá Do 100 mil. Do 200 mil. Maximálně 50 

Střední Do 500 mil. Do 1 mld. Maximálně 250 

Velká Nad 500 mil. Nad 1 mld. Více než 250 

 

Všechny existující účetní jednotky byly poprvé zatřízeny k 1. 1. 2016 a v současnosti je vhodné každoročně 

prověřit, zda nebyly splněny podmínky pro přechod mezi kategoriemi. Podmínky pro přechod mezi 

jednotlivými kategoriemi stanovuje zákon o účetnictví následovně: „Pokud ve dvou po sobě následujících 

rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat dvě 

hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky.“ 

 

Rozdíly mezi povinnostmi v jednotlivých kategoriích jsou jak v množství sestavovaných a zveřejňovaných 

účetních výkazů, tak i v jejich rozsáhlosti (zde máme na mysli především podrobnost vykazovaných položek 
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a rozsah přílohy k účetní závěrce). Největší změny při přechodu mezi kategoriemi skupin ve smyslu rozšíření 

zákonných povinností čekají na: 

a) Mikro účetní jednotky, které přejdou do malých účetních jednotek.  

Novinkou pro ně bude zavedení oceňování reálnou hodnotou, pokud tedy mají zejména cenné 

papíry a deriváty. Jde o změnu účetní metody, která je upravena ve vyhlášce v § 61c – Metoda 

ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky.  

b) Malé účetní jednotky, které budou následující období zařazeny mezi střední a velké.  

Tou největší změnou je nutnost rozšířit dokumenty závěrky o Přehled o peněžních tocích a Přehled 

o změnách vlastního kapitálu. Pro sestavení nových výkazů je vhodné jednotkám, kterých se to týká, 

doporučit, aby postupovaly s určitou předvídavostí a sestavily tyto výkazy již za skončené účetní 

období roku 2018. Důvodem pro toto počínání je nutnost zaznamenávat do těchto výkazů i hodnoty 

předchozího účetního období. 

Další změny se týkají především rozšíření přílohy účetní závěrky o dodatečné náležitosti, kterými jsou 

například informace o vlastním kapitálu, cenných papírech a výši odměn kontrolních a správních orgánů. 

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Markétu Schück, e-mail: marketa.schueck@tpa-group.cz. 

 

 

Markéta Schück 
Auditor, partner 

 
Tel: +420 222 826 211 

 
E-mail: marketa.schueck@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

 

 

 

2. Účetní závěrka za rok 2018 

Pomalu se blíží konec roku 2018. Tímto článkem bychom chtěli oslovit účetní jednotky, které používají 

kalendářní rok jako účetní období a čeká je příprava účetní závěrky. Pro snazší průběh prací je dobré 

připravit takový postup, který zefektivní její přípravu. 

 

mailto:marketa.schueck@tpa-group.cz
mailto:marketa.schueck@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Jedním z praktických doporučení je existence vnitropodnikové směrnice nebo metodických pokynů, 

které uvádí přesný postup prací a kroků pro toto hektické období, kdy v krátkém čase musí být provedeno 

hodně kontrol a zaúčtováno množství účetních případů. 

 

Jednou z částí této směrnice, případně samostatnou směrnicí je i postup inventarizace, kterou se ověřuje 

věcná správnost účetnictví, neboli porovnání skutečného stavu závazků a majetku se stavem vykazovaným 

v účetnictví. V případě, že skutečný stav nesouhlasí se stavem účetním, tak je zapotřebí zaúčtovat 

inventarizační rozdíl, což je v lepším případě přebytek, nebo v horším manko. V rámci účtování o manku se 

rozlišují manka, která jsou zaviněná, nezaviněná, anebo se jedná o přirozené úbytky aktiv. Ty musí být 

popsány ve vnitropodnikové směrnici, včetně limitu, ztráta nad tento limit se již považuje za manko. Veškeré 

vnitropodnikové směrnice a metodické pokyny je vhodné meziročně aktualizovat o postřehy z minulého 

období vedoucí k efektivitě prací. 

 

V rámci příprav na účetní závěrku se provádějí i takové uzávěrkové účetní operace, které se týkají účetních 

případů, ke kterým doposud nebyly vystaveny potřebné doklady pro zaúčtování. Do končícího kalendářního 

roku je potřeba zaúčtovat dohadné položky aktivní i pasívní i další položky časového rozlišení.  

Jednou z rizikových oblastí pro účetní jednotky může být účtování o kurzových rozdílech. Všechny účetní 

jednotky, které mají závazky a majetek vyjádřené v cizí měně, mají povinnost k datu účetní závěrky 

přepočítat jeho hodnotu aktuálním kurzem ČNB příslušné měny, vyčíslit a zaúčtovat kurzové rozdíly. 

Účtování o kurzových rozdílech přímo ovlivňuje hospodářský výsledek a spadá do nákladů nebo výnosů, 

které snižují nebo zvyšují základ daně z příjmu. 

 

Další z operací, které je v rámci příprav vhodné provést, je tvorba a zrušení opravných položek k aktivům. 

Opravné položky vyjadřují snížení hodnoty zásob, dlouhodobého majetku a pohledávek. Oblíbené jsou 

zejména zákonné opravné položky k pohledávkám, které mohou být tvořeny dle zákona o rezervách 

a jejichž tvorba je daňovým nákladem.  

Po zaúčtování všech účetních případů je možno přistoupit k sestavení výkazů.  

Rádi bychom také připomněli změny přinesené zákonodárcem ve vyhlášce č. 441/2017 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 500/2002 Sb., provádějící některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. S účinností od 1. ledna 2018 máme možnost nově 

vykazovat časové rozlišení v rozvaze ve dvou variantách:  

1) Jako doposud v položce „D. Časové rozlišení aktiv“ a „D. Časové rozlišení pasiv“. 

2) Nově jako součást pohledávek, kdy bude nově do rozvahy zavedena položka „C.II.3. 

Časové rozlišení aktiv“, a jako součást pasiv na nově zavedené položce „C.III. Časové 

rozlišení pasiv“.  
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Účetní jednotka musí svým rozhodnutím zvolit jednu z možných variant, kombinace obou způsobů 

vykazování není přípustná a přístup pro vykazování musí být stejný jak u aktiv, tak u pasiv 

Druhou změnou, již povinnou pro všechny účetní jednotky, je sloučení položek „A.IV.1. Nerozdělený zisk 

minulých let“ a „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“ do nové jediné položky „A.IV.1. Nerozdělený zisk 

nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“. Tato položka bude obsahovat převedený nerozdělený zisk 

minulých let a převedenou neuhrazenou ztrátu minulých let. 

Následující vykazovaná položka bude přečíslována, jedná se o „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých 

let“. Tato položka obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně (při prvním vykázání 

nebo z vkladů a přeměn). Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování 

o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Tato položka by měla být 

součástí rozhodování valné hromady o rozdělení výsledku hospodaření, tedy je nutno ji každoročně 

„vyčistit“. 

 

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. Připomínáme povinnost doplnit údaje do evidence skutečných majitelů 

V lednovém vydání našeho Newsletteru jsme vás informovali o tom, že vznikla v České republice nová 

evidence, do které musí právnické osoby a svěřenské fondy zapisovat údaje o svých skutečných majitelích. 

  

Skutečný majitel je definován jako fyzická osoba, která má možnost vykonávat rozhodující vliv v daném 

subjektu. Nezáleží na tom, zda jde o vliv přímý, nebo nepřímý prostřednictvím jiných subjektů. Například 

u obchodních korporací se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba, která sama nebo společně 

s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo má podíl na základním 

kapitálu větší než 25 %, případně která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.  

 

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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Není-li skutečný majitel, nebo nelze-li jej určit dle výše uvedených kritérií, je za skutečného majitele 

považován člen statutárního orgánu, případně zástupce právnické osoby v tomto orgánu. 

 

Důležité je, že jako skutečného majitele je potřeba vždy uvést fyzickou osobu. Pokud je tedy např. jediným 

majitelem společnosti A společnost B, je potřeba zkoumat majitele společnosti B a takto případně 

postupovat ve vlastnické hierarchii až k fyzickým osobám na jejím vrcholu. Na tomto místě je potřeba 

připomenout, že povinnost vést si záznamy o svém skutečném majiteli mají právnické osoby již od počátku 

roku 2017. 

 

Do evidence, kterou vedou rejstříkové soudy, se zapisují základní identifikační údaje skutečného majitele, 

kterými jsou jméno, adresa, datum narození a státní příslušnost, a dále údaj o tom, proč je považován za 

skutečného majitele, tedy např. výše podílu na hlasovacích právech. Žádost o zápis se podává na vzorových 

formulářích zveřejněných Ministerstvem spravedlnosti, podobně jako například u obchodního rejstříku. Návrh 

na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány 

(např. pokud má právnická osoba skutečného majitele mimo Českou republiku, je nutno doložit jeho 

totožnost). 

 

Připomínáme tedy povinnost pro existující právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které mají 

povinnost údaje do nové evidence doplnit do konce roku 2018. Do tohoto data je rovněž zápis 

osvobozen od soudního poplatku.  

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz.  

 

 

 

                                           Jan Soška 
                                           Daňový poradce, partner 

 
                                                Tel.: +420 222 826 229 

 
                                                E-mail: jan.soska@tpa-group.cz 
 
                                                TPA 
                                                Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jan.soska@tpa-group.cz
mailto:jan.soska@tpa-group.cz
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4. Návrh novely zákona o investičních pobídkách 
 

Rádi bychom vás informovali o novele zákona o investičních pobídkách, jejíž znění bylo dne 26. září 2018 

schváleno vládou. Následně novelu zákona čeká projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu a nezbytná 

je i akceptace ze strany Evropské komise. Očekávaná platnost novely je od poloviny roku 2019.  

 

Smyslem stávajícího znění zákona o investičních pobídkách je poskytování různých forem veřejné podpory 

subjektům z oborů průmyslu výrobní i nevýrobní povahy, přičemž jejich hlavním cílem doposud bylo 

především snížení nezaměstnanosti.  

 

Předkládaná novela se nyní zaměřuje na posílení podpory projektů s vyšší přidanou hodnotou, čímž se 

snaží podpořit tvorbu nových pracovních míst pro zaměstnance s vyšší kvalifikací, resp. vytvořit tlak na růst 

jejich kvalifikace, mezd a produktivity práce. Předmětem podpory tedy budou především investice 

v technologickém centru a centru strategických služeb. Novela zákona o investičních pobídkách by také 

měla přinést zrušení podmínky vzniku nových pracovních míst v rámci výroby ve zpracovatelském průmyslu, 

jelikož při zvyšování efektivity výrobních procesů a růstu investic do technologií (vyšší stupeň automatizace  

a digitalizace výroby) logicky klesá požadavek na personální zajištění výroby.  

 

Dále návrh usiluje o zvýšení dostupnosti investičních pobídek pro malé a střední podnikatele prostřednictvím 

snížení výše vstupních kritérií (hodnoty investice) na polovinu, cílenou podporu investic do hospodářsky 

problémových regionů a zvýšení flexibilnosti systému veřejné podpory v závislosti na aktuálním vývoji 

hospodářské situace. Konkrétní parametry podporované investice nemají být stanoveny zákonem, ale 

prováděcím právním předpisem (nařízením vlády). Nejvýraznější změnou je ovšem skutečnost, že veškeré 

žádosti o investiční pobídky by měly podléhat výhradnímu schválení vládou. 

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Polanskou, email: lenka.polanska@tpa-group.cz. 

   
  
 Lenka Polanská 
 Daňový poradce, partner 

 
 Tel: +420 222 826 216 

 
 E-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz 
 

 TPA 
 Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 

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

mailto:lenka.polanska@tpa-group.cz
mailto:lenka.polanska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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5. Nezapomeňte na Country by Country Reporting  

V souvislosti s implementací směrnice Evropské Unie DAC IV byla v loňském roce zavedena povinnost 

sestavovat tzv. zprávu podle zemí (Country by Country Report).  

Jak jsme vás již informovali v Newsletteru 9/2017, tato povinnost se týká společností v rámci nadnárodních 

skupin, jejichž konsolidované výnosy za bezprostředně předcházející období přesahují 750 mil. EUR. Za 

první vykazované období jsou považována období započatá po 1. 1. 2016 včetně.  

V rámci každého dalšího období je třeba ověřit, zda skupina, která se k reportování zprávy podle zemí 

nahlásila, stále splňuje dané podmínky (zejména výši konsolidovaných výnosů). V opačném případě je třeba 

ověřit, zda skupina, která doposud zprávu podle zemi nepodávala, náhodou tyto podmínky nově nenaplnila. 

Případné změny v podobě nenaplnění, nebo naopak nového splnění podmínek pro sestavení zprávy podle 

zemí je nutno nahlásit správci daně. Ve lhůtě 15 dnů je dále nutno správci daně hlásit také veškeré změny 

v údajích, které byly uvedeny v původním ohlášení ke zprávě podle zemí. Jestliže v již dříve nahlášených 

údajích nedošlo k žádné změně, není zapotřebí činit ničeho. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz.  

 

 

 

                                           Jan Soška 
                                           Partner, daňový poradce 

 
                                                Tel.: +420 222 826 229 

 
                                                E-mail: jan.soska@tpa-group.cz 
 
                                                TPA 
                                                Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
  

mailto:jan.soska@tpa-group.cz
mailto:jan.soska@tpa-group.cz
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6. Z dění v TPA 
 

6.1. TPA Česká republika je dodavatelem ERP HELIOS Orange 

Na počátku října 2018 se společnost TPA ČR připojila k síti autorizovaných dodavatelů systému HELIOS 

Orange od výrobce Asseco Solutions, a.s.  

HELIOS Orange je jedním z nejrozšířenějších ERP systémů v ČR a nabízí svým uživatelům vysokou 

flexibilitu a možnosti ve všech oblastech firemních procesů od výroby, skladového hospodářství, obchodní 

agendy až po ekonomickou část.  

V TPA disponujeme týmem zkušených konzultantů v oblasti ERP a také znalosti podnikových procesů. Proto 

jsme se rozhodli se o tyto zkušenosti podělit i s našimi zákazníky a nabídnout jim komplexní řešení jejich 

informačního systému. Jako certifikovaný partner HELIOS Orange je TPA ČR připravena dodat licence 

systému, jeho implementaci a následnou systémovou podporu ve velmi vysoké kvalitě a odbornosti 

pramenící z mnohaletých zkušeností. 

Více naleznete na https://www.tpa-group.cz/cs/sluzby/informacni-systemy/. 

 

 
 
 
 

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jana Líbala, e-mail: jan.libal@tpa-group.cz.  

 

 

 

                                           Jan Líbal 
                                           Senior manažer 

 
                                                Tel.: +420 222 826 259 

 
                                              E-mail: jan.libal@tpa-group.cz 
 
                                                TPA 
                                              Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

  

https://www.tpa-group.cz/cs/sluzby/informacni-systemy/
mailto:jan.libal@tpa-group.cz
mailto:jan.libal@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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7. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na listopad 
  

Listopad 2018  
 

9.11. spotřební daň 
– splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

20.11. daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů  
fyzických osob ze závislé činnost 
 

26.11. 

spotřební daň 

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

daň z přidané hodnoty 

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

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

30.11. 

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

daň z nemovitých věcí 
− splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší  
než 5 000 Kč) 

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 

 

http://www.tpa-group.cz 

http://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/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

