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1. Oznamování osvobozených příjmů 

O povinnosti oznamovat správci daně osvobozené příjmy jsme vás již informovali v minulých letech v našem 

Newsletteru. Pro řadu osob se zdá, že je tato povinnost nemůže zastihnout, ale v dalších řádcích tohoto 

textu se můžete přesvědčit, že jsou případy, kdy tato povinnost přijde i na nepodnikalele, běžné občany. 

 

Prodej akcií či podílů na korporaci, kdy prodejní cena je hrazena ve splátkách 

Prvním příkladem je poplatník, který prodal svou firmu, tedy přesněji prodal akcie či podíly na své kapitálové 

korporaci. Prodej realizoval na podzim roku 2017 a sjednaná kupní cena bude hrazena ve třech splátkách po 

20 mil. Kč. První splátku obdržel poplatník v roce 2017, druhou v roce 2018 a třetí dostane na podzim roku 

2019. Z této situace mu vyplývá povinnost oznamovat každý rok správci daně přijatý osvobozený příjem ve 

výši splátky, tedy každoročně částku 20 mil. Kč.  

 

Oznámení příjmů z titulu dědictví  

V případě dědictví bude ke dni pravomocného skončení dědického řízení zcela jednoznačné, jaký majetek  

a v jaké hodnotě dědic zdědí. Pokud hodnota zděděného majetku přesahuje 5 mil. Kč, vznikl dědici 

osvobozený příjem z pohledu zákona o daních z příjmů. Jedná se o jediný právní důvod nabytí majetku, 

proto nelze „rozdělit“ dědictví na jednotlivé části nedosahující 5 mil. Kč. Správci daně je proto nutno podat 

oznámení o celkové hodnotě zděděného majetku, nikoliv o jeho jednotlivých složkách. 

Do limitu pro oznamovací povinnost se zahrnuje příjem z dědictví nesnížený o dluhy, nikoliv výsledná výše, 

o kterou se zvýšilo jmění poplatníka (tj. příjmy po zohlednění dluhů). Zdědí-li poplatník např. sbírku 

uměleckých děl oceněnou na 25 mil. Kč spolu s dluhy ve výši 21 mil. Kč, vztahuje se na něho oznamovací 

povinnost. Osvobozené příjmy z titulu dědictví budou oznamovány za zdaňovací období, ve kterém došlo 

k pravomocnému skončení dědického řízení.  

 

Odborný odhad osvobozeného příjmu 

 

V případě osvobozených příjmů z titulu darů a dědění, respektive bezúplatných příjmů, může poplatník výši 

osvobozeného příjmu odborně odhadnout (pomocí např. srovnání cen obdobných nemovitostí dle 
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dostupných nabídek) a nemusí pro tyto účely zpracovávat znalecký posudek dle zákona č. 151/1997 Sb.,  

o oceňování. Správce daně v těchto případech nebude poplatníka vyzývat k doložení výše bezúplatného 

příjmu znaleckým posudkem. 

 

Termín pro podání oznámení  

 

Oznámení o osvobozených příjmech musí podat fyzické osoby do konce lhůty pro podání daňového přiznání 

za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržely. V případě plné moci udělené daňovému poradci pro podání 

daňového přiznání je oznámení možné podat v prodloužené lhůtě. Ačkoli je podání oznámení vázáno na 

lhůtu pro podání daňového přiznání, jedná se o samostatné podání, které nemá vazbu na daňové přiznání. 

Jinak řečeno, povinnost podat oznámení mají všechny osoby, které ve zdaňovacím období získaly 

osvobozený příjem, bez ohledu na to, zda podávají, či nepodávají přiznání k dani z příjmu fyzických osob. 

 

Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu  

 

Nesplnění této povinnosti je bohužel spojeno s pokutami, které nejsou zanedbatelné. Dle § 38w zákona  

o daních z příjmů poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud 

nepodá oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob ve lhůtě, ve výši 

 

a) 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní následně, aniž by k tomu byl vyzván, 

b) 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté,  

    co byl k tomu vyzván, nebo 

c) 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě. 

    Pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu lze uložit nejpozději do uplynutí lhůty pro stanovení daně. 

 

Pro další informace k této oblasti kontaktujte 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 
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2. Nebojte se nového informačního systému 

„Potřebujeme nový informační systém.“ Touto větou začíná většina projektů, jež mají za cíl implementovat 

nový ERP systém. Důvody, které vedou k tomuto rozhodnutí, většinou souvisí s vnitřní efektivitou celého 

podniku. Daná společnost jednoduše zjistí, že stávající systém, který byl implementován před několika lety, 

již nedostačuje jejím požadavkům a není v něm možno zpracovávat další a rozrůstající se agendu rostoucí 

firmy. Vždyť výrazný růst a expanze společnosti je to, co by měl každý ERP systém podporovat. Mnohdy je 

tomu naopak a stávající systém dalšímu rozvoji brání.  

 

Poznáte to jednoduše např. tak, že i přesto, že používáte nějaký ten ERP systém, se ve vaší firmě začne 

množit větší množství excelových tabulek či dalších podpůrných evidencí. Ty se po čase začnou rozcházet 

ve verzích, které jednotliví kolegové ve firmě používají. Excel je sice mocný nástroj, ale také zlý pán.  

 

Pokud je tomu tak, zapomeňte na větu „informační systém nám vyhovuje,“ bohužel tomu tak není – stávající 

IS totiž nevyhovuje vaší společnosti, a co víc - dost pravděpodobně brzdí její rozvoj. V ten okamžik je 

načase oslovit dodavatele ERP systému. 

 

Velmi často společnosti podléhají iluzi, že informační systém vyhovuje tehdy, když nezpůsobuje žádné 

potíže a uživatelé s ním umí pracovat. ERP systém má být silným pomocníkem pro celou firmu, nejen tichým 

a nevýrazným kolegou. 

 

Vězte, že ať už se jedná o specifické potřeby v oblasti výrobního procesu, obchodu, či speciálních řešení, 

které firma využívá, kvalitní ERP systém se vám přizpůsobí a přinese i něco nového, na co jste ani při 

definici požadavků nepomysleli. Například v podobě skvělých reportů, workflow, se kterým vám nic 

neunikne, nebo přístupu ke svým datům odkudkoliv. 

 

A co uživatelé? 

 

Skvělý systém nenechá na holičkách ani své uživatele. Ty skutečně rozsáhlé a komplexní systémy mají 

jednu nevýhodu. Jejich uživatelské rozhraní je často těžkopádné a složité, protože musí svou robustností 

obsáhnout všechny možné varianty v dané oblasti. Zkušený dodavatel kvalitního systému si i s tímto dokáže 

velmi elegantně poradit a ovládání vám ušít „na míru“. 

 

Nebojte se přizpůsobení 

 

Za posledních 5 let se informační systémy velice posunuly z hlediska možností přizpůsobení a tzv. user 

experience (UX). Výrobci ERP systémů vyvinuli pro svá řešení takové nástroje, které implementátorům, ale  

i samotným uživatelům umožní jednoduše systém přizpůsobit svým zvyklostem, a to bez výrazných 

finančních investic, které byly mnohdy až „nekonečně“ vysoké. To už dávno není pravda a skutečně dobrý 
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systém se vám přizpůsobí až nečekaně lehce. 

 

Samozřejmě, že implementace nového ERP systému přinese i svou daň v podobě dočasného snížení 

komfortu chodu firmy. Důležité ale je, že otevírá dveře k dalším možnostem, růstu a efektivitě celé Vaší 

společnosti. A pokud máte k ruce zkušeného a znalého implementátora, je téměř jisté, že vám nový ERP 

systém přinese mnohem víc, než si nyní dovedete představit. 

 

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

 

 
Jan Líbal 
Senior Manager 
 
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 

 

 

3. Zpřísnění podmínek pro zdanění investičních fondů od 1. 1. 2019 

Investiční fondy mohou dle zákona o daních z příjmů použít ke zdanění svých zisků sazbu 5 %, pokud daný 

fond naplní některou z kvalifikačních podmínek dle zákona o daních z příjmů, a kvalifikuje se tak jako 

tzv. „základní investiční fond“. Změna zákona se dotýká těch investičních fondů, které se pro tyto účely 

kvalifikovaly pouze dle § 17b odst. 1) písm. a) zákona o daních z příjmů, tedy splněním podmínky, že jejich 

akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, a nikoliv definovaným složením aktiv 

fondu či díky formě podílového fondu.  

 

Definice základního investičního fondu uvedená ve výše zmíněném §17b odst. 1) písm. a) zákona o daních 

z příjmů se od 1. 1. 2019 zpřísňuje. V souladu s přechodnými ustanoveními zákona se pro všechna 

zdaňovací období před platností novely včetně zdaňovacích období započatých před účinností novely (tj. do 

31. 12. 2018) použije původní úprava, dle které se základním investičním fondem rozumí také investiční 

fondy podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, jejichž akcie jsou přijaty 

k obchodování na evropském regulovaném trhu.  

 

Novela zákona o daních z příjmů provedená nenápadně zákonem č. 174/2018 Sb., vstupující v účinnost  

1. 1. 2019, přináší zúžení definice základního investičního fondu, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na 

evropském regulovaném trhu. Ten od 1. 1. 2019 musí pro naplnění definice splnit další dvě podmínky: 

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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1. Žádný poplatník daně z příjmů právnických osob nemá podíl na základním kapitálu tohoto 

investičního fondu 10 % a více; podíly spojených osob se přitom považují za podíly jednoho 

poplatníka. Výjimkami, na které se tyto podmínky nevztahují, jsou Světová banka, Mezinárodní 

měnový fond, Evropská investiční banka, jiná mezinárodní finanční organizace, stát, centrální banka 

nebo právnická osoba jimi ovládaná.  

 

2. Investiční fond neprovozuje živnostenské podnikání.  

 

Smyslem této novely je zabránit zneužívání ryze formální registrace akcií fondů na burze pro dosažení 

zvýhodněné sazby. Aby se tak investiční fond, který v roce 2018 splňoval pro použití snížené sazby pouze 

podmínku dle § 17b odst. 1) písm. a) zákona o daních z příjmů, kvalifikoval jako základní investiční fond i ve 

zdaňovacích obdobích začínajících 1. 1. 2019 a později, musí splnit též další dvě výše uvedené podmínky. 

Jinak nebude mít nárok na stanovení daně z příjmů použitím sazby 5 % ze základu daně. 

 

Pro další informace k této k 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 
 

 

4. Nová oznamovací povinnost ve vztahu k příjmům plynoucím do zahraničí 

V roce 2019 bude s největší pravděpodobností schválena rozsáhlá novela daňových zákonů, která mimo jiné 

zavádí nová ustanovení i do zákona o daních z příjmů. O implementaci opatření vyplývajících z evropské 

směrnice ATAD jsme vás již informovali dříve, novela však přináší též novou oznamovací povinnost ve 

vztahu k příjmům plynoucím do zahraničí. Smyslem tohoto ustanovení je sběr dat od českých subjektů za 

účelem mezinárodní výměny informací v daňových záležitostech. 

 

V současné době podávají plátci daně hlášení o srážkové dani pouze v případech, kdy je s transakcí 

spojena reálná povinnost daň odvést. Nově jim však vznikne povinnost podat oznámení o všech příjmech, 

které mají zdroj na území České republiky, jsou vypláceny do zahraničí a podléhají srážkové dani (tj. bez 

ohledu na to, zda výsledná srážková daň není nulová). Nově přidaný §38da zákona o daních z příjmů tak 

rozšiřuje stávající oznamovací povinnost i na příjmy, ze kterých žádná srážková daň efektivně hrazena není, 

file:///C:/Users/LBN/AppData/Local/Temp/notesAF3A78/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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ať už díky osvobození podle zákona o daních z příjmů, či díky aplikaci relevantní smlouvy o zamezení 

dvojímu zdanění. Lhůta pro podání oznámení bude shodná se lhůtou pro odvedení (hypotetické) daně. Tato 

nová administrativní povinnost se tak bude týkat zejména úroků z půjček, kde mezinárodní smlouva dovoluje 

zdanění pouze v zemi příjemce, či osvobozené výplaty dividend. 

 

Povinnost podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí nebudou mít plátci u takových příjmů, kdy 

hodnota jednoho druhu příjmu vůči jednomu zahraničnímu příjemci nepřesáhne částku 100 000 Kč za 

kalendářní měsíc. Oznámení nebudou mít povinnost podávat plátci ani u příjmů dle §6 odst. 4 zákona 

o daních z příjmů, tj. u příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve specifických případech, kdy je daň 

vybíranou srážkou. Dále může správce daně zprostit plátce této oznamovací povinnosti na základě 

odůvodněné žádosti, a to nejvýše po dobu 5 let.  

 

Novela byla koncem ledna projednána v Senátu a s pozměňovacími návrhy, které se však netýkaly výše 

uvedeného §38da, byla vrácena do Poslanecké sněmovny. Ustanovení bude platné pro příjmy vzniklé ode 

dne nabytí účinnosti zmíněné novely. To prakticky znamená, že s ohledem na lhůtu pro podání zmíněného 

oznámení budou mít plátci daně povinnost podat první oznámení hned do konce měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém nabyde novela účinnosti (tj. 15. dnem od vyhlášení ve sbírce zákonů). 

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Luboše Balka, e-mail: lubos.balek@tpa-group.cz. 

 

Luboš Balek 
Daňový manager, daňový poradce 

 
Tel: +420 222 826 304 
 

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

mailto:lubos.balek@tpa-group.cz
file:///C:/Users/LBN/AppData/Local/Temp/notesAF3A78/lubos.balek@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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5. Z dění v TPA 

5.1. Opět jsme získali ocenění Nejžádanější zaměstnavatel v daních pro rok 2018 

TPA se stala díky hlasování odborné i laické 

veřejnosti již počtvrté v historii soutěže Daňař & 

Daňová firma roku vítězem kategorie Nejžádanější 

zaměstnavatel v daních. Slavnostní vyhlášení  

9. ročníku soutěže vydavatelství Wolters Kluwer se 

konalo 7. února v hotelu International v Praze. Dalším 

úspěchem pro TPA bylo 2. místo Jany Skálové 

v kategorii Daňová osobnost roku 2018 v komerční 

daňové sféře. 

„Obhájení loňského vítězství a celkově již čtvrté 

prvenství v kategorii Nejžádanější zaměstnavatel 

v daních za celou dobu soutěže je pro nás důkazem, 

že je i navenek vidět, že svou práci děláme srdcem, 

odpovědně a s lidským přístupem ve všech směrech. 

Velmi si tohoto ocenění vážíme a děkujeme všem, 

kteří pro nás hlasovali,“ říká k vítězství Rostislav 

Kuneš. 

 

 

5.2. Oslavili jsme 25. vydání publikace Podvojné účetnictví 

Před mnoha lety jsme poprvé vydali knihu Podvojné účetnictví 

v nakladatelství Grada Publishing, která je určena všem zájemcům, kteří 

se chtějí naučit podvojně účtovat. Kniha se zaměřuje na nejčastější 

účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně 

uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní 

stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů 

podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes 

zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. 

Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na 

sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na 

sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby 

po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu 

a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky 

valnou hromadou a její zveřejnění. Ohlasy čtenářů byly natolik pozitivní, 

že jsme knihu v roce 2019 vydali již jako 25. vydání. 
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6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na březen 
 

Březen  2019  
 

1.3. Daň z příjmů 

– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací 

období 2018 

 
 

12.3.. Spotřební daň 
– splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 
 

15.3. Daň z příjmů 
– čtvrtletní záloha na daň 

20.3. 

 
Daň z příjmů 

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti 

- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 

zdaňovací období 2018 

25.3. 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019 
- souhrnné hlášení za únor 2019 
- kontrolní hlášení za únor 2019 

Energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny  
za únor 2019 

Spotřební daň 

- daňové přiznání za únor 2019 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 
2019 (pokud vznikl nárok) 

27.3. Spotřební daň 
- splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 



 

 

 

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

