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1. Novela zákona o daních z příjmů  

V průběhu minulých měsíců jsme vás průběžně informovali o obsahu daňového balíčku, který implementuje 

do českého zákona o daních z příjmů ustanovení směrnice ATAD a také o novinkách, které byly do zákona 

o daních z příjmů postupně přidávány. Tato novela nabyla účinnosti jako zákon č. 80/2019 Sb. (byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů 27. 3. 2019).  

Rádi bychom vám připomněli nejdůležitější změny v rozdělení dle jejich schválené účinnosti. 

A. ZMĚNY ÚČINNÉ PRO ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2019 

1 Zvýšení limitu pro uplatnění paušálních výdajů pro podnikatele a pro nájemce 

Pro zdaňovací období 2019 se uplatní nově možnost použití vyšších výdajových paušálů pro podnikatele  

a pronajímatele. Zjednodušeně jde o to, že se vrátil limit uplatnění paušálních výdajů k maximálním příjmům 

ve výši 2 mil. Kč. Tedy pro řemeslné živnosti mohou být paušálně stanovené výdaje maximálně ve výši  

1 600 000 Kč, pro ostatní živnosti ve výši 1 200 000 Kč a pro auditory či daňové poradce pak ve výši 

800 000 Kč (§ 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů). Pronajímatelé mají pak paušální výdaje v maximální výši 

600 000 Kč (§ 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů). 

2 Nová oznamovací povinnost – hlášení osvobozených příjmů z České republiky do zahraničí 

Novela zavádí oznamovací povinnost pro plátce, kteří hradí příjmy ze zdrojů na území České republiky 

daňovým nerezidentům. Oznámení se týká (i) příjmů osvobozených od daně a (ii) příjmů, u kterých 

mezinárodní smlouvy zamezují zdanění v České republice. Není třeba oznamovat příjmy, kdy hodnota 

jednoho druhu příjmu vůči jednomu zahraničnímu příjemci nepřesáhne částku 100 tis. Kč za kalendářní 

měsíc. 
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Oznámení tedy podléhají například dividendy, úroky a licenční poplatky placené zahraničním vlastníkům 

nebo jiným zahraničním subjektům.  

Oznámení je nutné podat na předepsaném formuláři, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy by 

vznikla povinnost odvést daň, kdyby příjem nebyl osvobozen od daně. První oznámení se budou týkat příjmů 

z  dubna 2019, oznámení je nutné podat do konce května 2019. 

V případě, že plátce daně nepodá dané oznámení ve stanovené lhůtě, jedná se o nesplnění povinnosti 

nepeněžité povahy a hrozí mu tím pokuta až do výše 500 tis. Kč. 

Správce daně může plátce ze závažných důvodů oznamovací povinnosti zprostit, a to až na dobu 5 let. 

B. ZMĚNY PRO ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ZAPOČATÁ PO ÚČINNOSTI ZÁKONA  

Nadměrné výpůjční náklady  

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů vstupuje v účinnost ve zdaňovacím období 

započatém po účinnosti zákona. Pro podnikatele používající kalendářní rok je to datem  

1. 1. 2020; pokud však právnická osoba používá hospodářský rok například od 1. 7. do 30. 6., pak ji poprvé 

toto pravidlo zasáhne v hospodářském roce započatém 1. 7. 2019.  

Tzv. nadměrné výpůjční náklady (tzn. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými 

výpůjčními příjmy) budou v tomto zdaňovacím období uznatelné do výše 80 mil. Kč nebo do částky 30 % 

daňového zisku před zdaněním a před odečtením úroků a odpisů, pokud bude takto stanovená částka vyšší. 

Výpůjční náklady přesahující tento limit budou považovány za daňově neuznatelné.  

Vedle těchto nových pravidel zůstávají v platnosti i stará pravidla nízké kapitalizace týkající se finančních 

nákladů (úroků a vedlejších nákladů spojených s financováním) souvisejících s úvěry a půjčkami 

poskytnutými spojenými osobami.  

C. ZMĚNY PRO ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ZAPOČATÁ PO 1. LEDNU 2020 

Zdanění při přemístění majetku přes hranice 

Od 1. 1. 2020 platí nové pravidlo pro zdanění přemístění majetku za hranice České republiky, a to bez 

změny vlastnictví daného majetku; pravidlo bude použito na přemístění majetku, které nastane po 1. 1. 

2020. Vztahuje se zejména na změnu daňové rezidence nebo situace, kdy česká společnost přemístí svá 

aktiva do stálé provozovny do zahraničí. Přesun aktiv bude v tomto případě zdaněn stejně jako prodej aktiva 

za tržní hodnotu. Základem daně tak bude rozdíl mezi tržní cenou aktiva a jeho daňovou hodnotou. Toto 

pravidlo zasáhne také případ přeshraniční fúze do zahraničí, pokud v České republice nezůstane po zaniklé 

právnické osobě stálá provozovna a veškerý majetek bude přesunut do zahraničí.  

 

Pro další informace k této oblasti kontaktujte Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz. 

 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
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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. Novela zákona o DPH 2019 

Na podzim jsme vás informovali o daňovém balíčku 2019, jehož součástí je i novela zákona o dani z přidané 

hodnoty (DPH). Vzhledem k časovému posunu celého legislativního procesu byl daňový balíček vyhlášen ve 

Sbírce zákonů 27. 3. 2019, a většina změn DPH je tak účinná od 1. 4. 2019. 

Novela DPH je již tradičně rozsáhlá (269 bodů změn), v následujícím textu vám znovu připomeneme několik 

zásadních změn rozčleněných dle jejich schválené účinnosti. 

A. ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ 27. 3. 2019 

Poukazy 

Vzhledem k tomu, že nová pravidla pro poukazy (vouchery) měly členské státy implementovat povinně k  

1. 1. 2019, je účinnost souvisejících bodů posunuta již na den vyhlášení ve sbírce. Zároveň je plátci 

umožněno v mezidobí (od 1. 1. 2019 do 27. 3. 2019) použít novelizovanou úpravu. 

B. ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ 1. 4. 2019 

Služby související s nájmem 

Pronajímatelům by měla zjednodušit plnění povinností změna, která upravuje datum uskutečnění 

zdanitelného plnění u přefakturace služeb na okamžik, kdy pronajímatel zjistí skutečnou výši 

„přefakturované“ částky. 

Korekce původně uplatněného odpočtu DPH u významné opravy nemovité věci 

Novelou dochází k rozšíření titulů pro případnou úpravu uplatněného odpočtu daně. Povinnost/právo úpravy 

odpočtu DPH bude nově kromě dlouhodobého majetku postihovat i opravy provedené na nemovité věci, a to 

v případě následného dodání takové nemovité věci ve lhůtě 10 let.  

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. 4. 2019 a dokončeny po 1. 4. 2019 může plátce 

rozhodnout, zda úpravu provede. 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky 

Původní možnost opravy výše daně (snížení) u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení řešeném 

konkursem je novelou rozšířena na další případy nezaplacení. Provedení opravy a její výše bude záviset na 

zahájení, průběhu nebo výsledků konkrétních řízení, jakými jsou insolvenční řízení, exekuční řízení a řízení 

o pozůstalosti. 

C. ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ 1. 1. 2020 

Finanční leasing 

S posunutou účinností je do zákona zachycena změna v rozlišování leasingu na dodání zboží s povinností 

odvést DPH při předání předmětu leasingu oproti poskytnutí služby s postupným odvodem daně. Nově 

budou za dodání zboží považovány i leasingové smlouvy s opcí nájemce nabýt vlastnické právo k předmětu 

leasingu, jestliže se využití opce jeví jako jediná ekonomicky rozumná volba. Podle přechodných ustanovení 

se bude změna týkat smluv, které budou uzavřeny a předmět leasingu předán po 1. 1. 2020.  

D. ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ 1. 1. 2021 

Povinné osvobození nájmu nemovitostí pro bydlení 

Od 1. 1. 2021 bude omezena možnost volby zdanění u nájmu nemovité věci jinému plátci u nemovitostí pro 

bydlení, které budou povinně pronajímány osvobozeně bez nároku na odpočet DPH, a to bez ohledu na 

status příjemce a účel, pro který nemovitou věc využívá.  

Tato změna může přinést negativní dopady i zpětně, a to v případě, že pronajímatel v současné době nájem 

v souladu se zákonem zdaňuje a u souvisejících vstupů si uplatňuje DPH. Pokud při pořízení nemovité věci 

nebo jejího technického zhodnocení uplatnil odpočet DPH, pak k 1. 1. 2021 dojde ke změně v rozsahu 

použití tohoto majetku, a v případě nesplnění časového testu 10 let tedy i úpravě (vrácení) odpočtu daně 

v odpovídající výši z původně uplatněného odpočtu. 

Pro další informace 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.cz

mailto:romana.pelcova@tpa-group.cz
mailto:romana.pelcova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
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3. Informační systém pro e-commerce společnosti – mějte vysoké nároky 

Moderní obchodní společnost se musí každý den vypořádat s novými a novými požadavky svých zákazníků, 

tvrdou konkurencí na trhu a v neposlední řadě s nástrahami digitálního světa. Kdo dnes nevyužívá nějakou 

formu e-commerce, není pro své zákazníky viditelný. Zákazníci očekávají servis na nejvyšší úrovni, 

dostupnost zboží a doručení až ke dveřím sídla firmy. Všichni to známe a považujeme za samozřejmé. 

 

A právě proto, aby se naše očekávání naplnila a my se v budoucnu vrátili jako spokojený zákazník, je třeba 

se postarat o to, aby vše proběhlo hladce. I v tomto případě platí, že čím více různých evidencí, tím hůře. 

Ten správný informační systém vám dokáže s tímto nelehkým úkolem pomoci a budete mít jistotu, že budete 

mít spokojené zákazníky.  

 

Aktuální a přehledný e-shop je základ  

 

Nejúspěšnější internetové obchody investují nemalou část své energie do toho, aby zákazníky na své 

stránky nalákaly, ale také, aby je na nich udržely a uzavřely s nimi obchod. Zákazník se musí jednoduše  

a rychle dostat ke svému cíli. Aktuálnost informací o dostupnosti zboží či možných variantách je v tomto 

případě zásadní a on-line propojení na informační systém je nezbytné. Ta správná integrace ERP s e-

shopem vám umožní pohodlně z jednoho místa spravovat ceník zboží, vytvářet a spravovat např. akční 

nabídky a tyto informace aktualizovat na internetových vyhledávačích zboží. Jednotná evidence je zkrátka 

základ pro efektivní byznys. 

 

Čím méně, tím lépe 

 

Řeč je o počtu pracovníků, kteří se při ideálním „odbavení“ zakázky musí zapojit do tohoto procesu. 

Zaplacené objednávky se přímo dostanou do fronty vychystání ze skladu. Dnes je již běžné využití terminálů 

pro čtení čárových kódů a optimalizace trasy ve skladu. Existují ale i další automatizované metody 

vychystávání zboží, pro které je informační systém základním zdrojem informací. Při expedici zboží je také 

často diskutovaným tématem automatizace komunikace s přepravními společnostmi. On-line propojení  

a přenos dat k přepravní společnosti přímo z informačního sytému také přináší významnou úsporu, a to 

nejen časovou.  

 

Při volbě nového informačního systému proto mějte vysoké nároky na možnosti integrace s e-shopy 

a dalšími řešeními, kterými lze obohatit a automatizovat procesy ve vaší společnosti. To vám zajistí možnost 

pružně reagovat na aktuální technologické trendy v oblasti digitalizace a automatizace. 
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Chcete vědět, jaké další možnosti nabízí HELIOS Orange? Pro další informace 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 

 

 

 

4. Z dění v TPA 

4.1. Vydáváme další knihu 

Naši specialisté na přeměny Jiří Hlaváč, Tomáš Podškubka a Lukáš Pěsna jsou spoluautoři nového 

komentáře k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, který právě vychází 

v nakladatelství Wolters Kluwer. Nová kniha seznamuje čtenáře s postupy přeměn obchodních korporací 

(fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla).  Součástí 

komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, 

seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku a vzory zápisů přeměn do obchodního 

rejstříku.  

 

Praktický komentář se zaměřuje hlavně na realizaci přeměn 

obchodních společností s důrazem na společnost s ručením omezeným 

a akciovou společnost a soustředí se na ustanovení, která jsou pro 

praxi zásadní, příp. mohou činit v praxi potíže. Autoři v textu zároveň 

zohlednili přeměny obchodních korporací i z hlediska účetního  

a znaleckého. Knihu tak ocení nejen advokáti, ale i podnikoví právníci  

a všichni, kterých se přeměna týká. 

 

Vedoucí autorského kolektivu Jan Šafránek i všichni autoři se 

problematice přeměn dlouhodobě věnují a přednáší pro veřejnost,  

o čem vás přesvědčí i následující nabídka seminářů. 

  

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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4.2. Gentlemanská firma roku 2019 

Soutěž Gentlemanská firma spustila na neformálním setkání 13. března v restauraci Art Nouveau v Obecním 

domě nominace veřejnosti do klání o titul Gentlemanská firma roku 2019. Setkání se zúčastnili zástupci 

poradenské společnosti TPA, nezávislé advokátní kanceláře Glatzová & Co., členové Výkonného výboru 

Gentlemanské firmy i představitelé sdružení CZECH TOP 100, pod jehož hlavičkou se ocenění předává. 

Zástupci výboru předali řediteli Rehabilitačního ústavu Kladruby Josefu Hendrychovi čestné uznání za 

mimořádnou osobní angažovanost. 

 

Do soutěže Gentlemanská firma roku se mohou přihlásit nebo být přihlášeny firmy, které ctí principy etiky  

a chovají se odpovědně jak na trhu, tak i vůči svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. 

Nominační formulář naleznete na stránkách www.gentlemanskafirma.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Publikace Investing In 2019 

Každoročně přinášíme přehled nejdůležitějších daňových 

novinek ve 12 zemích střední a jihovýchodní Evropy (Albánie, 

Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, 

Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko). 

Rok 2019 s sebou přinesl změny v oblasti daní a sociálního 

pojištění v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Brožury si 

můžete bezplatně objednat v elektronické nebo tištěné podobě.  

http://www.gentlemanskafirma.cz/
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4.4. Přednášky našich specialistů 

Jaro je časem, kdy řada společností plánuje fúzi či rozdělení. Velký seminář zajištěný našimi specialisty je 

organizován pod záštitou Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. Čtyři dny budou 

věnovány výkladu všech souvislostí a přednášet budou Jiří Hlaváč, Lukáš Pěsna a Jana Skálová. 

Podrobnější informace najdete na https://iom.vse.cz/kratkodobe-kurzy-a-dalsi-akce/kratkodobe-kurzy-a-

seminare/aktualne-nabizene-kurzy/. 

 

Pro získání nových informací o schválených novelách přichází další pestrá nabídka vzdělávacích akcí 

přednášených našimi odborníky.  

 

Jako první prostudujte 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 se také konají níže uvedené semináře: 

Termín Téma Přednášející  

2.5.2019 Splatná a odložená daň a jak ji spočítat  Rostislav Kuneš 

13.5. 2019 Organizační složka podniku – odštěpený závod zahraniční 

osoby  

Jan Soška 

Lucie Josková  

21.5.2019  Přeměny obchodních společností – právo, účetnictví, daně Lukáš Pěsna 

27.5.2019 Prodej obchodního závodu, vklad obchodního závodu,  

squeeze-out  

Lukáš Pěsna 

6.6.2019  Sestavení výkazu cash flow jednoduše a rychle – po novele 

zákona o účetnictví  

Markéta Schück 

19.8.2019 Splatná a odložená daň a jak ji spočítat  Rostislav Kuneš 

https://iom.vse.cz/kratkodobe-kurzy-a-dalsi-akce/kratkodobe-kurzy-a-seminare/aktualne-nabizene-kurzy/
https://iom.vse.cz/kratkodobe-kurzy-a-dalsi-akce/kratkodobe-kurzy-a-seminare/aktualne-nabizene-kurzy/
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Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené 

odborné semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

14. 5. 2019 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se 

rozhodnout o koupi/prodeji) 

Tomáš Podškubka  

15. 5. 2019 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 Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

22. – 23. 5. 2019 Akvizice a oceňování firem v praxi  Petr Dědeček  

Jiří Hlaváč 

20. 6. 2019  Due diligence – jak posuzovat finanční situaci 

společnosti a optimálně strukturovat transakci  

Jiří Hlaváč  

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/
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5. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na duben a květen 
 

Duben 2019  
 

1.4. Daň z příjmů 

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 
  za únor 2019 
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby 
 daně za zdaňovací období 2018 
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li 
 poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám 
 

9.4. Spotřební daň 
– splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 
 

15.4. Silniční daň 
– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019 

20.4. 

 
Daň z přidané hodnoty 

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

23.4. Daň z příjmů 

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti 

 

24.4. Spotřební daň 
- splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.4. 

Daň z hazardních her 
- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019 

- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019 
- kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019 

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

za březen 2019 

Spotřební daň 

- daňové přiznání za březen 2019 

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 

2019 (pokud vznikl nárok) 

30.4. 

Daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 

2019 

Energetické daně 
- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství 

biopaliv a splatnost související jistoty 
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Květen 2019  
 

10.5. Spotřební daň 
- splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

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

27.5. 

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

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

za duben 2019 

Spotřební daň 

- splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

- daňové přiznání za duben 2019 

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 

2019 (pokud vznikl nárok) 

 

31.5. 

Daň z nemovitých věcí 
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) 
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s 
výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 

Daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 
2019 



 

 

 

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

