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1. Změna kategorie účetní jednotky  

O možnosti změny kategorie účetní jednotky v roce 2018 jsme vás již informovali v minulých vydáních 

našeho Newsletteru. Generální finanční ředitelství nyní vydalo Informaci k některým daňovým souvislostem 

možné změny kategorizace účetních jednotek. Rádi bychom vám tedy některé zásadní věci připomněli. 

Zákon o účetnictví (dále „ZoÚ“) předpokládá, že ke změně kategorie účetní jednotky může dojít po 

provedení testu dvou řádných účetních závěrek za předcházející účetní období. Účetní období 2018 je tak 

prvním obdobím, kdy od roku 2016 může dojít ke změně kategorie účetní jednotky, pokud účetní jednotka 

v řádných účetních závěrkách za roky 2016 a 2017 překročila nebo přestala překračovat dvě ze tří 

stanovených kritérií. Kritéria pro zařazení do příslušné kategorie účetní jednotky jsou vymezena v § 1b ZoÚ.  

GFŘ v této souvislosti upozorňuje, že v případě přeměn obchodních korporací je nutné při začlenění do 

příslušné kategorie účetní jednotky a při aplikaci výše uvedeného „dvouletého testování“ řádných účetních 

závěrek pohlížet na nástupnickou existující účetní jednotku jako na účetní jednotku, která má k dispozici 

všechny relevantní informace nezbytné pro kategorizaci dle § 1e odst. 2 ZoÚ, neboť na ni přešla veškerá 

práva a povinnosti soukromoprávní i veřejnoprávní povahy (včetně „historie“ sestavených dvou řádných 

účetních závěrek všech zúčastněných účetních jednotek, které pro potřeby kategorizace nástupnické účetní 

jednotky nelze početně upravovat). Z tohoto pohledu například u fúze sloučením, kdy existují relevantní 

informace pro kategorizaci všech účetních jednotek účastnících se fúze vyplývající z řádných účetních 

závěrek za minimálně dvě bezprostředně předcházející účetní období, je nutno kvůli přechodu práv 

a povinností tyto informace použít jako relevantní pro kategorizaci nástupnické účetní jednotky. Pokud tedy 

např. při fúzi sloučením nabude nástupnická mikro účetní jednotka jmění zanikající účetní jednotky, která 

byla podle informací ze dvou účetních závěrek sestavených před rozhodným dnem fúze kategorizována jako 

malá účetní jednotka, přebírá nástupnická mikro účetní jednotka rovněž tuto „historii“ zanikající účetní 

jednotky, a stává se proto od rozhodného dne fúze malou účetní jednotkou. V případě fúze splynutím je 

třeba postupovat dle § 1e odst. 1 ZoÚ, neboť vznikla nová účetní jednotka. Obdobně lze postupovat 

v případě rozdělení účetních jednotek. Pokud vzniká při rozdělení stávající účetní jednotky nová účetní 

jednotka, je u vzniklé nástupnické účetní jednotky aplikován postup dle § 1e odst. 1 ZoÚ.  
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Některé daňové souvislosti navazující na vymezení a změnu kategorie účetní jednotky 

Podle § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), 

daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podává 

daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. v prodloužené lhůtě. Pokud 

daňový subjekt zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem nemá a současně pokud 

jeho daňové přiznání nezpracovává a nepodává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 3 

měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jestliže tedy v účetním období 2018 v důsledku změny kategorie 

účetní jednotky dojde ke vzniku nebo zániku povinnosti ověření účetní závěrky auditorem, má tato 

skutečnost automaticky vliv na lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů. Od zákonného termínu pro podání 

tohoto daňového přiznání se pak dále odvíjí např.:  

- vymezení dalšího zálohového období a výše záloh (§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“)  

- splatnost daně a vratitelnost přeplatku daně (§ 135 odst. 3 a § 153 a násl. DŘ) – lhůta pro stanovení daně 

(§ 148 DŘ).   

Celý text najdete na https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace-ke-

kategorizaci-ucetnich-jednotek.pdf. 

 

 Pro další dotazy k této problematice se obraťte na Davida Mrozka, e-mail: david.mrozek@tpa-group.cz.  

 

     David Mrozek 
 Auditor, daňový poradce, senior manager 
 
 Tel.: +420 222 826 426 
 E-mail: david.mrozek@tpa-group.cz 
 
 TPA 
 Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
 www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

.

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace-ke-kategorizaci-ucetnich-jednotek.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace-ke-kategorizaci-ucetnich-jednotek.pdf
mailto:david.mrozek@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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2. Návrh novely zákona o obchodních korporacích 

Návrh novely zákona o obchodních korporacích byl předán do Poslanecké sněmovny dne 14. června 2018 

jako tisk č. 207. První čtení proběhlo dne 6. března 2019. Nyní běží 90denní lhůta k projednání ve výborech. 

Plánovaná účinnost je od 1. 1. 2020. Na základě rozpohybování legislativního procesu bychom vás rádi 

seznámili s některými změnami. 

Výplata podílu na zisku (a na jiných vlastních zdrojích) a záloh na výplatu podílu na zisku 

V novele je jako reakce na dřívější (dnes již překonanou) judikaturu Nejvyššího soudu ČR výslovně 

uvedeno, že zisk zjištěný na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky je možné vyplácet až do konce 

účetního období následujícím po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena.  

Omezení přichází na zálohy na výplatu podílu na zisku, a to do výše poloviny průměru výsledků hospodaření 

dosažených v posledních třech účetních obdobích. V praxi není výplata záloh na podíly na zisku příliš častá, 

nejsme si proto jisti, proč bylo přijato toto omezení. 

Zveřejňování účetních závěrek obchodních korporací 

Současně s novelou má dojít ke změně i zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  

a o evidenci svěřenských fondů, a to mj. v souvislosti s neplněním povinnosti obchodní korporace zakládat 

do sbírky listin obchodního rejstříku řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Rejstříkové soudy budou mít 

možnost ukládat za neplnění této povinnosti pořádkové pokuty a při opakovaném porušování této povinnosti 

rozhodnout i bez návrhu o zrušení společnosti s likvidací. Tuto možnost dává zákon rejstříkovým soudům 

v případě, že obchodní korporace i přes výzvu a v dodatečné lhůtě jednoho měsíce nezaloží do sbírky listin 

řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období. 

Pokud bude obchodní korporace neaktivní a nepůjde jí ani doručovat výzvy do vlastních rukou, bude moci 

rejstříkový soud zahájit řízení o jejím zrušení bez dalšího. 

Převoditelnost podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti 

Oproti dosavadní platné právní úpravě zavádí novela převoditelnost podílu společníka veřejné obchodní 

společnosti, a to se souhlasem všech společníků a na základě písemné smlouvy o převodu podílu s úředně 

ověřenými podpisy. Vůči společnosti bude převod podílu účinný okamžikem, kdy bude společnosti doručena 

účinná smlouva o převodu podílu. 

Dle platné právní úpravy je převod podílu na veřejné obchodní společnosti zakázán a ke změně v osobě 

společníka je třeba, aby všichni společníci rozhodli o změně společenské smlouvy. 

Tuto změnu lze jednoznačně přivítat, a to zejména jako administrativní ulehčení pro fungování veřejných 

obchodních společností. 
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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. Řízení výroby v rámci ERP – aneb jak zvýšit efektivitu celého podniku 

Jedna z definic ERP systému praví, že informační systém se stává komplexním ERP až v případě, že 

obsahuje komplexní nástroje pro řízení výroby ve výrobních podnicích. Výrobní proces takového podniku je 

logicky jedním z nejdůležitějších procesů, ke kterému firma směřuje a přizpůsobuje mu svůj provoz. Proto se 

také podniky snaží sbírat data z výroby co nejkomplexněji a pracovat s nimi. 

Účetní a výrobní systémy – jak je propojit? 

Stále ještě existuje řada podniků, které mají odděleně evidovány výrobní procesy (např. v excelu nebo na 

papíře) a procesy související s účetnictvím, ekonomikou a sklady. Veškeré podklady a data rozhodná pro 

řízení takové společnosti se pak složitě a s časovou náročností „slévají dohromady“. Dost často jsou 

rozhodovacími nástroji i pocity a zkušenost dlouholetých pracovníků ve výrobě. To s sebou může přinášet 

neefektivitu v podobě prostojů na jednotlivých pracovištích, nedokonalé návaznosti v toku výrobního procesu 

a také potíže s materiálovým zásobováním. O zákaznících, kteří nedostanou své zboží včas, ani nemluvě. 

Jistě, lze se předzásobit materiálem „pro případ“ vyšší spotřeby. Také lze vyrábět zboží v dostatečném 

množství „na sklad“, ale to vše stojí peníze a zvýšené náklady. Ani toto řešení není příliš efektivní. 

Pokud bude výrobní společnost využívat jednotný ERP systém, může odhalit včas tzv. „úzká místa“ a za 

pomoci plánování výroby aktivně řídit například kooperační objednávky nebo materiálové zabezpečení. ERP 

systém pokryje veškerou agendu spojenou s výrobním procesem, řídící pracovníci budou mít dokonalý 

přehled o tom, v jakém stavu se nachází vyráběné zakázky, nemluvě o přesném vyhodnocení nákladů 

výroby a porovnání s výrobními kalkulacemi. 

Jedním takovým systémem je HELIOS Orange. S ním společnosti navíc získají integrované řešení pro 

projektové řízení v předvýrobní fázi zakázky nebo Quality Management System (QMS), díky kterému se 

stane řízení jakosti a rizik hračkou. Samozřejmostí je on-line elektronizované odvádění výrobních operací 

pro okamžitý přehled o stavu výroby. 

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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Zkušenost podniků praví, že zvýšení produktivity po zavedení komplexního systému na sebe nenechá 

dlouho čekat a mnohdy dosahuje až 20 %. A to za zavedení nového ERP jistě stojí. 

Máte-li zájem se dozvědět více, obraťte se na Jana Líbala, email: 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. Judikatura NSS: škoda způsobená neznámým pachatelem 

Meritem sporu, kterým se Nejvyšší správní soud v nedávné době zabýval, byly náklady v podobě škody 

způsobené neznámým pachatelem.  

Daňový subjekt pořídil od dodavatele vozidlo a stavební stroj, které mu byly následně zabaveny policií, 

jelikož bylo zjištěno, že se jednalo o věci odcizené. Z tohoto titulu uplatnil daňový subjekt škodu jako daňově 

uznatelný náklad dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů. Správce daně však tento 

postup neuznal a doměřil daňovému subjektu v rámci daňové kontroly daň z příjmů právnických osob  

a související penále z důvodu neuznání tohoto nákladu jako daňově uznatelného pro výpočet základu daně.  

Proti postupu správce daně se daňový subjekt odvolal ke Krajskému soudu v Praze, který se ztotožnil 

s postupem správce daně a odvolání zamítl. Krajský soud dospěl k závěru, že škoda způsobená neznámým 

pachatelem daňovému subjektu vzniknout nemohla. Škoda totiž vznikla vlastníkům, kterým byly věci 

odcizeny. Daňový subjekt nebyl zbaven držby vozidla a stavebního stroje protiprávním jednáním neznámého 

pachatele, nýbrž z důvodu, že k věcem nenabyl vlastnické právo. Daňový subjekt předložil kupní smlouvy 

uzavřené s prodávajícím, ty však byly z důvodu rozporu se zákonem absolutně neplatné. Dle vyjádření 

krajského soudu tak daňovému subjektu nevznikla škoda, ale pohledávka za prodávajícím z titulu nároku na 

vrácení kupní ceny.  

Nejvyšší správní soud přisvědčil rozhodnutí správce daně a následně krajského soudu. Ve svém závěru 

vysvětlil, že smyslem ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů je umožnit daňovému 

subjektu odečíst od základu daně škodu v případě, kdy nemá možnost ji vymáhat na konkrétní osobě. 

Předpokladem pro aplikaci ustanovení je zároveň to, že škoda vznikla daňovému subjektu, který náklady 

v podobě škody uplatňuje. V tomto případě daňový subjekt nebyl poškozen jednáním neznámých pachatelů. 

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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Neměl proto o způsobené škodě účtovat jako o nákladu, avšak jako o pohledávce za subjektem, od kterého 

věci pořídil.   

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 

 

 

5. Z dění v TPA 

5.1. TPA pomohla vybrat 133 800 Kč na jarním bazárku pro Thomayerovu nemocnici 

Dubnový Jarní bazárek Nadačního fondu Centra podpůrné péče Thomayerovy nemocnice Léčivka zlomil 

rekord získaného výtěžku. Celkem se vybralo 113 800 Kč, které poputují na projekty nadačního fondu 

Léčivka. Poradenská společnost TPA již několik let aktivně podporuje pravidelný dobročinný bazárek v kapli 

sv. Václava Thomayerovy nemocnice. Zaměstnanci společnosti TPA pořádají sbírku oblečení, elektroniky, 

hraček či sportovního vybavení, které věnují na prodej Jarnímu bazárku, a aktivně pomáhají organizátorům i 

během akce. 

  

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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6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na červen 
 

Červen 2019  
 

10.6. Spotřební daň 
- splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

17.6. Daň z příjmů 
- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

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

24.6. Spotřební daň 
- splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.6. 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019 

- souhrnné hlášení za květen 2019 
- kontrolní hlášení za květen 2019 

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

Spotřební daň 

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

