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1. Interpretace k účtování inventarizačních rozdílů 

Národní účetní rada na svém zasedání dne 15. dubna 2019 schválila text interpretace I-39 Inventarizační 

rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku. 

Interpretace přináší nový pohled na vzniklé inventarizační rozdíly, kdy navrhuje, aby účetní jednotka nejprve 

zkoumala: 

(a) zda došlo k rozdílu v minulých letech, tedy zaúčtování či vyrovnání rozdílu by mělo být pojato jako oprava 

chyb minulých období, zvláště pokud se jedná o významnou částku, anebo  

(b) zda se jedná o operaci běžného účetního období.  

Při řešení pak navrhuje postup, aby se rozdíly zjištěné při inventarizaci nejprve posoudily podle skutečnosti, 

zda se jedná o chybu minulých let, nebo o inventarizační rozdíl, který vznikl v běžném období. Protože 

inventarizaci jsou účetní jednotky povinny provádět alespoň jedenkrát za účetní období, má se za to, že 

případný inventarizační rozdíl se bude obvykle vztahovat k běžnému účetnímu období. Toto však nemusí 

platit obecně a budou existovat případy, kdy účetní jednotka vyhodnotí inventarizační rozdíl jako skutečnost, 

která nastala v předchozích obdobích.  

Pokud chyba vznikla v běžném účetním období, účetní jednotka provede opravu účtování standardním 

způsobem, tj. použije obvyklé účetní postupy odpovídající účetnímu případu.  

Zásoby 

Postup účtování přebytku zásob ve prospěch nákladů, které uvádí Standard č. 007, lze považovat za vhodné 

řešení, na rozdíl od účtování ve výnosech uvedeného ve Vyhlášce. V běžném účetním období, za které je 

vykázán inventarizační rozdíl, se totiž jedná o korekci hodnoty vyskladněných zásob a nikoliv o dodatečný 

výnos z činnosti účetní jednotky.  
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Dlouhodobý majetek 

Nutnost účtování přebytku dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v běžném účetním období může 

vzhledem k charakteru majetku často znamenat, že došlo k opomenutí zaúčtovat pořízení tohoto majetku.  

Postup účtování u přebytků uvádí Standard č.007, a to:  

(a) Přebytek odpisovaného majetku se účtuje na vrub účtové skupiny dlouhodobého nehmotného nebo 

dlouhodobého hmotného majetku a ve prospěch účtových skupin oprávek dlouhodobého nehmotného nebo 

dlouhodobého hmotného majetku.  

(b) Přebytek neodpisovaného majetku se účtuje na vrub účtové skupiny dlouhodobého hmotného majetku  

a ve prospěch účtu účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové fondy.  

Postup podle písm. a) ústí v zaúčtování přebytku odepisovaného majetku v nulové zůstatkové hodnotě. 

Tento postup je z hlediska věrného a poctivého obrazu možný například v případě, kdy by byl příslušný 

majetek již odepsán, k jeho plnému odepsání by došlo v minulých obdobích před srovnávacím obdobím,  

a jeho správné účtování by tedy nikterak nemělo vliv na výsledovku běžného a srovnávacího období. Pokud 

však například přebytek pramení z toho, že byl majetek nesprávně zaúčtován (např. do nákladů) v běžném 

či minulém období, musí účetní jednotka stanovit účetní postup, který bude věrně a poctivě zobrazovat 

ekonomické použití majetku, jeho zůstatkovou hodnotu a bude majetek zohledňovat v období, ke kterému 

tento rozdíl věcně přísluší. 

Zákon o účetnictví požaduje ocenění nově zachyceného majetku v účetnictví (např. inventarizačního 

přebytku) reprodukční pořizovací cenou. Pokud ovšem přebytek pramení z nesprávného účtování či ocenění 

v minulých obdobích, je nutné jej ocenit tak, jak by byl oceněn v době jeho vzniku, pokud by o majetku bylo 

správně účtováno. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Radka Steina, e-mail: radek.stein@tpa-group.cz.   

 

Radek Stein 
Auditor, partner 
 
Tel.: +420  222  826  246 
E-mail: radek.stein@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. Nový judikát Nejvyššího soudu k rozdělování zisku 

Blíží se konec června a tím i konec lhůty pro svolání valné hromady ke schválení účetní závěrky. Pokud to 

nestíháte a kladete si otázku, jak rozdělit zisk i později, pak vás jistě potěší nové rozhodnutí Nejvyššího 

soudu. O změně názoru mezi předními právními odborníky jsme vás již informovali v Newsletteru v dubnu 

2018. Nyní však přichází stvrzení tohoto názoru v novém rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 

3885/2017. To přináší velký odklon dosavadní rozhodovací praxe týkající se pravidel pro rozdělování zisku 

kapitálových společností (tj. společností s ručením omezeným a akciových společností). Právní úprava 

rozdělování zisku akciové společnosti doznala s účinností od 1. 1. 2014 několika změn; proto nelze bez 

dalšího přejímat judikatorní závěry přijaté při výkladu obchodního zákoníku. 

 

V režimu obchodního zákoníku Nejvyšší soud dovodil, že lhůta ke svolání řádné valné hromady určená 

(počítaná) od posledního dne účetního období je logicky nejen lhůtou určující, dokdy by měla valná hromada 

(při řádném a obvyklém chodu věcí) odsouhlasit výsledky onoho účetního období, ale též nejzazší lhůtou, ve 

které lze výsledky účetní závěrky sloužící pro jednání řádné valné hromady pokládat za ty, jež mohou 

akcionářům sloužit jako reálný obraz účetnictví akciové společnosti, na jehož základě mohou kvalifikovaně 

rozhodovat o rozdělení zisku. Tedy, že (jinak řečeno) po uplynutí lhůty upravené pro svolání valné hromady 

za účelem projednání řádné účetní závěrky nemůže řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní 

období sloužit jako podklad pro rozdělení zisku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 

29 Cdo 4284/2007).  

 

Ačkoliv i zákon o obchodních korporacích určuje, že podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo 

mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace (§ 34 odst. 1 ZOK),  

a současně upravuje lhůtu pro projednání řádné účetní závěrky akciové společnosti (§ 403 odst. 1 ZOK), 

uvedené závěry se nadále neprosadí. Je tomu tak proto, že zákon o obchodních korporacích – na rozdíl od 

obchodního zákoníku – výslovně upravuje tzv. insolvenční test (§ 40 odst. 1 ZOK), jenž by měl dostačovat 

pro dosažení cíle sledovaného výkladem přijatým ve shora citovaných rozhodnutích (tj. zabránit vyplacení 

podílů na zisku „na úkor“ věřitelů společnosti). 

 

S účinností od 1. 1. 2014 tudíž řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období může 

sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období. 

 

Ani dříve přijaté závěry, podle kterých valná hromada nemůže stanovit podíl členů představenstva a dozorčí 

rady na zisku (tantiému), aniž by schválila zisk k rozdělení a podíl akcionářů na takto určeném zisku 

(dividendu), se již s účinností od 1. 1. 2014 neprosadí. Je tomu tak především proto, že ustanovení § 348 

odst. 1 věty první ZOK zakládá akcionářům (oproti § 178 odst. 1 obch. zák.) toliko právo na podíl na zisku, 

který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Jiným osobám, členy volených orgánů společnosti 

nevyjímaje, lze zisk rozdělit za předpokladu, že to připouští stanovy společnosti (§ 34 odst. 1 ZOK).              

K rozhodnutí valné hromady o změně stanov, jíž má být připuštěno rozdělení zisku (i) jiným osobám než 

akcionářům, je zapotřebí kvalifikovaná většina hlasů určená ustanovením § 417 odst. 3 ZOK.  
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I po 1. 1. 2014 však platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře; 

vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi 

akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů.  

 

Důležitým důvodem pro nerozdělení zisku mohou být mimo jiné i ujednání obsažená ve stanovách upravující 

nakládání se ziskem společnosti. Vydá-li např. společnost akcie, s nimiž není právo na podíl na zisku 

spojeno, nebude mezi akcionáře s těmito akciemi zisk rozdělován. Taktéž ujednají-li si akcionáři ve 

stanovách, že zisk mezi ně nebude v určené výši či po určitou dobu rozdělován, jde o důležitý důvod pro 

nerozdělení zisku. Určují-li stanovy, že zisk či jeho část bude rozdělována mezi jiné osoby než akcionáře 

(např. mezi členy volených orgánů v podobě tzv. tantiém), je (zpravidla) takové ujednání důležitým důvodem 

pro to, aby tento zisk či jeho část nebyl rozdělen mezi akcionáře. Totéž platí, určují-li stanovy, že zisk či jeho 

část budou přidělovány do stanovami zřízeného fondu tvořeného ze zisku. 

 

Určují-li tudíž stanovy například, že 10 % zisku bude rozděleno mezi členy představenstva a dozorčí rady a 

dalších 10 % bude přiděleno do (stanovami zřízeného) fondu tvořeného ze zisku, jde o důležitý důvod, pro 

který valná hromada nerozdělí celkem 20 % zisku mezi akcionáře. Pro nerozdělení zbývajících 80 % zisku 

musí být dány jiné důležité důvody.  

 

S účinností od 1. 1. 2014 tedy valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku i tak, že jeho část rozdělí  

v podobě tantiém mezi členy volených orgánů (za předpokladu, že to připouští stanovy společnosti), popř. ji 

přidělí do fondu zřízeného stanovami a tvořeného ze zisku, a zbytek zisku ponechá na účtu nerozděleného 

zisku; i pro nerozdělení zbývající části zisku mezi akcionáře však musí být dány důležité důvody. Důležité 

důvody, pro které představenstvo (popř. jiný svolavatel) navrhuje, aby zisk nebyl rozdělen mezi akcionáře 

(včetně důvodů, které vyplývají ze stanov společnosti), musí být uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. 

 

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 
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3. Příklady na výpočty limitů nadměrných výpůjčních nákladů 

Řada poplatníků se připravuje na aplikaci nových pravidel zavedených do zákona o daních z příjmů poslední 

novelou, tedy zákonem č. 80/2019 Sb., týkajících se omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních 

nákladů. V ustanovení § 23e ZDP se uvádí, že daňově neuznatelná bude ta částka výpůjčních výdajů 

(snížená o výpůjční příjmy), která přesáhne stanovený limit. Tento limit byl zvolen jako vyšší hodnota z (i) 

částky odpovídající 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy neboli EBITDA, nebo (ii) částky   

80 000 000 Kč.  

 „Výpůjční náklady“ jsou pojmem, který zahrnuje zejména veškeré úrokové náklady na všechny formy dluhu, 

a to bez ohledu na to, kdo je jeho poskytovatelem (rozdíl oproti pravidlu nízké kapitalizace, které cílí pouze 

na financování od spojených osob). Novela zákona v této souvislosti obsahuje širokou definici toho, co se 

rozumí výpůjčním výdajem. Jde o mnohem širší pojem než v současnosti známé finanční výdaje pro výpočet 

nedaňových úroků při testu nízké kapitalizace. Pravidlo omezující odpočítatelnost výpůjčních výdajů se bude 

aplikovat na všechny finanční instrumenty a všechny uzavřené smlouvy. Dle přechodných ustanovení budou 

tvořit výjimku pouze úroky, které byly zahrnuty do ocenění odpisovaného majetku (tzv. kapitalizované úroky). 

V tomto případě budou testovány pouze úroky (resp. jejich podíl na daňovém odpisu), které byly zahrnuty do 

ocenění odpisovaného majetku uvedeného do užívání až počínaje 17. 6. 2016.  

Účinnost tohoto ustanovení je od prvního dne dalšího zdaňovacího období započatého po účinnosti zákona 

č. 80/2019 Sb., tedy ve zdaňovacím období započatém po 1. dubnu 2019. Pro většinu poplatníků užívajících 

kalendářní rok bude toto ustanovení aplikováno poprvé v roce 2020.  

1. příklad  

Dceřiná společnost DA spadající do konsolidačního celku mateřské společnosti MX používá jako účetní 

období kalendářní rok. Prvním účetním obdobím, ve kterém bude testovat nadměrné výpůjční výdaje, tak 

bude kalendářní rok 2020. Předpokládá tyto údaje, které se v jejím účetnictví objeví v roce 2020:  

a) Veškeré výpůjční výdaje dle definice ZDP činí v celkové výši 88 mil. Kč.  

b) Nemá žádné výpůjční příjmy, které by výše uvedené údaje snižovaly. 

c) Celková EBITDA je ve výši 300 000 000 Kč. 
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Výpočet daňově uplatnitelných výpůjčních výdajů Výše v Kč 

Celkové výpůjční výdaje dle definice ZDP 88 000 000 

Výpůjční příjmy  0 

30 % z vypočtené hodnoty EBITDA 90 000 000 

Daňově uznatelné výpůjční výdaje  88 000 000 

Zvýšení základu daně z příjmů právnických osob o 0 

2. příklad    

Dceřiná společnost DB spadající do konsolidačního celku mateřské společnosti MY používá jako účetní 

období hospodářský rok od 1. 9. do 31. 8.  Prvním účetním obdobím, ve kterém bude testovat nadměrné 

výpůjční výdaje, tak bude hospodářský rok započatý 1. 9. 2019 a končící 31. 8. 2020. Předpokládá tyto 

údaje z účetnictví:  

a) Veškeré výpůjční výdaje dle definice ZDP činí v celkové výši 82 mil. Kč.  

b) Nemá žádné výpůjční příjmy, které by výše uvedené údaje snižovaly. 

c) Celková EBITDA je ve výši 150 000 000 Kč.    

 

Výpočet daňově uplatnitelných výpůjčních výdajů Výše v Kč 

Celkové výpůjční výdaje dle definice ZDP 82 000 000 

Výpůjční příjmy  0 

30 % z vypočtené hodnoty EBITDA 45 000 000 

Daňově uznatelné výpůjční výdaje  80 000 000 

Zvýšení základu daně z příjmů právnických osob o 2 000 000 
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Výsledek hospodaření tak bude zvýšen v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů  

o částku 2 mil. Kč; tuto částku pak lze použít v budoucnu ke snížení výsledku hospodaření.  

Musí však dojít k tomu, že skutečné výpůjční výdaje budou o tuto částku nižší než limit pro uznatelnost 

nadměrných výpůjčních výdajů (tj. pokud limit uznatelnosti pro daný rok nebude zcela vyčerpán, lze do 

zbývající výše využít v dřívějších obdobích neuznatelné výpůjční výdaje). Možnost snížit si takto výsledek 

hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji však nepřechází na právního nástupce. 

3. příklad    

Dceřiná společnost DC spadající do konsolidačního celku mateřské společnosti MZ používá jako účetní 

období kalendářní rok. Prvním účetním obdobím, ve kterém bude testovat nadměrné výpůjční výdaje,        

tak bude kalendářní rok 2020. Předpokládá tyto údaje, které se v jejím účetnictví objeví v roce 2020: 

a) Veškeré výpůjční výdaje dle definice ZDP činí v celkové výši 129 mil. Kč.  

b) Nemá žádné výpůjční příjmy, které by výše uvedené údaje snižovaly. 

c) Celková EBITDA je ve výši 304 000 000 Kč. 

 

Výpočet daňově uplatnitelných výpůjčních výdajů Výše v Kč 

Celkové výpůjční výdaje dle definice ZDP 129 000 000 

Výpůjční příjmy  0 

30 % z vypočtené hodnoty EBITDA 91 200 000 

Daňově uznatelné výpůjční výdaje  91 200 000 

Zvýšení základu daně z příjmů právnických osob o 37 800 000 

 

Na rozdíl od příkladu 2 se zde bude maximální hranice pro uznatelnost výpůjčních výdajů odvíjet od 

vypočteného procenta z EBITDA, jelikož tato částka je vyšší než paušál 80 mil. Kč stanovený zákonem. V 

důsledku tak bude výsledek hospodaření zvýšen o částku 37,8 mil. Kč. Tuto částku bude možné použít v 

budoucnu ke snížení výsledku hospodaření za stejných podmínek, jak bylo uvedeno u předchozího příkladu. 

Pro další dotazy k této oblasti se obraťte na Luboše Balka, e-mail: lubos.balek@tpa-group.cz. 
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Luboš Balek 
Daňový poradce, daňový manager 

 
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 

 

 

4. Kontrolní hlášení – změna struktury xml formuláře od 1. 10. 2019 
 

Novela zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1. dubna 2019, přinesla rozšíření možnosti oprav základů 

daně u nedobytných pohledávek. Díky přechodným ustanovením může docházet k souběhu oprav dle 

„starých“ a „nových“ pravidel v této oblasti.  

Pro rozlišení těchto dvou úprav v kontrolním hlášení se finanční správa rozhodla pro úpravu elektronického 

formuláře kontrolního hlášení, tedy struktury XML, ve které je povinně kontrolní hlášení podáváno. V nové 

struktuře bude „kolonka“ oprav u nedobytných pohledávek nabývat jiných hodnot, tedy příznaků, které se 

zde budou uvádět, než doposud. 

V nové XML struktuře se budou kontrolní hlášení povinně podávat od 1.10.2019, tedy i ta za období září 

2019 či 3. čtvrtletí 2019. 

Předpokládáme, že čeští poskytovatelé účetních SW budou na tuto změnu připraveni a nemělo by docházet 

k problémům. Pokud však využíváte zahraniční účetní SW, případně si XML formulář kontrolního hlášení 

vytváříte sami pomocí dalších nástrojů (jiných než portál EPO finanční správy, např. excel), doporučujeme 

věnovat této změně pozornost a zajistit úpravu těchto SW. Podání kontrolního hlášení v jiné než platné 

XML struktuře je totiž ze zákona považováno za neúčinné, a to se všemi důsledky v podobě sankcí za 

pozdní podání kontrolního hlášení. 

Dle informací technické podpory finanční správy bude možné testovat novou xml strukturu kontrolního 

hlášení pravděpodobně od poloviny září 2019, a to v testovacím prostředí dostupném na URL adrese 

https://ep1ww1z.mfcr.cz. 

Více informací o změně XML struktury kontrolního hlášení naleznete na 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-

DPH/aktuality/2019/aktualizace-kontrolniho-hlaseni-po-novele-zakona-o-dph-9686 

 

 

mailto:lubos.balek@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
https://ep1ww1z.mfcr.cz/
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2019/aktualizace-kontrolniho-hlaseni-po-novele-zakona-o-dph-9686
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2019/aktualizace-kontrolniho-hlaseni-po-novele-zakona-o-dph-9686
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Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Jirmáskovou, e-mail: jana.jirmaskova@tpa-group.cz.   

 
Jana Jirmásková 
Daňový poradce, senior manager 

 
Tel: +420 222 826 332 
 
E-mail: jana.jirmaskova@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. Významná publikace Národní účetní rady 

Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti 

vydat publikaci, která představí výsledky její práce široké veřejnosti. Odpovědným editorem této knihy je 

Jana Skálová, partner TPA.  

Všechny dosud schválené a vydané interpretace Národní účetní rady, které byly zahrnuty do této publikace, 

prošly oproti původnímu vydání autorskou revizí, při které byly opraveny nejen drobné formulační nebo 

gramatické nedostatky, ale text interpretací byl aktualizován tak, aby obsahoval správné reference na platné 

právní předpisy, které byly v mezičase od původního data vydání interpretace do dnešního dne změněny 

nebo nahrazeny (například z důvodu rekodifikace občanského a obchodního práva apod.). 

Publikace není jen formou zveřejnění prostého textu interpretací, ale je 

doplněna o autorský komentář jednotlivých zpracovatelů interpretací 

zahrnující úvodní popis důvodů a okolností, proč interpretace vznikla,    

a průběhu jejího schvalování, o autorské příklady, které ilustruji použití 

interpretace, a na závěr také o dopady nebo doporučení pro tvorbu 

účetních předpisů. Věříme, že tyto doplněné a aktualizované části 

napomohou významně porozumění interpretací, a tím i jejich správné 

aplikaci v praxi účetních jednotek, stejně tak jako lepší interpretaci údajů 

v účetních závěrkách ze strany jejich uživatelů.  

Přejeme si, aby vám publikace byla užitečným pomocníkem ve vaší 

praxi a přinesla vám nové poznatky, informace a pohledy na to, jak 

dosahovat v účetnictví věrného a poctivého zobrazení skutečnosti. 

Možnost objednání je na e-shopu vydavatelství Grada: 

https://www.grada.cz/ucetni-interpretace-narodni-ucetni-rady-10550/ 

mailto:jana.jirmaskova@tpa-group.cz
mailto:jana.jirmaskova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
https://www.grada.cz/ucetni-interpretace-narodni-ucetni-rady-10550/
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5.2. Běh pro Thomayerku 

Čtvrtý ročník charitativního běhu v areálu Thomayerovy nemocnice přilákal 214 běžců, kteří přispěli 38 800 

Kč na projekty Centra podpůrné péče. TPA je spoluorganizátorem akce a běhu se účastní jak zaměstnanci  

a rodinní příslušníci TPA, tak i zaměstnanci a rodinní příslušníci Thomayerovy nemocnice a Institutu klinické 

a experimentální medicíny (IKEM). Letošní ročník odstartoval 21. května a novinkou byla krátká trasa pro 

děti. Výtěžek ze zápisného byl věnován Nadačnímu fondu centra podpůrné péče Thomayerovy nemocnice – 

Léčivka, který pečuje o pacienty TN i jejich rodiny a také o zaměstnance nemocnice v rámci dobrovolnického 

programu.  
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6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na červenec a srpen 
 

Červenec 2019  
 

1.7. Daň z příjmů 

       – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za  
         květen 2019 
       - podání přiznání k dani a úhrady daně za rok 2018, má-li  
         poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a   
         předkládá daňový poradce 
 

1.7. Oznámení CRS (GATCA) 
podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů 

1.7. Oznámení FATCA 
 podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění  
 pozdějších předpisů 

10.7. 

 
Spotřební daň 

 splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.7. Silniční daň 
záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019 

20.7. Daň z přidané hodnoty 
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

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

25.7. 

Daň z hazardních her 
daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019 
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019 
- kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019 

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

Spotřební daň 

- splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 
- daňové přiznání za červen 2019 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za 
červen 2019 (pokud vznikl nárok) 

30.7. Energetické daně 
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální  
množství biopaliv a splatnost související jistoty. 

31.7. Daň z příjmu 
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 
za červen 2019 



 
 
 

NEWSLETTER 6/2019 

 12 

Srpen 2019  
 

9.8. Spotřební daň 
splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

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

26.8. Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019 
- souhrnné hlášení za červenec 2019 
- kontrolní hlášení za červenec 2019 

26.8. 

Spotřební daň 

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

- daňové přiznání za červenec 2019 

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za 

červenec 2019 (pokud vznikl nárok) 

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

