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1. Novela zákona o elektronické evidenci tržeb a zákona o dani z přidané 

hodnoty 

Dne 24. 9. 2019 podepsal prezident ČR zákon č. 256/2019 Sb. (dále jen „Novela“), kterým se mění zákon  

o elektronické evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“) a zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). 

Změny ve výše uvedených zákonech jsou účinné od několika rozdílných dat, ačkoliv se předmětná Novela 

stane účinnou již ode dne 1. 11. 2019. 

Zákon o EET 

Od 1. 11. 2019 je do zákona o EET zakotveno, že jsou evidovány pouze tržby uskutečněné na území České 

republiky. Dále je evidovanou tržbou i platba pomocí elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, 

voucherů a jiných obdobných instrumentů [viz § 5 písm. b) zákona o EET], v rámci kterých dochází nejdříve 

k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit. Tyto platby byly v zákoně o EET již dříve 

zahrnuty v ustanovení, které Ústavní soud zrušil (kvůli zrušení povinnosti evidovat platby prostřednictvím 

platební karty). Zákonodárce tedy do zákona o EET znovu výslovně uvedl způsoby platby, u nichž Ústavní 

soud nezamýšlel zrušit evidenční povinnost. V souvislosti s těmito platbami pak uskutečněním evidované 

tržby už není jen její přijetí, ale i vydání pokynu k jejímu provedení, pokud tento pokyn tržbě předchází 

[platby pomocí prostředků uvedených v § 5 písm. b) zákona o EET]. Evidované údaje o tržbě musí být nově 

uváděny pouze v české měně a na účtence musí poplatník nově uvést i své daňové identifikační číslo, 

pokud není jeho kmenová část tvořena rodným číslem. 

Od 1. 11. 2019 byly do trvalých výjimek z EET zařazeny tržby: 

- ze sociálních služeb,  

- z předvánočního prodeje sladkovodních ryb v období od 18. do 24. 12., 

- ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné 

prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné 

platby, 

- z hazardní hry, 

- z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní, 

- poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je zdravotně postižen. 



 
 
 

NEWSLETTER 11/2019 

 2 

Od 1. 2. 2020 je účinná úprava týkající se fyzických osob, neplátců DPH - „malých podnikatelů“, jejichž 

hotovostní příjmy za rok nepřesahují 600.000,- Kč a kteří mají maximálně 2 zaměstnance. Tito budou moci 

využít evidenci tržeb ve zvláštním režimu, kdy namísto online evidence budou evidovat své tržby na 

papírových účtenkách, které zdarma obdrží od Finanční správy ČR. Tato evidence se pak bude zasílat 

finančnímu úřadu čtvrtletně, a to do 20 dnů od skončení příslušného čtvrtletí. 

Od 1. 5. 2020 pak dochází k náběhu třetí a čtvrté fáze EET, kdy dojde ke zrušení ustanovení § 37 zákona  

o EET, které upravovalo dočasně vyloučené tržby, tedy odsun počátku evidence u některých typů tržeb.  

Od 1. 5. 2020 tak bude povinnost evidovat všechny tržby, kromě tržeb, které jsou z evidence trvale 

vyloučené (viz § 12 zákona o EET). 

Novela zákona o DPH 

S účinností od 1. 5. 2020 dochází na základě Novely ke změně sazeb DPH. Knihy, časopisy, ostatní 

periodika a tiskoviny poskytované v elektronické podobě podléhají od tohoto data 10% sazbě DPH, pokud 

této sazbě podléhá jejich tištěná podoba nebo jsou zpřístupněny v rámci veřejných knihovnických  

a informačních služeb. Do druhé snížené sazby (10 %) se dále přesouvají další vybrané služby (vodné  

a stočné, služby spojené s odváděním a čištěním odpadních vod, stravovací služby s výjimkou tabákových  

a alkoholických nápojů a další specifikované řemeslné a odborné služby). Točené pivo však sazbě 10 % 

podléhá. 

Pro další dotazy k této problematice 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 
 

 

2. Návrh interpretace Národní účetní rady na zákaznické věrnostní programy 

V současnosti můžete najít na webu Národní účetní rady (www.nur.cz) návrh interpretace věnované 

zákaznickým věrnostním programům. Tato interpretace je připravována již déle než rok, v současnosti končí 

připomínkové řízení a očekáváme její finální schválení na nejbližších zasedáních.   

file:///C:/Users/LBN/AppData/Local/Temp/notesAF3A78/jana.jirmaskova@tpa-group.cz
mailto:lukas.pesna@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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O čem tato interpretace je? Účetní jednotky využívají zákaznické věrnostní programy, aby podnítily své 

zákazníky nakupovat jejich zboží nebo služby. Společným rysem věrnostních programů je, že podnik přizná 

zákazníkovi nároky na budoucí odměny, např. ve formě věrnostních bodů nebo slevových kupónů. Zákazník 

může následně proměnit tyto věrnostní nároky za různé odměny. Odměny bývají ve formě zboží nebo 

služeb, které zákazník může obdržet zdarma nebo se slevou. Odměny může poskytovat přímo podnik, který 

věrnostní nároky přiznal, příp. si zákazník může své „body“ proměnit za odměny od jiných smluvních 

partnerů. V některých případech může zákazník uplatnit obdržené věrnostní nároky pouze po omezenou 

dobu.  

Široká škála věrnostních programů vede k tomu, že jejich účetní řešení se mezi účetními jednotkami liší. 

Cílem této Interpretace je stanovit účetní řešení zákaznických věrnostních programů v těch případech, kdy 

účetní jednotka uděluje zákazníkům v rámci výchozího prodeje věrnostní kredity, které mohou být později 

přeměněny na produkty zdarma nebo se slevou v porovnání s běžnou prodejní cenou v době využití těchto 

kreditů. Účetní řešení zahrnuje věrnostní programy jak provozované účetní jednotkou, tak obsluhované třetí 

stranou. Interpretace též neřeší účetní zobrazení věrnostních kreditů u zákazníka.  

Účetní jednotka použije pro účetní zachycení nároků zákazníků na odměny z věrnostních programů udělené 

při výchozím prodeji výnosové řešení. Jsou-li zákazníkovi přiznány v rámci prodeje věrnostní kredity 

(tzv. výchozí prodej), které mohou být v budoucnu po splnění jakýchkoliv dalších kvalifikačních podmínek 

proměněny za produkty zdarma nebo se slevou, pak:  

a) celková částka protihodnoty získaná od zákazníka v rámci výchozího prodeje se rozdělí mezi výnosy 

připadající na věrnostní kredity a výnosy připadající na základní složky prodejní transakce;  

b) část celkového výnosu, která se přiřadí věrnostním kreditům, se určí na základě relativního poměru 

obvyklých samostatných prodejních cen produktů zdarma nebo se slevou a základních složek prodejní 

transakce;  

c) při stanovení hodnoty věrnostních kreditů účetní jednotka bere v úvahu odhadovaný celkový počet 

věrnostních kreditů, o kterých očekává, že budou zákazníky využity.  

Jestliže účetní jednotka provozuje věrnostní program ve vlastní režii, vykáže výnos z věrnostních programů  

v okamžiku, ve kterém splní své závazky dodat odměny z titulu využitých věrnostních kreditů zákazníky.  

Zdůvodnění navrhovaného řešení je toto: Pro zachycení nároků zákazníků na odměny z věrnostních 

programů v působnosti této Interpretace se použije výnosové řešení (tj. časové rozlišení výnosů), neboť 

účetní jednotka v okamžiku výchozího prodeje prodává zákazníkovi současně dva produkty. První složkou 

výchozí prodejní transakce jsou základní produkty, které zákazník získává v okamžiku prodeje. Druhou 

složkou jsou produkty, které obdrží v budoucnu výměnou za udělené věrnostní kredity. Věrnostní kredity 

přidělené zákazníkovi v rámci výchozího prodeje představují speciální typ slevy; slevy jsou v souladu  

s odstavcem 4.1.1. Českého účetního standardu č. 019 u dodavatele součástí tržeb.  
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Při výnosovém řešení věrnostních programů tedy účetní jednotka rozdělí celkovou protihodnotu získanou od 

zákazníka ve výchozím prodeji na výnos za základní produkty, který zvýší výsledek hospodaření v okamžiku 

prodeje, a závazek, který bude zúčtován do výnosů při dodání odměn z věrnostních programů.  

O kreditech přidělených mimo prodejní transakce (např. formou letákové nebo obdobné reklamní kampaně) 

účetní jednotka neúčtuje. Účetní jednotka obvykle stanovuje podmínky reklamní kampaně tak, že případné 

budoucí uzavření smlouvy s potenciálním zákazníkem a její následné splnění vyústí v ziskový obchod (tj. 

výnosy i po započtení přiznané slevy převýší náklady). O takové transakci, včetně dopadu inzerované slevy, 

se tedy účtuje až v okamžiku uskutečnění prodeje s výjimkou těch případů, kdy změna podmínek v období 

po přidělení reklamních kreditů způsobí, že by případné uzavření a splnění smlouvy vyústilo ve ztrátový 

obchod (např. z důvodu neočekáváného zvýšení nákladů na dodání produktu). 

Návrh interpretace obsahuje také celou řadu  příkladů, které mají dokreslit zvolené řešení.  

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. Opravné položky k pohledávkám za rok 2019 

Konec roku je před námi a s ním i konec účetního i zdaňovacího období. Čeká nás nelehká práce při 

uzavření účetnictví, proúčtování všech účetních případů a sestavení daňového přiznání. Rádi bychom se 

opět vrátili k problematice zákonných opravných položek k pohledávkám.  

Při inventarizaci pohledávek a přípravě na tvorbu zákonných opravných položek je nutno si uvědomit, že pro 

daňovou uznatelnost nákladu je nutno splnit řadu obecných podmínek zakotvených v samém úvodu zákona 

o rezervách. Příkladem může být kontrola, že vůči dlužníkovi (na jehož pohledávku chceme tvořit zákonnou 

opravnou položku) neeviduje společnost splatný závazek nebo že u nakoupených pohledávek byla 

zaplacena jejich pořizovací cena.  

file://///horwath.dom/Shareddocuments/Users/LBN/Documents/NWL/NWL%20CZ/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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Další podmínky pro tvorbu „časových“ zákonných opravných položek jsou stanoveny v § 8 až § 8c. Zde jsou 

zakotvena pravidla, za jakých je možno dosáhnout daňového nákladu až do výše 100 % jmenovité hodnoty 

nebo pořizovací ceny pohledávky po splatnosti. Je vhodné doplnit, že není nutno řešit pohledávky vzniklé 

společnosti soudně, soudní vymáhání je nutné pouze u nakoupených pohledávek se jmenovitou hodnotnou 

vyšší než 200 000 Kč. Důležité je také upozornění na 30 měsíční lhůtu pro tvorbu 100% opravné položky 

před promlčením. Po uplynutí  30  měsíců od splatnosti je vhodné dotvořit zákonnou opravnou položku do 

výše 100% rozvahové hodnoty pohledávky a následně rozhodnout o odpisu pohledávky a rozpušení 

opravné položky a to ještě před promlčením. Po promlčení již nelze evidovat opravnou položku a nelze 

uplatnit daňově uznatelný odpis pohledávky.  

Při přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení v průběhu roku 2019 je možno vytvořit 100% zákonnou 

opravnou položku dle § 8 zákona o rezervách, a to bez návaznosti na dobu po splatnosti. Pokud je 

pohledávka za tímto tuzemským dlužníkem evidována v cizí měně, pak se z ní přihlášením do insolvenčního 

řízení stává korunová pohledávka a je nutno ji „vrátit“ do českých korun kurzem k datu její splatnosti. Toto 

ustanovení vyplývá z insolvenčního zákona, který pro budoucí potenciální uspokojení pohledávky pracuje 

jen s českými korunami.  

K cizoměnovým pohledávkám jsou vytvořené opravné položky evidovány také v cizí měně a dochází 

každoročně k výpočtu kurzových rozdílů na pohledávkách a na dotvoření či rozpuštění opravných položek.  

Této problematice se v současnosti věnuje také Národní účetní rada, na jejíž seminář si vás dovolujeme 

upozornit. Bude se konat 6. prosince 2019 v Praze a podrobný program najdete na: https://www.kdpcr.cz/9-

rocnik-odborneho-seminare-narodni-ucetni-rady. V programu budou probírány také možné přístupy k tvorbě 

opravných položek k cizoměnovým pohledávkám. 

Pro další informace k těmto případům 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 

 
 
 
 
 
 

https://www.kdpcr.cz/9-rocnik-odborneho-seminare-narodni-ucetni-rady
https://www.kdpcr.cz/9-rocnik-odborneho-seminare-narodni-ucetni-rady
file://///horwath.dom/Shareddocuments/Users/LBN/Documents/NWL/NWL%20CZ/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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4. Z dění v TPA 

4.1. Přednášky našich specialistů 

 

Podzim je časem, kdy všichni účetní a daňoví odborníci sbírají nové informace, učí se novým dovednostem 

a připravují se na nadcházející sezónu. K tomu si vám dovolujeme nabídnout seznam školení, kde lektory 

jsou zaměstnanci TPA.   

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se 

konají v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce: 

 

Termín Téma Přednášející  

11. 11. 2019  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

2. 12. 2019  Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku Jana Skálová 

 
Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php. 

 

Na stejném místě se konají také semináře 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: 

 

 

 

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené 

odborné semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

11. 11. 2019 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota Tomáš Podškubka  

Termín Téma Přednášející  

7. 11. 2019 Přeměny obchodních společností – právo, účetnictví, daně Lukáš Pěsna 

28. 11. 2019 Sestavení výkazu cash-flow jednoduše a rychle 

 

Markéta Schück 

https://www.bovapolygon.cz/seminare.php
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včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět 

ocenění znalcem  

12. 11. 2019 Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční 

společnosti v ČR – právní, účetní a daňová problematika  

Jan Soška  

18. 11. 2019 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy  Tomáš Podškubka  

25. 11. 2019 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se 

rozhodnout o koupi či prodeji) 

Tomáš Podškubka  

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  

21. 11. 2019 Řízení a oceňování investičních projektů  Jiří Hlaváč 

Jozef Opálený  

27. – 28. 11. 2019 Akvizice a oceňování firem v praxi  Petr Dědeček  

Jiří Hlaváč 

12. 12. 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/


 
 
 

NEWSLETTER 11/2019 

 8 

 

5. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na listopad 
 

Listopad 2019  
 

11. 11. 2019 spotřební daň 
– splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

20. 11. 2019 daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů  
fyzických osob ze závislé činnost 
 

25. 11. 2019 

spotřební daň 

– splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 
– daňové přiznání za říjen 2019 
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů  
za říjen 2019 (pokud vznikl nárok) 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019 
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za říjen 2019 
− kontrolní hlášení za říjen 2019 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za říjen 2019 
 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty


 

 

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

