
 
 
 

NEWSLETTER 12/2019 

 1 

V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 
 

1. Oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání (DAC 6) ..................................................... 1 

2. Nové limity pro fyzické osoby pro rok 2020 ..................................................................................... 3 

3. Daň z nemovitých věcí pro rok 2020 - Hlavní město Praha ............................................................ 4 

4. Novela zákona o obchodních korporacích byla schválena ............................................................ 5 

5. Z dění v TPA ........................................................................................................................................ 6 

5.1. Přednášky našich specialistů ............................................................................................................ 6 

5.2. TPA věnovala v rámci Giving Tuesday traktůrek organizaci Dlaň životu ..................................... 6 

6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na prosinec .................................................................... 7 

 
1. Oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání (DAC 6) 

Evropská směrnice o spolupráci v oblasti správy daní (tzv. “DAC 6” – dodatek ke směrnici 2011/16/EU 

“Directive on Administrative Cooperation”) zavádí oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání, 

která svým charakterem naplní podmínky uvedené v této směrnici. Jedná se o další nástroj k zabránění 

daňovým únikům, který vychází z akčního plánu OECD známého jako „BEPS“ (“Base Erosion and Profit 

Shifting”). Tato povinnost dopadá v rámci EU na tzv. „zprostředkovatele“, tj. zejm. advokáty, daňové 

poradce, auditory a další osoby (pokud nejsou vázány profesní mlčenlivostí), anebo přímo na daňového 

poplatníka. DAC 6 vyžaduje implementaci v jednotlivých zemích EU nejpozději ke konci roku 2019.  

Česká novela implementující DAC 6 se drží minimálních požadavků této směrnice a vztahuje se téměř na 

celý český daňový systém (vyjma oblasti DPH, cel, spotřebních daní a povinného sociálního pojištění, které 

mají vlastní procedury pro přeshraniční spolupráci a výměnu informací). Novela začne platit v ČR od  

1. 1. 2020 a bude účinná od 1. července 2020. Od téhož dne začíná ohlašovací povinnost, která bude platit  

i retrospektivně za celé období, od kterého je směrnice DAC 6 platná, tj. na období od 25. června 2018. 

Ohlašovací povinnost za toto období končí 31. srpna 2020. Přeshraniční uspořádání se pak bude hlásit do 

30 dnů od zpřístupnění jeho zavedení, připravení k zavedení či učinění prvního kroku k jeho zavedení (dle 

toho, který okamžik nastane dříve). 

Osoby, které nesplní svou oznamovací povinnost, budou vystaveny pokutě až do výše 500 000 Kč. 

Přeshraniční uspořádání, která budou předmětem hlášení, je zjednodušeně možné rozdělit do dvou skupin 

dle toho, zda pro jejich nahlášení je, či není třeba splnit tzv. “test hlavního přínosu”. Tomuto testu se 

vyhoví, bude-li možné stanovit, že hlavním přínosem nebo jedním z hlavních přínosů, které s ohledem na 

všechny relevantní skutečnosti a okolnosti může určitá osoba přiměřeně očekávat, že z určitého uspořádání 

vyplynou, je získání daňové výhody. 

První skupinou ohlašovaných přeshraničních uspořádání jsou taková uspořádání, která splní test hlavního 

přínosu a dále některý z uvedených charakteristických znaků. 
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Charakteristické znaky uspořádání, která vyžadují splnění testu hlavního přínosu: 

 podmínka důvěrnosti ohledně daňové výhody, 

 odměna odvozená z daňové výhody, 

 podstatně standardizovaná dokumentace nebo struktura, 

 umělý nákup ztrátové společnosti, 

 změna charakteru příjmu vedoucí k nižšímu zdanění, 

 tzv. kruhové transakce, 

 odpočitatelné přeshraniční platby mezi přidruženými podniky, kdy: 

 příjemce platby je rezidentem ve státě, který neukládá žádnou daň z příjmů 
právnických osob, nebo ukládá, ale sazba daně je nulová nebo téměř nulová, 

 příjemce platby využívá výhodu úplného osvobození od daně, 

 příjemce platby využívá výhody z preferenčního daňového režimu. 

Druhou skupinou ohlašovaných přeshraničních uspořádání jsou taková uspořádání, která budou hlášena 

bez ohledu na (ne)splnění testu hlavního přínosu a která splní některý z dále uvedených charakteristických 

znaků. 

Charakteristické znaky uspořádání, která nevyžadují splnění testu hlavního přínosu: 

 odpočitatelné přeshraniční platby mezi přidruženými podniky, kdy: 

 příjemce platby není rezidentem v žádném státě, 

 příjemce platby je rezidentem ve třetí zemi, která je zařazena na seznamu 
nespolupracujících států třetích zemí, 

 odpis aktiva ve více jurisdikcích, 

 osvobození od dvojího zdanění ve více jurisdikcích, 

 převod aktiv s významným rozdílem v ocenění protiplnění z pohledu různých jurisdikcí, 

 uspořádání, které může vést k narušení oznamovacích povinností souvisejících s výměnou informací 
o finančních účtech, 

 uspořádání zahrnující netransparentní řetězec z pohledu právního nebo skutečného vlastnictví, 

 uspořádání využívající jednostranných pravidel bezpečného přístavu v oblasti převodních cen, 

 uspořádání využívající převodu těžko ocenitelných nehmotných aktiv mezi přidruženými entitami, 

 uspořádání zahrnující vnitroskupinový přeshraniční převod funkcí, rizik či aktiv, pokud je u převodce 
EBIT v období 3 let po převodu nižší než 50% předpokládaného EBIT, kdyby k převodu nedošlo. 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této problematiky neváhejte kontaktovat Jana Sošku, e-mail: 

jan.soska@tpa-group.cz.  

 

 

mailto:jan.soska@tpa-group.cz
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Jan Soška  

Daňový poradce, partner 

 
Tel.: +420 222 826 270 
E-mail: jan.soska@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 

 

2. Nové limity pro fyzické osoby pro rok 2020 

Podle vyhlášky č. 260/2019 Sb. ze dne 30. září 2019 se dle přepočítacího koeficientu stanovila průměrná 

výše mzdy pro rok 2020. Tato průměrná měsíční mzda činí 34 835 Kč. Průměrná mzda má mj. vliv na určité 

odvodové povinnosti týkající se fyzických osob. 

Limit pro solidární zvýšení daně: 

Solidární daň (7 %) se platí z částky převyšující 48násobek průměrné mzdy. Hranice pro uplatnění 

solidárního zvýšení daně pro rok 2020 činí 1 672 080 Kč ročně; pro účely měsíční zálohy se jedná o částku 

139 340 Kč. 

Maximální vyměřovací základ  

Částka 1 672 080 Kč bude od roku 2020 představovat novou hodnotu maximálního vyměřovacího základu 

pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. Z vyměřovacího základu přesahujícího tuto hranici není 

povinnost hradit sociální pojištění. U zdravotního pojištění není maximální vyměřovací základ stanoven, 

odvodům tedy podléhají příjmy bez limitu. 

Minimální výše záloh OSVČ   

Z průměrné mzdy se dále odvozuje minimální výše záloh na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností 

a na zdravotní pojištění OSVČ. Nová výše minimálních záloh OSVČ pro rok 2020 činí 2 544 Kč pro 

důchodové pojištění a částku 2 352 Kč pro zdravotní pojištění. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Polanskou, email: lenka.polanska@tpa-group.cz. 

 

 
 
 
 
 

mailto:lukas.pesna@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
file:///C:/Users/LBL/AppData/Local/Temp/notes4712A3/lenka.polanska@tpa-group.cz
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Lenka Polanská 
Daňový poradce, partner 
 

 
Tel: +420 222 826 270 
 
E-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 

 
3. Daň z nemovitých věcí pro rok 2020 - Hlavní město Praha 

Rádi bychom vás upozornili na to, že do nového roku 2020 řada našich pražských klientů vstoupí s novou 

výší daně z nemovitých věcí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy se v září letošního roku usneslo na 

zvýšení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Navýšení daně z nemovitých věcí přinese vyšší 

částku do rozpočtu jednotlivých městských částí a vyšší daňové zatížení nejen podnikatelských subjektů. 

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy (Obecně závazná vyhláška o výši 

koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí) ze dne 25. září 2019 s účinností od 1. ledna 2020 se 

upravují následující koeficienty: 

 Pro stavební pozemky a nemovitosti určené k bydlení na území hlavního města Prahy se mění 

„velikostní“ koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, z hodnoty 5 na hodnoty uvedené 

v příloze k této obecně závazné vyhlášce, a to pro každou městskou část zvlášť. Jednotlivé 

městské části dostali možnost přistoupit ke stanovení výše tohoto koeficientu individuálně; jeho 

výše se pro zdaňovací období 2020 pohybuje od 2,5 do 5; 

 Pro všechny nemovitosti na území hlavního města Prahy se nově stanovuje místní koeficient ve 

výši 2. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé nemovitosti, s výjimkou 

zemědělských pozemků. 

Vydání této vyhlášky ve svém důsledku znamená: 

 Možné zvýšení daně z nemovitých věcí u stavebních pozemků a rezidenčních nemovitostí až na 

dvojnásobek; 

 Zvýšení daně z nemovitých věcí u komerčních nemovitostí (nemovitostí užívaných k podnikání) na 

dvojnásobek. 

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze ke stanovení nebo ke změně výše 

uvedených koeficientů, poplatník není povinen podat přiznání k dani z nemovitých věcí ani sdělit tyto změny. 

Daň se stanoví ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o tyto změny. Předpokládáme, že takto 

stanovenou daň sdělí správce daně poplatníkovi prostřednictvím platebního výměru.   

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jana Zemana, e-mail: jan.zeman@tpa-group.cz. 

 
Jan Zeman 
Manager 
 

 
Tel: +420 222 826 223 
 
E-mail: jan.zeman@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 

www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
4. Novela zákona o obchodních korporacích byla schválena 

Dne 8. 11. 2019 byla ve třetím čtení v Parlamentu České republiky schválena novela zákona o obchodních 

korporacích (sněmovní tisk č. 2017). V tuto chvíli se bude novelou zabývat Senát a očekávaná účinnost je 

pravděpodobně k 1. 1. 2021. 

Vedle odstranění legislativně technických chyb a nepřesností novela přinese značné množství věcných 

změn a posunů, s nimiž se korporátní praxe bude muset vypořádat, a to jak v obecné části zákona, tak 

i v úpravě jednotlivých forem obchodních společností. Namátkou lze jmenovat např. změny v úpravě 

vkladové povinnosti, pravidel pro dělení zisku a jiných vlastních zdrojů včetně záloh na podíl na zisku 

a vypořádacího podílu, postavení členů volených orgánů, práv společníků, zániku účasti ve společnosti 

s ručením omezeným, valné hromady včetně rozhodování per rollam atd.  

Novela zcela mění monistický systém akciové společnosti, zavede nová práva společníků a akcionářů  

(zejm. tzv. vysílací právo) či nové typy notářského zápisu (pro rozhodování per rollam a pro případ 

tzv. dodatečného hlasování), zasáhne i do pravidel pro dispozice s podíly a akciemi atd. Postupně budeme 

v našem Newsletteru jednotlivé změny komentovat a propojovat je do účetní a daňové praxe.  

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 

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

5.1. Přednášky našich specialistů 

Tradičně vám přinášíme informace o vzdělávacích akcích, kde lektory jsou zaměstnanci TPA.   

 

Prosinec je zpravidla zaplněn jinými pracovními úkoly, proto naše nabídka směřuje na jaro 2020 a je 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  

27.2.2020  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

23.3.2020 Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, 

co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku 

Tomáš Podškubka 

27.4.2020 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové 

souvislosti 

Petr Čech  

Jana Skálová 

19.5.2020 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových 

korporací 

Jan Dědič 

Jan Lasák 

Jana Skálová  

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

 

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu. 

 

5.2. TPA věnovala v rámci Giving Tuesday traktůrek organizaci Dlaň životu 

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu provozuje azylový dům pro těhotné ženy v tísni. TPA věnovala 

azylovému domu 35 000 Kč na koupi travního traktoru v rámci celosvětové kampaně Giving Tuesday. TPA 

se již od začátku zapojuje do celosvětového dne dárcovství, který je vždy první úterý po Dni díkuvzdání, 

letošní čtvrtý ročník připadl na 3. prosince. 

 

https://www.bovapolygon.cz/seminar-5589-oceneni-podniku-v-praktickych-souvislostech-poznejte-co-tvori-a-ovlivnuje-hodnotu-podniku.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5589-oceneni-podniku-v-praktickych-souvislostech-poznejte-co-tvori-a-ovlivnuje-hodnotu-podniku.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5674-rozdeleni-a-vyplata-vlastniho-kapitalu-pravni-a-danove-souvislosti.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5674-rozdeleni-a-vyplata-vlastniho-kapitalu-pravni-a-danove-souvislosti.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5610-pravni-ucetni-a-danove-souvislosti-premen-kapitalovych-korporaci.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5610-pravni-ucetni-a-danove-souvislosti-premen-kapitalovych-korporaci.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminare.php
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„Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu podporujeme nejen finančně, ale i materiálně  

již několikátým rokem. Do dobrovolnického celosvětového dne Giving Tuesday se zapojujeme  

už od prvního ročníku, letos je to počtvrté. Tento rok jsme se rozhodli podpořit Dlaň životu finanční částkou, 

kterou použijí na nákup travního traktůrku pro azylový dům,“ uvádí Rostislav Kuneš, generální ředitel TPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na prosinec 
 

Prosinec 2019  
 

2.12. 

daň z nemovitých věcí 
– splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než  
5 000 Kč) 

daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za  
říjen 2019 

10.12. spotřební daň  
– splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

16.12. 

daň z příjmů 
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
 

daň silniční 

– záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši 
nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně 
provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 
zákona o dani silniční 
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20.12. daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 

27.12. 

spotřební daň 

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

daň z přidané hodnoty 

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

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

31.12. daň z příjmů 
− odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 
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

