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1. Novela DPH pro rok 2020 

Česká republika nestihla (na rozdíl od mnoha jiných evropských států) v termínu implementovat novelu 

evropské směrnice, tzv. Quick Fixes. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou úpravu přeshraničních 

transakcí se zbožím, mohou se tak čeští plátci dostat do problémů při sjednávání obchodů s plátci 

z členských států, kde již bylo řádně implementováno, vč. technických aspektů (např. změny v obsahu 

souhrnného hlášení).  

Na tuto situaci zatím zareagovala 22. ledna 2020 státní správa vydáním Informace k novele zákona o DPH 

s plánovanou účinností od 1. 1. 2020. Informace potvrzuje, že daňový subjekt může postupovat buď i) ve 

smyslu přímého účinku dané směrnice již od 1. ledna 2020, nebo ii) „přede dnem nabytí účinnosti novely 

zákona o DPH také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH“. Zároveň však informace upozorňuje, 

že pokud se plátce rozhodne postupovat podle přímého účinku, musí plnit i veškeré související podmínky. 

Pokud se plátce rozhodne postupovat podle novely směrnice o DPH při odeslání nebo přepravě zboží v 

režimu skladu podle čl. 17a směrnice (konsignační sklady), pak jednou z podmínek je povinnost podání 

souhrnného hlášení a uvedení DIČ odběratele. Dle zveřejněné informace bude aktualizovaný elektronický 

formulář Souhrnné hlášení VIES (obsahující nově samostatný list pro režim skladu) dostupný na daňovém 

portálu (https://www.daneelektronicky.cz/) nejpozději 20. 2. 2020. 

Qiuck Fixes, také nazývané „dočasné záplaty“, si kladou za cíl odstranit nedostatky dočasného (rozuměj 

současného) systému obchodování se zbožím uvnitř EU, než bude přijat systém definitivní. „Záplaty“ by 

měly sjednotit a zjednodušit vybraná pravidla při přeshraničním obchodování se zbožím v rámci EU a přinést 

větší jistotu jak na straně plátců daně, tak i daňových správ. Novela směrnice proto zavádí dílčí opatření ke 

zlepšení stávajícího systému DPH v oblastech: 

 konsignační (call-off) sklady, 

 řetězové přeshraniční transakce, 

https://www.daneelektronicky.cz/
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 prokazování přepravy zboží do EU a  

 osvobození dodání zboží do jiného členského státu. 

Konsignační (call-off) sklady 

Pravidla konsignačních skladů se v různých členských státech lišila, což bylo dáno volbou členského státu 

implementovat/neimplementovat zjednodušující pravidlo. Česká republika využívala zjednodušující postup, 

takže „provozovatelé“ konsignačních skladů mají nastavena pravidla, dle kterých dodavatel z JČS 

nerealizuje přemístění do ČR a následný tuzemský prodej, který by vedl k jeho tuzemské registraci k DPH, 

ale již při „dodání“ do konsignačního skladu vykazuje český odběratel pořízení zboží z JČS z celé této 

„dodávky“. Pokud byl však český plátce dodavatelem do konsignačního skladu ve členské zemi, kde nebyl 

implementován zjednodušující postup, byl v této zemi registrován k plátcovství.  

Novela směrnice zavádí sjednocení zjednodušujících pravidel, které si vyžádají nové nastavení pro daňové, 

evidenční i účetní účely. Nejvýznamnější změnou je vykázání pořízení zboží z JČS v přiznání k DPH až ke 

dni odebrání zboží ze skladu (právo nakládat se zbožím jako vlastník), nejpozději však ve dvanáctiměsíční 

lhůtě od naskladnění, další změny se týkají administrativních povinností ohledně skladové evidence  

a vykazování v souhrnném hlášení. 

Řetězové přeshraniční transakce 

Řetězovou transakcí se rozumí transakce, která obsahuje dvě a více dodání zboží uskutečněných pouze 

s jednou přepravou. Vzhledem k tomu, že pouze dodání s přepravou lze považovat za intrakomunitární 

osvobozenou dodávku a v řetězové transakci lze pouze jedné dodávce přepravu přiřadit, je u takovýchto 

transakcí nutné řešit, která z dodávek je s přepravou (intrakomunitární) a které jsou bez přepravy (lokální, 

zatíženy DPH příslušného státu). Pravidla pro přiřazení chyběla a finanční správy jednotlivých členských 

států nevysvětlovaly jednotně ty případy, kdy přepravu zajišťuje některá prostřední osoba.  

Podle nových pravidel se přeprava přiřadí k dodávce prostřední osobě, která přepravu zajišťuje. Zároveň 

pravidla obsahují výjimku, kdy prostřední osoba zajišťující přepravu poskytne své DIČ státu, z kterého je jí 

dodáváno (tj. kde začíná přeprava tohoto zboží). Přeprava (osvobození) se pak přiřadí dodávce 

uskutečněné touto prostřední osobou. Sjednocení pravidel by v praxi mělo zamezit složitým situacím, které 

mnohdy měly negativní dopady i do obchodních vztahů.  

Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu 

Zásadní podmínkou pro aplikaci osvobození na dodání zboží je prokázání, že zboží bylo skutečně 

přepraveno do jiného členského státu. Vzhledem k dosavadní absenci jasně stanovených pravidel, 

resp. důkazních prostředků, kterými lze toto prokazovat, bylo v praxi složité říci s jistotou, zda důkazy, které 

má plátce k dispozici, jsou dostatečné. Novela bude nově odkazovat na prováděcí nařízení Rady EU, které 
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seznam důkazních prostředků a jejich kombinaci pro prokazování vyjmenovává. Plátce se bude moci opřít  

o tzv. vyvratitelnou domněnku, pokud naplní požadavky nařízení Rady.  

Nařízení dělí důkazní prostředky do dvou skupin s tím, že dodavatel musí disponovat alespoň dvěma 

doklady v předepsané kombinaci – dva doklady z první skupiny (např. CMR, náložný list atp.) nebo jeden 

z první plus jeden z druhé skupiny (např. pojistky, úřední dokumenty atp.). Předpokladem je, že si doklady 

neprotiřečí, jsou vydány dvěma různými nezávislými stranami navzájem a zároveň jsou tyto strany nezávislé 

na dodavateli i na odběrateli. V případě, že přepravu zabezpečuje odběratel, musí dodavatel zároveň mít 

k dispozici prohlášení odběratele s předepsanými náležitostmi, přičemž nařízení Rady stanovuje novou 

povinnost odběrateli poskytnout toto prohlášení nejpozději desátý den měsíce následujícího po dodání.  

Výše uvedená pravidla jsou pouze možností pro plátce jak postupovat, a jak také potvrzuje důvodová zpráva 

i Vysvětlivky evropské komise ke Quick Fixes, i nadále zůstává plátci možnost prokazovat i jinými 

prostředky, tedy de facto „postaru“. „Prováděcími opatřeními není dotčena možnost daňového subjektu 

prokázat skutečné dodání do jiného členského státu jinými důkazními prostředky“. 

Osvobození dodání zboží do jiného členského státu 

V České republice je dlouhodobě aplikováno pravidlo, dle kterého plátce, který dodává zboží do jiného 

členského státu, musí před osvobozením ověřit platné DIČ svého odběratele a toto uvést v souhrnném 

hlášení. Z praktického hlediska se pro plátce po novele nic nezmění. Novela Směrnice nově stanoví, že 

kromě podmínky přepravy zboží se nově i podmínka uvedení platného DIČ odběratele v souhrnném hlášení 

stává hmotněprávní podmínkou, a tudíž její nesplnění může vést k zamítnutí osvobození od daně. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Romanu Pelcovou, e-mail: romana.pelcova@tpa-group.cz. 

 

Romana Pelcová 

Daňový poradce, partner 

 
Tel.: +420 222 826 270 
E-mail: romana.pelcova@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. Rezerva na daň z příjmů 

Již v těchto dnech uzavírá značný počet účetních jednotek svá účetnictví za účetní období roku 2019, 

zejména se pak může jednat o účetní jednotky nadnárodních skupin podniků. Vzhledem ke skutečnosti, že 

tyto účetní jednotky mohou uzavírat svá účetnictví již v prvních týdnech následujícího účetního období, 

vyžaduje zpracování účetní závěrky plné nasazení a maximální koncentraci účetních oddělení.  

V těchto případech předchází okamžik sestavení účetní závěrky okamžiku stanovení finální výše daňové 

povinnosti na dani z příjmů právnických osob o několik měsíců. Důležitou součástí práce při účetní uzávěrce 

je sestavení předběžné kalkulace stanovující výši daně z příjmů. To vyústí v odhad daně z příjmů  

a následné zaúčtování tvorby rezervy na daň z příjmů. 

Vykazování rezervy na daň z příjmů právnických osob upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro podnikatele (dále jen „vyhláška“). 

Rádi bychom vás upozornili na specifickou operaci kompenzace zaúčtované rezervy na splatnou daň se 

zaplacenými zálohami. Pro účely výkaznictví se hodnota rezervy na daň z příjmů (položka pasiv rozvahy 

„B.2. Rezerva na daň z příjmů“) a hodnota uhrazených záloh na daň z příjmů (položka aktiv rozvahy 

„C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky“) uvede v rozvaze v kompenzované výši.  

Účetní jednotka popíše tuto skutečnost v příloze v účetní závěrce. Pokud jsou výše uvedené zálohy vyšší 

než předpokládaná daň z příjmů, účetní jednotka neuvede rezervu na daň z příjmů ve finančních výkazech, 

ale vykáže v aktivech jen částku, o kterou zálohy převyšují rezervu. Obdobný postup pak nastane, pokud 

jsou zálohy menší než zaúčtovaná rezerva. Po vzájemné kompenzaci je tedy vykázán přebytek rezervy nad 

zálohami v pasivech.  

V následujícím účetním období je výše uvedená kompenzace zrušena, rezerva na daň z příjmů rozpuštěna 

do nákladů a kompenzuje zaúčtovanou daňovou povinnost dle sestaveného přiznání k dani z příjmů 

právnických osob. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jana Zemana, e-mail: jan.zeman@tpa-group.cz.  

 
Jan Zeman 
Daňový poradce, manager 
 

 
Tel: +420 222 826 270 
 
E-mail: jan.zeman@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. Náhrada mzdy jako součást nákladů na výzkum a vývoj 

Výdaje na výzkum a vývoj, jejich rozsah a uplatnění jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle 

zákona o daních z příjmů patří u odborné veřejnosti mezi dlouhodobě probíraná témata, která často přináší 

názorový střet mezi daňovými poradci a finanční správou. Snad největší debaty vyvolávala otázka uplatnění 

náhrad mezd za dovolenou ve výdajích vynaložených na výzkum a vývoj s možností uplatnění formou 

odčitatelné položky.  

Touto otázkou se v minulosti zabýval i koordinační výbor. Projednání příspěvku skončilo s rozporem, názor 

státní správy byl, že náhrady za dovolenou do odčitatelné položky nepatří. Jasnou odpověď na subsumpci 

náhrad za dovolenou pracovníka, který se plně věnuje řešení projektu, jako součást odpočtu na podporu 

výzkumu a vývoje přináší rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Afs 429/ 2018 – 41. 

V rámci daňové kontroly správcem daně byla daňovému subjektu doměřena daň z titulu nesprávného 

posouzení uplatnění náhrady mezd za dovolenou jako výdajů vynaložených na výzkum a vývoj. Správce 

daně argument, že zaměstnanec se čerpáním dovolené také podílel na realizaci projektu, považoval za 

absurdní. Nejvyšší správní soud tento postoj správce daně odmítl s odkazem na jedno ze základních práv 

Evropské unie o nároku na placenou dovolenou. „Je-li s ohledem na odpracované hodiny na výzkumných  

a vývojových pracích zřejmé, že dle zákoníku práce vzniká i nárok na dovolenou, není racionálního důvodu 

tento výdaj nepovažovat za výdaj související s realizací projektu výzkumu a vývoje. Jde o náklad stanovený 

zákonem za práci, nikoliv za ‚nepřítomnost v práci‘ či ‚zotavování se‘. Fakticky nejde o nic jiného než 

rozložení úhrady ceny práce v čase a tato náhrada mzdy představuje povinný náklad práce.“ 

Na základě výše uvedených argumentů soud dospěl k právnímu závěru, že „náhrada mzdy za dovolenou 

patří mezi osobní náklady, a je tudíž odčitatelnou položkou na podporu výzkumu a vývoje upravenou v § 34 

zákona o daních z příjmů, ovšem jen v části odpovídající prokázanému a odděleně evidovanému poměru 

běžných pracovních činností a činností prováděných při realizaci projektu výzkumu a vývoje.“  

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jindřicha Trupla, e-mail: jindrich.trupl@tpa-group.cz. 

 
 
Jindřich Trupl 
Daňový poradce, partner 
 

 
Tel: +420 222 826 270 
 
E-mail: jindrich.trupl @tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
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4. Nová interpretace Národní účetní rady na vykazování nehmotných 
výsledků výzkumu a vývoje 

Národní účetní rada se v roce 2015 rozhodla zahájit přípravu pracovního návrhu interpretace upravující 

vykazování výzkumu a vývoje v účetnictví podle českých účetních předpisů. Tyto záměry a první návrhy 

intepretace byly prezentovány na seminářích. Běh času přinesl změnu tehdejších předpisů, takže od  

1. 1. 2018 byla v českých předpisech položka „výzkum“ z výčtu dlouhodobého nehmotného majetku 

vypuštěna; nově se za dlouhodobý nehmotný majetek považuje pouze „vývoj“. Nicméně účetní ani daňové 

předpisy neobsahují ani definici výzkumu, ani vývoje. 

Na lednovém jednání byla schválena hotová interpretace, která by měla řešit následující otázky:  

1. Jaká je obecná účetní definice výzkumu a jaká je obecná účetní definice vývoje, tj. čím se výzkum 

liší z účetního hlediska od vývoje. 

2. Za jakých podmínek je možno aktivovat výsledky vlastního vývoje? 

3. Jaké jsou základní principy odepisování aktivovaných výsledků vlastního vývoje? 

Pro účely této interpretace se: 

 výzkumem rozumí původní a plánované zkoumání prováděné s cílem získat nové vědecké nebo 

technické poznatky a vědomosti; 

 vývojem rozumí použití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k plánování nebo navrhování 

nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, systémů nebo služeb, 

a to před zahájením jejich komerční výroby nebo využití.  

Výdaje na výzkum nesplňují zejména vzhledem k nejistotě výsledku zkoumání charakteristiku aktiva, 

nemohou být aktivovány do dlouhodobého nehmotného majetku, a jsou tedy zahrnuty vždy do účetních 

nákladů období. Výdaje vynaložené na vývoj mohou být po splnění níže uvedených podmínek aktivovány do 

dlouhodobého nehmotného majetku. 

Výsledky vývoje jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo nabyty od jiných osob. 

Vytvořením vlastní činností k obchodování s nimi se rozumí to, že vlastní vývoj povede buď přímo 

k vytvoření aktiva, s nímž bude obchodováno, nebo že povede k návrhu takových materiálů, zařízení, 

výrobků, postupů, systémů nebo služeb, které budou sloužit přímo k obchodní činnosti (např. po jejich 

výrobě podle vyvinutého designu budou prodávány). 

Aby mohly být výdaje na vývoj aktivovány do dlouhodobého nehmotného majetku, musí naplňovat všechny 

níže uvedené podmínky: 

1. účetní jednotka je schopna prokázat technickou proveditelnost dokončení nehmotného aktiva,  
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2. účetní jednotka musí být schopna prokázat záměr a schopnost dokončit a užívat nehmotné aktivum 

související s vývojem, 

3. existuje předpoklad budoucích ekonomických užitků, které nebudou nižší než vynaložené náklady, 

4. účetní jednotka musí být schopna prokázat dostupnost zdrojů pro dokončení nehmotného aktiva a 

5. nehmotné aktivum je možné spolehlivě ocenit dle účetních předpisů. 

Nehmotné výsledky vývoje se odepisují po dobu jejich odhadované ekonomické použitelnosti a zároveň 

podléhají testu na snížení hodnoty prováděnému vždy k datu účetní závěrky. 

Navrhované řešení vychází ze základních účetních principů založených na tom, že náklady na výzkum 

představují náklady období a nesplňují charakteristiky aktiva. Naproti tomu náklady na vývoj jsou v řadě 

účetních rámců aktivovány při splnění dostatečné pravděpodobnosti úspěchu a měřitelnosti. NÚR 

analyzovala, zda podmínky aktivace nákladů na vývoj obsažené v IAS 38 kolidují s požadavky českých 

účetních předpisů, a došla k závěru, že tomu tak není.  

Výdaje na vývoj mohou být aktivovány do dlouhodobého nehmotného majetku pouze v případě, že je 

naplněna charakteristika aktiva a je očekávána ekonomická využitelnost takového aktiva. Toto nehmotné 

aktivum je odepisováno po dobu jeho ekonomické životnosti tak, aby byl naplněn princip souladu výnosů  

a nákladů.  

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

 

 
Jana Skálová 
Daňový poradce, auditor, 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/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. Vyšla nová kniha o přeměnách obchodních korporací 

Jsme rádi, že se vám můžeme pochlubit další knihou z rukou našich 

specialistů. Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo knihu Jany 

Skálové, partnerky TPA, s názvem „Účetní a daňové souvislosti 

přeměn obchodních korporací“. 

První část knihy je věnována společným právním a účetním 

souvislostem přeměn kapitálových korporací. Zde jsou rozebrány 

základní právní dokumenty pro přípravu přeměn a účetní povinnosti 

zúčastněných společností. Velký prostor je věnován ocenění jmění 

zanikající či rozdělované společnosti a jeho dopadům do účetnictví, 

sestavení zahajovací rozvahy a auditu. Další část je věnována 

společným daňovým souvislostem, které přináší přecenění, tj. jeho 

daňovému posouzení a výpočtu odložené daně. Jednotlivým 

přeměnám jsou pak věnovány samostatné části, kde jsou rozebrány 

speciální postupy. Tedy například v kapitole o fúzích jsou probrány 

varianty fúze sloučením spojené se zvýšením základního kapitálu 

nástupnické společnosti nebo s jeho snížením, prostor je věnován i 

fúzi mateřské a dceřiné společnosti. Následují kapitoly k rozdělení, 

převzetí jmění jedním společníkem a změně právní formy. Zařazeny 

jsou i přeshraniční fúze. Publikace vychází z právního stavu k 31. 8. 2019. 

 

5.2. Přednášky našich specialistů 

 

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

 

Jarní nabídka seminářů směřuje na témata přeměn obchodních korporací, prodejů podniků a příprav na 

valnou hromadu, která bude schvalovat účetní závěrku a rozhodovat o výplatě podílů na zisku. První naše 

nabídka je od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se konají v budově ČS VTS, na Novotného lávce 

5, Praha 1.  
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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. 

 

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

odborné semináře:  

Termín Téma Přednášející  

16.4.2020 Přeměny obchodních společností - účetní a daňový 

pohled  

Lukáš Pěsna  

20.4.2020 Finanční plán a reporting - praktické rady a tipy  Tomáš Podškubka  

15.5.2020 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota 

včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět 

ocenění znalcem  

Tomáš Podškubka  

18.5. 2020 Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční 

společnosti v ČR - právní, účetní a daňová problematika  

Jan Soška  

3.6.2020 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se 

rozhodnout o koupi či prodeji) 

Tomáš Podškubka  

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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Podrobnější informace k nabízeným přednáškám a přihlášku najdete na https://www.vox.cz. 

 

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:  

 

Termín Téma Přednášející  

20. – 21. 5. 2020 Akvizice a oceňování firem v praxi  Petr Dědeček  

Jiří Hlaváč 

Vladimir Vostrikov  

16.6. 2020  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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6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na únor 
 

Únor 2020  
 

10.2. Spotřební daň 
- splatnost daně za prosinec 2019 (kromě spotřební daně z lihu) 

17.2. Daň z příjmů 

- učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení 
ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací 
období 2019 
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 

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

24.2. Spotřební daň 
- splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.2. Energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 
za leden 2020 

25.2. Daň z přidané hodnoty 

- souhrnné hlášení za leden 2020 
- daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020 
- kontrolní hlášení za leden 2020 
 

25.2. Spotřební daň 

- daňové přiznání za leden 2020 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za  
leden 2020 (pokud vznikl nárok) 



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

