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1. Aktualizace formuláře souhrnného hlášení 

V minulém čísle Newsletteru bylo v článku Novela DPH pro rok 2020 uvedeno, že finanční správa ČR 

přislíbila aktualizaci elektronického formuláře Souhrnného hlášení VIES, aby plátci mohli postupovat dle 

režimu konsignačního skladu, ačkoli Česká republika ještě novelu směrnice neimplementovala. 

Dne 7. února 2020 finanční správa ČR zveřejnila Informaci o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES 

pro účely režimu skladu (call off stock). V rámci aktualizace byl do souhrnného hlášení vložen nový list 

„Řádky Call-off stock“.  

 

 

 

 

Pokud plátce v daném měsíci fyzicky odeslal či přemístil zboží do konsignačního skladu v jiném 

členském státě EU („JČS“), tak v souhrnném hlášení za stejný měsíc vyplní: 

 kód země, kde se sklad nachází,  

 zahraniční DIČ předpokládaného pořizovatele a  

 kód záznamu 1.  

Poznámka: 

- kód záznamu 2 a 3 se použije v případě změny či opravy, 

- na daném listě souhrnného hlášení se nikde nevyplňuje hodnota přepraveného zboží. 

Poté, co pořizovatel zboží ze skladu fyzicky odebere, tak plátce: 
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 ve svém českém přiznání k DPH za období, ve kterém bylo zboží odebráno, vykáže hodnotu 

odebraného zboží jako osvobozené dodání zboží do JČS na řádku 20; 

 v českém souhrnném hlášení za stejné období vykáže hodnotu odebraného zboží na listu „Řádky 

SH“ jako dodání zboží do JČS pod kódem 0 na DIČ pořizovatele.  

Poznámka: 

- Za stejné období je zároveň pořizovatel zboží povinen přiznat pořízení zboží z JČS v daňovém 

přiznání té země, kde se konsignační sklad nachází. 

Na základě aktualizace formuláře souhrnného hlášení tak může plátce daně použít režim konsignačního 

skladu u zboží odeslaného nebo přepraveného po 1. lednu 2020. Plátce však nemůže fyzické odebrání 

zboží, které bylo odesláno/přepraveno do skladu ještě v roce 2019, vykázat podle nového režimu, ale dodání 

tohoto „starého“ zboží musí být přiznáno podle „starého“ režimu, tedy stejně jako zboží, které bylo dodáno 

(odebráno) v roce 2019. 

Nad rámec výše uvedeného znovu připomínáme, že pokud se jedná o obrácenou situaci, tj. konsignační 

sklad je v tuzemsku a český plátce je pořizovatelem zboží, došlo v novele směrnice ke změně v časovém 

okamžiku vykázání pořízení zboží z JČS. Nově plátce vykáže ve svém daňovém přiznání toto pořízení až 

v momentu odebrání zboží ze skladu. Ačkoli by čeští plátci mohli ještě postupovat „po staru“ dle dosud 

platného starého znění zákona, lze v praxi očekávat, že zahraniční dodavatelé již budou postupovat podle 

nové úpravy. 

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. Nový metodický pokyn ke zdaňování stálých provozoven 

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo metodický pokyn ke zdaňování příjmů daňových 

nerezidentů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny umístěné na území České republiky 

s komentářem, že účelem je sjednocení postupu zdaňování těchto příjmů.  

Pokyn představuje komplexní materiál, v němž lze nalézt vymezení definičních pojmů stálé provozovny tak, 

jak je známe v zákoně o daních z příjmů a rovněž ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění (dále jen 

„SZDZ“). Dále se v úvodu věnuje problematice vzniku stálých provozoven, charakteristice druhů stálých 

provozoven včetně detailního rozboru podmínek pro jejich vznik na území České republiky. Další kapitola je 

věnována stanovení základu daně z činností vykonávaných prostřednictvím stálých provozoven. GFŘ se 

v pokynu také zabývá procesními povinnostmi od samotné registrace, pokud stálá provozovna vznikne, až 

po připomenutí nedávno implementované oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích do zahraničí.  

Dále ve zkratce uvádíme výběr některých hlavních informací:  

 GFŘ potvrzuje, že Komentář k modelové smlouvě slouží jako tzv. „interpretační vodítko“, přičemž se 

vždy bere v úvahu aktualizovaný text Komentáře. Pokud by však znění článku konkrétní SZDZ bylo 

významově odlišné od aktuálního textu Komentáře, pak je třeba pro daný článek použít Komentář  

k té modelové smlouvě, která svým zněním nejvíce odpovídá textaci zkoumané SZDZ.  

 GFŘ dále potvrzuje jinak zaběhlý postup v případě nesmluvních států, kdy se vznik stálé provozovny 

a zdanění takto alokovaných příjmů řídí výhradně ustanoveními zákona o daních z příjmů.  

 Často bývají nesprávně zaměňované pojmy stálá provozovna a odštěpný závod, příp. organizační 

složka. GFŘ se v pokynu zabývá rozlišovacími atributy. Vznik stálé provozovny není podmíněn 

založením odštěpného závodu a naopak. GFŘ rovněž potvrzuje, že vznik stálé provozovny pro účely 

daně z příjmů nemusí automaticky znamenat vznik provozovny pro účely DPH.  

 V případě pouhého uskladnění zboží na území České republiky ve skladovací hale nevzniká stálá 

provozovna kromě situace, kdy skladová činnost představuje součást hlavní činnosti společnosti.  

 Pokyn navazuje na rozsudek NSS č. j. 2 Afs 29/2012-18, kdy vznikla stálá provozovna daňovému 

nerezidentovi, který na území České republiky prováděl práce v prostorách vlastněných jiným 

daňovým subjektem. Trvalé zařízení k výkonu činnosti nemusí být ve vlastnictví podnikatele, naopak 

může být i součástí prostor jiného subjektu.  

 Pokud zaměstnanci daňového nerezidenta na území České republiky poskytují např. záruční servis 

a mají k dispozici uzamykatelný prostor k uskladnění svého nářadí a pracovního oblečení, 

„kamenná“ stálá provozovna nevzniká.  
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 Při vzniku tzv. „službové“ stálé provozovny se do alokovaných příjmů na území České republiky 

započítávají i příjmy, kterých bylo dosaženo do data splnění časového testu, který podmiňuje její 

vznik.  

 Stálá provozovna z titulu činnosti závislého zástupce vznikne za předpokladu, že je splněna 

podmínka pravidelnosti vykonávaných činností zástupce na území České republiky.  

 V případě, že stálá provozovna vede účetnictví v zahraničí, které není vzhledem k charakteru 

podnikatelské činnosti pro účely stanovení základu daně dostatečně průkazné či vhodné, nebo 

nemá z charakteru vykonávané činnosti pro vedení účetnictví v České republice náplň, lze přistoupit 

ke zvláštnímu způsobu stanovení základu daně, a to při zohlednění vykonávaných funkcí  

a nesených rizik stálou provozovnou v souladu s mezinárodně uznávanými metodami aplikovanými 

v oblasti převodních cen (Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové 

správy). GFŘ uvádí, že se jedná o přípustnou variantu, která je plně v režii daňového nerezidenta 

s vazbou na povinnost vyčíslit svoji daňovou povinnost a podat daňové přiznání. Daňový nerezident 

může rovněž využít institut závazného posouzení. GFŘ zároveň připouští, že výčet metod zvláštního 

způsobu stanovení základu daně není konečný, ale má sloužit jako zásadní vodítko, ke kterému je 

nutné vždy zohlednit konkrétní aspekty.   

 Vnitropodnikové transakce lze uznat, avšak pouze v rámci aktuálně platných SZDZ, které plně 

nereflektují tzv. „Authorized OECD Approach“ (AOA přístup). Nelze tedy uznat hypotetické 

vnitropodnikové platby např. za manažerské služby, licenční poplatky nebo úroky.  

 Daňový nerezident podává vždy pouze jedno daňové přiznání, což platí i v případě, že mu na území 

České republiky vznikne více stálých provozoven.  

 Na stálou provozovnu daňového nerezidenta se vztahuje oznamovací povinnost, pokud vyplácí 

příjmy do zahraničí ze zdrojů na území České republiky, které podléhají dani vybírané srážkou,  

i když o takovém přijmu SZDZ stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice.  

Tento metodický pokyn vás provede základy problematiky zdanění stálých provozoven. Pokud se vás tato 

oblast dotýká, neváhejte se obrátit se svými dotazy na Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz. 

 
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 

file:///C:/Users/LBL/AppData/Local/Temp/notes4712A3/jan.soska@tpa-group.cz
mailto:jan.soska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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3. Novinky v oblasti přeměn korporací 

Přeměny korporací jsou v českém právu upraveny zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev. Veškerá právní úprava však vychází ze směrnic Evropské unie, proto bychom vás 

rádi informovali o novince, která bude do českého práva v budoucnu implementována.  

Evropská rada v listopadu 2019 přijala novou směrnici, která nově upravuje přeshraniční přeměny, tedy fúze, 

rozdělení a přemístění sídla (Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/2121 ze dne 27. listopadu 

2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze  

a rozdělení). 

Tato směrnice má za cíl upravit existující pravidla pro přeshraniční fúze, přinést pravidla pro přeshraniční 

rozdělení (dosud měla EU upravena jen pravidla pro vnitrostátní rozdělení) a upravit pravidla pro přemístění 

sídla kapitálové korporace. Cílem úpravy je přinést podnikatelům řadu nových příležitostí při rozšiřování 

obchodů v rámci ostatních členských států EU.  

Přichází i s novinkou v rámci rozdělování korporací, která se nazývá „rozdělení vyčleněním“ a je novým 

způsobem rozdělení společností, které není dosud ukotveno v českém právu. Proces rozdělení vyčleněním 

probíhá převodem určité části majetku do jedné či více společností. Za převedený majetek získá 

rozdělovaná společnost cenné papíry či podíly na nově založené obchodní společnosti. Je tedy obdobou 

procesu založení kapitálové korporace nepeněžitým vkladem jednotlivého majetku či části obchodního 

závodu. Jediným akcionářem či společníkem nové společnosti se stává rozdělovaná společnost. Dle 

dosavadní právní úpravy se při rozdělení společnosti (rozštěpením nebo odštěpením) společníky nově 

vzniklých nástupnických korporací stávali společníci rozdělené společnosti. 

Lhůta pro implementaci této směrnice do českého práva je leden 2023. Předpokládáme, že tato přeměna 

bude zakotvena do českého právního řádu i pro tuzemské transakce. 

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 
 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/eu-makes-it-easier-for-companies-to-restructure-within-the-single-market/
file:///C:/Users/LBL/AppData/Local/Temp/notes4712A3/jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/


 
 
 

NEWSLETTER 3/2020 

 6 

4. Jaké změny přinese BREXIT 

Po téměř čtyřech letech, kdy se o něm mluvilo, se od 31. ledna 2020 stal brexit realitou. Spojené království 

v současnosti již není součástí EU. Nastalo přechodné období, které bude trvat do konce roku 2020. Během 

přechodného období bude Velká Británie dodržovat unijní pravidla, ale již se nebude podílet na jejich tvorbě. 

Hlavním úkolem tohoto období bude vyjednání dohody o volném obchodu. 

 

Po dobu přechodného období zůstane pro české podnikatele vše při starém. Velká Británie zůstane součástí 

celní unie i vnitřního trhu. Od 1. ledna 2021 se pak situace změní podle toho, jaký bude výsledek 

vyjednávání o obchodní dohodě. Lze však předpokládat, že pohyb zboží z a do Velké Británie bude podléhat 

celnímu dohledu. Na zboží pak bude uplatňováno clo a změní se i správa DPH nebo spotřební daně. 

Do konce r. 2020 mohou občané EU a jejich rodinní příslušníci do Británie přijet, pracovat, studovat či žít tak, 

jako dosud. Obdobně zůstávají stejná práva zachována občanům Spojeného království při cestách/pobytu  

v členských státech EU. Ke změnám dojde až od počátku roku 2021, bude však záležet na tom, jaké 

podmínky budou dojednány v rámci dohody o úpravě vztahů mezi EU a Británií. Pokud čeští občané žijící  

a pracující v Británii budou chtít zůstat v zemi i po konci přechodného období, musí se zaregistrovat 

v tzv. EU Settlement Scheme, a tím dosáhnout  tzv. status usedlíka. 

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. TPA se stala členem mezinárodní organizace v oblasti nemovitostí RICS 

Divize oceňování nemovitostí společnosti TPA Valuation & Advisory s.r.o. se stala registrovaným členem 

organizace RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců) 

pro oceňování a držitelem statusu „Regulated by RICS“. Členství v RICS deklaruje vysokou odbornost, 

kvalitu a reference TPA při poskytování ekonomického poradenství v oblasti nemovitostí. Mezinárodní 

organizace RICS si klade za cíl podporovat a prosazovat globálně nejvyšší profesní standardy v oblasti 

nemovitostí. 

Jiří Hlaváč, partner TPA, i Tomáš Podškubka, senior manager TPA, se již v předchozích letech stali členy, 

resp. registrovanými osobami instituce RICS pro oblast oceňování nemovitostí. „Klienti po celém světě 

vnímají RICS jako organizaci sdružující špičkové odborníky ze svých oborů. Spoluprací s odborníky RICS 

tak získávají jistotu, že vždy dostanou kvalitní služby, které obstojí v mezinárodní konkurenci,“ uvádí 

k členství divize oceňování nemovitostí společnosti TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč. 

 

5.2. Gentlemanská firma hledá odpovědnou společnost roku 

 

Neformálním setkáním 30. ledna v restauraci Art Nouveau v Obecním domě odstartoval 7. ročník soutěže  

o Zvláštní cenu TPA Gentlemanská firma roku 2020. Do soutěže mohou firmy, které ctí principy etiky 

a chovají se odpovědně jak na trhu, tak i vůči svým kolegům, společnosti a životnímu prostředí, nominovat 

jejich zaměstnanci i široká veřejnost skrze přihlašovací formulář na stránkách www.gentlemanskafirma.cz.  

 

V rámci programu zahájení dalšího ročníku soutěže předali zástupci Výkonného výboru Gentlemanské firmy 

čestné uznání Marianně Dávidházy a Jozefu Dzurov ze společnosti EFES, spol. s r.o. za mimořádnou 

osobní angažovanost. Setkání se zúčastnili zástupci poradenské společnosti TPA, nezávislé advokátní 

kanceláře Glatzová & Co., členové Výkonného výboru Gentlemanské firmy i představitelé sdružení CZECH 

TOP 100, pod jehož hlavičkou se ocenění předává. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gentlemanskafirma.cz/
http://www.gentlemanskafirma.cz/
https://www.tpa-group.cz/
http://www.glatzova.com/
https://www.czechtop100.cz/
https://www.czechtop100.cz/
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6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na březen 
 

Březen  2020  
 

2.3. Daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 

2020 

2.3. Daň z příjmů 

- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací 

období 2019 

 

11.3. Spotřební daň 
- splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 
 

16.3. Daň z příjmů 
- čtvrtletní záloha na daň 

20.3. 

 
Daň z příjmů 

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 
zdaňovací období 2019 

25.3. 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020 
- souhrnné hlášení za únor 2020 
- kontrolní hlášení za únor 2020 

Energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny  
za únor 2020 

Spotřební daň 

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

26.3. Spotřební daň 
- splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 

31.3. Daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za  
únor 2020 



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

