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1. Změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku v novele zákona o 

daních z příjmů  

Novela zákona o daních z příjmů je nyní připravena k projednání v Senátu, ovšem politické hrátky okolo 

zrušení superhrubé mzdy a další „úlety“ poslaneckých návrhů nám zaplavily mediální prostor. V současnosti 

je proto těžké komentovat připravované změny, protože nikdo netuší, jak výsledný balíček dopadne.  

Dovolujeme si vás tedy upozornit jen na několik ustanovení týkajících se hmotného a nehmotného majetku, 

na kterých je shoda mezi odbornou veřejností i ministerstvem financí, nejsou v politické hře, a lze tedy 

očekávat jejich přijetí. Důvodem, proč tyto změny rozebíráme, je i to, že ustanovení týkající se hmotného 

majetku může poplatník na základě svého rozhodnutí uplatnit zpětně na zdaňovací období roku 2020.  
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1.1. Zvýšení limitu pro zatřídění do hmotného majetku 

Pozměňovací návrhy zahrnují zvýšení limitní částky pro zařazení samostatných movitých věcí do kategorie 

hmotného majetku a pro technické zhodnocení hmotného majetku ze 40 tis. Kč na částku 80 tis. Kč.  

Tuto změnu je možno použít na pořízený hmotný majetek od 1. 1. 2020 i na provedené technické 

zhodnocení po tomto datu (na základě rozhodnutí poplatníka). Pro všechny poplatníky platí na majetek 

pořízený po účinnosti zákona (plánovaná účinnost má být od 1. 1. 2021). Toto ustanovení přináší 

významnou výhodu pro poplatníky – fyzické osoby, kteří vedou daňovou evidenci. U nich uplatnění této 

změny zpětně pro rok 2020 bude znamenat pouze změnu v uplatnění realizovaného výdaje na pořízení 

majetku na výdaj jednorázově daňově uznatelný.  

Pro poplatníky vedoucí podvojné účetnictví bude nutno změnit pravidla pro zatřídění do dlouhodobého 

hmotného majetku. Pokud chceme tedy uplatnit jednorázové výdaje na pořízení majetku, který jsme 

nakoupili a uvedli do užívání v průběhu roku 2020, pak musíme tomuto záměru přizpůsobit také účtování o 

tomto majetku. Tedy pokud účetní jednotka používala v roce 2020 v účetnictví limit pro zatřídění movitých 

věcí do dlouhodobého hmotného majetku ve výši 40 000 Kč, pak musí zpětně provést změnu limitu pro 

zatřídění do dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví na 80 000 Kč (a stejný limit pro technická 

zhodnocení).  

 

1.2. Mimořádné odpisy pro 1. a 2. odpisovou skupinu 

Dalším z navržených bodů je zavedení mimořádných odpisů majetku v 1. a 2. odpisové skupině, který byl 

pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Jedná se o dříve platný § 30a stávajícího zákona. 

Majetek zařazený v 1. odpisové skupině je možno touto metodou odepisovat pouze 12 kalendářních měsíců 

(tedy odpisy budou zpravidla uplatněny ve dvou zdaňovacích obdobích) a majetek zařazený ve 2. odpisové 

třídě je možno touto metodou odpisovat 24 měsíců (odpisy budou tedy snižovat daňový základ ve třech 

zdaňovacích obdobích). Průběh odpisování bude takový, že 60% vstupní ceny bude odepsáno za prvních 12 

měsíců, zbylých 40% vstupní ceny za dalších 12 měsíců.   

Odpisy se na rozdíl od rovnoměrného nebo zrychleného odpisování stanoví s přesností na celé měsíce; 

přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly 

splněny podmínky pro odpisování.  

Příklad výpočtu mimořádných odpisů  

Akciová společnost koupila dne 2. 10. 2020 nový nákladní automobil za pořizovací cenu 3 000 000 Kč a 

v říjnu ho uvedla do užívání. Tento hmotný majetek je zatříděn do 2. odpisové skupiny a společnost zvažuje 

uplatnění nových mimořádných odpisů dle § 30a ZDP. Pro účetní účely bude nákladní automobil odpisován 
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dle odpisového plánu rovnoměrně od měsíce následujícího po měsíci uvedení do užívání, a to po dobu 5 let 

(60 měsíců).  

 
Výpočet mimořádných daňových odpisů 
 
1) Za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku: 
1 800 000 : 12 měsíců = 150 000 měsíčně. 
 
2) Za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní 
ceny hmotného majetku: 1 200 000 : 12 měsíců = 100 000 měsíčně. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Porovnáme-li mimořádné odpisy například se standardními rovnoměrnými, tak dopad do odvodové daňové 

povinnosti bude v roce 2020 sice o 5 700 Kč vyšší (díky zařazení majetku až v závěru roku), naopak v roce 

2021 bude nižší o 196 175 Kč a v roce 2022 o 63 175 Kč. 

 

1.3. Zrušení kategorie „nehmotný majetek“ v zákoně o daních z příjmů  

Novela zákona obsahuje vypuštění kategorie „nehmotný majetek“ ze ZDP a zrušení daňového odpisování u 

nehmotného majetku. Nehmotný dlouhodobý majetek se bude nadále vyskytovat jako účetní kategorie a pro 

daňové účely budou uplatňovány jeho účetní odpisy jako daňově uznatelné výdaje.  

Toto opatření by se mělo vztahovat na nově pořízený majetek po nabytí účinnosti novely ZDP. 

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

 

2. Novela zákoníku práce a jeho změny od 1. ledna 2021 

V minulém Newsletteru jsme Vás informovali o první části novely zákoníku práce, nyní se pojďme podívat na 

druhou část novely, která nabývá účinnosti k 1. lednu 2021.  

Shrnutí daňových a účetních odpisů 
Rok Roční daňové 

odpisy 
Daňová zůstatková cena Roční účetní 

odpisy 
Účetní zůstatková 
cena 

2020  300 000 2 700 000 100 000 2 900 000 

2021 1 700 000 1 000 000 600 000 2 300 000 

2022 1 000 000 0 600 000 1 700 000 

2023 0 0 600 000 1 100 000 

2024 0 0 600 000 500 000 

2025 0 0 500 000 0 

mailto:jindrich.trupl@tpa-group.cz
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2.1. Revoluční změna je v oblasti podmínek vzniku práva na dovolenou a v oblasti jejího 

čerpání 

Nově je dovolená odvozena od délky týdenní pracovní doby vyjádřené v hodinách. Neznamená to však, že 

dovolená se bude moci čerpat po hodinách. Minimální výše čerpání dovolené je polovina směny, kratší délka 

dovolené se může čerpat jen při jejím dočerpání.  

Zákoník práce od 1. ledna 2021 rozeznává pouze dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část a dále i 

dodatkovou dovolenou, která přísluší zaměstnancům, kteří po celý kalendářní rok konají práce zvlášť obtížné 

nebo pracují v podzemí. 

Pro zaměstnance s pravidelnou pracovní dobou se tak prakticky nic nezmění. Naopak pro zaměstnance ve 

směnném provozu v nerovnoměrně rozvržené pracovní době nastane spravedlivější způsob nároku na 

dovolenou. 

 

2.2. Podmínka pro vznik nároku, základní výměra  

Nárok na dovolenou vzniká zaměstnanci, až odpracuje u stejného zaměstnavatele alespoň 4 týdny, a ruší se 

tím tedy podmínka odpracování počtu dnů. Základní výměra ve výši 4 týdnů zůstává stejná. Příklady 

výpočtu dovolené 

1. příklad – celoroční nárok na dovolenou 

Zaměstnanec pracuje pravidelně 40 hodin týdně po celý kalendářní rok (52 týdnů) a má nárok na 4 týdny 

dovolené.  

 První způsob řešení: 40 hodin (týdenní úvazek) x 4 (počet týdnů celkového nároku dovolené za rok) = 

160 hodin dovolené 

 Druhý způsob řešení: 52 (počet odpracovaných týdnů) : 52 (počet kalendářních týdnů v roce) x 160 

(celková výměra dovolené v hodinách) = 160 hodin dovolené 

Zaměstnanec bude mít nárok na 160 hodin dovolené.  

2. příklad – nástup v průběhu kalendářního roku  

Zaměstnanec nastoupil k 1. 9., má pravidelnou pracovní dobu a úvazek 40 hodin týdně. Neodpracoval tedy 

celý kalendářní rok a vznikne mu tím nárok na poměrnou část dovolené za každý odpracovaný týden ve 

výši 1/52 z celkového nároku.  
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 První způsob řešení: 40 (týdenní úvazek) : 52 (počet kalendářních týdnů v roce) x 18 (odpracované 

týdny v celém roce) x 4 (počet týdnů celkového nároku dovolené za rok) = 55,38 hodin => 56 hodin 

nároku na dovolenou  

 Druhý způsob řešení: 18 (odpracované týdny v celém roce) : 52 (počet kalendářních týdnů v roce) x 160 

(celková výměra dovolené v hodinách) = 55,38 hodin => 56 hodin nároku na dovolenou  

Za tento kalendářní rok má zaměstnanec nárok na 56 hodin dovolené.  

3. příklad – zaměstnanec změnil pracovní úvazek v průběhu roku  

Výpočet bude vycházet z délky stanovené pracovní doby a poměru jednotlivých období s různou délkou 

pracovní doby.  Leden - duben pracuje zaměstnanec 40 hodin týdně, květen - prosinec pouze 20 hodin 

týdně.  

Řešení:  

 Dovolená za plný úvazek: 40 (týdenní úvazek) : 52 (počet kalendářních týdnů v roce) x 17 (počet 

odpracovaných týdnů) x 4 (počet týdnů celkového nároku dovolené za rok) = 52,307 hodin  

 Dovolená za zkrácený úvazek: 20 (týdenní úvazek)  : 52 (počet týdnů v roce) x 35 (počet odpracovaných 

týdnů) x 4 (počet týdnů nároku dovolené za rok) = 53,846 hodin  

Celkově má tedy nárok na 107 hodin dovolené.  

Pozor, při výpočtu zaokrouhlujeme až výsledné koncové číslo na celé hodiny nahoru, mezi výpočty 

zaokrouhlujeme na tisíciny. 

 

2.3. Zaměstnanec odpracoval více než je jeho roční stanovená týdenní pracovní doba 

Z důvodu nerovnoměrného rozvržení směn a jejich různé délky může dojít k situaci, kdy zaměstnanec 

odpracuje více než 52násobek stanovené týdenní pracovní doby. V takovém případě dochází ke zvýšení 

nároku na dovolenou vždy o 1/52 nároku za každý odpracovaný týden. Do odpracované doby se pro tyto 

účely nezapočítávají přesčasy, ale pouze řádně rozvržené směny.  

 

2.4. Krácení dovolené 

Ke krácení dovolené může dojít nově pouze z důvodu neomluvené absence a krátí se o přesně stejný 

počet hodin, kolik trvala daná absence. Neomluvená absence kratších částí jednotlivých směn lze sčítat. 
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Zaměstnanci, který byl v pracovním poměru k témuž zaměstnavateli po celý kalendářní rok, vždy náleží 

dovolená ve výši nejméně 2 týdnů. 

 

2.5. Překážky v práci  

Překážky, které se dosud nepovažovaly za výkon práce (dočasná pracovní neschopnost s výjimkou pracovní 

neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, karanténa, čerpání rodičovské 

dovolené), se naopak nově jako výkon práce do určité míry budou uznávat, a započítávají se tedy jako 

odpracovaná doba pro vznik nároku na dovolenou, ale pouze do limitu dvacetinásobku stanovené pracovní 

doby.   

Zároveň zaměstnanec mimo dobu jejich trvání musí odpracovat alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní 

pracovní doby. Pokud toto nemá zaměstnanec odpracováno, překážky se mu jako výkon práce do výpočtu 

nároku na dovolenou nebudou započítávat vůbec.  

 

2.6. Sdílené pracovní místo 

Nově se také zavádí pojem sdílené pracovní místo; o jednu pracovní pozici se nově budou moci dělit dva a 

více zaměstnanců na zkrácený pracovní poměr, kteří si navíc budou moci sami rozvrhnout pracovní dobu. 

Hlavním důvodem je zavedení možnosti práce na kratší pracovní dobu s velkou flexibilitou (rodiče s malými 

dětmi, studenti). Součet týdenní délky pracovní doby všech zaměstnanců, kteří budou sdílet jedno pracovní 

místo, nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby. 

 

2.7. Týden placeného volna pro vedoucí táborů, vychovatelů, instruktorů 

Zaměstnavatel bude mít nárok za stanovených podmínek na úhradu poskytnuté mzdy nebo platu těmto 

zaměstnancům, kteří vykonávali práci vedoucích, vychovatelů a instruktorů na táboře. O refundaci této 

náhrady si může požádat u České správy sociálního zabezpečení. 

 

2.8. Zvýšení náhrady újmy na zdraví  

Pozůstalí a blízké osoby po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu, budou mít nově nárok 

na jednorázové odškodnění ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy a také na finanční prostředky na 

náhrobek ve výši 1,5násobku průměrné mzdy.  

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

 

mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
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3. Paušální daň pro živnostníky  

Paušální daň, kterou MFČR plánuje zavést již od 1. 1. 2021, nabízí malým podnikatelům možnost finanční 

úspory, redukuje administrativu spojenou se zákonnými odvody a placením daně a kromě toho zvyšuje podíl 

na důchodovém pojištění.  

Úhradou paušální daně by tak poplatník měl vyřídit své odvodové povinnosti vůči státu jedinou platbou v 

předem stanovené výši, tj. v rámci pouze jednoho formuláře vyřeší hned trojí odvody. Následně by tím měla 

odpadnout také administrativní zátěž spojená s roční povinnosti podávání daňového přiznání a podávání 

přehledů pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Také měsíční odvody v tomto režimu boudou 

poplatníkem hrazeny souhrnně v jedné částce stanovené již předem. 

Výše paušální daně pro rok 2021 vychází na 5 469 Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje minimální zdravotní 

pojistné (2 393 Kč), daň z příjmů v symbolické výši (100 Kč) a minimální sociální pojistné navýšené o 15 % 

(2 976 Kč). Možnost dobrovolného navýšení odvodů pojistného na důchodové pojištění zůstává i nadále 

zachováno. 

Režim paušální daně je zcela dobrovolný a v případě zájmu a splnění níže uvedených podmínek je potřeba 

do něj vstoupit do 10. dne po začátku příslušného zdaňovacího období, tj. pro zdaňovací období roku 2021 

je potřeba do 10. 1. 2021 podat oznámení o vstupu do paušálního režimu příslušnému správci daně. Ten do 

5 pracovních dnů předá potřebné údaje okresní správě sociálního zabezpečení a správci registru všech 

pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Stejná lhůta platí také pro oznámení o dobrovolném vystoupení 

z paušálního režimu. 

Oznámení o vstupu do paušálního režimu obsahuje následující povinné informace: 

 identifikační a kontaktní údaje, 

 údaje o vstupu do paušálního režimu (např. roční obrat za předchozí rozhodné období), 

 detaily o důchodovém pojištění,  

 a údaje ke zdravotnímu pojištění. 

Paušální režim mohou využít OSVČ, jejichž příjmy za rozhodné období nepřevyšují částku 1 000 000 Kč (do 

této částky se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, 

ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Současně příjmy z kapitálového majetku, 

příjmy z nájmu a ostatní příjmy nesmí přesáhnout 15 000 Kč v rozhodném zdaňovacím období. 

Aby se OSVČ mohla do paušálního režimu přihlásit, musí splňovat následující podmínky:  

 není plátcem DPH a nemá k ní registrační povinnost, 
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 nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní 
společnosti, 

 není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení, 

 nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň 
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

V režimu paušální daně nebude možné uplatňovat žádné slevy a daňová zvýhodnění.  

Návrh zákona ohledně zavedení paušální daně byl schválen Poslaneckou sněmovnou ČR a také již 

projednán Senátem, který návrh vrátil k vypořádání připomínek Poslanecké sněmovně. Další projednání by 

se mohlo konat 1. 12. 2020. Je však pravděpodobné, že zákon bude v nejbližší době definitivně schválen a 

nabyde účinnosti od 1. 1. 2021.  

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

 

4. Digitalizace mzdové účtárny – zapomeňte na „růžový papír“ 

 

Období posledních COVIDových měsíců 

ukázalo, jak jsou společnosti připravené 

na fungování v digitálním světě. Například 

na potřebu e-commerce mnoho 

společností již v minulosti zdárně 

zareagovalo a nyní jim tato digitální 

platforma umožňuje dále rozvíjet svůj 

business. V současnosti ale nejde jen o e-

shopy. Významná část aktivit všech 

společností se přesunula do digitálního 

prostoru, a je tak zcela běžné využívání 

různých forem vzdáleného připojení 

k firemním informacím nebo 

videokonferencí. Velký rozvoj také nyní zažívá forma elektronizace dokladů, například přijatých faktur, a 

s tím spojených schvalovacích Workflow.  

 

Existuje však jedna oblast, která se dlouho držela 

v pozadí digitalizace, a tou jsou náležitosti 

spojené se mzdovou a HR agendou. Nutno říci, že 

neprávem. Tím nejklasičtějším příkladem je u 

zaměstnanců a HR pracovníků každoroční 

podepisování prohlášení poplatníka a podklady 

mailto:jan.soska@tpa-group.cz


 
 
 

NEWSLETTER 12/2020 

 9 

pro roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. V praxi až doposud převládala situace, kdy 

jednotliví zaměstnanci osobně navštěvovali mzdové účtárny firem, nebo naopak mzdové účetní 

navštěvovaly společnosti.  

 

Co tato praxe však znamená pro všechny zúčastněné? Nutnost osobního setkání a také rizika s tím spojená, 

nepříjemnosti spojené s cestováním (jak zaměstnanců, tak mzdových účetních), a především čas, který musí 

všichni této povinnosti věnovat.  

 

Přitom řešení digitalizace tohoto procesu je 

možné a velmi vítané ze všech stran. 

Prohlášení poplatníka je dle legislativy možné 

podepsat i elektronicky a podklady pro roční 

zúčtování daně také. Koneckonců mnoho 

potvrzení, která se k ročnímu zúčtování daně 

přikládají, běžně každý z nás obdrží na přelomu 

roku do svého e-mailu. Jistě lze namítnout, že 

se dají všechny dokumenty vytisknout, 

podepsat, oskenovat a zaslat na HR e-mailem, 

nicméně řešením může být také využití 

firemního HR Portálu, který celý proces 

zjednoduší a zpřehlední prakticky až na úroveň, kdy už nebude třeba žádných „růžových formulářů“ a vše 

bude uloženo digitálně, bezpečně a v souladu s GDPR v informačním systému.  

 

HR Portál od společnosti TPA Tax nabízí všechny možnosti, jak lze efektivně komunikovat se zaměstnanci. 

Jednotliví uživatelé HR Portálu mají k dispozici online a bezpečně své osobní údaje a výplatní pásky a 

mohou z pohodlí domova provádět změny svých osobních údajů, online podepsat prohlášení poplatníka a 

online zažádat o roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti.  

 

Portál také umožňuje online komunikaci se mzdovou účetní a všichni uživatelé mají online pomoc na dosah 

ruky.  

 

Pokud vás zajímají možnosti, jak by HR Portál mohl pomoci i vám více digitalizovat vaše procesy, neváhejte 

se obrátit na Janu Vítkovou, e-mail: jana.vitkova@tpa-group.cz. 

 

5. Brexit: Souvislosti relevantní pro české společnosti 

Dne 31. 12. 2020 uplyne přechodné období vyplývající z tzv. Výstupové dohody mezi Velkou Británií a EU, 

po které se v mnoha oblastech (např. i v rámci sociálního a zdravotního pojištění) na Spojené království 

nahlíželo, jako by byla stále členským státem EU. To znamená, že se v oblasti dávek sociálního 

mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
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zabezpečení (nemocenského a důchodového pojištění) nemění do 31. 12. 2020 rozsah nároků ani způsob 

jejich uplatňování. 

Po skončení přechodného období by se měla začít aplikovat druhá část Výstupové dohody, dle které se 

evropská koordinační nařízení budou od 1. 1. 2021 vztahovat pouze na občany EU a Velké Británie, a to 

v situacích, pokud tito občané byli v určitém přeshraničním vztahu mezi Velkou Británii a některým členským 

státem před tímto datem, a to pouze po dobu, po kterou bude jejich situace trvat bez přerušení a beze 

změny, tj. formuláře A1 zůstávají v platnosti do změny okolností a nadále se podle nich bude postupovat 

z pohledu sociálního i zdravotního pojištění.  

Pokud by Velká Británie a EU uzavřely do konce roku 2020 dohodu o budoucím uspořádání vztahů 

s platností od 1. 1. 2021, neměla by se druhá část Výstupové dohody začít aplikovat. Pokud by však nová 

dohoda uzavřena nebyla, patřila by Velká Británie do skupiny tzv. bezesmluvních států, jelikož Česká 

republika nemá s Velkou Británii uzavřenou bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení. V takovém případě 

může dojít k situacím, kdy by zaměstnavatelé museli platit sociální a zdravotní pojištění u vyslaných 

zaměstnanců v obou státech, případně že by zaměstnanec nebyl pojištěn ani v jednom státě (popř. vznikne 

povinnost uzavření komerčního zdravotního pojištění). S ohledem na zvyšující se riziko neuzavření nové 

dohody doporučujeme každou (nově vzniklou i stávající) situaci již nyní posoudit z pohledu české a britské 

lokální legislativy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. 

Vystoupení Velké Británie z EU s sebou nese i další dopady související se změnou zákona o daních 

z příjmů, a to konkrétně zavedení tzv. „exit tax“ (zdanění při odchodu). Exit tax se vztahuje na právnické 

osoby v situacích, kdy právnické osoby (obchodní korporace) přemístí majetek do zahraničí beze změny 

vlastnictví, přičemž Česká republika ztratí právo na zdanění příjmu z následného případného prodeje 

majetku (např. přemístění majetku do stálé provozovny ve Velké Británii). Na významu toto opatření nabyde 

zejména v případě, kdy české obchodní korporace přemístí majetek (vč. zboží, materiálu atd.) do své stálé 

provozovny ve Velké Británii ještě před koncem roku 2020 v rámci předzásobení zbožím pro prodeje v roce 

2021.  

Pro další dotazy k této oblasti se obraťte na Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz.  

 

6. Daňové souvislosti práce z domova vykonávané v zahraničí 

Rok 2020 bychom mohli označit jako rok ve znamení pandemie covid-19 nebo rok rozkvětu práce z domova. 

Zatímco v době před vypuknutím pandemie covid-19 byla práce z domova spíše považována za „benefit“, 

který zaměstnavatel zaměstnanci umožnil v určitých dnech a zaměstnanec měl vždy k dispozici i prostory 

kanceláře zaměstnavatele, v době pandemie byla (a je) v mnoha případech zaměstnavatelem v podstatě 

nařízena na základě opatření a doporučení vlády. Dá se tedy říci, že se již zcela nejedná o benefit 

poskytnutý ze strany zaměstnavatele, což s sebou může přinášet i jisté daňové dopady, které by 

zaměstnavatelé neměli zcela opomíjet. 

mailto:jan.soska@tpa-group.cz
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Jelikož „doba koronavirová“ tento rok trvá déle, než by kdokoliv na jaře předpokládal, někteří zaměstnanci 

vykonávali práci z domova v průběhu téměř celého roku 2020. Je potřeba si uvědomit, že mohou nastat 

situace, kdy zaměstnanec práci z domova nemusí vykonávat na území České republiky, např. cizinci nebo 

pendleři, kteří mají bydliště mimo ČR. Nicméně nelze zcela vyloučit, že i občané České republiky mohou 

vykonávat práci z domova v aktuální situaci mimo území ČR. 

Tuto situaci je tedy potřebné posuzovat nejen s ohledem na domácí (českou) daňovou legislativu, ale rovněž 

v souladu s platnými smlouvami o zamezení dvojího zdanění („SZDZ“), které má Česká republika uzavřené 

s mnoha státy. Může totiž nastat situace, že někteří zaměstnanci práci z domova mimo ČR vykonávají již 

déle než 183 dní, což by mohlo mít pro českého zaměstnavatele jisté daňové dopady, např. riziko vzniku 

stálé provozovny v jiném státě, změna daňové rezidence zaměstnance a s tím související dopady ohledně 

zdaňování mzdy zaměstnance v ČR, příp. povinnosti odvodu záloh ze mzdy v zahraničí, změna příslušnosti 

k předpisům sociálního a zdravotního pojištění atd.  

Ze strany OECD bylo vydáno doporučení, co je důležité zvažovat při aplikaci a výkladu SZDZ  v důsledku 

situace kolem pandemie covid-19, a proto nelze zcela opomíjet dopady, které může práce z domova mimo 

ČR pro české zaměstnavatele přinést. Mnohé státy zavedly opatření, na základě kterých zaměstnanci 

vykonávali (a vykonávají) práci převážně z domova ve státě, který se liší od státu jejich zaměstnání (resp. 

sídla zaměstnavatele). Některé státy (např. Irsko) vydaly nařízení, že nebude zohledňovat fyzický výkon 

zaměstnance v Irsku pro účely posouzení daňových dopadů společnosti, pokud fyzická přítomnost je 

v důsledku restrikcí spojených s volným pohybem a cestováním souvisejícím s covid-19. V praxi tedy může 

docházet k rozdílnému výkladu a aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění a každá situace by měla být 

posouzena individuálně z pohledu relevantní SZDZ a rovněž daňové legislativy a její aplikace v dotčených 

státech.  

Kromě zdaňování mezd nelze zcela opomenout i oblast sociálního a zdravotního pojištění, které je v rámci 

EU koordinováno evropskými koordinačními nařízeními. Jelikož v první vlně platily přísné restrikce ohledně 

cestování, a zaměstnanci tedy museli zůstat ve státě svého bydliště a pracovat z domova, mohlo tím dojít ke 

změně skutečností, dle kterých byla určena příslušnost k právním předpisům sociálního a zdravotního 

pojištěni a vystaven tzv. A1 certifikát. 

Na tuto situaci reagovala ČSSZ vydáním informací, že mimořádná opatření přijatá kvůli pandemii covid-19 

nejsou relevantní změnou okolností odůvodňující změnu použitelných právních předpisů, resp. změnu státu 

pojištění. Aktuálně však již tak striktní omezení ohledně volného pohybu osob nejsou, a proto v případě, že 

došlo ke změně situace a tím i rozhodných skutečností u některých zaměstnanců (např. práce z domova již 

umožněna na pravidelné bázi), je potřeba posoudit, zda je správně určen stát pojištění a zda není 

zaměstnavatel a zaměstnanec povinen informovat příslušné instituce o změně a požádat o vystavení 

nového A1 certifikátu dle změněných skutečností. 

Zaměstnavatelům doporučujeme mít informaci, příp. vést jistou formu evidence, kde se jejich zaměstnanci 

zdržují a kde vykonávají práci z domova. Pokud by došlo ke změně rozhodných skutečností, které by mohly 
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mít dopad na zdanění příjmů ze závislé činnosti, doporučujeme provést potřebné úpravy v rámci mzdové 

agendy ještě v rámci roku 2020, resp. do data podání vyúčtování ze závislé činnosti za rok 2020.  

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Martinu Laubert Smilnickou, e-mail: martina.smilnicka@tpa-

group.cz.  

 

7. Z dění v TPA 
 

7.1. TPA uspěla v soutěži Účetní firma roku 

TPA se umístila mezi třemi nejlepšími účastníky v soutěži 

Účetní firma roku 2020, která oceňuje společnosti i jednotlivce 

působící v oblasti účetnictví. Slavnostní vyhlášení výsledků 

letošního ročníku proběhlo v rámci online galavečera v úterý 

1. prosince. Za TPA cenu převzali Jana Vítková a Petr 

Karpeles. 

„Úspěchu v soutěži Účetní firma roku si velmi vážíme a 

vnímáme ho jako ocenění naší práce. Zejména nás těší, že 

naše snaha o digitalizaci, s níž jsme začali už před více než 

deseti lety, se ukázala jako správná cesta. V době pandemie 

se to ukazuje ještě zřetelněji. Digitalizace nejenom že šetří 

čas a zdroje našich klientů, ale poskytuje jim důležitou výhodu ve formě nástrojů pro řešení omezení 

spojených s pandemií,“ vyjádřila se k ocenění Jana Vítková, partnerka TPA. 

Do soutěže Účetní firma roku pořádané společností Wolters Kluwer a konané pod záštitou Komory 

certifikovaných účetních a Svazu účetních České republiky se může přihlásit kterákoliv právnická osoba 

splňující nominační kritéria. Mezi ty patří zejména nutnost poskytovat účetní služby jako hlavní činnost, dále 

působit na území České republiky minimálně pět let či vykazovat ekonomickou stabilitu. Z došlých přihlášek 

na základě informací o jednotlivých firmách a jejich klientských referencí porota vybírá vítěznou trojici 

oceněných.  

 

 

 

 

mailto:martina.smilnicka@tpa-group.cz
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7.2. Pozvánka na workshop na téma sale and leaseback  

 

Dovolujeme si vás pozvat na interaktivní workshop na téma sale and leaseback transakcí jako méně 

známé možnosti financování v  dnešní nejisté době. 

 

Při sale and leaseback uzavírá prodávající současně s prodejem svého podílu či nemovitosti dlouhodobou 

nájemní smlouvu, která mu zajistí pokračování v jeho podnikatelské činnosti ve stávajících prostorech. 

Peníze utržené z prodeje pak prodávající nejčastěji investuje do dalšího rozvoje svého podnikání. Tato 

forma transakcí je využívána zejména v obdobích hospodářského poklesu, kdy banky omezují poskytování 

úvěrů.  

 

Workshop proto doporučujeme všem, kteří se chtějí dozvědět víc a zjistit, zda tato alternativní forma 

financování zapadá do aktuální strategie dalšího rozvoje jejich podnikání.  V současné době vidíme 

vzrůstající oblibu SLB transakcí na trhu. Poptávku po nich zaznamenáváme jak na straně podnikatelů 

vlastnících komerční nemovitosti, tak i na straně klientů z řad investičních fondů, pro které je SLB transakce 

zajímavou příležitostí k doplnění investičního portfolia.  

 

Workshop se uskuteční 17. 12. 2020 od 9:00 do 11:30 hod. a registrovat se můžete na e-mailu 

marketing@tpa-group.cz. 
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8. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na prosinec 
 

Prosinec 2020  
 

10.12. spotřební daň  
– splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.12. 

daň z příjmů 
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
 

daň silniční 

– záloha na daň za říjen a listopad 2020, 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 
 

21.12. daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 

28.12. 

spotřební daň 

− splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 
− daňové přiznání za listopad 2020 
− daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 
2020 (pokud vznikl nárok) 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020 
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za listopad 2020 
− kontrolní hlášení za listopad 2020 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za listopad 2020 

31.12. daň z příjmů 
− odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 
2020 

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

