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1. Nová minimální a průměrná mzda od 1. 1. 2021 a dopady do odvodových 
povinností  

1.1. Minimální mzda 

  

Minimální mzda se od 1. 1. 2021 zvyšuje ze 14 600 Kč na 15 200 Kč a odpovídajícím způsobem se zvyšují 

i částky zaručené mzdy. 
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Od výše minimální mzdy se odvíjí například platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných 

příjmů, která se od 1. 1. 2021 zvyšuje na 2 052 Kč za měsíc. 

Zvýšení minimální mzdy má dopady i do daní z příjmů. Zvýšení částek či limitů nastává u následujících 

oblastí: 

- Školkovné v roce 2021 bude možné uplatnit až do částky 15 200 Kč na jedno dítě. 

- Zvyšuje se výše příjmů, které musí být dosaženo pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, a to na 91 

200 Kč ročně (šestinásobek minimální mzdy). 

- Osvobození pravidelně vyplácených důchodů od daně z příjmů: ročně je osvobozena částka do 36násobku 

minimální mzdy, tj. do výše 547 200 Kč za rok 2021, což odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu 45 

600 Kč. 

 

1.2. Průměrná mzda 

Nařízením č. 381/2020 Sb. ze dne 21. září 2020 stanovila vláda výši průměrné mzdy pro rok 2021 na částku 

35 441 Kč. Průměrná mzda má mimo jiné vliv na níže uvedené odvodové povinnosti týkající se fyzických 

osob.  

Zavedení progresivní daně 

Novela zákona o daních z příjmů zavádí od roku 2021 progresivní zdanění fyzických osob. Příjmy fyzických 

osob se budou zdaňovat 15% sazbou do limitu základu daně ve výši 48násobku průměrné mzdy, v roce 

2021 tedy do 1 701 168 Kč ročně, tj. 141 764 Kč měsíčně. Základ daně nad 48násobek průměrné mzdy 

bude zdaněn sazbou 23 %. 

Maximální vyměřovací základ na pojistné  

Pro odvod sociálního pojištění platí i nadále limit – maximální vyměřovací základ, který je též roven 

48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2021 tedy činí výše limitu 1 701 168 Kč, tj. 141 764 Kč měsíčně. 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.  
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Nová výše minimálních záloh OSVČ pro rok 2021 činí 2 588 Kč pro důchodové pojištění a částku 2 393 Kč 

pro zdravotní pojištění. 

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

 
 

2. Dopady vystoupení Spojeného království z EU od 1. 1. 2021 na DPH  

V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU skončilo dne 31. 12. 2020 přechodné období, ve 

kterém platilo v této zemi právo EU, a proto z pohledu DPH není od 1. 1. 2021 na Spojené království nadále 

pohlíženo jako na jiný členský stát EU, ale jako na třetí zemi (např. jako USA, Rusko, Čína). V této 

souvislosti k problematice DPH vydalo dne 17. 12. 2020 GFŘ Informaci k dopadům vystoupení Spojeného 

království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021. Konec přechodného období k 31. 12. 2020 bude mít 

v oblasti DPH zejména následující dopady: 

2.1. Zboží 

2.1.1. Status Severního Irska 

V případě obchodu se zbožím je v prvé řadě nutné upozornit na to, že území Severního Irska má speciální 

status po dobu následujících čtyř let (do 1. 1. 2025). Na základě dohody o vystoupení se totiž pro účely DPH 

Severní Irsko nezahrnuje do Spojeného království, ale stále se považuje za součást EU. Při uplatňování 

transakcí se zbožím v Severním Irsku se tak bude nadále postupovat v souladu s legislativou EU. Pro účely 

DPH tak bude Severní Irsko při obchodování se zbožím v rámci EU nově používat daňové identifikační číslo 

začínající předponou „XI“. Transakce, jejichž předmětem bude přesun zboží mezi Severním Irskem a ČR, 

tak budou stále považovány za plnění uvnitř EU a budou podléhat pravidlům, která se týkají dodání zboží 

mezi členskými státy EU. 

2.1.2. Obchody po 1. 1. 2021 

U obchodů týkajících se pohybu zboží mezi Spojeným královstvím (bez území Severního Irska) a ČR se od 

1. 1. 2021 budou pro účely DPH aplikovat pravidla pro dovoz a vývoz zboží. Zboží přepravené do nebo 

ze Spojeného království bude zároveň podléhat celnímu dohledu. V případě, že u zboží vstupujícího ze 

Spojeného království na území EU bude místem plnění při dovozu ČR, tak vznikne povinnost přiznat nebo 

zaplatit DPH podle § 23 a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). V případě 

výstupu zboží z území EU na území Spojeného království se bude jednat o vývoz zboží dle § 66 ZDPH, 

který může být za splnění podmínek uvedených v § 66 odst. 2 a 4 ZDPH osvobozen od DPH.  

Od 1. 1. 2021 není zároveň možné ve vztahu ke Spojenému království uplatnit specifické postupy, pravidla a 

zvláštní režimy týkající se zejména zasílání zboží (§ 8 ZDPH), dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 

17 ZDPH), dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu (§ 18 ZDPH), dodání a 

pořízení nových dopravních prostředků (§ 19 ZDPH) a zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, 

uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§ 90 ZDPH).  
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2.1.3. Opravy 

Pokud do 31. 12. 2020 došlo k dodání zboží do Spojeného království nebo k pořízení zboží ze Spojeného 

království a až po tomto datu nastanou okolnosti pro provedení opravy základu daně, provede se oprava 

v režimu původního plnění v souladu s § 42 ZDPH. 

2.1.4. Přeprava zahájená před 1. 1. 2021 

Pokud byla přeprava/odeslání zboží ze Spojeného království do ČR nebo opačným směrem zahájena do 31. 

12. 2020 a ukončena až po tomto datu, přičemž na hranici EU zboží dorazí až po 31. 12. 2020, bude se 

taková transakce považovat za pořízení zboží z jiného členského státu („JČS“), dodání zboží do JČS, 

případně za zasílání zboží. Taková transakce by pak měla být takto vykázána v příslušném DPH přiznání a 

souhrnném hlášení. V souhrnném hlášení bude v případě vykázání dodání zboží do Spojeného království 

použita předpona GB u daňového identifikačního čísla odběratele ze Spojeného království. Od 1. 1. 2021 

bude ale potřeba tyto probíhající pohyby zboží doložit celním orgánům na hranici EU a Spojeného království 

(např. aby dovozce prokázal zahájení přepravy zboží před 1. 1. 2020 prostřednictvím přepravního dokladu). 

2.1.5. Zpětný dovoz zboží po 1. 1. 2021 

Pokud bylo zboží přepraveno/odesláno z jednoho členského státu do Spojeného království před 1.  1. 2021 

a bude vráceno v nezměněném stavu ze Spojeného království do EU až po tomto datu, bude se považovat 

tento pohyb zboží za zpětný dovoz zboží. V ČR bude dovoz zboží osvobozen od DPH, pokud bude zboží 

vráceno/dovezeno ze Spojeného království po 31. 12. 2020 osobě, která zboží přepravila nebo odeslala do 

Spojeného království před 1. 1. 2021, a tomuto zboží bylo přiznáno osvobození od cla (viz § 71 odst. 6 

ZDPH). 

2.2. Služby 

Oproti zboží je Severní Irsko v případě služby pro účely DPH považováno za třetí zemi stejně jako zbytek 

Spojeného království. DPH režim poskytované služby závisí na místě plnění a při jeho stanovení se 

postupuje podle obecných pravidel stanovených v § 9 ZDPH, neaplikuje-li se jedno ze speciálních pravidel 

uvedených v § 9a až § 10i ZDPH.  

2.2.1. Poskytovatel je usazen ve Spojeném království 

Pokud bude od 1. 1. 2021 osoba povinná k dani usazená ve Spojeném království poskytovat osobě povinné 

k dani usazené v ČR službu spadající pod obecné pravidlo dle § 9 odst. 1 ZDPH, bude místo plnění v ČR 

jakožto v místě, kde má příjemce předmětné služby sídlo nebo provozovnu. Příjemce služby (plátce DPH 

nebo identifikovaná osoba) pak bude mít povinnost přiznat DPH dle § 108 odst. 3 písm. a) ZDPH.  

V případě služeb, které bude od 1. 1. 2021 osoba povinná k dani ze Spojeného království poskytovat osobě 

nepovinné k dani z ČR, u nichž bude ČR místem plnění podle obecného pravidla dle § 9 odst. 2 ZDPH, 

nebudou tyto služby podléhat zdanění v ČR. Při určování místa plnění podle speciálních pravidel uvedených 
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v § 9a až § 10i ZDPH je nutné zohlednit celou řadu faktorů, od nichž se bude odvíjet postup v dané 

konkrétní situaci. 

 

2.2.2. Poskytovatel je usazen v ČR 

Od 1. 1. 2021 se bude při poskytnutí služby osobou povinnou k dani z ČR osobě povinné k dani ze 

Spojeného království místo plnění nacházet mimo ČR, a bude tak nutno postupovat podle právních předpisů 

platných ve Spojeném království. Poskytovateli služeb (plátci DPH nebo identifikované osobě) vznikne v ČR 

u služby poskytnuté v roce 2020 povinnost naposledy vykázat poskytnutí služby do Spojeného království v 

souhrnném hlášení, u nějž uplyne zákonná lhůta pro jeho podání dne 25. 1. 2021. U služeb poskytnutých do 

Spojeného království od 1. 1. 2021 již nebude povinnost podávat souhrnné hlášení.  

Pokud bude od 1. 1. 2021 český plátce DPH poskytovat službu osobě nepovinné k dani ze Spojeného 

království, bude místo plnění v ČR a osobou povinnou přiznat DPH bude podle § 108 odst. 1 ZDPH tento 

český plátce DPH.   

 

2.2.3. Zvláštní režim jednoho správního místa  

Poskytovatelé telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a služeb poskytovaných 

elektronicky osobě nepovinné k dani, kteří jsou usazení v ČR a identifikovaní pro režim Evropské unie v ČR, 

a poskytovatelé usazení ve třetí zemi / na třetím území a identifikovaní v ČR pro režim mimo Evropskou unii, 

kteří budou po 31. 12. 2020 nadále poskytovat tyto služby zákazníkům ve Spojeném království, nebudou 

moci využívat tento zvláštní režim pro podávání přiznání a odvedení případné DPH splatné ve Spojeném 

království. Tito poskytovatelé budou muset dodržovat pravidla platná ve Spojeném království.  

Za poslední zdaňovací období před 1. 1. 2021 (4. čtvrtletí 2020) podají tito poskytovatelé daňové přiznání v 

ČR jako státu identifikace ve lhůtě do 20. 1. 2021 a uvedou v něm i DPH splatnou ve Spojeném království. 

Oprava podaných daňových přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa do Spojeného 

království pak bude možná do 31. 12. 2021. 

 

2.3. Vrácení DPH 

2.3.1. DPH zaplacená v roce 2020  

Na základě dohody o vystoupení může český plátce DPH, který do 31. 12. 2020 odvedl ve Spojeném 

království DPH za pořízení zboží nebo přijetí služby, požádat o vrácení DPH v souladu s § 82 ZDPH 

prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. Obdobně může 

plátce DPH registrovaný ve Spojeném království, který do 31. 12. 2020 odvedl v ČR DPH za pořízení zboží 
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nebo přijetí služby, požádat o vrácení DPH v souladu s § 82a a § 82b ZDPH prostřednictvím elektronického 

portálu zřízeného pro daný účel ve Spojeném království. Předmětnou žádost je však potřeba podat 

nejpozději do 31. 3. 2021.  

2.3.2. Severní Irsko 

U DPH odvedené při pořízení zboží nebo přijetí služby po 1. 1. 2021 již nebude možné postupovat podle 

výše uvedených postupů pro vracení DPH v rámci EU. Výjimkou bude pouze pořízení zboží českým plátcem 

DPH v Severním Irsku nebo pořízení zboží v ČR osobou povinnou k dani usazenou v Severním Irsku, která 

bude mít přidělené daňové identifikační číslo pro účely DPH s předponou „XI“. V těchto případech se bude 

minimálně do 1. 1. 2025 při vracení DPH nadále postupovat podle standardních postupů pro vracení DPH 

platných v EU, včetně lhůty pro podání žádosti o vrácení daně (do 30. 9.). 

2.3.3. DPH zaplacená od 1. 1. 2021 

Pro vracení DPH za pořízení zboží či přijetí služeb v ČR, jejichž příjemcem bude osoba povinná k dani 

usazená ve Spojeném království (mimo Severní Irsko) bez provozovny na území EU, se použije institut 

vracení daně zahraničním osobám povinným k dani podle § 83 ZDPH za splnění všech podmínek 

uvedených v tomto ustanovení. Taková žádost se pak bude podávat přímo Finančnímu úřadu pro hlavní 

město Prahu na tiskopise předepsaném Ministerstvem financí. 

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

 

3. Nájem nemovitých věci od 1. 1. 2021 

V souvislosti účinností novely § 56a odst. 3 ZDPH od 1. 1. 2021 vydalo GFŘ dne 18. 12. 2020 Informaci k 

uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021. Na základě nového znění § 56a odst. 3 ZDPH 

dochází od 1. 1. 2021 k omezení možnosti plátce DPH rozhodnout se, že u nájmu nemovité věci jinému 

plátci DPH pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti bude uplatňována DPH. Od tohoto data už 

nebude možné uplatňovat DPH u nájmu: 

1) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, 

2) obytného prostoru, 

3) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, 

4) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, 

tvořeno obytným prostorem, 

5) pozemku, jehož součástí je stavba nebo obytný prostor podle bodu 1), 2) nebo 4), s níž je tento pozemek 

pronajímán, 

6) práva stavby, jehož součástí je stavba podle bodu 1) nebo 4), s níž je právo stavby pronajímáno. 

mailto:romana.pelcova@tpa-group.cz


 
 
 

NEWSLETTER 1/2021 

 

 

 

 7 

Pokud plátce DPH do 1. 1. 2021 uplatňoval DPH u nájmu nemovitých věcí, jejichž nájem je od tohoto data 

osvobozen od DPH, bude tento plátce povinen provést úpravu odpočtu DPH za splnění podmínek 

uvedených v § 78 a násl. ZDPH. Lhůta pro úpravu odpočtu v případě staveb, jednotek a jejich technického 

zhodnocení je 10 let od roku pořízení staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení.  

GFŘ prostřednictvím Informace dále upozorňuje na skutečnost, že změna § 56a odst. 3 ZDPH byla zřejmá 

bezmála 2 roky dopředu. Plátci DPH tak měli dle GFŘ dostatečný časový prostor na úpravu smluvních 

vztahů týkajících nájmu nemovité věci a na zajištění toho, aby formální zápis v katastru nemovitostí 

odpovídal realitě. 

Další informace k této oblasti vám poskytne pan Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz.  

 
 

4. Nové interpretace Národní účetní rady k cizoměnovým operacím  

V průběhu posledních dvou let byla na seminářích Národní účetní rady prezentována problematika 

cizoměnových operací, které nejsou v českých předpisech dostatečně řešeny. Důvodem pro tytoto bylo, že 

řada účetních jednotek používá některá ustanovení zákona o účetnictví týkající se cizoměnových položek 

zcela mechanicky, bez hlubší úvahy a dostává se tak do situace, že jejich účetní závěrka neposkytuje vždy 

zcela věrný obraz skutečnosti. 

Rádi bychom vás proto s těmito novinkami seznámili, můžete se jimi inspirovat pro řešení některých situací 

spojených s přípravou účetní uzávěrky.  

Interpretace Národní účetní rady I-43 – Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně  

Nejprve se budeme věnovat interpretaci věnované poskytnutým cizoměnovým zálohám. Předmětem řešení 

této interpretace jsou následující otázky:  

a) Co je podstatou poskytnuté zálohy?  

b) Kdy je záloha pohledávkou?  

c) Kde v rozvaze má být vykázána poskytnutá záloha, pokud není pohledávkou?  

d) Kdy k poskytnuté záloze jsou vykazovány kurzové rozdíly?  

Podstatou poskytnuté zálohy je v účetnictví úhrada (části) pořizovací ceny majetku nebo služby před jejich 

vlastním dodáním.  Obecně platí, že pořizovací cenu nakupovaného majetku nebo služby lze uhradit hned 

při jejich dodání, v čase následujícím dodání (k okamžiku dodání vzniká závazek), anebo v době před 

dodáním (je zachycena poskytnutá záloha). Proto poskytnutá záloha, představuje ve své podstatě 

samostatnou (dílčí) část celkové pořizovací ceny nakupovaného majetku / služby. Poskytnutá záloha je 

file:///C:/Users/jsk/AppData/Local/Temp/notes55C01C/filip.oudes@tpa-group.cz
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financováním (úhradou) smluvené dodávky majetku nebo služby, přičemž je obvyklé, že takové dodání 

následuje.  

Je-li poskytnutá záloha samostatnou (dílčí) částí celkové pořizovací ceny majetku nebo služeb v transakce 

sjednané v cizí měně, tj. je očekáváno dodání předmětu smluvního ujednání:  

a) poskytnutá záloha nepředstavuje majetek vyjádřený v cizí měně spadající do rozsahu § 4 odst. 12, který 

je předmětem kurzového přepočtu;  

b) účetní jednotka vykazuje zůstatek poskytnuté zálohy v peněžních jednotkách české měny v hodnotě 

stanovené kurzovým přepočtem k datu účetního případu, konkrétně k datu poskytnutí peněžních prostředků;  

c) poskytnutá záloha je v rozvaze vykazována  

(i) v rámci dlouhodobého majetku, jeli očekávaným plněním pořízení dlouhodobého majetku,  

(ii) v rámci zásob, je-li očekávaným plněním pořízení zásob nebo  

(iii) v rámci nákladů příštích období, jeli očekávaným plněním pořízení služby;  

d) výše celkových pořizovacích nákladů majetku nebo služby, která nebyla zálohou uhrazena, představuje 

další samostatnou (dílčí) část celkové pořizovací ceny, o níž účetní jednotka účtuje (jako o závazku nebo 

úhradě) v době dodání majetku nebo služby, přičemž nedochází souběžně k přepočtu částky poskytnuté 

zálohy.  

Příklad účtování o poskytnuté záloze na pořízení dlouhodobého hmotného majetku  

Společnost objednala si výrobní linku od zahraničního dodavatele za sjednanou cenu 250 000 Eur. 

Dodavatel požaduje platbu 60 % kupní ceny dopředu. V listopadu 2020 byla zaplacena sjednaná záloha ve 

výši 150 000 Eur.  

V únoru 2021 byla výrobní linka dodána, společnost přijala fakturu na celkovou částku 250 000 Eur, po 

odečtení zálohy zbývá doplatit 100 000 Eur. V únoru byla výrobní linka uvedena do užívání. V březnu 2021 

dojde k úhradě zbylé pořizovací ceny.  

 

Poskytnutá záloha  v roce 2020  EUR Kč MD D 

Listopad - zaplacení zálohy (kurs 26,34 Kč) 150 000 3 951 000 052 221 

K datu závěrky 31.12.2020 nebude vykázán žádný 
kursový rozdíl  

    

Pořízení v roce 2021     

Přeúčtování zálohy na pořízení majetku  X 3 951 000 042 052 
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Faktura na doplatek pořizovací ceny (kurs 26,50 Kč) 100 000 2 650 000 042 321 

Uvedení výrobní linky do užívání v pořizovací ceně  X 6 601 000 022 042 

Úhrada faktury z bankovního účtu (kurs 27,00 Kč) 100 000 2 700 000 321 221 

Kursový rozdíl z úhrady doplatku faktury   50 00 563 321 

 

Interpretace Národní účetní rady I - 42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou 

Druhá interpretace se věnuje cizoměnovým pohledávkám, k nimž jsou tvořeny opravné položky, tak jak 

ukládá zákon o účetnictví. Předmětem řešení této intepretace jsou následující otázky:  

a) Co je kurzové riziko u pohledávky?  

b) Co je kurzový rozdíl a jak se vykazuje v účetnictví?  

c) Co to je opravná položka?  

d) K jaké hodnotě pohledávky vzniká kurzový rozdíl? 

Kurzové riziko u cizoměnových pohledávek vyplývá z výše budoucích peněžních toků (příjmů), které účetní 

jednotka očekává, že v budoucnu obdrží. Kurzový rozdíl je důsledkem kurzového rizika a vykazuje se ve 

výsledku hospodaření v rámci finančního výsledku hospodaření. Opravná položka je vyjádřením ocenění 

pohledávky a bez pohledávky samostatně nemůže existovat. Kurzový rozdíl u cizoměnové pohledávky 

vzniká pouze z hodnoty pohledávky snížené o související opravnou položku (vyjádřené v cizí měně), tj. z 

netto hodnoty pohledávky, která je vyjádřením očekávaného peněžního toku.  

V přijaté interpretaci není řešeno účtování, ale pouze dopady ve výkazech. Opravná položka k pohledávce 

vyjadřuje nejistotu v dobytnosti pohledávky a je ve své podstatě pouze hodnotovou korekcí ocenění 

vykazované pohledávky. Proto je třeba vnímat pohledávku a její ocenění komplexně jako jednu položku 

aktiv. Změna výše pohledávky v důsledku změny v její dobytnosti se vykazuje jako změna opravné položky.  

Opravná položka informuje uživatele účetní závěrky, že je spíše nepravděpodobné, že daný peněžní tok 

získá. Formálně nedošlo k odpisu pohledávky, ale k vytvoření opravné položky, která vyjadřuje snížení 

hodnoty pohledávky a riziko jejího neuhrazení.  

V účetní závěrce by tak mělo být vykázáno jen riziko budoucího peněžního toku v důsledku vývoje 

měnového kurzu u cizoměnové pohledávky z netto hodnoty.  

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

 

file:///C:/Users/jsk/AppData/Local/Temp/notes55C01C/jana.skalova@tpa-group.cz
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5. Převodní ceny – nové doplnění směrnice v oblasti finančních transakcí 

V roce 2020 byl Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) vydán pokyn týkající se 

převodních cen v rámci finančních transakcí. Tento pokyn navazuje na program OECD: Base Erosion and 

Profit Shifting a doplňuje směrnici OECD o převodních cenách. Pokyn poskytuje finančním správám a 

daňovým subjektům obecný návod, jak postupovat při posuzování finančních transakcí. 

Pokyn klade zejména důraz na doložení ekonomické podstaty finančních transakcí a upozorňuje na jejich 

možnou překlasifikaci dle skutečnosti. Hlavními oblastmi zájmu jsou vnitroskupinové úvěry, cash pooling a 

finanční garance. 

5.1. Vnitroskupinové úvěry 

První krok v rámci posouzení vnitroskupinového úvěru nebo zápůjčky by měl vést k prokázání, zda byl 

náklad (úrok) vynaložen na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Následovat by pak měla úvaha, zda se 

skutečně jedná o úvěr/zápůjčku, nebo zda je transakce charakterizována spíše jako zásah do kapitálové 

struktury společnosti. V praxi to například znamená, že v případě nadměrného úvěrového financování, které 

by nezávislá osoby neposkytla, může být na část úvěru pohlíženo jako na příplatek do vlastního kapitálu. 

Následně je třeba ověřit, zda stanovení úrokové míry a podmínek úvěru odpovídá tržním podmínkám (např. 

aplikací metody srovnatelné nezávislé ceny včetně stanovení kvalifikovaného kreditního ratingu dlužníka).  

Pokyn také upozorňuje, že nabídka od externích bank, zpracovaná pro účely posouzení převodních cen, 

nepředstavuje skutečnou nabídku na uvažované financování, a proto ji nelze použít pro stanovení tržní 

úrokové míry. 

5.2. Cash pooling 

V rámci sjednání cash poolingu je třeba mít opět na paměti, že i zde se bude finanční správa zaměřovat na 

podstatu transakce a sledovat dlouhodobou pozici každého účastníka. V případě, kdy je například jeden 

účastník dlouhodobě v pozici dlužníka, existuje riziko překlasifikace transakce na dlouhodobou zápůjčku 

(jiná výše úrokové sazby).  

Další oblastí, na kterou pokyn upozorňuje, je pozice a s tím související odměna správce cash poolingu. 

Pokud je činnost správce cash poolingu spíše koordinační a nenese významná rizika (například kurzová), 

měla by odměna být nastavena na základě jeho nákladů a přiměřené přirážky. Pokud však vykonává 

komplexnější funkce, nese a kontroluje finanční rizika, mělo by to být zohledněno ve výši jeho odměny, 

kterou lze odvodit například z reziduálního zisku celého cash poolingu. 

5.3. Finanční garance  

Důležitou součástí posouzení garance je skutečnost, zda se jedná o garanci explicitní nebo implicitní a jaký 

benefit z garance plyne, zdali vůbec. Doporučovanou metodou pro stanovení tržní odměny je metoda 
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srovnatelné nezávislé ceny, přičemž je potřeba přihlédnout ke všem faktorům, které by mohly mít vliv na výši 

poplatků.  

S ohledem na výše uvedený pokyn OECD lze předpokládat, že daňové správy budou v následujících 

obdobích zaměřovat pozornost stejným směrem – tedy na vnitroskupinové finanční transakce. 

V této souvislosti doporučujeme posoudit, zda Vaše dokumentace k převodním cenám týkající se finančních 

transakcí odpovídá tomuto pokynu. Pokud finanční transakce v rámci skupiny nemáte ošetřeny dokumentací 

k převodním cenám, rádi Vám pomůžeme jak s nastavením celého systému, tak i ad-hoc konzultací 

k jednotlivým otázkám. S dotazy se obraťte na Lukáše Pěsnu, e-mail: lukas.pesna@tpa-group.cz.  

 
6. Z dění v TPA 

Tomáš Podškubka se k 1. lednu 2021 stal novým partnerem poradenské 

společnosti TPA. Ve firmě působí už patnáct let a zaměřuje se na oblast 

oceňování, strukturací, přeměn, M&A a strategického poradenství. 

Tomáš Podškubka (38) pracuje pro TPA od roku 2006 a působil také 

v partnerské poradenské společnosti na Novém Zélandu. Od roku 2011 je 

soudním znalcem se specializací na oceňování podniků, nehmotného majetku a 

cenných papírů a od roku 2015 členem Královského institutu diplomovaných 

specialistů (MRICS) pro oblast oceňování nemovitostí. 

Kromě svého působení v TPA je Tomáš Podškubka rovněž pracovníkem Katedry financí a oceňování 

podniku na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Má na svém kontě řadu 

odborných publikací nebo článků, jichž je autorem či spoluautorem. 

Tomáš Podškubka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, hovoří anglicky a studium tohoto 

jazyka patří k jeho oblíbeným činnostem. Vedle toho ve volném čase rád hraje tenis a lyžuje. 
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7. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář  

 

Leden 2021  
 

11.1. spotřební daň 
– splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)  

20.1. daň z přidané hodnoty 
– daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

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

25.1. daň z hazardních her 
− daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020 

25.1. 

daň z přidané hodnoty 
– daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020 

daň z přidané hodnoty 
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020 
 

daň z přidané hodnoty 
– kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020 

energetické daně 
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 
 za prosinec 2020 

spotřební daň 
– splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 

spotřební daň 
– daňové přiznání za prosinec 2020 

spotřební daň 
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z 
topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 
(pokud vznikl nárok) 
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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

