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1. Podání daňových přiznání k daním z příjmů  

V lednu 2021 došlo k rozsáhlé novelizaci daňového řádu. Jednou z novinek, která s touto novelizací souvisí, 

je i změna lhůt pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, kterým je nejméně rok. Standardní lhůta 

podat přiznání do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (§ 136 odst. 1 daňového řádu) zůstává. 

Novinkou je u zdaňovacích období, která skončila ke dni 31. 12. 2020 a později, možnost prodloužení 

standardní tříměsíční lhůty o 1 měsíc, pokud dojde k podání daňového přiznání elektronickou formou.  

Tuto novinku tedy budeme využívat již pro podání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob nebo 

k dani z příjmů fyzických osob za právě skončené zdaňovací období kalendářního roku 2020. Co to v praxi 

znamená, ukážeme na příkladu mikro účetní jednotky.  

Paní účetní společnosti s ručením omezeným, která patří mezi mikro účetní jednotky, a nemá tedy povinnost 

ověřit svou účetní závěrku auditorem, nestihla zpracovat všechny podklady pro sestavení daňového přiznání 

k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 do 1. 4. 2021. Jednatel se proto rozhodl podat daňové přiznání 

elektronickou formou prostřednictvím datové schránky této právnické osoby. Podal daňové přiznání do  

1. 5. 2021. Toto přiznání není podáno opožděně a nebude spojeno s žádnou sankcí od finančního úřadu.  

Zůstává i nadále zachována možnost lhůtu pro podání přiznání prodloužit na šest měsíců po uplynutí 

zdaňovacího období, pokud přiznání podá daňový poradce nebo advokát. Novinkou však v tomto případě je, 

že zmocnění k podání daňového přiznání již není nutno u finančního úřadu uplatnit ve standardní lhůtě, ale 

může být finančnímu úřadu zasláno nejpozději se samotným daňovým přiznáním. To v praxi znamená, že 

finanční úřad nebude do konce šestého měsíce od konce zdaňovacího období s jistotou vědět, v jaké lhůtě 

mělo být daňové přiznání správně podáno. Finanční úřad tedy bude v případě absence daňového přiznání 

vydávat výzvy k jeho podání nejdříve po uplynutí šesti měsíců od konce zdaňovacího období (ať již byla 

lhůta pro podání tříměsíční, nebo šestiměsíční).    

Tato novinka tedy odstraní březnový stres všech daňových poradců, aby ohlídali a stihli podat na finanční 

úřady všechny plné moci od svých klientů. Dobré je i to, že tato novinka pomůže některým osobám, které 
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své daňové povinnosti odsouvají na vedlejší kolej. Praktický postup ukážeme na příkladu zapomnětlivé 

fyzické osoby.  

Fyzická osoba zapomněla podat daňové přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2020. Na tuto chybu 

přišla v květnu 2021 a začala zkoumat, jak tuto chybu napravit. Obrátila se proto na daňového poradce, který 

pro ni zpracoval daňové přiznání a podal ho na místně příslušný finanční úřad v červnu 2021. Spolu s tímto 

podáním byla finančnímu úřadu doručena také plná moc fyzické osoby, kterou zplnomocnila daňového 

poradce k sestavení a podání tohoto daňového přiznání. Toto podání bude opět v pořádku a neplynou 

z něho žádné sankce od finančního úřadu.  

Novinek je tedy celá řada a dotýkají se řady poplatníků. Na závěr ještě přinášíme zobrazení běhu 

jednotlivých výše rozebíraných lhůt.  

 Rekapitulace lhůt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi na dotazy k této problematice vám rád poskytne Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz.  

 

  

mailto:filip.oudes@tpa-group.cz


 
 
 

NEWSLETTER 3/2021 

 3 

 

2. Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv  

V souvislosti s prací na účetních závěrkách za rok 2020 musela celá řada účetních přemýšlet nad tím, zda 

nedošlo ke znehodnocení aktiv v jejich podnicích. Pomocnou ruku jim podává návrh interpretace Národní 

účetní rady, který se právě v období závěrkových prací objevil na webu www.nur.cz, protože byl zveřejněn 

k vnějšímu připomínkovému řízení. V tomto textu bychom vás tedy chtěli s tímto návrhem seznámit.  

Cílem interpretace je stanovit postup při testování stálých aktiv na znehodnocení a vyjasnit následné 

zaúčtování (vykázání) identifikovaného znehodnocení. Návrh interpretace uvádí, že účetní jednotka otestuje 

stálé aktivum v případech, kdy existuje předpoklad, že by aktivum mohlo být znehodnocené. Existence 

takového předpokladu je obvykle založena na následujících externích či interních indikacích. 

Mezi externí indikace patří například: pokles tržní hodnoty aktiva; technologické či legislativní změny 

s negativním dopadem na využití aktiva; ztráta významného zákazníka; vstup nové konkurence na trh.  

Mezi interní indikace patří například: poškození či zastarání aktiva; významné změny s negativním dopadem 

na účetní jednotku v rozsahu nebo způsobem, v němž je anebo bude aktivum užíváno; například plánová 

restrukturalizace, reorganizace, prodej aktiva; výstupy z interního výkaznictví naznačující, že ekonomická 

výkonnost aktiva je nebo bude horší, než se předpokládalo. 

Účetní jednotka by měla alespoň jednou ročně zhodnotit, zda existují indikace znehodnocení hmotných a 

nehmotných stálých aktiv (včetně nedokončených). Existuje-li na základě výše uvedených indikací 

předpoklad, že je stálé aktivum znehodnocené, stanoví účetní jednotka pro dotčená aktiva nebo skupiny 

aktiv (tzv. penězotvorná jednotka) zpětně získatelnou částku. 

Zpětně získatelná částka je vyšší z: 

 reálné hodnoty aktiva snížené o náklady na uskutečnění jeho prodeje; a  

 hodnoty z užívání, která představuje diskontované čisté provozní peněžní toky, které aktivum nebo 

skupina aktiv generuje. 

Je-li zpětně získatelná částka nižší než zůstatková hodnota aktiva, sníží účetní jednotka o daný rozdíl účetní 

(zůstatkovou) hodnotu stálého aktiva prostřednictvím opravné položky k stálým aktivům a zváží úpravu 

odpisování daného aktiva tak, aby následné odpisy reflektovaly skutečnost, že zůstatková hodnota aktiva 

poklesla. 

Nelze-li otestovat samostatná aktiva proto, že sama o sobě nevytvářejí žádné peněžní toky nebo vytvářejí 

peněžní toky, které nejsou dostatečné nezávislé na peněžních tocích z jiných aktiv, seskupí účetní jednotka 

aktiva do tzv. penězotvorných jednotek.  

http://www.nur.cz/
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Penězotvorná jednotka je nejmenší skupina aktiv, která generuje peněžní toky dostatečně nezávisle na 

ostatních penězotvorných jednotkách. V účetní jednotce mohou dále existovat i tzv. celopodniková aktiva, 

která samostatně ani ve spojení s jinými aktivy negenerují žádné nebo zanedbatelné peněžní toky. Pro účely 

testování na znehodnocení přiřadí účetní jednotka taková aktiva k penězotvorné jednotce nebo ke skupině 

penězotvorných jednotek, a to na racionálním základě, například s ohledem na to, které penězotvorné 

jednotky daná aktiva obsluhují. 

Je-li penězotvorná jednotka znehodnocená, musí být zjištěná ztráta ze znehodnocení přiřazena jednotlivým 

aktivům v rámci penězotvorné jednotky, a to následujícím způsobem: 

 jako první se ztráta alokuje ke konkrétnímu znehodnocenému aktivu, pokud je takové aktivum jasně 

identifikovatelné; 

 následně se ztráta přiřadí ke kladnému goodwillu nebo ke kladnému oceňovacímu rozdílu, a to až do 

výše jeho aktuální zůstatkové hodnoty; je-li ztráta identifikována na konsolidované úrovni, přiřadí se 

nejdříve ke kladnému konsolidačnímu rozdílu, a to až do výše jeho aktuální zůstatkové hodnoty; 

 zbývající část ztráty se přiřadí ostatním aktivům penězotvorné jednotky v poměru k jejich 

zůstatkovým účetním hodnotám; 

 po přiřazení ztráty nesmí hodnota žádného z aktiv penězotvorné jednotky klesnout pod jeho 

individuální zpětně získatelnou částku, pokud ji lze určit. 

Pokud účetní jednotka vyhodnotí, že ztráta ze znehodnocení je dočasného charakteru, promítne se tato 

ztráta v účetnictví ve formě opravné položky k danému aktivu. Pokud je ztráta ze znehodnocení trvalá, 

promítne se ztráta v účetnictví prostřednictvím odpisu.  

Návrh interpretace obsahuje další podrobné zdůvodnění a řadu příkladů.  

S dalšími dotazy k této problematice se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz. 

 

3. Další daňové úlevy od Ministerstva financí   

 

V souvislosti s trvajícími omezeními způsobenými koronavirovou pandemií Ministerstvo financí nadále 

pokračuje v daňových úlevách, o nichž jsme Vás informovali již v několika newsletterech v roce 2020 a 

naposledy v předchozím newsletteru č. 2/2021. V tomto newsletteru bychom chtěli zmínit daňové úlevy, 

které vycházejí z Finančních zpravodajů č. 6/2021 (20. 1. 2021), č. 8/2021 (1. 2. 2021) a č. 10/2021 (8. 2. 

2021). Konkrétně se jedná o následující úlevy: 

 

 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
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3.1. Prominutí DPH u dodání vyjmenovaného zboží: 

 

Pokud v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 dojde k povinnosti přiznat DPH (podle § 20a odst. 1 a 2 ZDPH 

nebo podle § 21 ZDPH) u dodání 

 

A) filtračních polomasek a respirátorů, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh 

v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, 

KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;  

 

B) respirátorů (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho 

okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o a. osobní ochranný 

prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a b. zdravotnický 

prostředek rizikové třídy I podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, tak DPH související s dodáním tohoto zboží je prominuta.   

 

Ministerstvo financí k uvedenému opatření přistoupilo v návaznosti na doporučení užívat ochranné 

prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností. Proto se prominutí DPH mimo jiné nevztahuje na 

zdravotnické obličejové masky a dále ani na obličejové masky pro veřejnost, které zahrnují různé formy 

podomácku ušitých roušek nebo komerčních roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako 

je papír. 

 

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na to, že pokud plátce DPH v souvislosti s dodáním výše 

uvedeného zboží v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 přesto uvede na daňovém dokladu DPH, tak bude 

povinen tuto DPH přiznat jako osoba, která vystavila doklad a uvedla na něm DPH dle § 108 odst. 4 písm. f) 

ZDPH. Příjemce (odběratel) takového zboží si ale nebude moci na základě takto chybně vystaveného 

daňového dokladu uplatnit nárok na odpočet DPH. Dodavatel (plátce DPH), který chybně uvedl DPH na 

dokladu, ale bude moci takový daňový doklad opravit postupem podle § 43 ZDPH. 

 

Na závěr upozorňujeme, že se prominutí nevztahuje na DPH, u níž vznikla povinnost ji přiznat 

např. z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu (podle § 25 ZDPH) nebo z důvodu dovozu zboží 

(podle § 23 ZDPH). 

3.2. Prominutí správních poplatků 

 

Dále dochází k plošnému prominutí správních poplatků u žádostí podaných v období od 1. 1. 2021 do  

16. 8. 2021. Konkrétně se jedná o: 

 

1. Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování („tvrzení“) 

Dle § 36 odst. 4 daňového řádu může na žádost daňového subjektu finanční úřad prodloužit lhůtu pro podání 

řádného daňového tvrzení až o 3 měsíce (až na 10 měsíců ve specifickém případě). Upozorňujeme ale, že 

prominutí správního poplatku nemá vliv na to, že o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení 

lze požádat pouze v zákonem předpokládaných případech. Nelze tedy požádat například o prodloužení lhůty 

pro podání hlášení nebo vyúčtování (§ 137 odst. 3 daňového řádu) nebo pro podání daňového přiznání za 

zdaňovací období, které je kratší než jeden rok (§ 136 odst. 4 daňového řádu). 
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2. Žádost o navrácení lhůty v předešlý čas 

Pokud osoby zúčastněné na správě daní zmeškaly původní lhůtu ze závažného důvodu (např. hospitalizace 

v nemocnici nebo změna ve veřejně prezentovaném výkladu podmínek pro přiznání nároku na kompenzační 

bonus), tak si mohou požádat o navrácení lhůty, přičemž žádosti podané v období od 1. 1. 2021 do  

16. 8. 2021 nebudou zatížené správní poplatkem. 

 

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí výše uvedených správních poplatků v souvislosti s koronavirovou 

pandemií. Žadatel ale nemusí prokazovat souvislost s touto pandemií, aby se správní poplatek u dané 

žádosti prominul. 

 

Další dotazy k této problematice vám rád zodpoví Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz.  

 

4. Z dění v TPA 

4.1. Přednášky našich specialistů 

Počátek roku 2021 přinesl řadu novinek do daňové oblasti. Proto si vám dovolujeme nabídnout  informace o 

některých vzdělávacích akcích, kde lektory jsou specialisté z TPA.  Všechny semináře jsou v tuto chvíli 

plánovány online formou, teprve čas ukáže, zda se budeme moci vrátit k prezenčnímu vzdělávání, nebo ke 

kombinované formě.  

 

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Naši specialisté 

přednáší tyto akce: 

Termín Téma Přednášející  

15.3.2021 Pohledávky - účetní a daňové souvislosti  Jana Skálová 

3.5.2021 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu – právní a daňové 

souvislosti 

Petr Čech, Jana 

Skálová  

6.5.2021  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:filip.oudes@tpa-group.cz
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Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené 

odborné semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

3.5.2021 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový 

pohled 

Lukáš Pěsna  

5.5.2021 Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v 

zahraničí – právní, účetní a daňový problematika  

Lucie Josková  

Jan Soška  

Podrobnější informace 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. – 21.4.2021 Akvizice a oceňování firem v praxi  Petr Dědeček  

Jiří Hlaváč 

20.5.2021  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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5. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na březen 
 

Březen  2021  
 

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

2021 

1.3. Daň z příjmů 

- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací 

období 2020 

 

1.3. Oznámení informací DAC 6 
- dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného 
přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v 
období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020) 

12.3. Spotřební daň 
- splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu) 
 

15.3. Daň z příjmů 
- čtvrtletní záloha na daň 

22.3. 

 
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 2020 
- splatnost paušální zálohy 

25.3. 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020 
- souhrnné hlášení za únor 2021 
- kontrolní hlášení za únor 2021 

Energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny  
za únor 2021 

Spotřební daň 

- daňové přiznání za únor 2021 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 
2021 (pokud vznikl nárok) 

29.3. Spotřební daň 
- splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu) 

31.3. Daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za  
únor 2021 



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

