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1. Novela insolvenčního zákona - pokračování 
 

V květnovém vydání našeho Newsletteru jsme vás informovali, že došlo k rozsáhlé novele insolvenčního 

zákona, která má za cíl omezit šikanózní návrhy na úpadek, a to zavedením ekonomického posuzování 

úpadku. K této novele byla na poslední chvíli, tedy k datu 30. června 2017, vyhlášena ve Sbírce zákonů 

vyhláška č. 190/2017 Sb., která nabývá účinnosti spolu s novelou zákona dnem 1. července 2017. 

Tato vyhláška přináší podrobný popis výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity. Rádi bychom vás 

upozornili na nejdůležitější body. 

První důležitou informací je to, kdo může být zpracovatelem výše zmíněných výkazů. Vyhláška povoluje, aby 

zpracovatelem byl:  

a) statutární auditor nebo auditorská společnost, jsou-li oprávněni provádět auditorskou činnost podle 

zákona upravujícího činnost auditorů, 

b) znalec zapsaný do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle zákona upravujícího 

činnost znalců s oprávněním pro obor Ekonomika, odvětví Účetní evidence nebo znalecký ústav zapsaný do 

seznamu znaleckých ústavů vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle zákona upravujícího činnost 

znalců s oprávněním k výkonu znalecké činnosti pro obor Ekonomika, nebo 

c) osoba, která se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací, a výkaz stavu 

likvidity nebo výhled vývoje likvidity zpracovává prostřednictvím osob podle písmena a) nebo b). 

Výkaz stavu likvidity 

Cílem sestavení výkazu likvidity je zjištění, zda velikost mezery krytí je vyšší nebo nižší než desetina 

splatných závazků dlužníka. Dlužník sestaví za účelem získání údajů do výkazu stavu likvidity mezitímní 

účetní závěrku k datu posouzení likvidity. Tímto datem je poslední den kalendářního měsíce předcházejícího 

měsíci, v němž bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka (datum posouzení likvidity), pokud insolvenčním 

soudem nebylo určeno jiné datum.  
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Veškeré a úplné údaje pro sestavení výkazu stavu likvidity musí být poskytnuty dlužníkem. Jedná se 

zejména o účetní knihy, účetní doklady a záznamy dlužníka a písemnosti vztahující se k jeho podnikání. 

Vyhláška stanoví požadavky a způsob zahrnutí položek majetku a závazků do výkazu stavu likvidity. Na 

straně majetku se jedná zejména o krátkodobý finanční majetek a na straně závazků zejména o krátkodobé 

závazky s důrazem na uvedení splatných závazků. 

Struktura výkazu stavu likvidity je stanovena v příloze vyhlášky. K výkazu stavu likvidity se připojuje 

komentář zpracovatele, který musí obsahovat informace požadované vyhláškou.  

Výhled vývoje likvidity 

Výhled vývoje likvidity představuje krátkodobý plán vývoje oběžných aktiv, krátkodobých závazků a vývoje 

peněžních toků dlužníka. Předkládá se insolvenčnímu soudu v případě, kdy z výkazu stavu likvidity vyplývá 

mezera krytí větší než jedna desetina výše splatných peněžitých závazků dlužníka, jako podklad dokládající 

schopnost dlužníka tuto mezeru krytí uzavřít ve lhůtě, kterou vyhláška označuje jako období posouzení 

likvidity. 

Výhled vývoje likvidity se sestavuje na období posouzení likvidity, které činí osm, resp. dvanáct týdnů od 

data posouzení likvidity, a předkládá se ve formě týdenního přehledu.  

Jsme připraveni vám nabídnout odbornou pomoc v této problematice. Pro další informace kontaktujte Pavla 

Pražáka, email: pavel.prazak@tpa-group.cz. 

 

                                                     Pavel Pražák 
                                                     Auditor, senior manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 435 

 
                                                          E-mail: pavel.prazak@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. Daňové souvislosti přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení 
 

Úvod  

Novela insolvenčního zákona doplnila do § 105 insolvenčního zákona další povinnost pro věřitele, kteří 

přihlašují své pohledávky. Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi 

splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku. Je-li dlužníkem právnická osoba, je insolvenční 

navrhovatel, který vede účetnictví, povinen doložit pohledávku potvrzením auditora podle zvláštního zákona, 

soudního znalce nebo daňového poradce, že navrhovatel o pohledávce účtuje.  

Toto ustanovení bude mít praktický dopad na věřitele, protože se jim zvýší administrativní náročnost při 

přihlašování svých pohledávek. Tato pracnost bude vyvážena tím, že se informace o přihlášení pohledávky 

snadněji dostane do účtárny či k daňovému poradci. Tito pracovníci pak budou moci využít všechny 

možnosti, které jim dávají daňové zákony, aby alespoň částečně zmírnili nepříjemné důsledky nedobytnosti 

pohledávky.  

Jedním z nich je možnost opravy daně z přidané hodnoty, druhým pak tvorba zákonné opravné položky 

k této pohledávce.  

Oprava DPH 

Zákon o DPH umožňuje nárokovat zpět po státu DPH z pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.  

V zákoně o DPH je tato možnost zakotvena již řadu let a postupem času prošla řadou výkladových přemetů. 

Jasno v tom, z jakých pohledávek je možno nárokovat zpět DPH, přinesla až novela zákona č. 243/2016 Sb. 

s účinností od 29. 7. 2016.  

Zmíněnou novelou zákona o DPH došlo k úpravě znění tak, že plátce může provést úpravu výše daně 

u pohledávek, které vznikly v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka,  

u kterého soud rozhodl o prohlášení konkurzu na jeho majetek. Musí se dále jednat o existující pohledávky, 

které věřitel řádně a ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku přihlásil a v rámci insolvenčního řízení 

se k nim přihlíží. Nezbytnou podmínkou pro provedení úpravy daně je také doručení daňového dokladu 

zachycujícího tuto opravu dlužníkovi. 

Daň, kterou lze takto opravit, se odvíjí od hodnoty pohledávky zjištěné při přezkumném řízení, což ne vždy 

musí být hodnota, kterou měla pohledávka při svém vzniku. Opravu výše daně nelze provést u pohledávek 

za spojenými osobami definovanými pro tyto účely zákonem o DPH. 

Způsob účtování opravy daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení byl řešen 

na koordinačním výboru GFŘ a KDP ČR pod číslem 326/23.02.11. Závěr projednaného příspěvku uvádí, že 

vrácená DPH představuje u věřitele zdanitelný příjem zdaňovaný v základu daně (není možno účetně 

zachytit opravu DPH prostřednictvím rozvahových účtů). U dlužníka v dané souvislosti zaúčtovaný náklad 

bude považován za daňově uznatelný. Nastane-li u věřitele povinnost opravenou daň znovu přiznat (např. 

při jejím plném nebo částečném uspokojení), bude vzniklý náklad daňově uznatelný, neboť půjde o eliminaci 
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v minulosti vzniklého zdanitelného příjmu. Současně u dlužníka vznikne zdanitelný příjem zdaňovaný 

v základu daně. 

Pokud není věřitel ochoten akceptovat dopady této operace do základu daně z příjmů, pak nemusí práva 

realizovat opravu DPH využít, protože provedení opravy DPH je realizací rozhodnutí věřitele-plátce, jde tedy 

o jeho právo, a nikoliv povinnost. 

 

Zákonné opravné položky k pohledávkám 

Podle zákona o rezervách § 8 je možno tvořit opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním 

řízení. Tyto opravné položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou 

vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených 

pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí 

soudu. 

Opravné položky musí být zaúčtovány v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly 

pohledávky přihlášeny. Tvorba těchto opravných položek je možná pouze k pohledávkám, které splňují 

obecná ustanovení zákona o rezervách uvedená v § 2. Mezi ně patří to, že o pohledávce při jejím vzniku 

bylo účtováno do výnosů, které byly zdaněny v obecném základu daně poplatníka.  

Mezi další podmínky týkající se pohledávek, ke kterým je možno tvořit zákonnou opravnou položku, patří,  

že se nejedná o pohledávku z titulu smluvních sankcí a pohledávka není promlčena. K pohledávkám 

vzniklým mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů nelze tvořit opravné položky, 

které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, že pohledávku 

účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník. Zrušení opravné položky je nutno zaúčtovat také, 

pokud pominou důvody pro její existenci (pohledávka byla uhrazena, postoupena, odepsána).  

Závěr 

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení je úkon, který u věřitele může vyvolat navazující kroky, které 

se promítnou jako účetní operace ovlivňující základ daně z příjmů. Jejich správnému provedení ve správném 

čase je nutno věnovat pozornost, protože se v řadě případů může jednat o nemalé částky. 
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Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Jirmáskovou, email: jana.jirmaskova@tpa-group.cz. 

 

                                                      Jana Jirmásková 
                                                      Daňový poradce, senior manažer 

 
                                                           Tel.: +420 222 826 332 

 
                                                           E-mail: jana.jirmaskova@tpa-group.cz 

 
                                                      TPA 

                                                           Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                           www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 

 

3. Rozhodnutí SDEU ve prospěch přeshraniční fúze 
 

V březnu letošního roku se před Soudní dvůr EU dostal další zajímavý případ v oblasti přeshraničních fúzí 

obchodních společností, a to konkrétně Société Euro Park Service C-14/16. V případu C-14/16 došlo  

k zamítnutí odložení zdanění kapitálových zisků daňovou správou ve Francii. Toto zamítnutí se týkalo fúze 

sloučením, kterou provedla francouzská společnost do nástupnické společnosti založené dle lucemburského 

práva. Důvodem zamítnutí bylo, že slučující společnosti fúzi neoznámily, resp. nepožádaly o předchozí 

souhlas daňové správy, a že hlavním cílem fúze byl daňový únik či vyhýbání se daňovým povinnostem. 

Pozadí případu 

Případ se týká fúze zanikající společnosti (Calinburg) sídlící ve Francii do nástupnické společnosti (Euro 

Park) se sídlem v Lucembursku. Při fúzi společnost Calinburg nezdanila korporátní daní čistý kapitálový zisk 

z převodu majetku zjištěný jako rozdíl účetní hodnoty převedeného majetku a jeho tržní ceny. Odložení 

zdanění kapitálových zisků francouzský správce daně zamítl a dodatečně vyměřil daň a penále společnosti 

Euro Park s odůvodněním, že společnost Calinburg nepožádala o souhlas s odložením zdanění. Tento 

souhlas je povinný pro společnosti, jež realizují přeshraniční přeměnu, přičemž na vnitrostátní úrovni je 

možné odložit zdanění bez předchozího souhlasu finanční správy. 

Správce daně uvedl, že i kdyby společnost požádala o souhlas, tak by tento požadavek zamítl z titulu, že 

přeměna není realizována z platných hospodářských důvodů a jejím hlavním cílem je daňový únik či 

vyhýbání se daňovým povinnostem. Správce daně se v tomto případě odkazuje na článek 11 směrnice Rady 

90/434/EHS, která dovoluje členským státům odmítnout výhody plynoucí ze Směrnice, pokud je hlavním 

cílem nebo jedním z hlavních cílů vyhnutí se daňovým povinnostem. Případ se dostal k Nejvyššímu 

správnímu soudu ve Francii, který se obrátil k Soudnímu dvoru EU. 

 

mailto:jana.jirmaskova@tpa-group.cz
mailto:jana.jirmaskova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Výrok SDEU 

SDEU upřesnil, že článek 11 směrnice Rady 90/434/EHS nelze použít obecným způsobem, ale v každém 

konkrétním případě je nutné provést celkový přezkum operace.  

Francouzské daňové předpisy nebyly shledány v souladu s ustanovením směrnice, protože ukládají jiná, 

diskriminační pravidla pro přeshraniční fúze oproti tuzemským fúzím. V případě přeshraniční fúze 

francouzské předpisy podmiňují přiznání daňových výhod získáním předchozího souhlasu státní správy. Pro 

získání souhlasu musí daňový poplatník prokázat, že je dotčená operace odůvodněná z hospodářského 

hlediska. Další podmínkou je, že způsob, jakým je operace provedena, umožňuje v budoucnu zdanění 

kapitálových zisků, jejichž zdanění je odloženo. V platné francouzské legislativě při vnitrostátní fúzi se 

takovýto odklad zdanění přiznává, aniž by o to musel daňový poplatník žádat.  

Závěr 

Shrneme-li uvedené skutečnosti, pak postoj SDEU, který se postavil v tomto případě na stranu poplatníka, 

hodnotíme velmi příznivě. Správce daně by neměl přijímat závěry na základě obecných pravidel, aniž by 

došlo k přešetření konkrétního případu. Správce daně tedy musí předložit alespoň neúplný důkaz  

o neexistenci platných hospodářských důvodů, anebo přímé důkazy daňového podvodu, aby mohl souhlas 

odepřít. 

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

  

 

 

                                         Jana Skálová 
                                         Auditor, daňový poradce, partner 

 
                                              Tel.: +420 222 826 327 

 
                                              E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz 

 
                                              TPA 
                                              Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                              www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
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4. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář 

Říjen 2017  
 

2.10. 

daň z přidané hodnoty 
– žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH 

daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 
2017 
 

10.10. spotřební daň 
– splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 
 

16.10. daň silniční 
– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017 

20.10. 

daň z příjmů 
− měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 
 

daň z přidané hodnoty 
− daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
 

25.10. 

daň z hazardních her 
− daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017 

spotřební daň 

− splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 
− daňové přiznání za září 2017 
− daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září  
2017 (pokud vznikl nárok) 
 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017 
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017 
− kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017 
 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za září 2017 

31.10. 

daň z přidané hodnoty  

− poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle  
§ 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 
následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové 
registrace 

daň z příjmů 
− odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  
za září 2017 

 

 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
http://zakony.penize.cz/235-2004-sb-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty#par_95
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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

