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1. Manka a škody z pohledu DPH 
 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty pro rok 2017 mění způsob uplatnění daně z přidané hodnoty  

u zjištěných inventarizačních rozdílů na majetku. Základní změna spočívá v tom, že nově nebude povinnost 

uplatnit daň na výstupu, ale vznikne povinnost vrátit původně uplatněný odpočet daně na vstupu. Pro lepší 

pochopení nového systému si položme nejdůležitější otázky. 

1. Co jsou nedoložené případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku? 

2. Co je obchodní majetek pro účely DPH? 

3. Co je původně uplatněný odpočet daně na vstupu? 

4. Kolik z původně uplatněného odpočtu plátce vrátí? 

5. Kdy je povinnost odpočet vyrovnat? 

1. Nedoložené případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku 

Důvodová zpráva říká: „Jsou-li případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem řádně 

doloženy, původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován.“ Znamená to, že plátce nemá 

povinnost vrátit odpočet zejména v případech krádeží potvrzených policií nebo zničení v důsledku různých 

havárií potvrzených pojišťovnou. 

Oproti tomu plátce musí z pohledu DPH řešit případy nedoložené. Poměrně typickou nedoloženou ztrátou je 

manko, které účetní jednotka zjistí na základě řádné inventury na zásobách, tj. na zboží, materiálu, 

výrobcích nebo na dlouhodobém majetku. 
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2. Obchodní majetek pro účely DPH 

Obchodní majetek je pro účely DPH definován jako souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen 

osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností. Pro účely tohoto tématu musíme ještě rozdělit 

obchodní majetek na dlouhodobý majetek a ostatní obchodní majetek. U dlouhodobého majetku bude plátce 

vracet DPH metodou úpravy odpočtu, u ostatního majetku, tedy zejména zásob, metodou vyrovnání 

odpočtu. Zatímco definice dlouhodobého majetku je pro účely DPH navázána na zákon o daních z příjmů, 

zásoby nejsou definovány, a to ani odkazem na jiný předpis.  

3. Původně uplatněný odpočet daně na vstupu 

Zákon používá pro obě metody vracení odpočtu pojem „původní odpočet daně uplatněný u obchodního 

majetku/dlouhodobého majetku“.  Oproti původnímu výkladu dodanění na výstupu, kdy bylo nutné stanovit 

základ daně pro výpočet výše daně, se po novele má dle zákona vrátit původně uplatněný odpočet. Toto 

sice může v některých případech znamenat i nižší částku na DPH oproti minulé úpravě, ale v mnoha 

případech to přináší zásadní problém, jak zjistit a následně doložit původní odpočet. Pojďme se zamyslet 

nad některými modelovými příklady. 

a) Plátce (velkoobchodní a maloobchodní činnost) zjistí inventarizační rozdíl na základě řádné roční 

inventury ve skladu zboží. Nedoložené manko zaúčtuje do nákladů na účet 549 – Manka a škody v ocenění 

dle metody vyskladňování zásob používané v účetnictví (dále jen „skladové ceny“). Zboží je ve 

skladové evidenci oceněno ve výši pořizovací ceny zboží (daňový doklad na koupi zboží) a dále vedlejších 

pořizovacích nákladů (doklad na dopravu zboží při pořízení od neplátce bez DPH). Pro účely vyskladnění je 

používána metoda průměrné ceny.  

Co je v tomto případě původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku? Podle znění zákona by 

to měl být pouze odpočet daně uplatněný z daňového dokladu na koupi zboží.  

Bylo by možné použít pro výpočet vrácení odpočtu průměrnou cenu, která bude v souladu s účetními 

předpisy zachycena na účtu 549? Touto cestou by plátce vrátil obvykle vyšší daň, než si původně uplatnil, 

a to zejména z důvodu zahrnutí dopravného, avšak může k tomu mít mnoho racionálních důvodů, jako 

například: 

Ve skladové evidenci není jednotlivě evidován vstup DPH a nelze toto zjistit bez vynaložení nepřiměřených 

dodatečných nákladů. 

V případě některého druhu zboží ani nelze zjistit, které konkrétní zboží chybí, ale pouze chybějící množství. 

b) Plátce (výrobce nábytku) zjistí inventarizační rozdíl na základě řádné roční inventury ve skladu materiálu 

dřeva. Nedoložené manko zaúčtuje do nákladů na účet 549 ve skladových cenách. Dřevo je ve skladové 

evidenci oceněno ve výši pořizovací ceny zboží (daňový doklad na koupi zboží) a dále vedlejších 

pořizovacích nákladů (daňový doklad na dopravu zboží při pořízení, náklady na pojistné, clo). Pro účely 

vyskladnění je používána metoda FIFO. 
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Co je v tomto případě původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku? Připomeňme si, že 

zásoby nejsou pro účely DPH specifikovány, a není proto jednoznačné, zda má být vracen i uplatněný 

odpočet z vedlejších pořizovacích nákladů. Lze tedy dovodit, že by to mohl být pouze odpočet daně 

uplatněný z daňového dokladu na koupi dřeva. 

Bylo by možné použít pro výpočet vrácení cenu, která bude v souladu s účetními předpisy zachycena 

metodou FIFO na účtu 549? Touto cestou by plátce vrátil obvykle vyšší daň, než si původně uplatnil, a to 

zejména z důvodu zahrnutí vedlejších pořizovacích nákladů, avšak může k tomu mít mnoho racionálních 

důvodů, jako například: 

Ve skladové evidenci není jednotlivě evidován vstup DPH a nelze toto zjistit bez vynaložení nepřiměřených 

dodatečných nákladů. 

S ohledem na druh materiálu nelze určit, který konkrétní materiál (dřevo) chybí, a tento navázat na prvotní 

doklad. 

Pokud bychom pokračovali v příkladech dále, dojdeme patrně k nesložitějším složkám zásob, a to budou 

výrobky. V souladu s účetními předpisy máme výrobky (zásoby vytvořené vlastní činností) oceněny vlastními 

náklady, což jsou přímé náklady vynaložené na výrobu, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady. Do 

ocenění, a tedy i případně na účet 549 při zaúčtování manka na výrobcích, se nám tak mohou dostat 

náklady na materiál, elektřinu, mzdové náklady, odpisy výrobních linek apod. Pokud plátce pro výpočet 

vrácení odpočtu použije toto ocenění, bude vracet vyšší daň než původně uplatněný odpočet. Teoreticky lze 

tak dovodit, že čím vyšší podíl lidské práce, tím nesprávně vyšší daň plátce vrátí, pokud použije pro výpočet 

DPH ocenění manka v účetnictví. 

4. Kolik z původně uplatněného odpočtu musí plátce vrátit 

Pro odpověď je důležité, zda se jedná o metodu a) vyrovnání, nebo b) úpravy.  

a) Vyrovnání bude použito pro manko na zásobách, u nichž byl uplatněn odpočet v minulosti ve lhůtě 3 let. 

Vrácen by měl být celý uplatněný odpočet. 

b) Úprava bude použita v případě manka na dlouhodobém majetku, u něhož byl uplatněn odpočet 

v minulosti ve lhůtě 5 let. Vrácena by měla být ta část uplatněného odpočtu, která „zbývá“ do celé lhůty, tj. 

5 let. 

V případě zásob opět může vyvstat otázka nemožnosti přesného určení ztracené zásoby, protože ve většině 

případů manka na zásobách je možné fyzickou inventurou zjistit pouze druh zásoby, který chybí, ale ne 

jednotlivou konkrétní položku tohoto druhu. Pokud se tedy bude jednat o druh zásoby, který může být na 

skladě déle než tři roky, nelze prokázat, zda chybí položka starší tří let (bez povinnosti vrácení odpočtu), 

nebo položka mladší (s povinností vrácení). 



 
 
 

NEWSLETTER 2/2017 

 

 

 

 4 

5. Kdy je povinnost odpočet vyrovnat 

Plátce je dle novely povinen provést vyrovnání, příp. úpravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém 

se dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl, že došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy 

ani potvrzeny. Jedná se o tzv. vědomostní test, kdy plátce může být testován, nejenom zda a kdy věděl, ale  

i zda nebylo jeho povinností/možností vědět.  

Závěr 

Ačkoli se jedná pro dotčené plátce o poměrně složitou problematiku a určitě je napadnou další otevřené 

body z praxe, pokusme se udělat alespoň některé předběžné závěry. 

Při použití výpočtu vrácení odpočtu ze skladové ceny zachycené na účtu 549 se domníváme, že správce 

daně by toto měl akceptovat a to z následujících důvodů: 

 Odvedená DPH bude vyšší, než požaduje zákon. 

 Pro zjištění a doložení správné částky vstupu (až na prvotní doklad) by musely být vynaloženy 

nepřiměřené náklady. 

 V mnoha případech ani nelze doložit, která konkrétní zásoba se ztratila, ale pouze chybějící druh  

a množství, proto by se jednalo o nereálný požadavek. 

 

Inventarizace je proces, kde po samotné fyzické inventuře následují další kroky, jako je vypořádání záměn, 

stanovení přirozených úbytků apod, a teprve zcela na konci tohoto procesu je moment, kdy se plátce 

skutečně „dozví“, že došlo ke ztrátě majetku, která není řádně doložena ani potvrzena. Aby plátce obstál ve 

vědomostním testu, kdy se dozvědět měl nebo mohl, je rozhodně vhodné, aby do vnitropodnikové směrnice 

upravující průběh inventarizací byl zapracován i termín pro účely DPH s přihlédnutím k logice vědomostního 

testu. 

Ačkoli snahu zákonodárce sladit zákon se směrnicí o dani z přidané hodnoty považuji obvykle za správnou, 

v tomto případě přináší změna mnoho problémů při realizaci v praxi a vyvolává zatím těžko zodpověditelné 

otázky. Pokud vás při čtení napadly kromě již zmíněných další, budeme rádi, když se nám ozvete. O dalším 

vývoji z hlediska výkladů vás budeme informovat. 

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

                                                     Daňový poradce, partner 
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                                                          E-mail: romana.pelcova@tpa-group.cz 
 

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

2. EET vstupuje do druhé fáze 
 

Rádi bychom se společně s vámi vrátili k problematice elektronické evidence tržeb, která od 1. března 

vstupuje do své druhé fáze, kdy ji začnou používat i subjekty v maloobchodě a velkoobchodě. Konkrétně se 

jedná o tyto klasifikace  

 NACE 45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů; 

 NACE 45.3 - Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů; 

 NACE 45.4 - Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím; 

 NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel; 

 NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…) 

Řada obchodníků má tedy před sebou cca měsíc na přípravu na vstup do EET. Co musí udělat?   

 Zažádat na finančním úřadu o autentizační údaje. 

 Přihlásit se na daňový portál, zadat údaje o provozovnách (včetně eshopu) a vygenerovat si 

certifikát. 

 Pořídit hardware, nahrát certifikát, seznámit se s obsluhou. 

 Zařídit stabilní internetové připojení.  

 

Pro řadu subjektů vznikly otázky, co vše je možno z EET vyjmout. Zákon stanoví výjimku pro příjmy, které 

jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělé. Tím může být jednorázový či výjimečný příjem, např. 

platba za ojedinělý prodej vyřazeného majetku, zcela výjimečná (jednorázová) úhrada faktury v hotovosti.  

Přijímá-li poplatník pravidelně (byť nepříliš často) platby, které splňují formální i materiální znaky 

evidované tržby, je povinen takovéto tržby evidovat, neboť se o ojedinělé příjmy nejedná. Příkladem může 

být prodejce elektromotorů, kterému odběratelé platí výhradně bankovním převodem, a který pronajímá 

čtvrtletně kantýnu za 5 000 Kč v hotovosti – nejedná se o ojedinělý příjem, vznikne povinnost k EET.   

Dalším příkladem může být prodejce náhradních dílů do automobilů, který má pouze jednoho zákazníka, 

jemuž prodá obalové materiály za cca 10 000 Kč měsíčně v hotovosti - nejedná se o ojedinělý příjem, 

vznikne povinnost k EET.  

mailto:romana.pelcova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
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NEWSLETTER 2/2017 

 

 

 

 6 

Dalším specifickým případem jsou podnikatelé, u nichž jsou příjmy z prodeje pouze minoritní činností  

a jejichž hlavní činnost bude zařazena do EET až v další fázi. Pokud chtějí příjmy z prodeje posuzovat jako 

příjmy z minoritní činnosti, pak musí tato činnost splňovat kritéria stanovená Metodickým pokynem GFŘ: 

 není provozována v samostatné provozovně, 

 platby z ní tvoří maximálně 49 % celkových plateb provozovny (posuzují se platby, které splňují 

znaky evidované tržby) a  

 nepřevyšují 175 000 Kč v dané provozovně za kalendářní rok. 

 

Příkladem může být veterinární lékař specializující se na ošetřování psů, který ve své ordinaci kromě 

poskytování svých služeb prodává také speciální kosmetiku na psí srst.  

Pokud by povinnost evidovat tržby z minoritní činnosti spadala do dřívější fáze EET než činnost hlavní, lze 

tržby z minoritní činnosti evidovat až od okamžiku povinnosti evidovat hlavní činnost. 

 

Pro další informace k této oblasti kontraktujte 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. Novela zákona o dani z příjmů pro 2017 schválena Poslaneckou 

sněmovnou 

Poslanecká sněmovna schválila 13. ledna 2017 dlouze projednávanou novelu daňových zákonů, o které 

jsme vás informovali již v loňských vydáních našeho Newsletteru. Nabýt účinnosti by měla k datu 1. dubna 

2017 a v tuto chvíli je postoupena Senátu. Rádi bychom se vrátili k některým bodům, které jsou pro letošní 

rok důležité. Bohužel účinnost v průběhu zdaňovacího období vyvolává řadu otázek či výkladových 

nejasností, například od kdy bude které nové ustanovení platit apod.  

 

mailto:jana.jirmaskova@tpa-group.cz
mailto:jana.jirmaskova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
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A. FYZICKÉ OSOBY 

Slevy na děti  

Schválená změna zákona zvyšuje slevu na dani na druhé dítě o 2 400 korun na 19 404 korun ročně, na třetí 

a další dítě o 3 600 korun na 24 204 korun ročně. U jednoho dítěte zůstává sleva 13 404 korun ročně. Vyšší 

slevy na děti bude možné uplatnit zpětně od počátku roku 2017.  

Paušální výdaje u podnikatelů 

Pro podnikající fyzické osoby přinesla novela další snížení výdajových paušálů. Při snaze minimalizovat 

základ daně se bez účetnictví či daňové evidence obejdou už jen podnikající osoby, jejichž příjmy nepřekročí 

1 milion korun. Jen k této částce totiž bude možno uplatnit odpovídající výdaje ve výši 30 %, 40 %, 60 % 

nebo 80 % bez omezení. Přesněji řečeno maximální výše paušálně uplatnitelných výdajů se novelou snižuje 

na 300 000, 400 000, 600 000 nebo 800 000 korun (dle druhu příjmu) k příjmům dosahujícím 1 milion korun 

a výše. Podnikatelům majícím reálné výdaje vyšší se paušální výdaje na této úrovni nevyplatí. 

Ve prospěch osob uplatňujících výdaje paušálem přichází i pozitivní změna. Živnostníci, kteří tyto paušály 

využívají, mohou opět uplatňovat daňové slevy na manželku a vyživované děti. 

Domníváme se, že z důvodu posunu účinnosti zákona si tak bude moci podnikatel za zdaňovací období roku 

2017 vybrat pro sebe výhodnější režim zdanění: 

a) pokud dosahuje příjmů vyšších, bude moci naposledy uplatnit výdaje k částce 2 miliony korun, ovšem bez 

možnosti uplatnění slevy na manželku a vyživované děti, 

b) uplatnit výdaje k částce do 1 milionu korun a uplatnit výše uvedené slevy.  

B. PRÁVNICKÉ OSOBY  

Odpisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem – novinka u podnájemních vztahů  

a cese 

Nově bude možno odpisovat technické zhodnocení i v případech, kdy dochází k přenechání věci k užití 

jinému subjektu (např. dle důvodové zprávy podnájemci nebo novému nájemci při cesi nájemní smlouvy), 

a to za stejných podmínek, za nichž dle současného znění zákona může odpisovat technické zhodnocení 

nájemce.  

Obdobný postup, jaký je v současné době aplikován pro vztah mezi vlastníkem a nájemcem při ukončení 

nájmu, tj. identifikace a ocenění nepeněžního příjmu, by pak měl platit i v případě ukončení užívacího vztahu 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=144121/137149_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=133878/127018_0_
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mezi osobami, které majetek užívaly. V praxi půjde především o okamžik ukončení vztahu mezi nájemcem  

a podnájemcem nebo v případě cese nájemní smlouvy. Dle důvodové zprávy není záměrem zdanění 

nepeněžního příjmu u vlastníka již v okamžiku cese užívacího vztahu. U vlastníka by mělo dojít k vypořádání 

až při ukončení nájmu. 

Navrhovaná úprava by tak měla mimo jiné zajistit řešení v případě cesí nájemních smluv a překonat výklad 

vyjádřený Nejvyšším správním soudem (7 Afs 28/2013 – 23), dle kterého takový postup nebyl možný.  

Nové ustanovení se dle přechodných ustanovení použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do 

stavu způsobilého obvyklého užívání ode dne nabytí účinnosti novely, tj. zřejmě k 1. 4. 2017. 

Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu – např. v důsledku přeměn 

Novela přináší nové ustanovení samostatně řešící odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu. Toto 

ustanovení upravuje dosud nedefinovaný postup při nabytí nových spoluvlastnických podílů a jejich 

„sloučení“ se stávajícím majetkem.  

Speciálně jsou pak řešeny případy, kdy má poplatník povinnost odpisovat ze vstupní ceny původního 

odpisovatele (např. při přeměnách, v důsledku vkladu, vyčlenění majetku do svěřenského fondu, dědění 

atd.). V takovém případě bude zachován dosavadní způsob odpisování u nabyvatele ostatních 

spoluvlastnických podílů a zároveň bude umožněno daňově odepisovat pouze ty částky, které do okamžiku 

přeměny či vkladu daňově odepsány nebyly. Také toto ustanovení je možno použít až na případy, které 

nastanou po účinnosti zákona. 

Doba odpisování nehmotného majetku jako minimální  

Nově bude možno odpisovat nehmotný majetek i po dobu delší, než je doba odpisování stanovená 

zákonem. Poplatník se může v okamžiku zařazení nehmotného majetku do užívání rozhodnout nastavit 

dobu odepisování delší než zákonem stanovené lhůty (tj. pro audiovizuální dílo minimálně 18 měsíců, pro 

software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje minimálně 36 měsíců a pro ostatní nehmotný majetek 

minimálně 72 měsíců), např. shodně s odpisem účetním. 

I nadále platí (na rozdíl od hmotného majetku), že u nehmotného majetku nelze odpisování přerušit. Dle 

přechodných ustanovení se navržená úprava bude vztahovat na majetek, u něhož bude odpisování 

zahájeno po nabytí účinnosti novely (předpoklad od 1. dubna 2017). 

Podrobnější rozpracování dalších bodů přineseme v dalších vydáních našeho Newsletteru.  
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Pro další informace se obraťte na Lenku Lamačovou, email: lenka.lamacova@tpa-group.cz. 

   

                                                     Lenka Lamačová 
                                                     Daňový poradce, manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 408 

 
                                                          E-mail: lenka.lamacova@tpa-group.cz 

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

 

4. Pozor na podání daňových přiznání u mikro účetních jednotek 

Novela zákona o účetnictví účinná od roku 2016 byla již v našem Newsletteru několikrát probírána, rádi 

bychom se však vrátili k povinnostem auditu.  

 

K datu 1. ledna 2016 jsou nově roztříděny všechny účetní jednotky do skupin podle zákona o účetnictví dle 

stanovených kritérií: suma aktiv netto, čistý obrat a průměrný přepočtený počet zaměstnanců. Pro zatřídění 

do správné skupiny je nutno splnit nebo překročit alespoň dvě kritéria.  

 

Účetní jednotka Aktiva 

celkem 

Roční úhrn 

obratu 

Průměrný počet 

zaměstnanců 

Mikro  Do 9 mil. Do 18 mil Do 10 

Malá Do 100 mil Do 200 mil. Do 50 

Střední Do 500 mil. Do 1 mld. Do 250 

Velká Nad 500 mil Nad 1 mld. Nad 250 

 

Pro první zařazení do správné kategorie je rozhodující stav k 31. prosinci 2015. Aby byla zabezpečena 

alespoň minimální stabilita vykazování a nebylo možné měnit kategorii účetní jednotky každý rok podle 

aktuální změny hodnot ke konci účetního období, bylo do zákona doplněno ustanovení, které umožňuje 

změnu kategorie účetní jednotky teprve tehdy, pokud změna směrem nahoru nebo dolů trvá alespoň dvě 

účetní období po sobě: „Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek 

účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně 

následujícího účetního období kategorii účetní jednotky, podle které je stanoven rozsah a způsob sestavení 

účetní závěrky.“ 

mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Další ustanovení zákona o účetnictví (§ 20) pak stanovuje, že mikro účetní jednotky nemají povinnost auditu, 

pokud jim tuto povinnost neuloží zvláštní právní předpis. Zvláštním předpisem je například zákon  

o přeměnách, který v případě fúze auditované korporace ukládá povinnost auditu všem zúčastněným 

korporacím na této fúzi.  

 

Pro řadu společností může aktuálně vzniknout situace, kdy se pro roky 2016 a 2017 dostanou mezi mikro 

subjekty i relativně velké společnosti co do výše aktiv, které však nevykazují dosti vysoké tržby a mají málo 

zaměstnanců. Příkladem je akciová společnost vlastnící nemovitost, kterou pronajímá. Za rok 2015 vykázala 

aktiva netto 85 milionů korun, obrat 10 miliónů korun a dva zaměstnance. Tato společnost podléhala 

povinnosti auditu za rok 2015, protože překročila dříve platné jediné kritérium dle zákona o účetnictví, 

a proto podávala daňové přiznání v prodloužené lhůtě do 1. července.  

 

Dle nových pravidel se však stala mikro účetní jednotkou a za kalendářní rok 2016 již povinný audit nemá.  

Tím se jí ale také zkrátila lhůta pro podání daňového přiznání, které musí podat do 1. dubna 2017.  

Doporučujeme tedy znovu prověřit povinnosti dle zákona o účetnictví. Pokud se vaše společnost dostala do 

skupiny mikro účetních jednotek, je potřeba počítat s dřívějším termínem pro podání daňového přiznání 

nebo vyhledat služby daňového poradce.  

 

Připravili jsme pro vás formulář pro zjištění, zda má vaše společnost povinný audit: http://www.tpa-

group.cz/cs/c/sluzby/audit/auditni-kalkulacka. 

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Davida Mrozka, email: david.mrozek@tpa-group.cz. 

   

                                                     David Mrozek 
                                                     Auditor, daňový poradce, senior manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 426 

 
                                                          E-mail: david.mrozek@tpa-group.cz 

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

 

 

 

5. Příloha v účetní závěrce 

Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky všech účetních jednotek a poskytuje významné informace pro 

uživatele účetní závěrky. Jejímu sestavení za rok 2016 musíme věnovat patřičnou pozornost, protože došlo 

k významným změnám v jejím obsahu.  

http://www.tpa-group.cz/cs/c/sluzby/audit/auditni-kalkulacka
http://www.tpa-group.cz/cs/c/sluzby/audit/auditni-kalkulacka
mailto:david.mrozek@tpa-group.cz
mailto:david.mrozek@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Obsah přílohy je upraven ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele stavebnicovým způsobem. Tedy 

nejprve jsou (v § 39) uvedeny povinné údaje pro všechny účetní jednotky. Další ustanovení (§ 39a) jsou pak 

pro mikro a malé účetní jednotky, které mají povinný audit. Pro střední a velké účetní jednotky jsou pak další 

požadavky uvedeny v § 39b a pro velké účetní jednotky je nutno ještě doplnit dle § 39c.  

Základní informace v příloze, které musí uvést všechny účetní jednotky bez ohledu na jejich kategorizaci, 

jsou:  

 informace podle § 18 odst. 3 zákona o účetnictví (tedy obchodní firmu, sídlo, IČ, údaje o zápisu do 

rejstříku, právní formu, informace o likvidaci, předmět podnikání nebo činnosti, rozvahový den, 

okamžik sestavení účetní závěrky), 

 informace o použitých obecných účetních zásadách, metodách a odchylkách, 

 informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou, 

 výše závazkových vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let, 

 výše závazkových vztahů krytých věcnými zárukami, 

 výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případně 

správních orgánů, s uvedením podrobných informací o těchto transakcích, 

 výše a povaha položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem, 

 celková výše závazkových vztahů, podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk 

(zvlášť se uvádějí penzijní závazky a závazky vůči konsolidačnímu celku), 

 průměrný přepočtený počet zaměstnanců. 

Zde se také stanoví povinnost pro malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu uvést informace 

o nabytí vlastních akcií nebo podílů (ostatní účetní jednotky mají položku uvedenou přímo v rozvaze 

v pasivech, konkrétně jde o řádek A.I.2. Vlastní podíly). 

Další údaje jsou závislé na kategorizaci účetních jednotek. Pro malé a mikro účetní jednotky s povinným 

auditem bude novinkou uvést u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv zůstatky na začátku a konci 

účetního období, přírůstky a úbytky, výši opravných položek a oprávek na začátku a konci účetního období, 

jejich zvýšení či snížení a dále výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku. 

Z dalších povinností pro velké a střední účetní jednotky bychom rádi připomněli, že musí nově uvést 

informaci o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty. 

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že do přílohy musí všechny účetní jednotky uvést veškeré informace, které 

by mohly ovlivnit rozhodování uživatele účetní závěrky, a to s odkazem na nové ustanovení zákona  

o účetnictví, které obsahuje s účinností od 1. ledna 2016 definici účelu účetní závěrky jako zdroje informací 

pro ekonomická rozhodování uživatelů:  

 

„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena srozumitelně 
a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím 
základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí.“ 

 

http://zakony.pohoda.cz/danove-a-financni-pravo/zakon-o-ucetnictvi/
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Pro další informace k této oblasti se obraťte na Markétu Kopřivovou, email: marketa.koprivova@tpa-

group.cz. 

   

                                                     Markéta Kopřivová 
                                                     Auditor, partner 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 430 

 
                                                          E-mail: marketa.koprivova@tpa-group.cz 

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

 

 

 
6. Z dění v TPA 

6.1. Vyšla naše publikace o účetnictví 

  
Kniha je určena pro všechny, kteří mají zájem naučit se dobře 

podvojně účtovat. Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které 

nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými 

účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební 

prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů 

podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, 

přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a 

výnosům. Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení 

rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje 

samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu  

o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-

flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po 

sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu  

a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní 

závěrky valnou hromadou a její zveřejnění.  

 

 

 

 

 

mailto:marketa.koprivova@tpa-group.cz
mailto:marketa.koprivova@tpa-group.cz
mailto:marketa.koprivova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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6.2. Právní a daňové aspekty investic v Srbsku 

V roce 2016 zaznamenali naši srbští kolegové zvýšený zájem českých investorů o investice v Srbsku. 

Rozhodli se proto uspořádat v Praze seminář, na kterém budou prezentovány hlavní ekonomické, daňové 

a právní aspekty podnikání v Srbsku. Na semináři vystoupí srbští daňoví poradci a právníci, za českou 

stranu vystoupí Jan Soška, partner TPA.  

 

Akce se uskuteční ve spolupráci s advokátní kanceláří Kinstellar dne 29.3. 2017 v odpoledních hodinách na 

adrese: Palác Myslbek, Na Příkopě 19, Praha 1.  

 

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: marketing@tpa-group.cz. 

 

 

 

 

 

Bojan Žepinić   Jan Soška 

 

 

6.3. Přednášky našich specialistů na počátku roku 2017     

Naši odborníci působí jako lektoři v řadě vzdělávacích agentur. Využijte tedy naší nabídky k doplnění vašich 

znalostí.  

Jako první přinášíme nabídku společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo společnosti je v budově ČS 

VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz). Zde jsou organizovány tyto akce: 

Termín Téma Přednášející  

22. 2. 2017 Splatná a odložená daň a jak ji spočítat Rostislav Kuneš 

24. 2. 2017 Přeměny obchodních společností - právo, účetnictví, 

daně 

Lukáš Pěsna 

9. 3. 2017 Cenné papíry – teorie a praxe Eva Šedinová 

14. 3. 2017 Pohledávky/Závazky Jindřich Trupl 

21. 3. 2017 DPH v praxi Jindřich Trupl 

file:///C:/Users/lbn/AppData/Local/Temp/notesBAAA25/marketing@tpa-group.cz
http://www.csvts.cz/
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Další informace k seminářům a objednávky najdete na www.notia.cz. 

Další nabídku přináší společnosti Bova - Polygon, také tyto akce se konají v budově ČS VTS, na Novotného 

lávce 5, Praha 1. Chceme vás upozornit zejména na tyto akce: 

 

Termín Téma Přednášející  

14. 2.2017 Úvod do přeměn kapitálových korporací - účetní a 

daňové souvislosti 

Jana Skálová 

20. 3.2017 Výplata vlastního kapitálu z obchodní korporace v 

účetních a daňových souvislostech 

Jana Skálová 

5. 4.2017 Finanční plán v příkladech Tomáš Podškubka 

12. 4.2017 Nehmotný majetek - k čemu je a jakou má hodnotu Tomáš Podškubka  

24. 4.2017 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

Bližší informace a způsob přihlášení najdete na webu www.bova-polygon.cz. 

Budeme rádi, když výše uvedenou nabídku seminářů našich specialistů využijete, a těšíme se na setkání 

s vámi na seminářích.  

 

 

 

 

 

 

 

24. 3. 2017  Cash flow v příkladech Markéta Kopřivová 

12. 4. 2017 Sestavení cash flow jednoduše a rychle Markéta Kopřivová 

25. 4. 2017 Jak správně fakturovat Jindřich Trupl 

http://www.notia.cz/
http://www.bova-polygon.cz/
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7. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář 

 

Únor 2017  
 

9.2. spotřební daň 
– splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.2. daň z příjmů 

– podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení 
ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění  
za zdaňovací období 2016 
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 

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

24.2. spotřební daň 
– splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu) 
 

27.2. 

spotřební daň 
− daňové přiznání za leden 2017 
 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017 (formulář přiznání k  
dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za leden 2017 
− kontrolní hlášení za leden 2017 

energetické daně 
– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za leden 2017 

28.2. daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 
2017 
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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/
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