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1. Účetní a daňové dopady blížícího se posílení koruny 
 

Dle opakovaných vyjádření Bankovní rady České národní banky pravděpodobně dojde v první polovině roku 

2017 k ukončení režimu devizových intervencí vedoucích k oslabení koruny, které začaly v listopadu roku 

2013. Není vyloučeno, že kurz koruny vůči euru posílí až na 25 CZK/EUR. 

S pohybem kurzu budou spojeny kurzové rozdíly, které vzniknou na cizoměnových rozvahových položkách, 

konkrétně tyto kurzové rozdíly budou mít významné účetní a daňové dopady.  

Pro připomenutí – pozdvižení v této věci v roce 2012 vyvolaly dva judikáty Nejvyššího správního soudu, 

podle kterých nerealizované kurzové rozdíly do základu daně nepatří, jelikož se dle argumentace soudu 

nejedná o příjem ve smyslu zákona o daních z příjmů. Na judikáty reagovala novela zákona o daních 

z příjmů, která upřesnila, že příjmy se pro daňové účely rozumí výnosy ve smyslu účetních předpisů. Tím 

potvrdila předchozí výklad, a to že do základu daně patří jak realizované, tak nerealizované kurzové rozdíly. 

Dále v reakci na zmíněnou judikaturu byla vydána informace, na základě které GFŘ za určitých podmínek 

připouštěla vynětí nerealizovaných kurzových rozdílů ze základu daně, avšak jen pro období do nabytí 

účinnosti výše zmíněné novely. 

Pokud jste u zdaňovacích období započatých do konce roku 2013 postupovali podle judikátů a vyňali 

nerealizovnané kurzové rozdíly ze základu daně, pak je nutné tento postup zachovat i pro rok 2017  

a mimoúčetně v základu daně zohlednit dosud nezohledněný kurzový rozdíl na realizovaných cizoměnových 

položkách (např. v případě splátky půjčky vedené v cizí měně provedené v roce 2017). Dle naší zkušenosti 

se však takto pro tento způsob rozhodlo jen málo subjektů. 
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Pokud jste takto nepostupovali, pak v případě nezajištěných cizoměnových pohledávek v roce 2017 můžete 

očekávat vysoké kurzové ztráty a naopak u cizoměnových závazků vysoké kurzové zisky, které budou plně 

daňově účinné. 

V případě, že tyto efekty jsou pro vás nežádoucí, je možné pro jejich eliminaci použít buď komerční kurzové 

zajištění, nebo zavést zajišťovací účetnictví – hegde accounting. 

Komerční kurzové zajištění se provádí formou derivátu, tedy kontraktu, který se uzavírá s protistranou. Jeho 

podstatou je budoucí měnový obchod za pevně stanovenou cenu, čímž se eliminuje riziko změny kurzu. 

Hedge accounting je účetní metodou, při níž dochází v případě zajištění budoucích peněžních toků 

k účtování hodnoty cizoměnové rozvahové položky (např. úvěru) k datu závěrky nikoli proti hospodářskému 

výsledku, ale proti vlastnímu kapitálu. Tato metoda lépe zobrazuje výsledek hospodaření, který není ovlivněn 

výkyvy aktuální hodnoty rozvahové položky, a nevede ani k neočekávanému zdanění takto vzniklých zisků či 

k vytvoření ztrát, které by v  budoucnu nemusely být využity. Při použití této metody je nezbytné vyhotovit 

dokumentaci zajišťovacího účetnictví, v níž jsou podrobně popsána zajišťovaná rizika, zajišťovací strategie  

a zvolené zajišťovací nástroje. Dále je nezbytné prospektivně a následně i retrospektivně měřit efektivitu 

zajištění. Hedge accounting jsme již úspěšně implementovali u mnoha klientů, v případě vašeho zájmu 

s vámi rádi tuto možnost prokonzultujeme. 

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

 

                                                     David Andreatta 

                                                     Daňový poradce, manažer 
 

                                                          Tel.: +420 222 826 221 
 

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

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

2. Novela zákona o daních z příjmů ovlivní rok 2017, nebo až rok 2018? 
 

Poslanecká sněmovna schválený zákon o daních z příjmů postoupila dne 13. 2. 2017 Senátu jako senátní 

tisk 53. Senát se bude tímto zákonem zabývat na 5. schůzi dne 8. 3. 2017. Aktuálně se odborná veřejnost 

zaobírá tím, jak tento zákon vstoupí v účinnost.  

mailto:david.andreatta@tpa-group.cz
mailto:david.andreatta@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=82906
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Navrhovaná účinnost je od 1. dubna 2017 s tím, že některé změny budou fakticky účinné již od 1. ledna 

2017, jiné budou platné pro zdaňovací období započaté 1. dubna 2017 a později. Takže pokud poplatník 

používá jako zdaňovacím období kalendářní rok, bude je moci poprvé použít v kalendářním roce 2018. 

Výhodu dřívějšího použití by měli poplatníci s hospodářským rokem započatým po 1. dubnu 2017. 

 

Příkladem výhodného postupu uplatnitelného již v kalendářním roce 2017 může být ustanovení o omezení 

maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů k částce 1 mil. Kč se současným vrácením 

daňového zvýhodnění na děti a slevu na manželku. Pro rok 2017 je možnost volby – poplatník se může 

rozhodnout, zda pro něho bude výhodnější uplatnit výdaje k příjmům v maximální výši 1 mil. Kč a k tomu 

uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku, nebo zda využije možnost uplatnit výdaje 

k příjmům do 2 mil. Kč, pokud manželku a děti nemá, a nové výhody by tedy ani uplatnit nemohl.  

 

Pokud se naopak podíváme na nová ustanovení o finančním leasingu či další novinky pro právnické osoby, 

bude řada z nich uplatnitelná až za zdaňovací období roku 2018. Příkladem může být možnost daňového 

odpisování technického zhodnocení provedeného podnájemcem či jinou osobou užívající hmotný majetek.  

Nová úprava se použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilému obvyklému 

užívání od 1. dubna 2017, ale s ohledem na přechodné ustanovení bude zřejmě možné odpisovat toto 

technické zhodnocení až v roce 2018.  

 

Podrobnější rozbor, které novinky bude možno použít již v roce 2017 a které až od roku 2018, přineseme 

v dalších vydáních.  

 

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

 

                                                   Jana Skálová 
                                                   Daňový poradce, auditor, 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 

 

 
 
3. Dostupné informace z katastru nemovitostí 

V současné době je možné získat řadu informací o nemovitostech z veřejně dostupných zdrojů. Tímto 

file:///C:/Users/bje/AppData/Local/Temp/notesAF3A78/jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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bychom rádi upozornili na méně známé aplikace katastru nemovitostí a z nich dosažitelné údaje, 

které mohou být velmi zajímavé. 

A. NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

 

Jedná se o aplikaci dostupnou na internetové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, ve které je možné 

dohledat základní informace o nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí a pomocí ní nahlížet do 

aktuální podoby katastrální mapy. Tato aplikace je veřejně dostupná bez nutnosti registrace. Neregistrovaný 

uživatel je ovšem omezován tzv. CAPTCHA kódy, které uživatele nutí opisovat náhodný text do příslušných 

políček při vyhledávání nové nemovitosti. Tomuto omezení je možné se vyhnout založením účtu 

k dálkovému přístupu do katastru nemovitostí, který je zdarma. V případě nahlížení přes registrovaný účet 

k dálkovému přístupu již uživatel není CAPTCHA kódy omezen a umožnuje mu to rychlejší a efektivnější 

práci.   

B. VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP 

Tato aplikace vznikla jako podpora pro možnost získávání dat a informací z registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí, též nazývané jako RUIAN. Jedná se o veřejnou, neplacenou aplikaci dostupnou bez 

jakékoliv registrace na adrese http://vdp.cuzk.cz/. Veřejný dálkový přístup obsahuje údaje o územních 

prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresy a územní identifikace a dále vybrané technicko-

ekonomické atributy staveb. Je důležité mít ovšem na paměti, že většina údajů ve veřejném dálkovém 

přístupu není referenčními údaji. Veřejný dálkový přístup je propojen s nahlížením do katastru nemovitostí  

a katastrální mapou. Mezi technicko-ekonomické atributy zveřejněné ve veřejném dálkovém přístupu patří 

datum dokončení stavby, počet bytů, zastavěná a podlahová plocha, obestavěný prostor, počet podlaží  

a vchodů, druh svislé nosné konstrukce, informace o napojení stavby na jednotlivé inženýrské sítě  

a způsobu vytápění a informace o vybavení stavby výtahem. Nutno podotknout, že v rámci RUIAN nejsou 

dosud evidovány všechny stavby, lze ovšem odhadovat, že k začátku roku 2017 obsahoval informace o cca 

50 % staveb v ČR, přičemž data jsou neustále doplňována ze strany ČÚZK a stavebních úřadů.  

C. DOSTUPNÉ INFORMACE O REALIZOVANÝCH CENÁCH NEMOVITOSTÍ 

 

V souvislosti s účinností zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí jsou od 1. 1. 2014 evidovány 

v katastru nemovitostí cenové údaje. Ceny jsou evidovány dle listin přijatých katastrem nemovitostí, na 

základě nichž se uskutečňuje vklad do katastru. Z tohoto důvodu jsou ceny evidovány v rozsahu listiny, 

nikoliv dle jednotlivých nemovitostí. Nicméně v aplikaci nahlížení do katastru nemovitostí lze dohledat 

informaci, zda nemovitost byla předmětem řízení s cenovým údajem a jaké nemovitosti byly předmětem 

jednoho vkladového řízení. V rámci nahlížení do katastru je možné dohledat informace, které nemovitosti 

byly předmětem řízení se zapsaným cenovým údajem, a to jedním ze třech uvedených způsobů:  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://vdp.cuzk.cz/
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 vyhledáním příslušné nemovitosti a ověřením, zda byla předmětem řízení se zapsaným cenovým 

údajem,  

 vytvořením seznamu všech řízení včetně identifikace nemovitostí se zaznamenaným cenovým 

údajem nebo 

 na základě katastrální mapy – grafická část Nemovitosti s cenovým údajem.  

Výše uvedenými způsoby je možné identifikovat nemovitosti, které byly od 1. 1. 2014 předmětem vkladu se 

zapsaným cenovým údajem v katastru. Nalezení vhodných nemovitostí se známým cenovým údajem 

v konkrétní lokalitě usnadňuje především grafická část cenové mapy, v rámci níž je možné nastavit příslušné 

roky, které nás zajímají (od roku 2014), a práci zde také usnadňuje následující značení nemovitostí 

s cenovým údajem:  

 zelená plná barva označuje parcely (pozemky), 

 růžová plná barva označuje stavby, 

 růžová šrafovaná barva představuje prodané jednotky (bytové a nebytové) a  

 zelená šrafovaná barva označuje práva stavby se známým cenovým údajem.  

Prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí je tedy možné identifikovat nemovitosti, u nichž je známý 

cenový údaj, a to nejdříve od 1. 1. 2014, cena ovšem tímto způsobem zjistitelná není. Cenový údaj je 

dostupný prostřednictvím dálkového přístupu a je zpoplatněn částkou 50 Kč za 1 stranu A4 výstupu do PDF, 

případně cenou 10 Kč za 1 stranu A4 výstupu ze Sbírky listin, která je popsána v následující kapitole. Na  

1 stranu A4 se vejde až cca 20 cenových údajů o nemovitostech, které je možné zadávat dle označení 

nemovitosti (parc. č., č. p., apod.) nebo podle čísla řízení.  

D. ZPŘÍSTUPNĚNÍ SBÍRKY LISTIN 

V návaznosti na zákon č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí byla od  

1. 1. 2016 zpřístupněna Sbírka listin v rámci dálkového přístupu ke katastru nemovitostí. Uživatelé 

dálkového přístupu musí o zpřístupnění Sbírky listin zažádat příslušným formulářem. Ve Sbírce listin lze 

elektronickou formou dohledat např. nabývací tituly příslušné transakce (kupní smlouvy), návrh na vklad, 

smlouvy o zřízení věcného břemene a jiné listiny ukládané na katastru do sbírky listin. Listinu lze stáhnout 

vždy pouze jako úplnou, přičemž prostřednictvím dálkového přístupu jsou dostupné veškeré listiny 

zaevidované katastrem nemovitostí od roku 2014 včetně.   

Informace o cenách nemovitostí a kopie listin ze sbírky listin lze poskytnout pouze osobě, která prokáže 

svou totožnost, což je zajištěno registrací do dálkového přístupu ke katastru nemovitostí.  
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Pro další informace k této oblasti se obraťte na Tomáše Podškubku, email: tomas.podskubka@tpa-group.cz. 

   

                                                     Tomáš Podškubka 
                                                     Senior manažer  

 
                                                          Tel.: +420 222 826 351 

 
                                                          E-mail: tomas.podskubka@tpa-group.cz 

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

 
 
 

4. Ztráta z práce ve mzdě? 

V oblasti převodních cen se v nedávné době Nejvyšší správní soud zabýval výkonem práce ve mzdě  

a ekonomickým režimem na straně výrobce. Závěry pak shrnul v rozsudku sp. zn. 5 Afs 194/2015. 

 

Daňový subjekt vyráběl formou práce ve mzdě kabelové sady a komponenty pro motorová vozidla. 

V kompetenci mateřské společnosti sídlící v Německu bylo stanovit vyráběné množství, kvalitu výrobků  

i dodací lhůty. V roce 2008 dosáhl daňový subjekt ztráty, a to v důsledku snížení objemu výroby. 

 

Správce daně napadl vykázanou daňovou ztrátu, přičemž v rámci řízení využil údajů z databáze AMADEUS 

a ALBERTINA. Úpravu základu daně pak provedl na základě metody nákladů a přirážky, přičemž správce 

daně stanovil pro daňový subjekt nejvýhodnější hodnotu ziskové přirážky z intervalu přirážek srovnatelných 

nezávislých subjektů, kterou aplikoval na jeho skutečné náklady.  

 

Daňový subjekt namítal, že správce daně by měl dle ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů zjistit 

obvyklou cenu, nikoliv obvyklou ziskovou přirážku. Nejvyšší správní soud pak uvedl, že při neexistenci nebo 

nedostupnosti potřebných informací o cenách je možno stanovit referenční cenu na základě hypotetického 

odhadu opřeného o ekonomickou zkušenost s využitím metody nákladů a přirážky.  

 

Správce daně provedl analýzu funkcí a rizik mezi mateřskou a dceřinou společností, přičemž dospěl 

k závěru, že daňový subjekt vyrábějící ve mzdě by měl mít pokryty veškeré nezaviněné náklady, neboť se 

jedná o tzv. odloučený výrobní provoz. Rizikem daňového subjektu jsou pouze náklady spojené 

s neefektivitou ve výrobním procesu. Nejvyšší správní soud toto stanovisko správce daně potvrdil. 

 

Z uvedeného případu vyplývá, že správce daně kontroluje stanovení převodních cen důsledně s akcentem 

na rozložení vykonávaných funkcí a nesených rizik. V případě ztráty dosažené v rámci práce ve mzdě lze 

mailto:tomas.podskubka@tpa-group.cz
mailto:tomas.podskubka@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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předpokládat zvýšený zájem ze strany finanční správy o doložení důvodu rozdílu mezi cenou realizovanou 

v dané transakci a cenou referenční. 

 

Pro další informatice k problematice transferpricingu se obraťte na Lukáše Pěsnu, email: lukas.pesna@tpa-

group.cz. 

   

                                                     Lukáš Pěsna 
                                                     Senior manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 271 

 
                                                          E-mail: lukas.pesna@tpa-group.cz 

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

 

 

 

5. Z dění v TPA 

 

5.1. Daňař a Daňová firma roku 2016 

Jiří Hlaváč, partner společnosti TPA, získal v letošním ročníku udílení cen Daňař & daňová firma roku 

nejvyšší ocenění v kategorii „Největší daňové hvězdy v oblasti fúzí a akvizic". Obhájil tak své prvenství již po 

třetí za sebou. Na druhém místě se v téže kategorii umístila Jana Skálová, partnerka TPA, která byla také 

jednou z pěti finalistek v kategorii Nejlepší lektor/lektorka v daních. 

 

"Ocenění jsem nezískal jenom já, ale celý náš tým TPA. Který odvádí špičkovou práci, na kterou se mohou 

naši klienti spolehnout. A naše již několikáté prvenství v této kategorii je toho podle mého názoru důkazem". 

 

Soutěž „Daňař & daňová firma roku" má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti, zvolit 

nejvstřícnější finanční úřady a vybrat oblasti, které firmy i jednotlivce trápí v daních nejvíce (tzv. daňový 

citron). Součástí soutěže jsou i kategorie jako například volba nejlepšího lektora v daních nebo sestavení 

daňové kanceláře snů z nejlepších odborníků. První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2010. 

 

 

 

 

 

 

mailto:lukas.pesna@tpa-group.cz
mailto:lukas.pesna@tpa-group.cz
mailto:lukas.pesna@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.danarroku.cz/
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5.2. Gentlemanská firma 

Od roku 2014 oceňujeme firmy, které nemyslí jen na svůj ekonomický prospěch a boj s konkurencí, ale 

naopak jim není lhostejný osud ostatních lidí, profesní rozvoj jejich zaměstnanců a vliv jejich podnikání na 

životní prostředí. Cena Gentlemanská firma roku se udílí v rámci vyhlášení výsledků žebříčku 

100 nejvýznamnějších firem ČR, který sestavuje Sdružení CZECH TOP 100, ve Španělském sále na 

Pražském hradě.  

 

Letos jsme nově spustili na webových stránkách www.gentlemanskafirma.cz nominační formulář, 

prostřednictvím kterého může i široká veřejnost jmenovat své kandidáty. Navrhovaná společnost by měla 

vedle svých ekonomických aktivit myslet i na principy společenské odpovědnosti a etiky.  

 

„V předchozích ročnících jsme nominace čerpali hlavně z našich vlastních zkušeností nebo na doporučení 

někoho z našeho okolí. A nutno říci, že i z tak úzkého okruhu bylo složité vybrat jenom jednu společnost. Pro 

letošek jsme se rozhodli rozšířit nominační základnu a žádáme veřejnost o pomoc při hledání Gentlemanské 

firmy 2017,“ upřesňuje Rostislav Kuneš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gentlemanskafirma.cz/
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5.3. Publikace Investing in 2017 

Každoročně přinášíme přehled nejdůležitějších daňových novinek v 11 zemích střední a jihovýchodní Evropy 

(Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Srbsko). Rok 2017 s sebou přinesl změny v oblasti daní a sociálního pojištění v zemích střední  

a jihovýchodní Evropy. Brožury si můžete bezplatně objednat v elektronické nebo tištěné podobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/brozury
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5.4. Přednášky našich specialistů 

Rádi bychom vás upozornili na čtyřdenní odborný seminář s názvem „Přeměny obchodních korporací, 

dispozice s podnikem, prodej a nákup společností (M&A) - včetně právních, účetních a daňových aspektů“, 

který je lektorsky zajištěn našimi odborníky.  

 

Obsahem semináře je výklad základních pravidel pro realizaci fúzí a rozdělení, rozbor možnosti 

přeshraničních transakcí, způsob stanovení rozhodného dne, povinnosti znalců při oceňování jmění 

společností při přeměnách mezi spojenými osobami atd. Předmětem semináře budou nejen přeměny dle 

české právní úpravy, ale také možnosti nákupu a prodeje společností, příprava vhodné struktury akvizice 

(výběr mezi nákupem podílu nebo nákupem aktiv). Poslední den semináře bude věnován transakcím 

s podnikem, jako je vklad podniku a prodej podniku.  

 

Datum semináře: 29. května – 1. června 2017 (pondělí až čtvrtek) 

 

Místo konání: místnost č. 20, Nová budova VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3 

 

Přednáší: Ing. Jana Skálová, Ph.D.; Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D.; Mgr. Ing. Lukáš Pěsna 

 

Podrobnější informace najdete na http://iom.vse.cz/vzdelavaci-cinnost/kratkodobe-kurzy/.  

 

Další nabídky na semináře přinášíme od 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  

21. 3. 2017 DPH v praxi Jindřich Trupl 

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://iom.vse.cz/vzdelavaci-cinnost/kratkodobe-kurzy/
http://www.csvts.cz/
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Na jednodenní semináře týkající se fúzí či výplaty vlastního kapitálu po fúzi můžete jít do společnosti Bova – 

Polygon. Také tyto semináře se konají v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté 

přednáší tyto akce: 

 

Termín Téma Přednášející  

20.03.2017 Výplata vlastního kapitálu z obchodní korporace 

v účetních a daňových souvislostech 

Jana Skálová 

05.04.2017 Finanční plán v příkladech Tomáš Podškubka 

12.04.2017 Nehmotný majetek - k čemu je a jakou má hodnotu Tomáš Podškubka  

24.04.2017 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

 

 

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu. 
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6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář 
 

Březen 2017  
 

1.3. 

daň z příjmů 
– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací 
období 2016 

odvody z loterií a jiných 
podobných her 

– podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a  
zaplacení odvodu za odvodové období 2016 

13.3. spotřební daň 
– splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.3. daň z příjmu 
– čtvrtletní záloha na daň 
 

20.3. daň z příjmu 

− 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 2016 
 

27.3. 

spotřební daň 

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

daň z přidané hodnoty 

– daňové přiznání a daň za únor 2017  
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
– souhrnné hlášení za únor 2017 
– kontrolní hlášení za únor 2017 
 

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

31.3. daň z příjmu 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za  
únor 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/
http://www.tpa-group.com/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

