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1. Nezapomeňte požádat o prominutí pokut u kontrolního hlášení 
 

V poslední době obdrželo mnoho plátců výměry na pokuty za chyby při podávání kontrolních hlášení 

v období roku 2016. S účinností od 6. 3. 2017 byl rozšířen pokyn GFŘ-D-29, na základě kterého lze 

v některých případech žádat o prominutí těchto pokut. Pokud jste takový výměr obdrželi, nezapomeňte do  

3 měsíců podat žádost o prominutí. Žádost podléhá správnímu poplatku 1 tis. Kč.  

Nově mají plátci možnost požádat o prominutí pokuty v následujících situacích: 

1. Vyměřena pokuta ve výši 10 tis., 30 tis. a 50 tis. Kč 

Pokud plátce jinak bezchybně plnil své povinnosti související s kontrolním hlášením, lze 

prominout 2 pokuty za rok 2016 a 1 pokutu za rok 2017.  

2. Vyměřena pokuta ve výši 50 tis. Kč 

Pokud se plátce opozdil s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení maximálně 

o 5 pracovních dní a pokud mu povinnost podat kontrolní hlášení ze zákona nevznikla, lze 

prominout 1 pokutu za rok 2016 a 1 pokutu za rok 2017. 

3. Vyměřena pokuta ve výši 30 tis. Kč 

Pokud se plátce opozdil s reakcí na výzvu ke změně, doplnění či potvrzení údajů maximálně  

o 5 pracovních dní s tím, že potvrdil správnost naposledy podaného kontrolního hlášení, lze 

prominout 1 pokutu za rok 2016 a 1 pokutu za rok 2017.  
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Pokud vás zajímá postup pro prominutí pokuty podrobněji, dočtete se více v článku Postup k prominutí 

pokuty u kontrolního hlášení. 

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

 

                                                    Romana Pelcová 
                                                    Daňový poradce, partner 

 
                                                         Tel.: +420 222 826 335 

 
                                                         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. Postup k prominutí pokuty u kontrolního hlášení 

 

Kontrolní hlášení přineslo kromě mnoha praktických obtíží také hrozbu finančních sankcí. Pokud plátce 
nepodá kontrolní hlášení ve lhůtě stanovené zákonem, vzniká mu povinnost uhradit pokutu:  

a) 1 000 Kč za pozdní podání bez vyzvání správcem daně, 

b) 10 000 Kč za pozdní podání na základě výzvy správce daně, 

c) 30 000 Kč za změněné/potvrzené podání po náhradní lhůtě stanovené správcem daně, 

d) 50 000 Kč za nepodání, resp. podání po náhradní lhůtě stanovené správcem daně. 

Pod tlakem veřejnosti bylo státní správou postupně přistoupeno k částečnému oslabení těchto sankcí, které 

dopadají i na plátce řádně plnící své daňové povinnosti, ačkoli bylo nesčetněkrát prezentováno, že smyslem 

kontrolního hlášení je boj proti daňovým únikům. K možnosti prominutí pokuty podle § 101k zákona o dani 

z přidané hodnoty vydalo Generální finanční ředitelství pokyn a tento následně novelizovalo. Z dvanácti 

stránek čtení lze dovodit značně složitý postup, skládající se z několika fází, ve kterých správce daně 

nejprve posuzuje, zda subjekt splnil základní podmínky, a následně v dalších krocích zkoumá, zda existoval 

tzv. ospravedlnitelný důvod a přiřadí mu procentuální ohodnocení. Posledním krokem k výpočtu je testování 

subjektu při plnění jeho povinností ve správě daní a výsledná částka může být snížena tak, že i přes 

naplnění ospravedlnitelného důvodu dojde k zamítnutí žádosti.   

 

mailto:romana.pelcova@tpa-group.cz
mailto:romana.pelcova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Znázornění postupu správce daně v souladu s Pokynem GFŘ-D-29 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokuta: 

1 000 Kč 

 

10 000 Kč 

30 000 Kč 

50 000 Kč 

Prominuto bez žádosti  

 Pokuta nevzniká, pokud v daném kalendářním 

roce nedošlo k jinému prodlení při podání. 

Žádost o prominutí 

 Do 3 měsíců ode dne právní moci výměru. 

 Správní poplatek 1 000 Kč. 

Správce daně 

 

 

daňový subjekt v posledních 3 

letech závažným způsobem porušil 

daňové nebo účetní předpisy. 

 

 

zamítne žádost, když 

 

Správce daně 

 

zamítne žádost, když 

 
neexistují ospravedlnitelné důvody. 

 

 

Správce daně 

 

 

posoudí/ohodnotí  

 

ospravedlnitelné důvody:  

 17 ospravedlnitelných důvodů, 

 ohodnoceny 50–100 %. 

 

 

 

Správce daně 

 

 

modifikace získaného % 

 

porušení povinností:  

 6 druhů porušení povinností, 

 mínus 50 % za každý, 

 porušení různých bodů se sčítá. 

 

 

 

1
.. 

 

 

 2
.  

 

3
.  

 

4
.  

 

Nezbyla částka k prominutí 

 

 

Zbyla částka k prominutí 

 

 

zamítnutí 
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Ospravedlnitelné důvody uvedené v pokynu jsou dle okolností ohodnoceny 50, 70, 90 nebo 100 %. Mimo 

jiné mezi ně patří: 

 Devět ze sedmnácti bodů se týká nepříznivého zdravotního stavu, úmrtí zůstavitele nebo hromadné 

či individuální živelní pohromy.  

 Dva body pokrývají možnost prominutí neodůvodněných chyb dvakrát v roce 2016 a jedenkrát v roce 

2017 a další dva body toto za určitých podmínek rozšiřují. 

Žádost o prominutí pokuty musí obsahovat, s výjimkou dvou bodů, popis skutečností, které naplňují 

ospravedlnitelný důvod. 

K modifikaci (snížení až na nulu) získané procentní sazby mohou za vyjmenovaných okolností vést: 

porušení povinností při správě daní jako např. nedoplatek z jiného daňového řízení, pořádkové pokuty, 

pokuty za nesplnění povinností nepeněžité povahy, za opožděné tvrzení daně atd. 

Ministerstvo financí nazvalo novelizaci Pokynu „flexibilnějším odpouštěním pokut“. Pochybuji, že někoho po 

přečtení textu Pokynu slovo flexibilní napadne.  

Celý postup je administrativně náročný jak pro plátce, tak i pro správce daně, a lhůta 6 měsíců na rozhodnutí 

o prominutí je tak relativně pochopitelná.  

Ačkoli došlo k určitému rozšíření důvodů pro odpuštění, bude i nadále mnoho plátců sankcionováno za 

pouhé administrativní opomenutí i přesto, že jinak plní řádně své daňové povinnosti. 

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

 

                                                   Romana Pelcová 
                                                   Daňový poradce, partner 

 
                                                        Tel.: +420 222 826 335 

 
                                                        E-mail: romana.pelcova@tpa-group.cz 

 
                                                   TPA 

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

 

 
 

3. Implementace směrnice ATAD – aktuální vývoj 

V lednovém Newsletteru jsme vás informovali o plánované implementaci směrnice Anti-Tax Avoidance 

Directive (ATAD), jejímž hlavním dopadem bude zásadní změna ve způsobu testování daňové uznatelnosti 

úroků. Vzhledem k tomu, že směrnice dává členským státům volnost v některých parametrech 

mailto:romana.pelcova@tpa-group.cz
mailto:romana.pelcova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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implementace, vydalo Ministerstvo financí podklad pro veřejnou konzultaci implementace směrnice, v němž 

nastiňuje předpokládané konkrétní podmínky implementace v České republice. 

 

Hlavní změnou, kterou směrnice přináší, je změna v testování daňové uznatelnosti nákladových úroků. Tato 

změna se dotkne všech právnických osob s výjimkou finančních institucí; z testování budou rovněž vyňaty 

samostatně stojící společnosti, tj. ty, které nemají žádnou právnickou osobu v postavení spojené osoby. 

Pro zjištění výše daňově neuznatelných úroků se přestane aplikovat aktuální pravidlo nízké kapitalizace,  

ale za daňově neuznatelné budou považovány ty nadměrné výpůjční náklady, které v souhrnu převyšují 

30 % daňové EBITDA. Navíc budou tyto položky testovány ve vztahu vůči všem osobám, tedy nikoli jen 

spojeným. 

 

Daňová EBITDA bude vycházet ze základu daně, který se navýší o příjmy podléhající srážkové dani, příjmy 

zdaňované v samostatném základu daně, uplatněné daňové odpisy a nadměrné výpůjční náklady. 

Nadměrnými výpůjčními náklady se rozumí úroky a další finanční náklady související s financováním 

snížené o výnosové úroky a další finanční výnosy. 

 

Jako problematické vnímáme rozšíření množiny testovaných finančních nákladů, konkrétně např. o úroky 

z titulu finančního leasingu či kapitalizované úroky.  

 

Úroky kapitalizované do vstupní ceny pořizovaného majetku jsou ze současných pravidel nízké kapitalizace 

vyňaté. Nově však budou testovány, přičemž případný daňový efekt při nesplnění testu nebude postupný  

(tj. spolu s daňovými odpisy), ale jednorázový. Toto vnímáme jako potenciálně velmi problémové, jelikož to 

může vést ke vzniku daňové povinnosti i u ztrátových společností.  

 

U leasingových splátek bude nutné z celkové výše splátky vyčíslit část připadající na úrok; v současné době 

běžně nedochází k rozkladu částek placených nájemci na splátku jistiny, marži a úrok, proto může být 

vyčíslení těchto úroků pro poplatníky obtížné. 

 

Ministerstvo financí navrhuje zavedení hranice de minimis ve výši 1 000 000 EUR. Pokud souhrn 

nadměrných výpůjčních nákladů tuto hranici nepřevýší, jsou všechny testované náklady daňově uznatelné. 

Tato limitní hranice se bude aplikovat na každou entitu zvlášť. Stávající pravidlo nízké kapitalizace zůstane 

zachováno pouze pro finanční podniky, které jsou z působnosti směrnice vyňaty, ostatní testy daňové 

uznatelnosti úroků by měly zůstat zachovány. 

 

Zdůrazňujeme, že výše uvedené představuje první návrh vydaný Ministerstvem financí, který se 

v parametrech může změnit. O jeho dalším zpřesňování či jeho promítnutí do zákona o daních z příjmů vás 

budeme informovat, stejně jako o zavedení dalších bodů ze směrnice.  
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Pro další informace k této oblasti či předběžný odhad dopadu směrnice na vaši skupinu společností 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 
 
 

 

4. Valné hromady a schválení rozdělení zisku nebo dalších složek vlastního kapitálu 

Valná hromada schvalující účetní závěrku se musí konat nejdéle do konce šestého měsíce po skončení 

účetního období. V tomto termínu je nutno rozhodnout i o rozdělení zisku a o výplatě dividend či podílů na 

zisku. Mezi kolegy právníky je veden spor, zda je nadále aktuální rozsudek Nejvyššího soudu (29 Cdo 

4284/2007), který prohlásil za neplatné rozhodnutí o rozdělení zisku realizované po uplynutí cca 10 měsíců 

od účetní závěrky. Z jeho odůvodnění vyplývá, že společníci na valné hromadě nemohou rozhodnout  

o rozdělení zisku, pokud nemají k dispozici aktuální údaje z účetní závěrky. Proto si dovolujeme doporučit,  

aby všechny kroky při přípravě účetní závěrky a valné hromady byly organizovány tak, aby výše uvedená 

lhůta pro konání valné hromady schvalující řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku, tedy konání do konce 

šestého měsíce po skončení účetního období, byla dodržena.  

 

Kromě rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2016 by se měla valná hromada zabývat také tím, zda byl vykázán 

Jiný výsledek hospodaření minulých let. Do této položky v pasivech rozvahy jsou zaúčtovány opravy 

významných účetních chyb minulých let či změny účetních metod. Právě za rok 2016 lze očekávat, že řada 

společností tuto položku použila a provedla např. změnu metody oceňování výrobků dle novelizovaného 

zákona o účetnictví. Lze doporučit, aby zůstatek účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let byl také 

předložen valné hromadě, která rozhodne o jeho převodu do nerozděleného zisku minulých let nebo o jeho 

vyplacení vlastníkům.  

 

Některé společnosti v průběhu roku 2016 vyplatily zálohy na podíly na zisku. O zálohách na podíly na zisku 

rozhodoval statutární orgán, jejich výplata podléhala srážkové dani, pokud nebyla příjemcem mateřská 

společnost, kde je možno uplatnit osvobození. Pokud tedy byly zálohy na podíly na zisku vyplaceny, musí 

valná hromada schválit rozdělení zisku alespoň v částce ve výši zálohy (společníci však uvítají jistě částku 

vyšší). Pokud by se opomenulo schválení rozdělení zisku, vznikla by povinnost společníků vrátit zálohy na 

podíly na zisku, a to ke dni konání valné hromady, která neschválila rozdělení zisku. K této problematice se 

mailto:david.andreatta@tpa-group.cz
mailto:david.andreatta@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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vyjádřil KANCL (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) ve svém stanovisku č. 30. Pokud by vůbec 

nedošlo ke svolání valné hromady, a tím také nebylo přijato žádné rozhodnutí o rozdělení zisku, pak 

povinnost vrátit přijatou zálohu vzniká společníkům dle výše uvedeného stanoviska ke konci účetního 

období, tedy k 31. 12. 2017. 

 

Valná hromada schvalující účetní závěrku je také příležitostí k výplatě ostatních položek vlastního kapitálu. 

Společníci obchodní korporace tak mohou rozhodnout o snížení základního kapitálu, výplatě ostatních 

kapitálových fondů nebo výplatě emisního ážia. Při výběru vhodného zdroje vlastního kapitálu k výplatě je 

vhodné přihlédnout k různým daňovým režimům. V podstatě jsou dva různé daňové režimy, které se liší 

podle toho, zda je vyplácen vlastní kapitál, který byl v minulosti vytvořen vkladem vlastníků, nebo zda byl 

vytvořen ziskem za života společnosti či jejích předchůdců.  

 

Vrácení vkladů je postaveno do režimu srážkové daně pro příjemce, fyzickou či právnickou osobu, kdy 

příjem z vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění je 

zdaňován srážkovou daní po odečtení nabývací ceny podílu společníka (§ 36 odst. 2 písm. e) zákona  

o daních z příjmů, dále jen „ZDP“).  

 

Výplata podílu na zisku je pak řešena zdaněním srážkovou daní (§ 36 odst. 2 písm. a) až d) ZDP) 

s možností uplatnit osvobození od srážkové daně, pokud je příjem vyplácen mateřské společnosti, která 

držela minimální podíl 10 % na základním kapitálu dceřiné společnosti po dobu nejméně 12 měsíců  

(§ 19 odst. 1 písm. zi) ZDP).  

 

V současnosti často společnosti rozhodují o zrušení rezervních fondů, které byly vytvořeny povinně za 

účinnosti starého obchodního zákoníku ve společnostech s ručením omezeným a v akciových 

společnostech. Pokud byl tento rezervní fond vytvořen za života korporace výhradně příděly ze zisku, pak 

zrušení rezervního fondu bude nejvhodnější převodem do nerozdělených zisků minulých let nebo jeho 

výplatou společníkům. Tato výplata rezervního fondu pak bude zdaněna stejně jako výplata podílu na zisku.  

Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo podílu ve společnosti s ručením 

omezeným s výplatou vlastníkům pak může být zdaňováno oběma výše uvedenými způsoby. České 

obchodní právo připouštělo a připouští jak tvorbu základního kapitálu vklady vlastníků, tak jeho zvýšení  

z nerozděleného zisku. Při následném snížení základního kapitálu stanovuje zákon o daních z příjmů, že pro 

daňové účely je nejdříve vyplácena ta část základního kapitálu, která byla dotvořena ze zisku. Proto při 

snižování základního kapitálu je nutné nejprve zkoumat, zda byl někdy v minulosti zvýšen z vlastních zdrojů, 

tedy ze zisku. Pokud ano, pak se nejprve snižuje a vyplácí ta částka, která pochází ze zisku. Její zdanění je 

buď srážkovou daní ve výši 15 %, nebo se uplatní osvobození pro mateřskou společnost. Následně se pak 

vyplácí částka pocházející z vkladů společníků. Tento příjem je podroben srážkové dani, ale pouze ta jeho 

část, která přesahuje nabývací cenu podílu. Velmi často žádná srážková daň nebude vybrána, jak je vidět na 

následujícím příkladu.  
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Akciovou společnost se základním kapitálem 10 mil. Kč vlastní dva akcionáři. První, který drží 60 % podíl, 

tuto akciovou společnost založil a vložil 6 mil. Kč do základního kapitálu. Jeho nabývací cena akcií tak činí  

6 mil. Kč. Druhý akcionář, jehož akcie tvořící 40% podíl na základním kapitálu, je koupil za pořizovací cenu  

2 mil. Kč.  

 

Na valné hromadě konané v dubnu 2017 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu o 6 mil. Kč snížením 

jmenovité hodnoty akcií o 60 %.  

První akcionář z tohoto snížení základního kapitálu obdrží částku 3,6 mil. Kč. Pro výpočet srážkové daně 

bude jeho příjem snížen o nabývací cenu akcií ve výši 3,6 mil. Kč, takže bude nulový základ pro srážkovou 

daň a nebude odvedena žádná srážková daň. 

Na druhého akcionáře připadá částka snížení jmenovité hodnoty jeho akcií ve výši 2,4 mil. Kč. U něho již 

dojde k výběru srážkové daně dle níže uvedené tabulky:  

 

Příjem ze snížení jmenovité hodnoty akcií 2 400 000 

Nabývací cena akcií  2 000 000 

Základ pro srážkovou daň  400 000 

Srážková daň 60 000 

Čistá výplata (2 400 000 – 60 000) 2 340 000 

 

Na závěr je důležité připomenout, že dle § 67 zákona o veřejných rejstřících se do sbírky listin rejstříkového 

soudu spolu s účetní závěrkou nebo výroční zprávou ukládá návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty  

a jejich konečná podoba, nejsou-li součástí účetní závěrky. 

 

Při přípravě programu jednání valné hromady je tedy vhodné se zamyslet nad možnostmi výplaty nejen 

podílů na zisku, ale i jiných složek vlastního kapitálu, a je vhodné hledat optimální cesty. Lze tedy doporučit 

prozkoumání různých možností zdanění při výplatě jednotlivých položek vlastního kapitálu a na valné 

hromadě zvolit tu nejvýhodnější.  

 

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 

 

mailto: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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5. Z dění v TPA 

5.1. Nová kniha našeho specialisty 

Rádi bychom vás upozornili na novou knihu z pera dvojice autorů, Lucie 

Joskové a Lukáše Pěsny, s názvem „Správa cizího majetku“, kterou 

minulý týden vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.  

 

Publikace se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho 

právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého 

práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této 

problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice 

svěřenského fondu, který je v českém právu regulován jako zvláštní 

druh správy cizího majetku. Autoři se snaží přinášet odpovědi na řadu 

otázek, které s sebou tento nový institut přináší. Nabízejí vlastní řešení, 

k bližšímu pochopení nabízejí stručné příklady.   

 

Kniha je určena advokátům, notářům, eventuálně jiným právnickým 

profesím zabývajícím se otázkami spojenými se správou cizího majetku. 

Rovněž může posloužit zájemcům z řad potenciálních správců cizího majetku, včetně bank, fondů, cenných 

papírů apod. 

 

Využijte možnost jejího objednání na http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/sprava-ciziho-majetku.p3733.html. 

 

 

 

  

                                                     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 

 

 

 

 

 

 

http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/sprava-ciziho-majetku.p3733.html
mailto:lukas.pesna@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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5.2. Podnikový právník roku 

Společnost TPA se stala sponzorem šestého ročníku ocenění Podnikový právník 2017 pořádané mediálním 

domem Economia a.s. společně s Unií podnikových právníků ČR. Slavnostní vyhlášení proběhne 20. 4. 

2017. Unie podnikových právníků ČR si oceněním Podnikový právník klade za cíl propagovat a 

popularizovat práci podnikových právníků v očích odborné i laické veřejnosti, představitelů a zaměstnanců 

orgánů státu, jakož i volených zástupců občanů, a posilovat tak dobré jméno a společenský význam 

podnikových právníků, s důrazem na odbornost, etiku a povýšení kvality právního vědomí ve společnostech, 

organizacích a orgánech, kde vykonávají svoji profesi. Za TPA se akce zúčastní Jiří Hlaváč, partner TPA.  

 

5.3. 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/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iom.vse.cz/vzdelavaci-cinnost/kratkodobe-kurzy/
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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: 

 

Na jednodenní semináře můžete jít také 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  

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 

 

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín Téma Přednášející  

12.4.2017 Sestavení cash flow jednoduše a rychle Markéta Kopřivová 

25.4.2017 Jak správně fakturovat Jindřich Trupl 

27.4.2017 Přeměny obchodních společností Lukáš Pěsna 

5.6.2017 Cenné papíry Eva Šedinová 

http://www.csvts.cz/
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6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář 

 

Duben 2017  
 

3.4. daň z příjmů 

– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby 
 daně za zdaňovací období 2016 
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li  
poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám 

10.4. spotřební daň 
– splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

18.4. daň silniční 
– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017 

20.4. 

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

daň z přidané hodnoty 
− daňové přiznání a daň k MOSS 

24.4. spotřební daň 
− splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 
 

25.4. 

daň z hazardních her 
– daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017 

spotřební daň 

– daňové přiznání za březen 2017 
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 
2017 (pokud vznikl nárok) 

daň z přidané hodnoty 

– daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017 (formulář 
přiznání k dani z přidané hodnoty) 
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017 
– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
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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

