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1. Novela insolvenčního zákona 
 

S účinností od 1. 7. 2017 vstupuje v účinnost novela insolvenčního zákona s číslem 64/2017 Sb. Rádi 

bychom vám přiblížili dvě hlavní novinky týkající se účetnictví.  

 

První změna, která by měla zrychlit zjištění úpadku při opodstatněných návrzích a současně zabránit 

šikanózním návrhům, je zavedení ekonomického posuzování úpadku. Do insolvenčního zákona vstupuje 

zjišťování tzv. mezery krytí a schopnosti jejího uzavření jako ekonomické kritérium, které je úspěšně 

používáno při rozhodování o úpadku v sousedním Německu. Podstata koncepce mezery krytí je, že při 

posuzování platební neschopnosti by mělo dojít k rychlému zjištění ekonomické situace podniku. Tedy zda 

nastala skutečná ekonomická podstata úpadku, nebo jestli se podnik nachází v nějakém přechodném stavu, 

který nemusí vést k úpadku.  

 

Ekonomická situace podniku se bude dokládat dvěma výkazy – výkazem stavu likvidity a výhledem vývoje 

likvidity – které musí zpracovat auditor, znalec nebo osoba, která se zabývá ekonomickým poradenstvím 

v oblasti insolvencí a restrukturalizací (§ 3 odst. 3 insolvenčního zákona).  

  

Obsahem výkazu stavu likvidity bude zjištění výše splatných závazků a výše disponibilních prostředků 

dlužníka na jejich úhradu. Pokud rozdíl mezi výší splatných závazků a výší disponibilních prostředků 

představuje méně než 10 %, má se za to, že dlužník není v platební neschopnosti.  

 

Pokud bude mezera krytí vyšší než 10 % splatných závazků, sestavuje se dále výhled vývoje likvidity. V něm 

se zkoumá, zda lze očekávat, že mezera krytí splatných závazků dlužníka klesne pod jednu desetinu jeho 

splatných závazků, a to ve lhůtě dvou měsíců. 
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Výhled likvidity bude obsahovat předpokládané náklady a výnosy dlužníka, příjmy a výdaje, přehled vývoje 

vybraných položek rozvahy a komentář zpracovatele. 

 

Lhůta na předložení výkazů ohledně mezery krytí a jejího případného uzavření je stanovena na dva týdny  

(§ 131, odst. 2 insolvenčního zákona).  

  

Druhá změna vztahující se k účetnictví je doplněna do § 105 insolvenčního zákona a týká se věřitelů, 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 nebo 

daňovou evidenci, povinen doložit pohledávku potvrzením auditora podle zvláštního zákona, soudního 

znalce nebo daňového poradce, že navrhovatel o pohledávce účtuje.  

 

Třetí doplnění zákona je v oblasti platby zálohy na náklady insolvenčního řízení. Je-li podán návrh věřitele 

proti právnické osobě, která je podnikatelem, je navrhovatel povinen složit zálohu na náklady insolvenčního 

řízení ve výši 50 000 Kč. Je-li podán návrh proti fyzické osobě, činí záloha 10 000 Kč.    

Pro další informace k této problematice se obraťte na Pavla Pražáka, email: pavel.prazak@tpa-group.cz. 

 

                                                    Pavel Pražák 
                                                    Auditor, senior manažer 

 
                                                         Tel.: +420 222 826 323 

 
                                                         E-mail: pavel.prazak@tpa-group.cz 

 
                                                    TPA 

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

 
 

2. Převod jednotek v rodinném domě neosvobozen o daně z nabytí 
 

Dne 20. dubna 2017 vydalo Generální finanční ředitelství Informaci k aplikaci zákonného opatření Senátu  

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce  

v rodinném domě.  Rádi bychom vás seznámili s jeho obsahem.  

mailto:pavel.prazak@tpa-group.cz
mailto:pavel.prazak@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Zákonné opatření výslovně stanoví jako jednu z podmínek pro přiznání osvobození, že se musí jednat  

o jednotku v bytovém domě. Je nutno zdůraznit, že bytové jednotky se nacházejí i v jiných objektech, než 

jsou bytové či rodinné domy.  

K zaměňování pojmů „bytový dům“ a „rodinný dům“ je třeba upřesnit, že termín „bytový dům“ není pojem 

nadřazený rodinnému domu, pro oba tyto pojmy je nadřazeným pojem „stavba pro bydlení“. Uvedené pojmy 

jsou výslovně definovány v § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Shodná definice těchto pojmů je rovněž 

uvedena v příloze vyhlášky č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

Rodinný dům, je definován jako dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 
na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, 
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.   

Ustanovení § 7 zákonného opatření zcela jednoznačně rozlišuje osvobození pro stavby rodinných domů, 

ať již se jedná o rodinné domy jako stavby samostatné, nebo jako součást pozemku či práva stavby,  

a pro vyjmenované jednotky v bytovém domě, nikoliv pro jakékoliv jednotky nebo pro jednotky  

v rodinném domě či jiném typu stavby.  

Ustanovení § 7 zákonného opatření je formulováno jednoznačně a nepřipouští jiné možnosti výkladu, čímž 

byl vyjádřen záměr zákonodárce poskytnout při splnění všech zákonem stanovených podmínek úlevu  

v případě prvního úplatného nabytí stavby rodinného domu nebo jednotky v bytovém domě sloužící  

k bydlení, pouze pro tyto případy. Zároveň nic nenasvědčuje tomu, že by bylo možné hovořit o chybě 

zákonného opatření. 

S ohledem na platné znění § 7 zákonného opatření a stanovenou definici pojmu „bytový dům“ nelze  

v současné době v daňovém řízení postupovat jiným způsobem než uplatnit osvobození pouze na případy 

jednotek v bytovém domě. Naproti tomu případy nabytí jednotek vyčleněných v rodinném domě či v jiném 

typu stavby (např. víceúčelová stavba) podléhají v souladu se zákonem zdanění. 

Generální finanční ředitelství doporučuje poplatníkům, jichž se uvedená situace týká a kteří již podali daňové 

přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uplatnili si nezákonně osvobození podle § 7 zákonného opatření  

z titulu prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, aby sami podali na svých 

místně příslušných finančních úřadech dodatečná daňová přiznání, ve kterých vyčíslí daň nebo zálohu bez 

uplatnění shora uvedeného osvobození, a zároveň aby tuto vypočtenou daň či zálohu uhradili. 

Pokud se poplatníci daně ocitli v obtížné životní situaci, mohou z důvodu tíživé sociální či ekonomické 

situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. o její rozložení na splátky podle  

§ 156 daňového řádu. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jindřicha Trupla, email: jindrich.trupl@tpa-group.cz.  

 

mailto:jindrich.trupl@tpa-group.cz
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                                                   Jindřich Trupl 
                                                   Daňový poradce, partner 

 
                                                        Tel.: +420 222 826 224 

 
                                                        E-mail: jindrich.trupl@tpa-group.cz 

 
                                                   TPA 

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

 

3. Nepřípustný souběh funkci – nový judikát Nejvyššího soudu 

Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovně právního vztahu byl v minulosti již hojně diskutován. 

Nové světlo do něho vnesl nález Ústavního soudu, který soudům nižších instancí vytknul, že souběh funkcí 

nebyl nikdy zákonem výslovně zakázán a pro tento zákaz musí přinést soudy přesvědčivé argumenty. 

 

Rádi bychom vás proto upozornili na nový rozsudek Nejvyššího soudu (sp. zn. 21 Cdo 3613/2015), který 

navazuje na výše zmíněný nález Ústavního soudu. Nejvyšší soud se otázkou, zda člen statutárního orgánu 

může vykonávat činnost, která přísluší statutárnímu orgánu, v pracovně-právním vztahu, znovu zabýval  

a nadále setrval na svém závěru, že je souběh funkcí právně nepřípustný. Některé jeho argumenty dále 

citujeme.  

 

Podle ustálené judikatury soudů činnost statutárního orgánu obchodní společnosti fyzická osoba 

nevykonává v pracovním poměru, neboť výkon funkce statutárního orgánu obchodní společnosti není 

druhem práce ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Neplatné jsou tedy pracovní 

smlouva nebo jiná smlouva uzavřená v pracovněprávních vztazích, jmenování nebo volba, na jejichž 

základě má zaměstnanec vykonávat v obchodní společnosti práci, jejíž náplní je činnost statutárního orgánu 

(popřípadě jeho člena, jde-li o kolektivní orgán). Právní předpisy ani povaha obchodní společnosti však 

nebrání tomu, aby jiné činnosti pro tuto obchodní společnost vykonávaly fyzické osoby – statutární orgány 

(členové statutárních orgánů) na základě pracovněprávních vztahů.  

 

V každém konkrétním případě je proto třeba zjišťovat, jaké činnosti jsou náplní práce podle manažerské 

smlouvy uzavřené mezi fyzickou osobou, která je statutárním orgánem (členem statutárního orgánu),  

a obchodní společností. V případě, že jde o činnost (práci) odlišnou od činnosti statutárního orgánu, lze ji  

v pracovním poměru vykonávat.  

 

Mezi další argumenty Nejvyššího soudu patří i to, že statutární orgán (představenstvo akciové společnosti) 

je hlavním řídícím, výkonným a jednatelským orgánem právnické osoby (akciové společnosti). Zákoník práce 

mailto:jindrich.trupl@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Má-li být tedy 

vztah mezi dvěma subjekty považován za pracovněprávní, musí se jednat o vztah mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnancem, jehož předmětem je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele  

a podřízenosti zaměstnance, výlučně osobně zaměstnancem pro zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené 

nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady 

zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.  

 

Jedině jsou-li splněny všechny tyto předpoklady, jedná se o pracovněprávní vztah. Z postavení statutárního 

orgánu je zřejmé, že při výkonu své funkce jako statutárního orgánu nenaplňuje (nemůže naplňovat) znaky, 

jimiž zákoník práce charakterizuje vztahy pracovněprávní. Není nikoho, kdo by mu byl nadřízen a mohl mu 

dávat pokyny k výkonu jeho činnosti. Již z toho je zřejmé, že činnost statutárního orgánu obchodní 

společnosti fyzická osoba nevykonává (nemůže vykonávat) v pracovním poměru.  

 

Uvedené samozřejmě neznamená, že by si strany smlouvy o výkonu funkce nemohly dohodnout taková 

ujednání, na základě kterých by se statutárnímu orgánu dostalo při výkonu jeho činnosti pro společnost 

podobných výhod, jaké má zaměstnanec v pracovním poměru. Je tímto způsobem možné sjednat,  

že statutárnímu orgánu náleží dovolená, náhrady při překážkách v práci či stravenky. Takovou smlouvou se 

ovšem nemůže založit pracovněprávní vztah, který by se řídil zákoníkem práce.  

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Polanskou, email: lenka.polanska@tpa-group.cz. 

 

 

                                                     Lenka Polanská 
                                                     Daňový poradce, senior manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 216 

 
                                                          E-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz 
 
                                                          TPA 
                                                          Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                          www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:lenka.polanska@tpa-group.cz
mailto:lenka.polanska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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4. Z dění v TPA 

4.1. Podnikový právník 

Stali jsme se partnerem šestého ročníku předávání ocenění Podnikový právník 2017, které organizovala 

Unie podnikových právníku a mediální dům Economia. V rámci slavnostního večera předal Jiří Hlaváč, 

partner TPA, hlavní cenu v kategorii Právo v bankovnictví a pojišťovnictví Martinu Laurovi, Head of Legal 

Department Kooperativa pojišťovna, a.s. Předávání cen proběhlo na konci dubna v pražském kongresovém 

centru Erbia. 

 
„Těší mě, že jsem mohl předat cenu Martinu Laurovi, který řadu let působí v právním oddělení pojišťovny 

Kooperativa. Navíc je také členem rozšířeného představenstva Kooperativy a předsedou legislativní sekce 

České asociace pojišťoven,“ říká o vítězi kategorie Právo v bankovnictví a pojišťovnictví Jiří Hlaváč. 

 

 

 

 

Zleva: Jiří Hlaváč, partner TPA, Martin Laur, 
Head of Legal Department Kooperativa 
pojišťovna, a.s., JUDr. Marie Brejchová,  
LL. M., prezidentka Unie podnikových 
právníků ČR z. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 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.  
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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/.  

Dále vám přinášíme nabídku seminářů na červen a září od naší spolupracující 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). Naši specialisté zde v nejbližších měsících lektorsky zajišťují tyto akce: 

 

 

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

 

 

 

 

 

Termín Téma Přednášející  

5.6.2017 Cenné papíry Eva Šedinová 

22.6.2017 Cash flow v příkladech Markéta Kopřivová 

8.6.2017 Pohledávky a závazky – účetní a daňový pohled Jindřich Trupl 

28.6.2017 Prodej podniku, vklad podniku, squeeze-out Lukáš Pěsna 

7.9.2017 Jak správně fakturovat Jindřich Trupl 

 8.9.2017 Cenné papíry Eva Šedinová 

19.9. 2017 DPH aktuálně a v praxi Jindřich Trupl 

25.9.2017 Přeměny obchodních společností Lukáš Pěsna 

http://iom.vse.cz/vzdelavaci-cinnost/kratkodobe-kurzy/
http://www.csvts.cz/
http://kurzy.notia.cz/prodej-podniku-vklad-podniku-squeeze-out-70615
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5. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář 

Květen 2017  
 

2.5. daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 
2017 
 

10.5. spotřební daň 
– splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

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

25.5. 

spotřební daň 

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

daň z přidané hodnoty 

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

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a 
 elektřiny za duben 2016 
 

31.5. 

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

daň z nemovitých věcí 
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s 
výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) 
– splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) 

 

 

  

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

