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1. Novela zákona o dani z příjmů 2017 vstoupila v účinnost 
 

K datu 1. července 2017 vstoupila v účinnost dlouho očekávaná novela daňových zákonů, o níž jsme vás 

informovali již v minulých vydáních našeho Newsletteru. Pod číslem 170/2017 Sb. najdeme novelu zákona  

o daních z příjmů, novelu zákona o dani z přidané hodnoty, novelu daňového řádu a dalších zákonů.  

Účinnost v polovině zdaňovacího období přinese řadu komplikací, jako např. ve výkladu, od kdy je možno 

dané ustanovení použít. Přechodná ustanovení mají 22 bodů. První obecné pravidlo říká, že pro daňové 

povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

se použije zákon ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Při používání kalendářního 

roku se tak nová úprava použije až za zdaňovací období, která započnou po účinnosti novely, tedy 

v kalendářním roce 2018.  

Řada bodů v přechodných ustanoveních je však posunuta již na kalendářní rok 2017.  

V přechodných ustanoveních je možno také najít speciální ustanovení použitelná pro konkrétní situaci, která 

nastane až po účinnosti novely zákona, tedy opět pro situaci reálně vzniklou v roce 2017, avšak až po 

účinnosti novely. Z důvodu složitosti byl zveřejněn výklad Ministerstva financí s názvem Informace k novele 

zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017, dostupný na http://www.financnisprava.cz/cs/financni-

sprava/novinky/2017/danovy-balicek-8597.  

Naštěstí je tato problematika časově omezená na konec roku 2017 a lze jen doufat, že od roku 2018 bude již 

aplikace nových ustanovení přehlednější a jednodušší.  

 
 
 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2017/danovy-balicek-8597
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2017/danovy-balicek-8597
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    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 

 

 
 
2. Změny v dani z příjmů pro fyzické osoby v roce 2017  

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 měsíčně uplatnit od července 2017, za první polovinu roku to bude možné 

v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání fyzické osoby za rok 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, kteří mají skutečné 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. 

Pro rok 2017 si může fyzická osob vybrat pro sebe výhodnější režim zdanění: 

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

korun, ovšem bez možnosti uplatnění slevy na manželku a vyživované děti, 

nebo 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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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b) uplatnit paušální výdaje k částce do 1 milionu korun a uplatnit výše uvedené slevy.  

Příjmy z prodeje podílů v obchodních korporacích  

Od roku 2014 limituje osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodních korporacích u fyzických osob 

podmínka, dle které se osvobození nevztahuje na příjem z prodeje podílu odpovídající vkladu společníka ve 

prospěch vlastního kapitálu učiněného do 5 let před prodejem. Původním záměrem ustanovení bylo 

postihnout vklady majetku do obchodní korporace realizované za účelem vyhnutí se dani z nabytí (převodu) 

nemovitostí. Negativní dopad však mělo toto ustanovení i na vklady peněžité, typickým příkladem jsou 

peněžité příplatky do vlastního kapitálu. 

Novela zmírňuje uvedené ustanovení. Nová lhůta v délce 5 let se bude týkat pouze provedených 

nepeněžitých vkladů, pro plné osvobození příjmů z prodeje podílu bude nutno, aby od vkladu nemovitosti 

uplynula pětiletá lhůta. 

Dle přechodných ustanovení by tato změna měla být použitelná již pro zdaňovací období roku 2017, pro 

výpočet časového testu by se rozhodným okamžikem měl stát okamžik úplatného převodu. Pokud tedy 

např. fyzická osoba poskytla společnosti peněžitý příplatek do vlastního kapitálu v roce 2015 a podíly na 

společnosti prodá v roce 2017, nemělo by být osvobození tohoto prodeje peněžitým vkladem z roku 2015 

omezeno.   

Zavedení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti „malého rozsahu“ 

Za účelem odbourání administrativní náročnosti související s povinností podat daňové přiznání poplatníkem 

zavádí novela zjednodušený systém zdanění drobných příjmů ze závislé činnosti přímo srážkou  

u zaměstnavatele. Srážková daň ve výši 15 % by tak měla být uplatňována nejen u příjmů plynoucích 

z dohod o provedení práce do 10 000 Kč/měsíc, ale nově i u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti do 

2 500 Kč/měsíc (např. odměna za výkon funkce, příjem ze zaměstnání malého rozsahu, dohoda o pracovní 

činnosti do výše hrubého příjmu 2 500 Kč).  

Limit 2 500 Kč je shodný s tzv. rozhodnou částkou pro účast na pojistném na sociální zabezpečení,  

a z většiny těchto příjmů tedy zároveň nebude odváděno ani pojistné. Nutno však upozornit, že toto nebude 

vždy pravidlem, např. u odměn za výkon funkce se i u těchto malých příjmů bude dále odvádět zdravotní 

pojištění. 

Zdanění „jiného majetkového prospěchu“, zaměstnanecké bezúročné zápůjčky 

Novela upřesňuje pojem pro ocenění pro jednorázové zdanění jiného majetkového prospěchu u plnění, které 

trvá po delší dobu na základě jednoho právního jednání. Např. při poskytnutí finanční zápůjčky fyzické osobě 
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na 20 let vzniká majetkový prospěch v roce poskytnutí peněžních prostředků s tím, že se ocení jako 

pětinásobek hodnoty ročního plnění (tj. ročního úroku). Nadále by měl platit limit osvobození jiného 

majetkového prospěchu u bezúročných zápůjček do výše 100 tis. Kč. Výjimka z výše uvedeného postupu 

bude uplatňována u zaměstnaneckých půjček. Nadále bude platit osvobození do výše jistiny 300 tis. Kč, 

v případě jistiny převyšující tuto částku by se příjem zaměstnance z majetkového prospěchu u bezúročných 

zápůjček měl zdaňovat každoročně, a to až do okamžiku, než úhrnná výše jistiny klesne pod limit 300 tis. Kč.   

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 
 
 

 

3. Životní a penzijní připojištění v roce 2017 

Novela zákona o daních z příjmů č. 377/2015 Sb.  přinesla s účinností od 1. 1. 2017 řadu pozitivních změn 

v oblasti daňového zvýhodnění životního a penzijního pojištění. Nově došlo ke zvýšení osvobození 

příspěvků od zaměstnavatele i zvýšení daňově odečitatelných částek u fyzických osob.  

 

Příspěvky zaměstnavatele  

 

Zaměstnavatel může s daňovou výhodou přispívat svému zaměstnanci až do výše 50 000 Kč ročně. Tato 

hranice je společným limitem pro příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění/doplňkové penzijní 

spoření (dále jen „penzijní připojištění“), které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu 

a sociálního a zdravotního pojištění. Pokud příspěvky přesáhnou 50 000 Kč za rok, jsou zdanitelným 

příjmem zaměstnance a podléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění. 

Příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění jsou u zaměstnavatele daňovým nákladem bez ohledu 

na jejich výši; podmínkou daňové uznatelnosti je, že poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění 

nebo na penzijní připojištění je dohodnuto buď v individuální smlouvě uzavřené mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem – např. přímo v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu 

zaměstnavatele.  

 

 

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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Přímé platby pojištěnců  

 

Každá fyzická osoba – poplatník daně z příjmů fyzických osob si může od roku 2017 snížit  základ daně ze 

závislé činnosti, z podnikání či nájmu o příspěvky zaplacené  na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

nebo doplňkové penzijní spoření do maximální výše 24 000 Kč ročně (do roku 2016 byla maximální hranice 

ve výši 12 000 Kč ročně).  

Částka, kterou lze takto od roku 2017 odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem nad 

hranici 1 000 Kč měsíčně. Daňově optimální měsíční spořící částka je  tedy  3 000 Kč, ročně 36 000 Kč. 

V tomto případě pak bude možné snížit základ daně o  24 000 Kč.  

Je možné spořit měsíčně méně, například 500 Kč (500 × 12 = 6 000 Kč) a jednou za rok např. v prosinci 

vložit částku 24 500 Kč. Z titulu příspěvku v prosinci bude možné uplatnit snížení daně o 24 000 Kč ročně, 

což znamená, že pro využití maximální daňové výhody bude v tomto případě možné naspořit pouze 

30 500  Kč (500 Kč  měsíčně a 24 500 Kč jednorázově). Nevýhodou této varianty jsou nižší státní příspěvky.  

 

 

Dále může každá fyzická osoba – poplatník daně z příjmů snížit svůj základ daně  

o pojistné zaplacené na  soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem a 

pojišťovnou. Podmínkou je, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné 

smlouvě sjednána nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Maximální 

částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 24 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má 

uzavřeno více smluv s více pojišťovnami (do roku 2016 byla maximální hranice ve výši 12 000 Kč ročně). 

 

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

 

  

                                                     Lenka Polanská 
                                                     Daňový poradce, Senior manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 271 

 
                                                          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. Daňové odpisy po zvýšení spoluvlastnického podílu 

Novela zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. přináší zcela nové ustanovení samostatně řešící odpisy při 

zvýšení spoluvlastnického podílu (§ 30c). Toto ustanovení upravuje postup, kdy spoluvlastník získá další 

spoluvlastnický podíl na témže majetku. Pořizovací cena nového podílu se sloučí s původní pořizovací 

cenou dosavadního spoluvlastnického podílu a poplatník pokračuje ve způsobu odpisování ze změněné 

vstupní ceny metodou, kterou používal pro svůj původní podíl. 

  

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

odpisovatele (dle § 30 odst. 10, např. při přeměnách, v důsledku vkladu). V takovém případě se pořizovací  

i zůstatková cena dosavadního podílu navýší jen o daňovou zůstatkovou cenu nově nabytého podílu 

evidovanou u předchozího odpisovatele. Pro další odpisy bude zachován původní způsob odpisování 

u nabyvatele dalšího spoluvlastnického podílu (rovněž ze změněné vstupní ceny nebo zůstatkové ceny) 

a zároveň bude umožněno daňově odepisovat pouze ty částky, které do okamžiku přeměny či vkladu 

daňově odepsány nebyly. Není-li možno určit, který spoluvlastnický podíl byl původní, poplatník zvolí metodu 

odpisování jako při pořízení nového majetku.   

 

Příklad č. 1  

 

Společnost A, s.r.o., eviduje 50% spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce umístěné v bytovém domě, 

který nakoupila v roce 2015. Tato jednotka je zatříděna do 5. odpisové skupiny, položka 5-39 v příloze č. 1 

v ZDP.  Společnost započala daňové odpisy metodou zrychleného odpisování. Pořizovací cena činila 

6 000 000 Kč. Průběh daňového odpisování za rok 2015 až 2017 ukazuje níže připojená tabulka. 

  

Poplatník A Zrychlené odpisy 

Rok Koeficient Roční daňový odpis Daňová zůstatková cena 

2015 30 200 000 5 800 000 

2016 31 386 667 5 413 333 

2017 31 373 333 5 040 000 

 

V únoru roku 2018 společnost A koupí další spoluvlastnický podíl ve výši 50 %, za který zaplatí  

8 mil. Kč. Další průběh odpisů bude následující:  

Zůstatková cena původního podílu 5 040 000 + pořizovací cena dokoupeného podílu 8 000 000 = 

13 040 000 korun (změněná vstupní cena). Další odpisy budou vypočteny z této ceny, která je považována 

za změněnou vstupní cenu.  
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Příklad č. 2  

 

Společnost A, s.r.o., z přechozího příkladu, která eviduje 50% spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce, 

provedla fúzi splynutím se společností s ručením omezeným B, s.r.o., která eviduje druhý 50 % podíl na téže 

nebytové jednotce také v pořizovací ceně 6 000 000 Kč. Tento podíl byl ale odpisován rovnoměrně, viz 

tabulka níže. Rozhodný den fúze je 1. 1. 2018, do konce roku 2018 bude proveden zápis do obchodního 

rejstříku, nástupnická společnost používá kalendářní rok jako zdaňovací období.  

 

Poplatník B Rovnoměrné odpisy 

Rok Sazba  Daňový odpis Daňová zůstatková cena 

2015 1,4 % 84 000 5 916 000 

2016 3,4 % 204 000 5 712 000 

2017 3,4 %  204 000 5 508 000 

 

Další průběh odpisů bude následující:  

Zůstatková cena prvního podílu z A 5 040 000 + zůstatková cena z B 5 508 000 = 10 548 000 Kč.  

Nástupnická společnost vzniklá splynutím může zvolit metodu odpisování rovnoměrnou nebo zrychlenou, 

protože nelze určit, který podíl byl původní a uplatní odpisy pro první rok odpisování. Maximálně však je 

možno uplatnit daňové odpisy do výše vypočtené ceny 10 548 000 Kč.  

 

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. Gentlemanská firma 

Čtvrtý ročník předání Zvláštní ceny TPA Gentlemanská firma 

proběhl ve Španělském sále Pražského hradu ve středu 21. června 

2017 při příležitosti vyhlášení výsledků 22. ročníku žebříčku 100 

nejvýznamnějších firem ČR, který sestavuje Sdružení CZECH TOP 

100.  

Zvláštní cenu TPA Gentlemanská firma roku 2017 získala 

technologická firma JABLOTRON ALARMS a.s. Cenu převzal David 

Beneš, výkonný ředitel JABLOTRON ALARMS z rukou Igora 

Mesenského, partnera TPA.  

JABLOTRON ALARMS a.s. ocenila odborná porota zejména za 

důraz na budování a posilování důvěry a férového jednání mezi 

zaměstnanci a obchodními partnery. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Běh pro Thomayerku 

TPA ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí 

uspořádala druhý ročník charitativního běhu – Běh pro 

Thomayerku. Trasa závodu vedla areálem Thomayerovy 

nemocnice a běhu se zúčastnili zaměstnanci a rodinní 

příslušníci společnosti TPA, Thomayerovy nemocnice  

a IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny). 

Běžci druhého ročníku, kterého se zúčastnil  

i kardiochirurg Jan Pirk, přispěli ze startovného celkovou 

částkou 29 500,- na aktivity Dobrovolnického centra 

Lékořice.   
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6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář 

 

 

Červenec 2017  
 

3.7. daň z příjmů 

– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník 
povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový  
poradce 
 

10.7. spotřební daň 
– splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

17.7. daň silniční 
– záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017 

20.7. 

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 
 

25.7. 

odvod z loterií a jiných 
podobných her 

− daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017 
 

spotřební daň 

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

daň z přidané hodnoty 

– daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017 (formulář 
přiznání k dani z přidané hodnoty) 
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017 
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017 
 

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

31.7. daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 
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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Srpen 2017  
 

9.8. spotřební daň 
– splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

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

24.8. spotřební daň 
– splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.8. 

spotřební daň 

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

daň z přidané hodnoty 

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

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

31.8. 

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

daň z nemovitých věcí 
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou  
výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč) 

 

 

  

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

