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1. Vývoj průměrných cen a nájmů bytů v krajských městech ČR za poslední 
rok 

Nemovitostní trh zažívá nebývalý boom. Trh s byty roste kontinuálně zhruba od poloviny roku 2014 

s tím, že v posledních dvou letech růst cen i nájmů ještě zvýšil svoje tempo. Protože registrujeme 

velký zájem o tento segment nemovitostního trhu, provedli jsme průzkum vývoje průměrných cen  

a průměrných nájmů bytů
1
 v krajských městech ČR za poslední rok, jehož výsledky níže shrnujeme. 

V Praze jsou tradičně byty nejdražší a ceny stoupají nejrychleji. Je zde obtížné stanovit jednu průměrnou 

hodnotu cen bytů a nájmů, která by objektivně zhodnotila situaci v hlavním městě, vzhledem k velkým 

rozdílům mezi centrálně položenými městskými částmi a těmi okrajovými. Kromě toho se zde nachází velmi 

luxusní byty v prestižních centrálních lokalitách města, které také výrazně hýbou průměrnou cenou. V roce 

2016 byla průměrná cena nájemného v Praze necelých 270 Kč/m
2
 a meziročně stoupla o přibližně  

9 %. Stejně tak rostly meziročně ceny pražských bytů o přibližně 9 %, kdy se z původních 75 500 Kč za m
2 

v roce 2016 dostávají na úroveň okolo 80 000 Kč za m
2
, která je pro mnoho kupujících již kriticky vysoká. 

Výnosnost bytů v hlavním městě byla v roce 2016 4,3 % a v námi sledovaném období se v zásadě 

nezměnila. Pro porovnání: výnosnost bytů např. v Mnichově a Vídni je v rozmezí 3,4 – 3,5 %. V Brně je 

situace, co se týče cenového průměru, vyrovnanější a průměrná cena se zde pohybuje pod 59 000 Kč za m
2
 

bytu – od loňska se jedná o přibližný nárůst cen o 7 %. Nájmy brněnských bytů rostly o něco rychleji –  

v průměru je to o 10 % na současných cca 220 Kč/m
2
. Hrubá kapitalizační míra je v Brně okolo 4,5 %. 

V Praze a Brně je na rozdíl od ostatních krajských měst stále výrazný nedostatek bytů. 

                                                      
1
 Konkrétní realizované ceny a nájmy se mohou nacházet i ve značném rozpětí od zde uváděných průměrných cen a průměrných nájmů 

z důvodu existence velkého množství specifických cenotvorných faktorů. 
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Třetí největší město v republice - Ostrava má tradičně ceny mnohem níže. Je to dáno zejména dlouhodobou 

vysokou mírou nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.  Běžně zde lze pořídit byt za cenu nižší než 

20 000 Kč za m
2
. Ceny nájmů rostly o něco pomaleji než kupní ceny. 

Třetí nejdražší v republice je oproti tomu město Hradec Králové, kde se cena za m
2
 bytu dostává ke  

40 000 Kč. Za ním následuje Plzeň s průměrnou cenou 37 500 Kč. V obou městech je v poměru k prodejním 

cenám spíše nižší nájemné, což je zřejmě dáno menší pružností vývoje cen nájmů než cen bytů. 

Ve většině ostatních krajských měst dochází v posledních letech k trvalému růstu kupních cen i cen nájmů. 

Výjimkou jsou města Ústí nad Labem a Karlovy Vary. 

V Karlových Varech se růst cen v tomto roce kompletně zastavil. Je to pravděpodobně způsobeno 

odchodem většiny ruských investorů z města zapříčiněným zejména oslabením rublu. Ruští nájemci 

v minulých letech drželi úroveň nájmů na vyšší úrovni, než by odpovídala běžným cenám ve městě. Luxusní 

byty v centru města se prodávaly až za ceny kolem 100 000 Kč za m
2
. V současnosti jejich ceny klesly na 

méně než polovinu. 

V Ústí nad Labem je pomalý růst cen trvalejší záležitostí. Je to dáno jednak vysokou mírou nezaměstnanosti 

v kraji, dále sociální skladbou obyvatelstva a celkovou atraktivitou města. Nejdražší byty v regionu jsou na 

Litoměřicku a Teplicku.  

V Českých Budějovicích stoupaly během posledního roku rychleji ceny nájmů než ceny bytů. V předchozím 

roce bylo průměrné nájemné za byt v Českých Budějovicích jedno z nejnižších v republice, v letošním roce 

se dostalo na podobnou úroveň jako Olomouc, Pardubice a Plzeň. Ceny bytů oproti tomu již pravděpodobně 

kulminovaly, nebo se alespoň velmi přiblížily jejich horní hranici začátkem letošního roku, kdy dosáhly 

přibližně dvojnásobku cen v menších městech na Budějovicku.    

Průměrné ceny bytů a nájmů v krajských městech v roce 2016 

Krajské město 
Průměrná cena 

bytu za 1 m
2
  

Průměrná cena 
pronájmu bytu 

za 1 m
2
 za měsíc 

Průměrná cena 
pronájmu bytu 
za 1 m

2
 za rok 

Doba 
návratnosti 

(roky) 

Hrubá 
kapitalizační 

míra 

Praha 73 250 265 3 180 23 4,3% 

České Budějovice 28 000 129 1 548 18 5,5% 

Brno 55 150 200 2 400 23 4,4% 

Karlovy Vary 32 500 135 1 620 20 5,0% 

Hradec Králové 32 000 125 1 500 21 4,7% 

Liberec  26 000 120 1 440 18 5,5% 

Ostrava 17 500 105 1 260 14 7,2% 

Olomouc 27 000 130 1 560 17 5,8% 

Pardubice 30 500 125 1 500 20 4,9% 
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Plzeň 31 500 135 1 620 19 5,1% 

Ústí nad Labem 13 000 120 1 440 9 11,1% 

Jihlava  25 000 140 1 680 15 6,7% 

Zlín 29 000 158 1 890 15 6,5% 

Průměrné ceny bytů a nájmů v krajských městech v prvním pololetí roku 2017 

Krajské město 
Průměrná cena 

bytu za 1 m
2
  

Průměrná cena 
pronájmu bytu za 

1 m
2
 za měsíc 

Průměrná cena 
pronájmu bytu za 

1 m
2
 za rok 

Doba návratnosti 
(roky) 

Hrubá 
kapitalizační míra 

Praha 79 750 290 3 480 23 4,4% 

České Budějovice 31 500 155 1 860 17 5,9% 

Brno 59 000 220 2 640 22 4,5% 

Karlovy Vary 35 000 135 1 620 22 4,6% 

Hradec Králové 39 500 140 1 680 24 4,3% 

Liberec  32 500 135 1 620 20 5,0% 

Ostrava 19 500 115 1 380 14 7,1% 

Olomouc 34 750 140 1 680 21 4,8% 

Pardubice 32 500 140 1 680 19 5,2% 

Plzeň 37 500 155 1 860 20 5,0% 

Ústí nad Labem 15 000 130 1 560 10 10,4% 

Jihlava  29 900 160 1 920 16 6,4% 

Zlín 32 000 170 2 040 16 6,4% 

 

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 4 
                                                           www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 

  

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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2. Základ pro daň z nabytí nemovitých věcí bez DPH 

Nový rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) sp. zn. 4 Afs 88/2017- 35  má významný dopad 

na způsob výpočtu základu daně z nabytí nemovitých věcí. NSS se jím odklonil od dosavadního postupu 

finančních úřadů. 

 

Pro účely výpočtu základu této daně se používá převážně sjednaná cena, do které se v souladu mj. 

s důvodovou zprávou k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, 

zahrnovalo jakékoli protiplnění, které má být stranami poskytnuto za nabytí vlastnického práva k nemovité 

věci, tedy včetně DPH. 

 

Nejvyšší správní soud však při rozhodování o kasační stížnosti prodávající proti rozsudku aprobujícímu 

doměření daně došel k závěru zcela opačnému, tedy že při výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí nelze 

zahrnout DPH do základu této daně. 

 

NSS v rozsudku argumentuje, že smyslem daně z nabytí nemovitých věcí je zdanění převodcem 

dosaženého finančního výnosu z prodeje nemovité věci. Součástí takového finančního výnosu však dle NSS 

nemůže být daň z přidané hodnoty, se kterou se sice v rámci transakce počítá jako součástí kupní ceny, 

následně je však odvedena do státního rozpočtu. Zahrnutí DPH do základu daně pro výpočet daně z nabytí 

nemovitých věcí neodpovídá dle NSS účelu této daně, jelikož plátce daně z nabytí nemovitých věcí daní  

i část výnosu, která se nestala jeho majetkem. NSS dále uvádí, že opačný přístup by byl porušením principu 

daňové neutrality, protože plátci DPH by byli ve stejných situacích znevýhodněni oproti subjektům, kteří 

plátcem DPH nejsou. 

 

Finanční správa se v tiskové zprávě zveřejněné dne 5. září 2017 přiklání k tomu, že změní svou správní 

praxi. Při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně tak bude nově vycházet z předpokladu, 

že její součástí není DPH. 

 

Nejvyšší správní soud v odůvodnění zmíněných rozsudků konstatuje, že v posuzovaném případě připadají 

v úvahu dva výklady dotčených ustanovení zákonného opatření, a proto se v zájmu zachování ochrany 

ústavních principů právní jistoty a předvídatelnosti právní regulace přiklonil k výkladu, který je ve prospěch 

soukromé osoby, tj. poplatníka. Z tohoto důvodu mají shora uvedené rozsudky temporální účinky, jsou 

orientovány výlučně do budoucna. Uvedený postup tak bude Finanční správa aplikovat pouze na případy, 

kdy nebylo dosud ukončeno daňové řízení, tj. nebyla správcem daně dosud vyměřena daň, případně 

probíhá odvolací řízení. V již ukončených řízeních mohou poplatníci podat dodatečné daňové přiznání,  

a to nejpozději tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (pokud nebyla 

prodloužena). 
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Nejvyšší správní soud se nezabýval situací, kdy poplatníkem daně je nabyvatel, což by sice bylo nad rámec 

projednávané věci, ale ve vztahu ke správní praxi Finanční správy je posouzení této otázky zcela nezbytné. 

Dle vyjádření Finanční správy dopad výše uvedeného rozsudku na tyto případy nyní Finanční správa 

analyzuje.  

 

 

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

 

                                           Jana Skálová 
                                           Partner, Auditor 

 
                                                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. Zdaňování příjmů profesionálních sportovců – živnost, nebo nezávislé 
povolání 

V rámci daňového řízení ve věci fotbalisty Davida Lafaty posuzoval Nejvyšší správní soud otázku týkající se 

zdaňování příjmů profesionálních sportovců a s tím související možnost uplatnění výdajového paušálu ve 

výši 60 %, respektive 40 % z příjmů (dle §7 odst. 7 ZDP).  

Předmětem sporu byla otázka, zda příjmy profesionálního fotbalisty z výkonu činnosti (tedy příjmy 

z kolektivních sportů) na základě profesionálních smluv představují: 

 příjmy ze živnosti s možností uplatnění výdajového paušálu ve výši 60 % příjmů, nebo  

 příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů 

s výdajovým paušálem ve výši 40 % příjmů. 

Státní správa několik let tvrdila, že provozovatel kolektivního sportu nesplňuje znaky živnosti dané 

živnostenským zákonem, ale má příjmy z výkonu nezávislého povolání. To znamená, že sportovci si podle 

výkladů stání správy mohli uplatnit výdajový paušál pouze ve výši 40 %. 

 

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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V rozhodnutí ze dne 13. 07. 2017 (čj. 6 Afs 278/2016 – 54) dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že  

s ohledem na neujasněnost právní úpravy je možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního 

sportovce buďto jako živnost, nebo jako nezávislé povolání. Charakter činnosti se posuzuje dle uzavřené 

individuální smlouvy sportovce a klubu. 

Fyzické osoby dotčené výše uvedeným rozsudkem mohou svůj nárok na uplatnění výdajů ve výši  

60 % z příjmů v případech, kdy splňují zákonné podmínky, uplatnit podáním dodatečného daňového 

přiznání. 

V souvislosti s výše uvedenou problematikou výdajových paušálů upozorňujeme, že dle novely ZDP od roku 

2018 dojde ke snížení maximálních částek výdajů uplatňovaných paušálem pro všechny podnikatele  

a pronajímatele. 

Fyzická osoba bude moci uplatnit maximální paušální výdaj ve výši: 

• 800 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 

z živnostenského podnikání řemeslného (nyní 1 600 000 Kč), 

• 600 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání (nyní 1 200 000 Kč), 

• 300 000 Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (nyní 600 000 Kč), 

• 400 000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti (nyní 800 000 Kč) a 

• 300 000 Kč u příjmů z nájmu podle § 9 odst. 1 ZDP. (nyní 600 000 Kč). 

 

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

 

 

 

                                                     Lenka Polanská 
                                                     Partner, Daňový poradce 

 
                                                          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. Nové informační povinnosti pro společnosti (Country-by-Country 
Reporting) 

Dne 4. září 2017 podepsal prezident novelu zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě 

daní („Zákon“), která v návaznosti na Směrnici Rady 2016/881 zavádí nové informační povinnosti 

společností vůči správci daně v oblasti mezinárodní výměny informací.  

 

Zpráva podle zemí do 31. 12. 2017 

Novela zavádí nové informační povinnosti pro společnosti nadnárodních skupin, jejichž konsolidované 

výnosy za vykazované účetní období jsou vyšší než 750 mil. EUR. Mateřská společnost nadnárodní skupiny 

bude povinna podat tzv. „Zprávu podle zemí“, která bude obsahovat požadované údaje za všechny 

společnosti ve skupině, jako např. výnosy z transakcí mezi spojenými a nespojenými osobami, výsledek 

hospodaření před zdaněním, zaplacenou a splatnou daň z příjmu, základní kapitál, počet zaměstnanců, 

hodnotu hmotných aktiv a další údaje.  

 

V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že povinnost vyhotovit Zprávu podle zemí bude mít i česká 

společnost v případě, kdy sice není mateřskou společností nadnárodní skupiny, avšak mateřská společnost 

této skupiny: 

není z členského státu EU a současně mateřská společnost nemá povinnost podávat ve své jurisdikci 

Zprávu podle zemí nebo jurisdikce mateřské společnosti není státem vyměňujícím Zprávu podle zemí pro 

vykazované účetní období; 

mateřská společnost je ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí, který však systémově selhal a ministerstvo 

toto systémové selhání zveřejnilo. 

 

Nicméně česká společnost nemá povinnost podat Zprávu podle zemí za mateřskou společnost dle výše 

uvedeného, pokud dle rozhodnutí skupiny je určena jiná zastupující entita z jiného členského státu EU  

a zároveň jsou splněny další podmínky stanovené v Zákoně. 

 

Pokud Zprávu podle zemí za celou skupinu bude podávat česká společnost, bude zprávu podávat na 

Specializovaný finanční úřad do 12 měsíců od konce posledního dne vykazovaného období, tj. do 

31. prosince 2017 za zdaňovací období 2016.  

 

Tato společnost je dle Zákona povinna mateřskou společnost požádat o součinnost při poskytnutí všech 

informací nutných pro zpracování Zprávy podle zemí. V případě, že česká společnost nedodrží svoji 

povinnost podat Zprávu podle zemí, hrozí jí pokuta až do výše 1 500 000 Kč (pokutu nelze uložit při naplnění 

podmínek uvedených v Zákoně). 
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Ohlášení do 31. 10. 2017 

Novela v této souvislosti nově stanovuje ohlašovací povinnost pro české společnosti z těch nadnárodních 

skupin, které splňují výše uvedená kritéria pro zpracování Zprávy podle zemí. Tyto české společnosti mají 

povinnost podat tzv. „Ohlášení“, ve kterém uvedou, která společnost ze skupiny bude podávat Zprávu podle 

zemí a ve které jurisdikci. Toto Ohlášení budou české společnosti podávat na Specializovaný finanční úřad 

bez ohledu na skutečnost, ke kterému finančnímu úřadu je společnost místně příslušná. Lhůta pro podání 

Ohlášení je dle Zákona do konce prvního vykazovaného období. Ohlášení se podává pouze jednou, tj. za 

první vykazované období. Následně se hlásí pouze změny, a to vždy do 15 dnů od dne, kdy ke změně došlo. 

Výjimkou je podání Ohlášení za všechna období, která končí dnem 31. října 2017, pro která je termín podání 

ohlášení stanoven na 31. říjen 2017. Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce daně uložit pokutu 

až do výše 500 000 Kč. 

 

Zpráva podle zemí i Ohlášení se budou podávat na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, a to 

prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo ověřením identity 

pomocí přihlášení do datové schránky. Formát a struktura datové zprávy bude zveřejněna na úřední desce 

Specializovaného finančního úřadu. 

 

Ministerstvo financí stanoví vyhláškou vzor Zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Jana Sošku, email: jan.soska@tpa-group.cz.  

 

 

 

                                          Jan Soška 
                                          Partner, Daňový poradce 

 
                                               Tel.: +420 222 826 229 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jan.soska@tpa-group.cz
mailto:jan.soska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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5. Z dění v TPA 

5.1. Noví partneři 

Lenka Polanská začala působit ve společnosti TPA v roce 2001 

v daňovém oddělení. V tomto oddělení poté pracovala jako konzultant  

a manažer. Od roku 2008 vykonávala pozici senior manažera. Lenka 

Polanská je odborníkem na daňové poradenství pro právnické a fyzické 

osoby, a to zejména v oblasti daní z příjmů. Na své nové pozici se bude 

zaměřovat především na daňové poradenství pro klíčové klienty a na 

služby vedení účetnictví. 

Lenka Polanská je absolventkou VŠE Praha a od roku 2003 je daňovým 

poradcem. Aktivně se rovněž věnuje lektorské činnosti ve sféře daní z 

příjmů a vedení účetnictví a také odborné publikační činnosti. Je členkou 

Komory daňových poradců České republiky. Lenka Polanská hovoří anglicky i německy a mezi její záliby 

patří lyžování a četba. Je vdaná a má dceru. 

  

Radek Stein působí v TPA od roku 2003 a začínal na pozici asistenta 

v oddělení auditu, dále zde působil jako senior konzultant a od roku 2007 

vykonával pozici senior manažera. Radek Stein se nyní bude podílet na 

vedení a strategickém plánování činnosti oddělení auditu TPA a na 

akviziční činnosti společnosti. Profesně se bude věnovat vedle auditu 

zejména oblasti finanční due diligence, transakčnímu poradenství  

a zahraničním klientům. 

Radek Stein je absolventem VŠE Praha, je auditorem a členem Komory 

auditorů České republiky. Aktivně se rovněž věnuje lektorské činnosti  

a odborné publikační činnosti ve sféře auditu a due diligence. Hovoří 

plynně anglicky. Radek Stein je ženatý, má dvě děti a k jeho zálibám patří vysokohorská turistika, kutilství  

a chalupaření. 

 

5.2. Přednášky našich specialistů 

Přichází podzim a s ním i pestrá nabídka vzdělávacích akcí od různých agentur. Opět je tady čas, abychom 

zopakovali vše potřebné pro zdárné sestavení účetní závěrky za rok 2017, zopakovali si změny v daňových 

zákonech a připravili se na sestavování daňových přiznání.  

Jako první přinášíme bohatou nabídku jednodenních seminářů od společnosti Notia středisko vzdělávání, 

s.r.o. Řada seminářů je opakována, aby ti, co nestihnou první termín v září, mohli ještě téma absolvovat 

v listopadu nebo prosinci. Sídlo společnosti je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na 

http://www.csvts.cz). Zde jsou organizovány tyto akce: 

http://www.csvts.cz/
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Další nabídka jednodenních seminářů přichází od 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  

30. 10. 2017  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 
souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

21. 11. 2017  Pohledávky – účetní a daňová příprava na účetní 
závěrku  

Jana Skálová 

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

Termín Téma Přednášející  

19. 9. 2017 

nebo  

14. 12. 2017 

DPH aktuálně a v praxi Jindřich Trupl 

25. 9. 2017 

nebo   

20. 11. 2017  

Přeměny obchodních společností Lukáš Pěsna 

8. 11. 2017 Cash flow v příkladech Markéta Kopřivová 

7. 9. 2017 

nebo 

7. 11. 2017  

Jak správně fakturovat Jindřich Trupl 

18. 10. 2017 Prodej podniku, vklad podniku, squeeze-out Lukáš Pěsna 

5. 10. 2017 

nebo  

6. 12. 2017  

Sestavení výkazu cash flow jednoduše a rychle Markéta Kopřivová 

8. 9. 2017 Cenné papíry Eva Šedinová 

19. 10. 2017 Pohledávky a závazky – účetní a daňový pohled Jindřich Trupl 

14. 11. 2017 Daň z příjmů právnických osob  Veronika Soukupová 

27. 11.2017 Organizační složka podniku - odštěpný závod zahraniční 

osoby 

Jan Soška a Lucie 

Josková 

http://kurzy.notia.cz/prodej-podniku-vklad-podniku-squeeze-out-70615
https://kurzy.notia.cz/organizacni-slozka-podniku-odstepny-zavod-zahranicni-osoby-72885
https://kurzy.notia.cz/organizacni-slozka-podniku-odstepny-zavod-zahranicni-osoby-72885
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5.3. Seminář „360° pohled na převodní ceny v zemích CEE / SEE“ 

Rádi bychom Vás pozvali na odborný seminář k dynamicky se vyvíjející problematice transferových cen, 

který pořádáme ve spolupráci s CEE / SEE společnostmi skupiny TPA, a to ve Vídni dne 12. října 2017 v 

18 hod. Seminář se uskuteční na adrese TPA Steuerberatung GmbH, Praterstrasse 62-64, 1020 Vídeň. 

Seminář bude zaměřen zejména na dopady aktivity BEPS a další doporučení OECD v oblasti transferových 

cen vč. jejich implementace na úrovni EU a jednotlivých států CEE / SEE. Tento seminář je bez 

účastnického poplatku. 

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách události: http://www.tpa-group.com/en/events/transfer-

pricing-event-2017-vienna. 

 

 
 

6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na září 
 

 

Září 2017  
 

11.9. spotřební daň 
– splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.9. daň z příjmů 
– čtvrtletní záloha na daň 
 

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

25.9. 

spotřební daň 

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

daň z přidané hodnoty 

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

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

 

 

 

http://www.tpa-group.com/en/events/transfer-pricing-event-2017-vienna
http://www.tpa-group.com/en/events/transfer-pricing-event-2017-vienna
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

