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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

je téměř konec května, příroda je letos trochu ve zpoždění a možná se cítíme ve zpoždění i my. 
Nemáme hotová přiznání a závěrky loňského roku, stále nás něco zdržuje.
Klienti se diví, co po nich chceme a nechceme navíc oproti loňskému roku. A nám se zdá, že je to 
stále stejné… svět je možná trochu naruby. Ale možná je naruby jen naše vnímání.
Když se umíme orientovat ve světě novinek a daní, je to určitě velká dovednost. A to je prima 
vnímat.
Je třeba rozložit náš čas mezi priority a mezi to, co počká. 
Den má 24 hodin a určitě je hodně důležité nezapomenut na sebe. Je důležitá péče o nás samotné. 
Cvičíme? Chodíme na procházky? Co vlastně děláme pro své zdraví?
Naskakuje Vám, že na sebe opravdu teď čas nemáte? To nás ale doběhne, dříve či později…
To je priorita č. 1.
Posledních dvanáct měsíců byla určitě zkouška pro nás všechny. Tou zkouškou bohužel, bohudík 
neprošli z našeho okolí všichni. Nevadí. Vždy je lepší vědět než nevědět. Možná jsme si mysleli něco 
jiného o našich blízkých, o našich spolupracovnících, sundali jsme růžové brýle. Bylo to tak vždy, 
jen my jsme viděli nebo chtěli vidět něco jiného.
Náš tým se hodně vyměnil, díky „covidové“ době. Hodnotím to kladně a jsem za ta poznání vděčná. 
Zůstávají jen ti nejvěrnější a ti, co to myslí s námi i s Vámi opravdu vážně.
Život je změna, vím, ale někdy bych byla ráda, kdyby se chvíli nic neměnilo…

Máte-li to podobné, doporučuji knihu Kam zmizel můj Sýr? od Spencera Johnsona.
Přečtete za chviličku.

Krásný zbytek měsíce května.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

» Kola se točí… 
» Jedeme dál… 
» Spolu to zvládneme… 
» Jsme optimističtí… 
» Nevzdáváme se…

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
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„Věřím v intuici a inspiraci.“
Albert Einstein
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
   18. 5. 2021    Pozor na splatnost pojištění OSVČ do 8 dnů po podání Přehledu 
VZP na svých stránkách v sekci "Nejčastěji řešíte" uvádí následující otázku a odpověď: Když je prodloužen termín pro podání 
přehledu OSVČ na 2. srpna, můžu zaplatit nedoplatek až v srpnu, i když přehled už jsem podal v dubnu? Nikoli, musíte 
vycházet z toho, kdy byl přehled reálně podán. Případný nedoplatek pojistného, vypočítaný v Přehledu OSVČ za rok 2020, je 
nutno zaplatit do 8 dnů ode dne podání přehledu.  

   17. 5. 2021    Blíží se termín pro podání přiznání k dani v elektronické podobě
Blíží se termín pro přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě. V úterý 1. 6. 2021 je poslední možnost pro odevzdání 
formulářů přes www.mojedane.cz, datovou schránku nebo EPO bez sankcí za prodlení.
Rozcestník termínů pro podání přiznání (zákonný a nejzazší termín) naleznete ZDE. 

   12. 5. 2021    Upozornění na splatnost daně z nemovitostí k 31. 5. 2021
Letos vychází termín platby na pondělí 31. května 2021. Pokud Vám byla vyměřena daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, 
je splatná ve dvou splátkách. Máte však možnost ji uhradit i najednou v termínu první splátky.
Na každé složence je QR kód, přes který můžete tuto daň zaplatit. Dalším způsobem, jak splnit svou daňovou povinnost 
pohodlně a bezpečně z domova, je využít internetové bankovnictví..

    10. 5. 2021    Žádost o nový kompenzační bonus 2021 za bonusové období květen 
je již k dispozici

Žádost o nový kompenzační bonus 2021 za bonusové období květen je již k dispozici a webová aplikace je aktualizovaná.
Žádost za květnové bonusové období je možné podat až do 2. 8. 2021. 
Pokud podáte žádost přes vaši aktivní DIS+ na www.mojedane.cz můžete sledovat, v jaké fázi vyřízení se vaše žádost nachází.

     7. 5. 2021    Vláda prodloužila období, za které je možné dostat dotace ze 
vzájemně alternativních plošných programů COVID 2021 a COVID – 
Nepokryté náklady

Rozhodné období, tedy doba, za kterou mohou podnikatelé dostat dotaci z plošného programu COVID 2021, se prodloužilo. 
Nově je - na základě usnesení vlády ze dne 06. 05. 2021 č.j. 479/21 – od 11. ledna do 9. května 2021, celkem tedy 119 dnů. 
Za každý z nich mohou firmy postižené koronavirovou pandemií dostat podporu 500 Kč za zaměstnance a den. K podaným 
žádostem Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podporu za nové období připočítá automaticky. Žádosti lze podávat 
do 2. června 2021. Pokračovat, a to do konce letošního května, bude také program COVID – Nepokryté náklady, který je 
alternativou ke COVID 2021.

     6. 5. 2021    Všichni podnikatelé (tedy i OSVČ) budou muset mít povinně zřízenou 
datovou schránku (zákon je v legislativním procesu)

Návrh zákona zvaného DEPO (zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci) 
požaduje, aby všechny právnické osoby a všichni podnikatelé (OSVČ) měli svou datovou schránku odpovídajícího typu. 
Každá podnikající fyzická osoba má mít od 1. 1. 2023 svou vlastní datovou schránku zřízenou ze zákona.
Obsluha datové schránky může být pro některé drobné živnostníky velký problém a další zátěž související s jejich podnikáním. 
Senátní tisk naleznete v příloze.

     5. 5. 2021    Podání Přehledu o příjmech a výdajích vyřídíte jednoduše a online 
přes ePortál ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení důrazně apeluje (nejen) na OSVČ, které nyní začínají podávat Přehledy o příjmech 
a výdajích za rok 2020, aby tak činily výhradně elektronickou formou, případně prostřednictvím podatelen či schránek 
umístěných zpravidla u vstupů příslušných správ sociálního zabezpečení. Osobní projednání bude umožněno pouze ve 
výjimečných a odůvodněných případech. Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pozor-na-splatnost-pojisteni-osvc-do-8-dnu-po-podani-prehledu-5983-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/blizi-se-termin-pro-podani-priznani-k-dani-v-elektronicke-podobe-5979-a.html
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/rozcestnik_10495.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-na-splatnost-dane-z-nemovitosti-k-31-05-2021-5969-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zadost-o-novy-kompenzacni-bonus-2021-za-bonusove-obdobi-kveten-je-jiz-k-dispozici-5958-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zadost-o-novy-kompenzacni-bonus-2021-za-bonusove-obdobi-kveten-je-jiz-k-dispozici-5958-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zadost-o-novy-kompenzacni-bonus-2021-za-bonusove-obdobi-kveten-je-jiz-k-dispozici-5958-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/zadost-o-novy-kompenzacni-bonus-2021-za-bonusove-obdobi-kveten-je-jiz-k-dispozici_11140.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-prodlouzila-obdobi-za-ktere-je-mozne-dostat-dotace-ze-vzajemne-alternativnich-plosnych-programu-covid-2021-a-covid-nepokryte-naklady-5956-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-prodlouzila-obdobi-za-ktere-je-mozne-dostat-dotace-ze-vzajemne-alternativnich-plosnych-programu-covid-2021-a-covid-nepokryte-naklady-5956-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-prodlouzila-obdobi-za-ktere-je-mozne-dostat-dotace-ze-vzajemne-alternativnich-plosnych-programu-covid-2021-a-covid-nepokryte-naklady-5956-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-k-dotacnimu-programu-covid-2021-5916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vsichni-podnikatele-tedy-i-osvc-budou-muset-mit-povinne-zrizenou-datovou-schranku-zakon-je-v-legislativnim-procesu-5954-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vsichni-podnikatele-tedy-i-osvc-budou-muset-mit-povinne-zrizenou-datovou-schranku-zakon-je-v-legislativnim-procesu-5954-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/senatni-tisk_11110.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-vyridite-jednoduse-a-online-pres-eportal-cssz-5951-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-vyridite-jednoduse-a-online-pres-eportal-cssz-5951-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-vyridite-jednoduse-a-online-pres-eportal-cssz-5951-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-vyridite-jednoduse-a-online-pres-eportal-cssz_11101.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
2021 

ONLINE

26. 5. 2021 – 25. 6. 2021 | 8. ROČNÍK

NEJLEPŠÍ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

18
dnů

12
lektorů

1. –2. DEN  ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – teorie (středa 26. 5. – čtvrtek 27. 5. 2021)
3. DEN ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady (pátek 28. 5. 2021)

4.–5. DEN ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob –  
teorie i praxe včetně počítání příkladů (středa 2. 6. – čtvrtek 3. 6. 2021)

6. DEN plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň (pátek 4. 6. 2021)
7. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ (sobota 5. 6. 2021)
8. DEN Mgr. Ivan Rota, LL.M., MBA – Profesní otázky daňového poradenství a AML zákon (čtvrtek 10. 6. 2021) 
9. DEN JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád – obecně (pátek 11. 6. 2021)

10. DEN Mgr. Barbora Bortlíková – Daňový řád – vymáhání, placení daní (sobota 12. 6. 2021)
11.–12. DEN ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – teorie i praxe (středa 16. 6. – čtvrtek 17. 6. 2021)

13. DEN Bc. Martin Mikuš – Silniční daň (pátek 18. 6. 2021 – dopoledne)
13. DEN Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady (pátek 18. 6. 2021 – odpoledne)
14. DEN ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí (sobota 19. 6. 2021)

15.–18. DEN  ing. Pěva Čouková – Účetnictví – absolutní účetní základ (úterý 22. 6. – pátek 25. 6. 2021)

NOVINKA

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat,  

vracet se zpět
• výukové materiály součástí

danovy-specialista.eu

https://danovy-specialista.eu/
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Mgr. Jan Šafránek

26. 4. 2021Smlouva o založení společnosti  
s ručením omezeným (s. r. o.)
Autor: Mgr. Jan Šafránek

Děkuji Honzovi za tento článek, který napsal na naše přání. Opravdu platí, že špatně napsaná společenská smlouva je potíž. 
Vy, co jste byli na mých přednáškách o korporacích, víte, že já upozorňuji, abyste si pohlídali minimálně to, zda se podíl 
dědí (1) a z čeho se bude vyplácet vypořádací podíl (2). Doporučuji dále kmenové listy. Nedoporučuji podíly 50 % na 50 %.
Cítím, jak moc jsem se zákonem o korporacích svázaná a moc se těším na další webinář s Mgr. Janem Šafránkem.
P.

Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Úvod

Když jsem se s redakcí Účetního Portálu domlouval na dalším tématu na článek, byl jsem překvapen, že volba redakce 
padla na toto, na první pohled ne úplně zajímavé téma. Říkal jsem si, že je to přece vše úplně jasné, založit společnost 
s ručením omezeným (stejně jako jakoukoliv jinou obchodní společnost) je dnes velmi jednoduché, že není úplně o čem 
psát. Při přemýšlení o obsahu tohoto článku jsem si však uvědomil, že je tomu přesně naopak. Vzpomněl jsem si na celou 
řadu případů ze své praxe, kdy právě nevhodně napsaná společenská smlouva společnosti s ručením omezeným byla 
společníkům takového s. r. o. překážkou při hledání dohody, kdy jeden společník skrz nevhodně napsanou společenskou 
smlouvu fakticky vydíral druhého, kdy společník, který se o s. r. o. nijak nezajímal, využíval své pozice k tomu, aby vydělával 
výrazně více než ten společník, na jehož bedrech provoz a podnikání společnosti spočívaly apod.

Tento článek nemá za cíl obsáhnout všechny aspekty zakládání s. r. o. (vědomě se např. v článku nevěnuji praktickým 
aspektům zakládání s. r. o.), ale má za cíl poukázat na několik klíčových ustanovení společenské smlouvy společnosti 
s ručením omezeným, kterým je třeba při zakládání s. r. o. věnovat maximální pozornost. Tento článek se přirozeně týká hlavně 
společností s větším počtem společníků. Pokud má s. r. o. jednoho společníka, není text společenské smlouvy (zakladatelské 
listiny) vlastně ani moc důležitý. Pro úplnost dodávám, že tento článek je stejně platný i pro vytváření společných podniků, 
tzv. joint venture, při vstupu nového společníka do již existující s. r. o.

Společenská smlouva a její zákonné náležitosti

Zakladatelé a budoucí společníci každé společnosti s ručením omezeným uzavírají při založení společnosti společenskou 
smlouvu, a to vždy ve formě notářského zápisu. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“) obsahuje 
katalog povinných náležitostí společenské smlouvy s. r. o. (viz ustanovení § 146 ZOK), který není nijak obsáhlý. Pokud 
společenská smlouva neobsahuje tyto povinné náležitosti, může být prohlášena za neplatnou, avšak pouze absence několika 
málo opravdu zásadních ustanovení (viz ustanovení § 92 odst. 2 ZOK, kdy se „za náležitost nezbytnou pro právní existenci 
právnické osoby podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti právnické osoby se pro obchodní korporace rozumí pouze 
uvedení obchodní firmy (dále jen „firma“), výše vkladů, celkové výše upsaného základního kapitálu a předmětu podnikání nebo 
činnosti)“ může ve svém důsledku znamenat neplatnost celé společnosti. Tím, že je společenská smlouva s. r. o. uzavírána 
ve formě notářského zápisu, je notář odpovědný za to, zda skutečně obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti. 
Společenská smlouva tak může být (a velmi často také je) jednostránkovým dokumentem, který obsahuje jen nezbytné 
minimum, není však ale nijak nastavena na specifika podnikání a fungování zakládané společnosti.

1

2

https://www.codexisuno.cz/b1S?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b9Q?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b9R?lang=cs
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Na co si dát při textaci společenské smlouvy pozor?

Ze své zkušenosti mohu říci, že je zcela zásadní, aby společenská smlouva od počátku odrážela dohodu společníků o tom, jak 
má společnost a její správa v praxi fungovat. Má odrážet rozdělení rolí společníků, jejich vliv na to, kdo se stanem jednatelem 
společnosti, případná zvláštní práva a zvláštní povinnosti jednotlivých společníků, pravidla pro rozhodování valné hromady, 
pravidla pro rozdělení zisku, pravidla pro nakládání s podíly na společnosti a způsob jednání za společnost. To jsou za mě 
klíčové otázky fungování každé společnosti, ve které působí více než jeden společník.

Zvláštní druhy podílů

Od 1. 1. 2014 může s. r. o. vydávat různé druhy podílů, tedy podíly, se kterými jsou spojena různá zvláštní práva (a případně 
i povinnosti) pro jejich vlastníky (viz ustanovení § 135 ZOK). Pokud tedy nejsou nebo nemají být role všech společníků ve 
společnosti shodné, je využití možnosti vydávat různé druhy podílů tím ideálním řešením. 

Typická situace. Mezi zakladateli společnosti jsou jednak nositelé podnikatelského nápadu či know-how a jednak finanční 
investoři. Otázkou je, jak ideálně nastavit poměry podílů v zakládané s. r. o. Co dělat zejména v situaci, když má být podíl 
finančního investora vysoký, třeba i vyšší než 50 %? 

Řešení je poměrně jednoduché, samozřejmě za předpokladu, že se na tom všichni zainteresovaní shodnou. Společníkovi 
v postavení finančního investora může být totiž vydán podíl, který bude fakticky „jen“ chránit jeho investici a jeho potenciální 
budoucí výnos z této investice a nebude mu umožňovat zasahovat do běžného chodu a managementu společnosti. Může 
mu být např. vydán zvláštní druh podílu, se kterým bude spojeno hlasovací právo na valné hromadě, které buď nebude 
odpovídat výši jeho podílu, avšak současně mu zůstane právo na podíl na zisku ve výši jeho podílu. Nebo mu může být 
vydán zvláštní druh podílu, u něhož bude jeho hlasovací právo omezeno pouze na z jeho pohledu zásadní rozhodnutí valné 
hromady (typicky schvalování účetní závěrky, vyplácení podílu na zisku, dispozice s podílem, změna výše základního kapitálu, 
přeměna společnosti, dispozice se závodem nebo jeho částí apod.). Těch variant je prakticky nekonečně.

Povinnost spojená s vlastnictvím podílu

S podílem na s. r. o. mohu být spojena nejen práva, ale i povinnosti (viz ustanovení § 135 odst. 1 ZOK). I této skutečnosti lze při 
nastavování parametrů společenské smlouvy s. r. o. využít. Např. je možné si v zásadě představit situaci, kdy vlastnictví podílu 
bude podmíněno současným výkonem funkce jednatele společnosti. Takováto úprava může být praktická v případě, kdy 
jsou zbylí společníci závislí na určitých osobních vlastnostech, ale spíše na odborných znalostech či dovednostech jednoho 
ze společníků a snaží se si nějak „pojistit“, že taková osoba bude po sjednanou dobu funkci jednatele společnosti skutečně 
vykonávat.

Rozhodování valné hromady

Při textaci ustanovení společenské smlouvy o rozhodování valné hromady je třeba z mého pohledu jedno jediné. 
Ideálně zamezit situacím nebo alespoň zcela minimalizovat situace, kdy se valná hromada nemůže konat, protože není 
usnášeníschopná, nebo kdy se nejsou společníci na valné hromadě schopní na čemkoliv dohodnout a/nebo cokoliv schválit. 
Typicky jde o situaci, kdy je třeba k přijetí každého rozhodnutí valné hromady souhlasu všech společníků apod. K tomu nám 
může posloužit buď prostá matematika při nastavování pravidel usnášeníschopnosti valné hromady a kvór pro přijímání 
různých rozhodnutí valné hromady, nebo můžeme vydat různé druhy podílů (viz výše). 

Rozdělení zisku (podílu na likvidačním zůstatku)  
a vypořádací podíl

O peníze jde vždy až v první řadě, proto je třeba rozdílné role jednotlivých společníků vždy zohlednit i při nastavení 
pravidel pro rozdělení zisku a případného podílu na likvidačním zůstatku. Stranou zájmu by neměla zůstat ani otázka 

3
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Smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (s. r. o.)
Mgr. Jan Šafránek
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vypořádacího podílu, a to zejména ve společnostech, u nichž se podíl nedědí nebo u nichž podíl nepřechází na právního 
nástupce společníka.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 ZOK se „vypořádací podíl stanoví ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci, a to 
z  vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka 
v obchodní korporaci. To neplatí, liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví. V takovém 
případě se při určení vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce 
podle věty první“. Od těchto pravidel je možné se ve společenské smlouvě odchýlit. Doporučuji proto všem společnostem, pro 
něž je zákonem nastavený způsob stavení vypořádacího podílu irelevantní, aby této otázce věnovaly ve svých společenských 
smlouvách značnou pozornost.

Nakládaní s podílem/podíly na společnosti

Poslední klíčovou oblastí, která v praxi může přinášet značné potíže, je oblast dispozice s podílem/podíly na s. r. o.

Společnost s ručením omezeným je stejně jako akciová společnost kapitálovou společností. Nicméně u společnosti s ručením 
omezeným je na rozdíl od akciové společnosti společností značně akcentována role společníků a jejich případný přínos pro 
společnost. Je tedy třeba velmi obezřetně přistupovat k otázce pravidel pro nakládání s podíly na společnosti. Zda mají být 
neomezeně převoditelné, zda má být k podílům zřízeno předkupní právo pro ostatní společníky, zda mají být podíly děděny 
nebo zda mohou v případě společníků právnických osob přecházet na právní nástupce apod. Jak tato pravidla nastavit, bude 
záležet zejména na tom, zda je zájmem společníků kontrolovat vlastnickou strukturu společnosti a nepustit „mezi sebe“ 
nikoho bez výslovného souhlasu všech nebo alespoň většiny stávajících společníků.

Nakládaní s podílem/podíly na společnosti

Úvaha o způsobu jednání za společnost by měla již začínat u toho, kolik jednatelů má společnost mít. Jednoho, dva, 
nebo více? Situace, kdy má společnost jediného jednatele nebo kdy je každý z více jednatelů oprávněn jednat za 
společnost samostatně, může být poměrně riziková. Jeden člověk v tak klíčové pozici je relativně snadným terčem pro 
různé tlaky, rovněž jeho případné selhání může být pro společnost fatální. Ne nadarmo je zejména v Německu běžné 
tzv. pravidlo čtyř očí. Naproti tomu úprava, kdy za společnost jedná vždy více osob najednou, může být z provozního 
hlediska problematická.

Nabízí se celá řada řešení. Poměrně nepraktickým řešením je cesta tzv. omezení jednatelských oprávnění. Tato situace sice 
garantuje společníkům určitou zvýšenou míru kontroly nad činností jednatelů (a takováto omezení jednatelských oprávnění 
jsou poměrně běžná), nicméně porušení takovýchto omezení zakládá jen případnou odpovědnost jednatele vůči společnosti 
za způsobenou škodu či za porušení smlouvy o výkonu funkce jednatele, avšak samo o sobě nemá žádný vliv na platnost 
a účinnost jednání učiněných za společnost.

Určitě doporučuji mít ve společnosti vždy alespoň dva jednatele. 

Jako nejefektivnější nastavení způsobu jednání za společnost se mi jeví kombinace samostatného jednání jednatele 
(v  běžných, chcete-li každodenních záležitostech společnosti) a společného jednání u jednání či obchodů s již značnou 
hodnotou pro společnost. Řešením může být i větší počet jednatelů a jakési rozřazení jednatelů do různých skupin podle 
jejich významu či postavení ve společnosti a následné nastavení jednání za společnost při využití různých kombinací 
jednotlivých skupin jednatelů (toto řešení je běžné např. u větších koncernových společností).

Závěr

Existuje určitě i celá řada dalších otázek, kterým je třeba věnovat dostatečnou pozornost při formulování společenské 
smlouvy, nicméně výše uvedené otázky považuji skutečně za klíčové. Čas a případně peníze, které budou zakladatelé/
společníci na počátku věnovat správnému nastavení společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným, se jim 
bezpochyby mnohonásobně vrátí.
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Smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (s. r. o.)
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? 
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  VÍTE, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE? 

IVANA PILAŘOVÁ – NOVELA ZOK PRO ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SPECIALISTY  
A ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOPADY PODZIMNÍ VLNY KORONAKRIZE (4. 12. 2020)

JAN ŠAFRÁNEK – DESATERA PRO BEZPEČNÝ VÝKON FUNKCE ČLENA STATUTÁRNÍHO 
ORGÁNU S.R.O. A A.S. (8. 1. 2021)

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE 

V den konání zdarma pro všechny. Webináři provází Pěva Čouková.

WEBINÁŘ: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA, STANOVY A ZAKLADATELSKÁ LISTINA – CO MUSÍTE 
VĚDĚT O TĚCHTO DOKUMENTECH (21. 5. 2020)

Host: Mgr. Jan Šafránek

WEBINÁŘ: PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – PRÁVNÍ POHLED (30. 8. 2019)

Host: Mgr. Jan Šafránek

WEBINÁŘ: SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE VE SVĚTLE NOVÝCH JUDIKÁTŮ (2. 6. 2018)

Host: Mgr. Jan Šafránek

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

  Převod závodu nebo jeho části podle § 190 odst. 2 písm. i) a podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK  
před a po novele | Mgr. Lola Florianová | 9. 3. 2021

 Vypořádací a uvolněný podíl v s. r. o. po novele ZOK | Mgr. Lola Florianová | 21. 12. 2021
  Odstoupení člena orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodnou dobu | Jan Mandík | 18. 9. 2020
  Právnická osoba jako statutární nebo kontrolní orgán kapitálových společností a družstev  

po velké novele ZOK | Mgr. Lola Florianová | 29. 6. 2020 
  Odměňování členů volených orgánů obchodních korporací nyní a ve světle novely ZOK  

Mgr. Lola Florianová | 8. 6. 2020
  Valná hromada online – podmínky konání virtuální valné hromady v době koronaviru i jindy  

a související rizika | Mgr. Lola Florianová | 3. 6. 2020

 ZNÁTE NAŠE POMŮCKY?

  Mandátní smlouva na výkon funkce jednatele | Mgr. Jan Šafránek 

 VÍTE, ŽE JSME PRO VÁS AKTUALIZOVALI PŘÍKLADY PRO ROK 2021?

  ČÚS 012-018 – Daňové povinnosti při výplatě vypořádacího podílu | ing. Pěva Čouková

  ČÚS 012-019 – Vydání vypořádacího podílu v nepeněžité podobě | ing. Pěva Čouková

  ČÚS 012-022 – Uvolněný obchodní podíl s. r. o. – vypořádací podíl, společnost jako zmocněnec | ing. Pěva Čouková

QR kódem jsou 
označeny produkty, 

které lze koupit

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (s. r. o.)
Mgr. Jan Šafránek

https://www.ucetni-portal.cz/novela-zok-pro-ucetni-a-danove-specialisty-a-ucetni-a-danove-dopady-podzimni-vlny-koronakrize-64-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-zok-pro-ucetni-a-danove-specialisty-a-ucetni-a-danove-dopady-podzimni-vlny-koronakrize-64-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/desatera-pro-bezpecny-vykon-funkce-clena-statutarniho-organu-s-r-o-a-a-s-85-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-spolecenska-smlouva-stanovy-a-zakladatelska-listina-co-musite-vedet-o-techto-dokumentech-host-mgr-jan-safranek-21-05-2020-19-00-173-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-spolecenska-smlouva-stanovy-a-zakladatelska-listina-co-musite-vedet-o-techto-dokumentech-host-mgr-jan-safranek-21-05-2020-19-00-173-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-pr-eme-ny-obchodni-ch-spolec-nosti-pra-vni-pohled-b-30-8-2019-126-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/prevod-zavodu-nebo-jeho-casti-podle-190-odst-2-pism-i-a-podle-421-odst-2-pism-m-zok-pred-a-po-novele-1825-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prevod-zavodu-nebo-jeho-casti-podle-190-odst-2-pism-i-a-podle-421-odst-2-pism-m-zok-pred-a-po-novele-1825-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyporadaci-a-uvolneny-podil-v-s-r-o-po-novele-zok-1771-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/odstoupeni-clena-organu-obchodni-korporace-z-funkce-v-nevhodnou-dobu-1720-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicka-osoba-jako-statutarni-nebo-kontrolni-organ-kapitalovych-spolecnosti-a-druzstev-po-velke-novele-zok-1669-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pravnicka-osoba-jako-statutarni-nebo-kontrolni-organ-kapitalovych-spolecnosti-a-druzstev-po-velke-novele-zok-1669-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/odmenovani-clenu-volenych-organu-obchodnich-korporaci-nyni-a-ve-svetle-novely-zok-1657-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/valna-hromada-online-podminky-konani-virtualni-valne-hromady-v-dobe-koronaviru-i-jindy-a-souvisejici-rizika-1656-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/valna-hromada-online-podminky-konani-virtualni-valne-hromady-v-dobe-koronaviru-i-jindy-a-souvisejici-rizika-1656-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-mandatni-smlouva-na-vykon-funkce-jednatele-67-H.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-povinnosti-pri-vyplate-vyporadaciho-podilu-2450-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/vydani-vyporadaciho-podilu-v-nepenezite-podobe-2451-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/uvolneny-obchodni-podil-s-r-o-vyporadaci-podil-spolecnost-jako-zmocnenec-2454-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
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DPH SPECIALISTA
2021

ONLINE

11. 3. 2021 – 14. 10. 2021 | 1. ROČNÍK

• záznam tzv. „navždy“
• možno zastavovat, vracet se zpět
• výukové materiály součástí

NEJLEPŠÍ ONLINE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

14
dnů

5
lektorů

1. –2. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie I (11. 3. – 12. 3. 2021)

3.–4. DEN ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie II (20. 4. – 21. 4. 2021)

5.–6. DEN  ing. Jiří Klíma – Daň z přidané hodnoty – teorie III (11. 5. – 12. 5. 2021)

7.–8. DEN ing. Igor Pantůček  – Souvislý celodenní příklad na DPH (8. 6. – 9. 6. 2021)

9. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Aktuální informace, velká novela ZDPH 2021 (24. 8. 2021)

10. DEN ing. Mgr. Olga Hochmannová – Praktické příklady (25. 8. 2021)

11. DEN Marek Reinoha – DPH a dodací podmínky INCOTERMS (14. 9. 2021)

12. DEN Marek Reinoha – DPH a celní předpisy (15. 9. 2021)

13. DEN ing. Pěva Čouková – Příklady v návaznosti na účetnictví (13. 10. 2021)

14. DEN ing. Igor Pantůček, ing. Jiří Klíma, ing. Mgr. Olga Hochmannová – Panelová diskuze (14. 10. 2021)

ucetni-portal.cz/eshop/

Podívejte se na ukázku 
6. den – 1. část

Plnění osvobozená  
od daně bez nároku na odpočet

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=VffUs94iYPs&t=27s
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VYBÍRÁME PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE

Účetní závěrka 
a daňové přiznání 
právnických osob

záznam z 19. 5. 2021

ing. Ivana Pilařová
ing. Pěva Čouková 

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 9. část
Změna režimu aneb registrace plátce a zrušení registrace plátce, ručení za daň

ing. Ivana Pilařová

Čas konání online seminářů: 9.00 - cca 14.00 hodin
Záznam tzv. "navždy".

Naprosto výjimečný ONLINE seminář se dvěma lektorkami účetnictví a daní 
Ivanou Pilařovou a Pěvou Čoukovou, dvěma Daňařkami roku 2020

Každý z nás již uzavřel účetnictví nějakého klienta za rok 2020, mnozí z nás ještě uzavíráme.  
Je prima získat jistotu, že některé skutečnosti jsou prostě nějak a já vím proč.

Názorů se objevuje opravdu hodně na některé problémy, na některé  naopak nejsou názory 
žádné. Mnozí již víte, že bude nutné loňskou závěrku opravit.

Více na ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/

Z praktického pohledu je ale nutné konstatovat, že institut ručení byl vymyšlen primárně jako nástroj k potírání podvodů 
a tak je i uplatňován. Z tohoto důvodu je nutné prověřovat, s jakými dodavateli své obchodní vztahy uzavíráme. Pokud by se 
přímo jednalo o nespolehlivého plátce, je namístě s ním nespolupracovat. Na druhou stranu, ani spolupráce se „spolehlivým“ 
plátcem není vždy jistá, i plátce mimo seznam nespolehlivých plátců se může stát plátcem rizikovým. V takovém případě 
nezbude nic jiného, než důsledně uplatňovat zajištění daně a seznámit se s praktikami plateb tohoto druhu v Informaci GFŘ 
k ručení za nezaplacenou daň podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v některých specifických případech provádění platebních transakcí 
Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 ze dne 23. 10. 2013.

A protože téměř vše prochází vývojem, přidám na závěr aktuální rozsudek NSS č.j. 3 Afs 114/2018 -87 ze dne 22. 2. 2021. Tento 
rozsudek je přelomový, dovozuje v dané kauze dva stěžejní závěry:

    Pro naplnění podmínek ručení (§ 109 odst. 3 ZDPH) nestačí pouze, pokud je poskytovatel zdanitelného plnění 
nespolehlivým plátcem a tato informace o něm je veřejně dostupná, ale je také potřeba zkoumat a prokázat další 
okolnosti, které svědčí o tom, že příjemce zdanitelného plnění mohl a měl vědět o tom, že daň z předmětných plnění 
nebude poskytovatelem uhrazena.

    V případě, kdy poskytovatel plnění daň z tohoto plnění uhradí, ale tato platba bude převedena na jeho starší nedoplatky 
v souladu s § 152 daňového řádu, je třeba z hlediska podmínek vzniku ručení podle § 109 odst. 3 ZDPH nutno považovat 
tuto daň za uhrazenou. 

Rozsudky obvykle neuvádím, ale tento by se mohl hodit jako „analogická situace“ v případě problému a pokusu o vyřešení. 
Prostě v situaci, kdy se klient už „topí“, a my se ho snažíme zachránit. 

https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/ucetni-zaverka-a-danove-priznani-pravnickych-osob-153-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/ucetni-zaverka-a-danove-priznani-pravnickych-osob-153-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/ucetni-zaverka-a-danove-priznani-pravnickych-osob-153-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/ucetni-zaverka-a-danove-priznani-pravnickych-osob-153-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-balicky/
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-ruceni-za-nezaplacenou-dan-1172-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-ruceni-za-nezaplacenou-dan-1172-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-ruceni-za-nezaplacenou-dan-1172-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-k-ruceni-za-nezaplacenou-dan-1172-x.html
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0114_3Afs_1800087_20210223083414_20210223162019_prevedeno.pdf
https://www.codexisuno.cz/b3w?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b3x?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/b3w?lang=cs
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Daň z minerálních olejů
Autor: plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková

Kdo je plátcem spotřební daně z minerálních olejů a jaké jsou sazby této daně včetně kódu nomenklatury? Jak tuto daň 
zaplatit? Jestli se na tyto otázky také ptáte, pak je tento článek od paní Naděždy Klewar Slavíkové právě pro Vás. Mimo to se 
také dozvíte o daňovém zvýhodnění, vrácení a osvobození od daně z minerálních olejů.
Lenka

Plátce daně

Ustanovení § 44 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen „zákon“) doplňuje § 4 zákona o další osoby – plátce 
daně, kterým vzniká povinnost daň přiznat a  zaplatit v  návaznosti na  specifické případy související pouze s  nakládáním 
s minerálnímu oleji. Týká se to zejména následujících případů:

  minerální oleje, které se nacházejí ve volném daňovém oběhu byly zdaněny, ale byla u nich uplatněna nižší sazba daně 
než sazba daně, která je stanovena pro účel jejich použití (např. zkapalněné ropné plyny určené pro výrobu tepla jsou 
použity pro pohon motorů),

  minerální oleje, které se nacházejí ve volném daňovém oběhu a jsou osvobozeny od spotřební daně pro konkrétní účel 
(např. letecké pohonné hmoty určené pro leteckou dopravu jsou použity k rekreačnímu létání), 

  minerální oleje nepodléhají zdanění, pokud jsou určeny pro jiný účel použití než je pohon motorů, výroba tepla nebo 
výroba směsí minerálních olejů, avšak následně jsou k  pohonu motorů, výrobě tepla nebo výrobě směsí minerálních 
olejů použity (např. fritovací olej použitý pro pohon motorů).

Předmět daně

Předmět/předměty daně z minerálních olejů jsou uvedeny v šesti odstavcích ustanovení § 45 zákona. Na rozdíl od ostatních 
komodit charakterizuje předmět daně z minerálních olejů kód kombinované nomenklatury. Pro správné zařazení do předmětu 
daně je nezbytné mít alespoň základní znalosti z oblasti petrochemie. 

Základní rozdělení:
  odstavec 1 – čisté ropné produkty 

 -  motorové benzíny, letecké benzíny, lékařský benzín, technické benzíny a ostatní druhy benzínů [písm. a)],
 -  motorová nafta, letecký petrolej, petrolej a ostatní střední oleje, které se používají pro výrobu velmi lehkých topných 

olejů, pro výrobu lampových olejů, pohonných hmot nebo složených ředidel a rozpouštědel [písm. b)],
 - těžké topné oleje (běžnější název mazuty) pro výrobu tepla, nízkosirné pak jako pohonná hmota pro lodě [písm. c)],
 - odpadní oleje [písm. d)],
 - zkapalněné ropné plyny [písm. e) – g)],

  odstavec 2 – směsi minerálních olejů – jednotlivé definice minerálních olejů se neodvolávají nebo nejsou spojeny s kódem 
kombinované nomenklatury, mají proměnlivé složení, které může mít vliv na sazební zařazení,

  odstavec 3 – další produkty považované za minerální oleje charakterizované kódem kombinované nomenklatury, u kterých 
vznikne při uvedení do volného daňového oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit pouze tehdy, jsou-li určeny k použití, 
nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2,

  odstavec 5 – ostatní minerální oleje určené pro pohon motorů, jedná se o  všechny výrobky, které nejsou uvedeny 
v odstavcích 1 až 3 určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů [např. směsi lihu a benzenu, 
vodík, voda, líh (jinak než Ethanol E95)],

  odstavec 6 – ostatní minerální oleje určené pro výrobu tepla s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního 
plynu a některých dalších plynů, výrobků, které jsou předmětem daně z pevných paliv a minerálních olejů podle odstavců 
1 a 3, 
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  odstavec 7 – aditiva – výrobky určené k  použití, nabízené k  prodeji nebo používané jako přísada nebo plnidlo 
do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů s výjimkou výrobků, 
které absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových systémech. 

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit

Kromě situací uvedených v ustanovení § 9 zákona doplňuje § 46 zákona vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, jež se vztahují 
zejména k následujícím okamžikům:

  dnem použití nebo prodeje
 -  minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 a 2 zákona, u nichž byla uplatněna nižší sazba daně, než je sazba stanovená 

pro daný účel použití (viz výše uvedený příklad použití zkapalněných ropných plynů),
 -  směsi minerálních olejů určené pro pohon dvoutaktních motorů pro pohon čtyřtaktních motorů,
 -  minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 zákona pro pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí (viz výše 

uvedený příklad fritovacího oleje),
 - minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 5 zákona pro pohon motorů (např. směs lihu a benzínu, vodík, ale i voda),
 -  minerálních olejů uvedených v  § 45 odst. 6 zákona pro výrobu tepla (tuhé uhlovodíky jako jsou vazelíny, parafín, 

rašelinový vosk a jiné minerální vosky a podobné vosky získané synteticky),
 -  minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 7 zákona (použití nezdaněných aditiv nebo aditiv s nižší sazbou daně), 

  dnem předání nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. d) – odpadní oleje, které nebyly zdaněny 
pro pohon motorů nebo výrobu tepla,

  dnem použití minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. d) – odpadní oleje, které nebyly zdaněny pro pohon 
motorů nebo výrobu tepla.

Základ daně

Základem daně (§ 47 zákona) je množství minerálních olejů vyjádřené v 1 000 litrech při teplotě 15 °C. To neplatí pro těžké 
topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona a pro zkapalněné ropné plyny, u nichž je základem daně množství vyjádřené 
v tunách čisté hmotnosti. Pro výpočet daně je rozhodující množství minerálních olejů v okamžiku vzniku povinnosti daň 
přiznat a  zaplatit. Vypočtené množství minerálních olejů, u  kterých vznikla daňová povinnost, se zaokrouhluje na  dvě 
desetinná místa. V praxi je to realizováno tak, že se v okamžiku uvedení do volného daňového oběhu změří objem minerálních 
olejů (kapalných) a skutečná teplota a pomocí tabulek hustoty se změřené množství přepočte na objem při 15 °C. Na rozdíl 
od objemu se hmotnost v závislosti na teplotě nemění.

Sazby a výpočet daně
Sazby daně jsou stanoveny ustanovením § 48 zákona. Co se týče „běžných“ minerálních olejů, resp. minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 1 zákona, jsou sazby stanoveny v následující výši:

Benzíny s obsahem olova do 0,013 g/l včetně 12 840 Kč / 1 000 l

Benzíny s obsahem olova nad 0,013 g/l (nevyhovují normě, na trhu by se neměly objevit) 13 710 Kč / 1 000 l

Motorová nafta 9 950 Kč / 1 000 l

Směsná nafta (30 % MEŘO) 8 515 Kč / 1 000 l

Těžké topné oleje 472 Kč / t

Odpadní oleje 660 Kč / 1000 l

Zkapalněné ropné plyny pro pohon motorů 3 933 Kč / 1 t

Zkapalněné ropné plyny pro výrobu tepla 0 Kč / 1 t

Zkapalněné ropné plyny pro stacionární motory apod. (§ 45 odst. 1 písm. g) zákona) 1 290 Kč / 1 t
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U směsí minerálních olejů nebo minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 zákona je buď taxativně stanovená sazba daně, nebo 
se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.

Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně.

Prokázání zdanění minerálních olejů

V daňovém dokladu, v  dokladu o  prodeji, v  dokladu o  dopravě a  v dokladu o  osvobození musí být uveden také kód 
nomenklatury minerálního oleje.

Při dopravě minerálních olejů značkovaných a  barvených podle části páté zákona nebo značkovaných podle části šesté 
zákona musí být v daňovém dokladu, v dokladu o prodeji nebo v dokladu o dopravě uvedeno, že tyto oleje byly označkovány 
a obarveny podle části páté nebo označkovány podle části šesté zákona.

Při dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f ) a g) se jejich zdanění prokazuje kromě daňového 
dokladu, dokladu o prodeji nebo dokladu o dopravě dokladem o zajištění daně podle § 60 odst. 10 zákona.

Daňové zvýhodnění minerálních olejů

V případě minerálních olejů se můžeme setkat se všemi třemi formami daňového zvýhodnění, která lze podle zákona 
o spotřebních daních uplatnit. Jedná se jak o přímé zvýhodnění, kterým je snížená sazba daně (např. zkapalněné ropné plyny 
pro výrobu tepla, směsná nafta) a osvobození od daně, tak i nepřímé zvýhodnění, kterým je vracení daně.

7.1 Osvobození od daně z minerálních olejů
Plný výčet možností, kdy lze minerální oleje osvobodit od  daně, je uveden v  ustanovení § 49 zákona. Zejména se jedná 
o situace, kdy minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6 zákona jsou užívány pro jiný účel než pohon motorů a výrobu 
tepla s výjimkou ostatních benzínů a minerálních olejů používaných k mineralogickým postupům nebo v metalurgických 
procesech. Dále jsou od spotřební daně osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 až 3 zákona spotřebované ve 
výrobním daňovém skladu, ve kterém byly vyrobeny nebo zpracovány, minerální oleje používané jako pohonná hmota pro 
leteckou dopravu, letecké práce, letecké zkoušení, opravu nebo údržbu letadel a minerální oleje používané pro výrobu tepla 
nebo jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území České republiky a technicky zdůvodněné ztráty při 
výrobě, dopravě a skladování.

Zákon dále uvádí (§ 52a a § 53) v kterých případech lze osvobozené minerální oleje užívat pouze na základě pravomocného 
povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně a v kterých bez povolení. Uživatel – držitel povolení 
na užívání osvobozených minerálních olejů může tyto přijímat, užívat i prodávat. Na rozdíl od zbývajících komodit lze tedy 
minerální oleje osvobozené od spotřební daně prodat i dalšímu uživateli. Nákup za účelem dalšího prodeje však není účel 
použití, na který by se vztahovalo osvobození. K prodeji jako takovému musí být definován účel použití, pro který je daný 
osvobozený minerální olej prodáván dalšímu uživateli.

7.2 Vrácení daně z minerálních olejů
7.2.1 Vracení daně z minerálních olejů plátci
V případech vracení daně plátci (§ 54 zákona) vzniká nárok provozovateli daňového skladu dnem přijetí k přepracování nebo 
úpravě zdaněných minerálních olejů, které byly znečištěny nebo nezáměrně smíšeny, dnem přijetí zdaněných minerálních 
olejů, které vstupují jako materiál do vyráběných zpracovávaných minerálních olejů, dnem přijetí zdaněných minerálních 
olejů určených pro technologické účely přímo souvisejících s výrobou či dnem přijetí zdaněných minerálních olejů, které 
byly uvedeny do volného daňového oběhu, ale nedošlo k jejich prodeji. Okamžikem přijetí do daňového skladu jsou tyto 
minerální oleje opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně. Nárok na vrácení daně může plátce uplatnit 
v daňovém přiznání a zaniká, není-li uplatněn do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být poprvé uplatněn.

7.2.2  Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech 
a metalurgických procesech

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech 
upravuje ustanovení § 55 zákona. Osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly 
v  režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2, 3 a 6 zákona a prokazatelně tyto 
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použily v mineralogických postupech nebo k metalurgickým procesům, vzniká nárok na vrácení spotřební daně. Tyto osoby 
mají postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat a nárok na vrácení daně jim vzniká dnem spotřeby. Nárok 
se prokazuje dokladem o prodeji, evidencí o nákupu a spotřebě a daň se vrací ve výši zaplacené daně. Nárok lze uplatnit 
do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok vznikl, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok 
uplatněn poprvé. 

7.2.3 Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla upravuje ustanovení § 56 zákona. Nárok 
vzniká osobám, které nakoupily za  cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v  režimu podmíněného 
osvobození od daně „topné oleje“ a prokazatelně je použily pro výrobu tepla. Tyto osoby mají rovněž postavení daňového 
subjektu bez povinnosti se registrovat a nárok na vrácení daně jim též vzniká dnem spotřeby. Daň se vrací ve výši zaplacené 
daně snížené o 660 Kč/1 000 litrů. To neplatí u minerálních olejů zdaňovaných sazbou daně 472 Kč/tunu. Nárok se prokazuje 
dokladem o prodeji, evidencí o nákupu a spotřebě a daň se vrací ve výši zaplacené daně. Nárok lze uplatnit do 25. dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém nárok vznikl, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. 

7.2.4 Vracení daně z ostatních benzínů
Vracení daně z ostatních benzínů upravuje ustanovení § 56a zákona. Nárok vzniká osobám, které nakoupily za cenu včetně 
daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně „ostatní benzíny“ a prokazatelně 
je použily jinak než pro prodej, pohon motorů, výrobu tepla či výrobu směsí. Postup je obdobný jako v předešlých případech 
(vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech či 
vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla). Daň se vrací ve výši zaplacené daně, tedy ve 
výši 12 840 Kč/1 000 litrů, případně 13 710 Kč/1 000 litrů.

7.2.5  Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu 
nebo pro provádění hospodaření v lese

Nárok na vrácení daně vzniká podle § 57 odst. 1 zákona osobám podnikajícím podle zákona upravujícího zemědělství, které 
provozují zemědělskou prvovýrobu a  osobám, které provádí hospodaření v  lese podle lesního zákona, které nakoupily 
minerální oleje za cenu včetně daně a jejich spotřeba (ať již prokázaná evidencí nebo vypočtená normativem) je doložena 
doklady o prodeji (resp. nákupu). Nárok nelze uplatnit pouze v případě směsné nafty (směs nafty s 30 a více % objemovými 
metylesteru řepkového oleje), která je již daňově zvýhodněna nižší sazbou daně. I  zde osoby, kterým nárok vzniká, mají 
postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat a nárok jim vzniká dnem spotřeby pro stanovený účel. Daňové 
přiznání se podává elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, přičemž 
právnické osoby jsou povinny jej podávat výhradně elektronicky a fyzickým osobám je připuštěno podání i v listinné podobě. 
Zákon stanovuje dvě úrovně výše vrácené daně. Vrácení spotřební daně ve výši 8 500 Kč/1 000 l minerálních olejů si mohou 
uplatnit osoby provozující pouze živočišnou výrobu, osoby provozující pouze rostlinnou výrobu, avšak s podílem pěstování 
citlivých plodin a  révy vinné alespoň 0,1, dále osoby provozující jak živočišnou s  intenzitou chovu nad  0,3 (včetně 0,30) 
a osoby provozující rostlinnou výrobu s podílem citlivých plodin a révy vinné nad 0,1 a živočišnou výrobu s intenzitou chovu 
do 0,3 (do 0,29). Vrácení spotřební daně ve výši 3 380 Kč/1 000 l minerálních olejů si mohou uplatnit ostatní osoby mající 
nárok na  vrácení daně, kterými jsou osoby zabývající se rybníkářstvím, osoby hospodařící v  lese, dále osoby provozující 
čistou rostlinnou výrobu s podílem citlivých plodin a révy vinné pod 0,1, osoby provozující rostlinou i živočišnou výrobu 
s intenzitou chovu do 0,3 a osoby provozující rostlinnou výrobu s podílem citlivých plodin a révy vinné pod 0,1 a současně 
živočišnou výrobu s intenzitou chovu do 0,3.

Spotřeba minerálních olejů se prokazuje dvěma způsoby. Buď evidencí o skutečné spotřebě, nebo výpočtem pomocí ročních 
normativů minimální spotřeby podložených evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona 
upravujícího zemědělství „LPIS“ nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona „IZR“.

Osoba uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů se podle § 57 odst. 14 zákona může rozhodnout, 
jakým způsobem bude prokazovat spotřebu těchto minerálních olejů. Volba spotřeby není umožněna osobám provádějícím 
hospodaření v lese a osobám provádějícím rybníkářství. Volbu způsobu prokazování spotřeby (evidence/normativ) pro daný 
kalendářní rok si provede osoba mající podle zákona možnost volby podáním prvního daňového přiznání za  kalendářní 
rok, ve kterém uplatňuje nárok na vrácení daně. Podá-li daňové přiznání za čtvrtletí, volí si prokazování spotřeby na základě 
vedené evidence. Nepodá-li daňové přiznání za čtvrtletí a čeká na konec roku, prokazuje spotřebu na základě normativů. 
Tuto volbu nelze změnit, a  to ani podáním dodatečného daňového přiznání. Způsob prokazování spotřeby si volí pouze 
osoby provozující rostlinnou nebo živočišnou výrobu. 

Ustanovení § 57 odst. 18 zákona v návaznosti na předcházející připouští dvě různá zdaňovací období: kalendářní čtvrtletí 
a kalendářní rok. Nárok na vrácení spotřební daně za kalendářní čtvrtletí platí pro osoby, které prokazují spotřebu minerálních 

Daň z minerálních olejů
plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková
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olejů evidencí o  skutečné spotřebě. Jedná se vždy o  rybníkáře a  osoby provozující hospodaření v  lese a  dále pro osoby 
provozující rostlinnou nebo živočišnou výrobu, které si zvolily jako způsob prokazování spotřeby „evidenci o  skutečné 
spotřebě“.

Nárok na vrácení daně za zdaňovací období kalendářní rok platí pro osoby provozující rostlinnou nebo živočišnou výrobu, 
které si zvolily prokazování spotřeby minerálních olejů „normativem minimální spotřeby“.

Nárok se uplatňuje ve lhůtě do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém 
nárok na vrácení daně vznikl.

Nakládání se zkapalněnými ropnými plyny ve volném 
daňovém oběhu

Na základě ustanovení § 60 zákona mohou právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají zkapalněné ropné 
plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f ) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, tyto výrobky přijímat 
a prodávat jen na základě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu. Toto 
ustanovení se nepoužije pro osoby, které nakupují tyto zkapalněné ropné plyny výhradně v tlakových nádobách o hmotnosti 
náplně do 40 kg včetně a dále osoby nakupující pro vlastní spotřebu (vytápění) zkapalněné ropné plyny v množství do 20 tun 
ročně. 

Pro vydání povolení se použijí přiměřeně ustanovení pro povolovací řízení uvedené v časti druhé zákona. Specifické podmínky 
jsou pak stanoveny přímo v ustanovení § 60b – § 60d zákona. Další podmínkou je, že právnické nebo fyzické osoby, které 
plní zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f ) a g) do tlakových nádob do 40 kg včetně, musí mít schválený měřící 
systém (hmotnostní průtokoměr).

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? 
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Komentář k dani silniční a dani spotřební s příklady 2021

Bc. Martin Mikuš , Mgr. Václav Pikal , plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková

Publikace je sestavena k právnímu stavu 1. 1. 2021 včetně silniční daně za rok 2020.  
Nechybí celá řada příkladů a v závěru každé daně najdete ještě příklady komplexní.

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE 

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

WEBINÁŘ: SPOTŘEBNÍ DAŇ – MŮŽU SE BEZ NÍ OBEJÍT?

Host: plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková, webinářem provází Pěva Čouková

18. 6. 2020

 VÍTE, ŽE PRO VÁS MÁME PŘÍKLADY KE SPOTŘEBNÍ DANI?

 SPO 001 – Souvislý příklad ke spotřební dani z minerálních olejů 1 | plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková
 SPO 002 – Souvislý příklad ke spotřební dani z minerálních olejů 2 | plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková
 SPO 003 – Souvislý příklad ke spotřební dani z lihu, vína a meziproduktů 1 | plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková
 SPO 004 – Souvislý příklad ke spotřební dani z lihu, vína a meziproduktů 2 | plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková
 SPO 005 – Souvislý příklad ke spotřební dani z piva | plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková

8

QR kódem jsou 
označeny produkty, 

které lze koupit

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Daň z minerálních olejů
plk. ing. Naděžda Klewar Slavíková
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Kurzové rozdíly 
s Pěvou

WEBINÁŘ

1 h 30 m
in

Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

18. 3. 2021

Ukončujeme činnost 
a likvidujeme společnost 
s Ivanou Pilařovou

WEBINÁŘ

1 h 18 m
in

Ivana Pilařová
Pěva Čouková

18. 5. 2021

18. 3. 2021

DPH s paní Olgou v otázkách

WEBINÁŘ

1 h 46 m
in

Olga Hochmannová
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

1. 4. 2021

TOP dotazy s Jirkou Klímou 
- přiznání fyzické osoby 
a právnické osoby 2020

WEBINÁŘ

2 h 00 m
in

Jiří Klíma
Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

25. 2. 2021
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Zkoušky daňových poradců – 
zkušenosti a rady

WEBINÁŘ

1 h 50 m
in

Ivan Rota
Pěva Čouková

20. 4. 2021

DÁRKEM  
PRO VŠECHNY

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD Účetnictví a Účetní Portál 

s Pěvou

WEBINÁŘ

1 h 27 m
in

Pěva Čouková

13. 5. 2021

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-kurzove-rozdi-ly-s-pe-vou-ctvrtek-18-03-2021-19-00-215-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ukoncujeme-cinnost-a-likvidujeme-spolecnost-s-ivanou-pilarovou-utery-18-05-2021-20-00-225-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-top-dotazy-s-jirkou-klimou-priznani-2020-ctvrtek-25-02-2021-19-00-214-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zkousky-danovych-poradcu-zkusenosti-a-rady-utery-20-04-2021-19-00-220-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-a-ucetni-portal-s-pevou-ctvrtek-13-05-2021-19-00-224-V.html

