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VŠIMLI JSTE SI, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME 

ONLINE SEMINÁŘE?

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

https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

právě skončilo třetí vysílání tohoto týdne pro mne, odejel Jirka Klíma, kolegové šli 
domů. 

Je ticho a prázdno, jen Dája tady vedle mne podřimuje na polštáři… Cítím velké 
naplnění, přestože je nouzový stav. Naplnění, že máme možnost dělat práci, která 
pomáhá…

Že by opravdu přicházel čas na zklidnění situace na Účetním Portále? Kdo ví? Po těch 
téměř deseti letech by to bylo super.

V úterý proběhlo výběrové řízení na manažerku-manažera Účetního Portálu, byli zde 
úžasní adepti a zdá se, že se blýská na lepší časy. Uvidíme, co je pro nás ve hvězdách.

Je jasné, že pokud se stabilizuje „moje portálové dítě“, budu vymýšlet dál. Pozornost 
zcela určitě dostane naše účetní a daňová firma Oswald, která šla v posledních letech 
do izolace. Nenabírali jsme klienty ani na účetnictví, ani na daňové poradenství, ani 
na audity. Veškerá energie nás všech šla na Účetní Portál. 

Moc by mne těšilo, kdybych mohla zase pomáhat i tady. Pomáhat s účetnictvím, které 
to potřebuje a kde nejsou nastavena pravidla hry. Analyzovat, kde je daňový problém 
a co je třeba vyřešit. Jsem si jistá, že tady nás toho ještě hodně čeká. 

Bylo by prima, kdybych mohla zase říkat ANO novým zakázkám po těch letech, kdy 
jsem říkala NE a předávala práci dál.

Přeji Vám klidný listopad, měsíc, ve kterém začíná Advent.
Přeji všem mámám a dětem, ať nahoře zažijí rozum a otevřou základní školy…
Přeji nám všem, ať máme sílu v sobě být oporou těm, kteří to potřebují…
Přeji nám, ať jsme zdraví my i naši blízcí…

S vděčností za všechna nová poznání letošního roku.
S vděčností za vše, co mi letos bylo umožněno.
S vděčností za moře a sluníčko na Santorini.

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 ®
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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strany 38–39
Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 3. část
Autor: Ing. Otakar Machala QUD

5. 10. 2020

strany 28–34
Tichý společník a daň z příjmů
Autor: Ing. Ivan Macháček

16. 10. 2020

strany 35–36
Výklad Evropské komise připouští i jiné důkazní prostředky  
o přepravě zboží do jiného členského státu – novela ZDPH
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

9. 10. 2020

strana 20
Převzetí dluhu jako neúčinný právní úkon  
pro účely insolvenčního řízení
Autor: Mgr. Karel Kotrba

23. 10. 2020

strany 22–27
Konsolidace – 4. část 
Vylučování vzájemných vazeb
Autor: Ing. Daniel Horad

19. 10. 2020

strany 40–47
Velká novela daňového řádu
Autor: Ing. Tomáš Hajdušek

2. 10. 2020

strany 5–7
Metodická informace GFŘ k novele ZDPH od 1. 9. 2020
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

2. 11. 2020

strana 49
„Organization, employer“ – 60. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

29. 10. 2020

strana 48
„Personnel“ – 59. lekce angličtiny s Účetním Portálem 
Autor: Ing. Vladimír Zdražil

22. 10. 2020

strany 11–19
Osvobození od daně z příjmů  
z prodeje nemovitých a movitých věcí
Autor: Ing. Ivan Macháček

26. 10. 2020

strany 8–10
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Autor: Ing. Věra Engelmannová

30. 10. 2020

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát: 
„Pokud chcete v životě něčeho dosáhnout, musíte být především sami sebou.“

Jan Mühlfeit

Články 



4

Účetní měsíčník č. 11/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

1 - KARANTÉNA - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Karanténa je upravena v zákoně č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění § 23 zákona. Proplácení prvních 14 kalendářních 
dnů vyplývá z § 192 a následujících zákoníku práce. 

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

2 - OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně je definována epidemie a platnost 
zákona je do 30. 6. 2021 (§ 1 zákona č. 438/2020 Sb.).

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

3 - OŠETŘOVNÉ OSVČ - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Schváleno vládou, čekáme na Výzvu, není vyhlášena.

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

5 - LIBERAČNÍ BALÍČEK - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Současný stav k 4. 11. 2020 - minulost
Finanční zpravodaj č. 4/2020 // Finanční zpravodaj č. 5/2020 // Finanční zpravodaj č. 6/2020 // Finanční zpravodaj č. 7/2020 //
Finanční zpravodaj č. 9/2020

Současný stav k 4. 11. 2020 - nové
Finanční zpravodaj č. 22/2020 – 14. 10. 2020 // Finanční zpravodaj č. 25/2020 – 26. 10. 2020

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

6 - EET - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Stav projednávání - schváleno: Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti 
evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

7 –  CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI „ANTIVIRUS„ - PRŮBĚŽNĚ 
AKTUALIZUJEME

Současný stav k 04. 11. 2020 – TATO FORMA PODPORY běží celou dobu od vyhlášení nouzového stavu a stále posouvá se doba 
platnosti – aktuálně programy podpory PRODLOUŽENY do konce roku 2020.

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

8 – KOMPENZAČNÍ BONUS - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Senátní návrh č. 332, poslanecký návrh 1055 // ZCELA NOVÝ ZÁKON
Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Aktualitu pro Váš připravila Kateřina

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

             4. 11. 2020

             4. 11. 2020

             4. 11. 2020

             4. 11. 2020

             4. 11. 2020

             4. 11. 2020

             4. 11. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/1-karantena-prubezne-aktualizujeme-5573-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/osetrovne-pro-osvc-ii-5567-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-osetrovne-zamestnanci-prubezne-aktualizujeme-5574-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-osetrovne-osvc-prubezne-aktualizujeme-5575-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pronajem-obecnich-bytu-a-nebytovych-prostor-neni-podnikatelskou-cinnosti-5535-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-liberacni-balicek-prubezne-aktualizujeme-5579-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-eet-prubezne-aktualizujeme-5580-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-cileny-program-podpory-zamestnanosti-antivirus-prubezne-aktualizujeme-5581-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-cileny-program-podpory-zamestnanosti-antivirus-prubezne-aktualizujeme-5581-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/8-kompenzacni-bonus-prubezne-aktualizujeme-5582-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
https://www.ucetni-portal.cz/zakonik-prace-a-danovy-rad-ve-sbirce-zakonu-5505-a.html
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TAK JAK JSTE NA TOM S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021, 12 dnů vzdělávání. 
Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.
Skupina není zatím uzavřená, takže můžete vytěžit maximum – tj. offline v Bohuňovicích & online dárkem k tomu…
Počet míst je omezen a bude změněno na UZAVŘENÁ SKUPINA… pojďte do akce!!

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.
Získáte tyto články k problematice DPH k 1. 1. 2021 a mnoho dalších článků:

  Výklad Evropské komise připouští i jiné důkazní prostředky o přepravě zboží do jiného členského státu
  Novela ZDPH a dalších zákonů ve Sbírce
  Další služby zařazeny do 10% sazby DPH podle zákona č. 299/2020 Sb.
  Prominutí DPH a správního poplatku v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2
  Rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
  Změny sazeb DPH od 1. 5. 2020 – Metodická informace GFŘ
  Finanční správa zareagovala na zpoždění novely ZDPH a upozornila na možnost přímé účinnosti směrnice
  V EU vstoupila v účinnost nová pravidla DPH pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu 

a pro dodání zboží v režimu skladu uvnitř EU (call-off stock)
  Pozor na nová pravidla v obchodování se zbožím v EU od 1. 1. 2020 dle nařízení Rady 2018/1912

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA 

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

WEBINÁŘ: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY DPH – STŘEDA 14. 10. 2020
Host: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

WEBINÁŘ: DPH - DODÁNÍ ZBOŽÍ DO EU – 01. 10. 2020
Host: Ing. Jiří Klíma

   A KDO CHCE VÍCE KE STUDIU, MŮŽETE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE –  
MŮŽETE VIDĚT, ŽE „GOLĎÁCI“ MAJÍ 30 % SLEVU

MIMOŘÁDNÝ ONLINE SEMINÁŘ K DPH
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

DPH NOVELY 2020, 2021
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme knihu k DPH k 1. 1. 2021 – zatím se můžete těšit.
Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. 
Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

  A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC?

Víte, že jako členové od balíčku GOLD máte k dispozici na Účetním Portále konsolidovanou  
verzi směrnice, nařízení i vysvětlivky?

Metodická informace GFŘ k novele ZDPH od 1. 9. 2020
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-2021-12-dnu-1429-i.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/vyklad-evropske-komise-pripousti-i-jine-dukazni-prostredky-o-preprave-zbozi-do-jineho-clenskeho-statu-novela-zdph-1735-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-zdph-a-dalsich-zakonu-ve-sbirce-1704-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmeny-sazeb-dph-od-1-5-2020-metodicka-informace-gfr-1603-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pozor-na-nova-pravidla-v-obchodovani-se-zbozim-v-eu-od-1-1-2020-dle-narizeni-rady-2018-1912-1543-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktualni-problemy-dph-streda-14-10-2020-19-00-198-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-dodani-zbozi-do-eu-01-10-2020-19-00-196-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradny-online-seminar-k-dph-33-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-dph-novely-2020-2021-14-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-dph-novely-2020-2021-14-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-pridane-hodnoty-2021-12-dnu-1429-i.html
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
https://www.ucetni-portal.cz/dalsi-sluzby-zarazeny-do-10-sazby-dph-podle-zakona-c-299-2020-sb-1679-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prominuti-dph-a-spravniho-poplatku-v-souvislosti-se-sirenim-viru-sars-cov-2-1636-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozhodnuti-mf-o-prominuti-prislusenstvi-dane-a-spravniho-poplatku-z-duvodu-mimoradne-udalosti-1604-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-sprava-zareagovala-na-zpozdeni-novely-zdph-a-upozornila-na-moznost-prime-ucinnosti-smernice-1567-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/v-eu-vstoupila-v-ucinnost-nova-pravidla-dph-pro-prokazovani-prepravy-zbozi-do-jineho-clenskeho-statu-a-pro-dodani-zbozi-v-rezimu-skladu-uvnitr-eu-call-off-stock-1546-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/
https://www.ucetni-portal.cz/predpisy-eu/
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK O ZRUŠENÉ DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program DAŇOVÝ SPECIALISTA online, VII. ročník

Ing. Věra Engelmannová zde pro Vás má z daň z nabytí nemovitých věcí –  
velmi podrobně v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.
Získáte tyto články k problematice od Ing. Věry Engelmannové, a mnoho dalších článků: 

 Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Daň z nabytí nemovitých věcí - IV. BLOK
  Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely, zákona č. 254/2016 Sb.
  Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely
  Základ daně, nabývací hodnota, výpočet daně u daní z nabytí nemovitých věcí (§ 10 – § 24 zákonného 

opatření č. 340/2013 Sb.)
 Směna nemovitých věcí
 Příklady k dani z nabytí nemovitých věcí
 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 Kdo je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí?
 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA 

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

VIDEOSEMINÁŘ: NOVELA ZÁKONNÉHO OPATŘENÍ SENÁTU O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH 
VĚCÍ – 29.11.2016
Host: Ing. Věra Engelmannová

VIDEOSEMINÁŘ: NABÝVÁTE NEMOVITOU VĚC? – 21.09.2015
Host: Ing. Věra Engelmannová

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

KOMENTÁŘ K MAJETKOVÝM DANÍM,  
DANI SILNIČNÍ A DANI SPOTŘEBNÍ  
S PŘÍKLADY 2020

www.ucetni-portal.cz/knihy/

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Ing. Věra Engelmannová

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/serial-materialu-z-danoveho-specialisty-2017-v-bohunovicich-dan-z-nabyti-nemovitych-veci-iv-blok-1158-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakonne-opatreni-senatu-c-340-2013-sb-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-vcetne-novely-zakona-c-254-2016-sb-1031-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-c-254-2016-sb-zakonne-opatreni-senatu-c-340-2013-sb-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-vcetne-novely-1035-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zaklad-dane-nabyvaci-hodnota-vypocet-dane-u-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-10-24-zakonneho-opatreni-c-340-2013-sb-953-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zaklad-dane-nabyvaci-hodnota-vypocet-dane-u-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-10-24-zakonneho-opatreni-c-340-2013-sb-953-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/smena-nemovitych-veci-952-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/priklady-k-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-812-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakonne-opatreni-senatu-c-340-2013-sb-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-811-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/kdo-je-poplatnikem-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-757-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakonne-opatreni-senatu-c-340-2013-sb-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-430-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-novela-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-b-29-11-2016-55-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-novela-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-b-29-11-2016-55-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-nabyvate-nemovitou-vec-b-21-09-2015-28-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-majetkovym-danim-dani-silnicni-a-dani-spotrebni-s-priklady-2020-129-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-majetkovym-danim-dani-silnicni-a-dani-spotrebni-s-priklady-2020-129-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/komentar-k-majetkovym-danim-dani-silnicni-a-dani-spotrebni-s-priklady-2020-129-b.html
https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/
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Toto osvobození podle § 4 odst. 1 písmene b) ZDP se nevztahuje na příjmy:
  z prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 10 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku 

nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým nemovitým věcem,
  z budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 10 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým 

věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od tohoto nabytí,
  z budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 10 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když 

kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od takového vyřazení,
  z prodeje práva stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby nebo vypořádání spoluvlastnictví k právu stavby.

Příklad č. 5 – Prodej pronajímaného bytu (stará úprava)
Poplatník zakoupil v roce 2019 dvoupokojový byt za částku 3 500 000 Kč. V bytě nebydlel a pronajímal ho za 
nájemné včetně služeb ve výši 14 500 Kč/měsíc. S ohledem na potřebu finančních prostředků tento byt v roce 
2020 prodá za částku 4 000 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že poplatník v bytě neměl bydliště (v bytě nebydlel), nevztahuje se na něj písmeno a), ale písmeno b) 
ustanovení § 4 odst. 1 ZDP. Poplatník nesplnil podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP časový test a prodal byt dříve než 5 let 
od jeho nabytí, proto bude v roce 2020 jeho zdanitelným příjmem podle § 10 ZDP částka 4 000 000 Kč s tím, že do 
daňových výdajů může uplatnit částku 3 500 000 Kč, za kterou byt pořídil, a dále doložené výdaje související s prodejem 
bytu.

Osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitých a movitých věcí
Ing. Ivan Macháček

NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME NOVÁ VIDEA – 

POVÍDÁNÍ NAD KOORDINAČNÍMI VÝBORY S PĚVOU
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU S KOMOROU DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR ZE DNE 9. 9. 2020

NEPŘEHLÉDNĚTE

Daňové aspekty 
uhlíkových kreditů – 
uzavřeno s rozporem

Prodej nemovitosti 
včetně stávajících 
nájmů jako pozbytí 
obchodního závodu 
– aplikace § 13 odst. 9 
písm. a) ZDPH - uzavře-
no bez rozporu9/20 – příspěvek 565/09.09.20

9/20 – příspěvek 563/18.03.20 

9/20 – příspěvek 567/09.09.20

9/20 – kompletní zápis

9/20 – příspěvek 564/09.09.20

Obchodní majetek 
fyzické osoby 
uplatňující paušální 
výdaje a daňové 
důsledky, které z toho 
vyplývají – uzavřeno 
bez rozporu

Oprávnění 
zaměstnavatele 
uchovávat kopie 
písemností pro účely 
zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů – 
uzavřeno bez rozporu

Naleznete na Účetním 
Portálu zde.

563/18.03.20 
564/09.09.20
565/09.09.20 
567/09.09.20

http://www.codexisuno.cz/a0Q?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a0R?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a0Q?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a0Q?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a0Q?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a0L?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
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Vymezení obchodního majetku pro účely daně z příjmů

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob je velmi důležité vymezení obchodního majetku v § 4 odst. 4 ZDP. 
Zatímco pojem „obchodní majetek“ podnikatele, který je fyzickou osobou, byl dříve vymezen v § 6 odst. 1 obchodního 
zákoníku, s účinností od 1. 1. 2014 ani v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., ani v zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, pojem “obchodní majetek” není používán ani definován. V § 495 NOZ se pouze uvádí, že souhrn všeho, co 
osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby pak tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

Pojem „obchodní majetek“ je vymezen pouze pro daňové účely, a to pro účely daně z příjmů v § 4 odst. 4 (pro fyzické osoby) 
a v § 20c (pro právnické osoby) ZDP a pro účely daně z přidané hodnoty v § 4 odst. 4 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Přitom v každém z těchto daňových zákonů je obchodní majetek vymezen jinak.

Podle znění § 4 odst. 4 ZDP obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daně z příjmů rozumí:
část majetku poplatníka,

 o které bylo nebo je účtováno
 anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.

Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku 
naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci. Majetek lze do obchodního majetku zahrnout pouze při 
vedení daňové evidence anebo při vedení účetnictví. Pokud poplatník zakoupí hmotný majetek pro účely podnikání ve 
zdaňovacím období, kdy uplatňuje paušální výdaje, nemůže tento hmotný majetek vložit do svého obchodního majetku, 
protože obchodní majetek při vedení paušálních výdajů u poplatníka neexistuje. Majetek však zůstává v obchodním 
majetku poplatníka, který vede účetnictví, i když přejde na uplatnění výdajů procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 
ZDP, protože o tomto majetku i nadále účtuje.

Pokud není uvedeno jinak, pak kurzívou psané texty jsou doplnění Pěvy Čoukové.

6

ONLINE PODNIKATELSKÁ 
KONFERENCE  2020

CO SE UDÁLO A CO SE CHYSTÁ V ÚČTU A DANÍCH...?             

>> 11. - 13. 11. 2020 / Bohuňovice <<

>> 1. den <<

Ing. Pěva Čouková

Účetnictví

>> 2. den <<

Ing. Otakar Machala QUD

Daň z příjmů právnických 
osob  NOVÉ

>> 3. den <<

Ing. Mgr. Olga 
Hochmannová

Daň z přidané hodnoty

6. ROČNÍK

UZAVŘENÁ SKUPINA

Osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitých a movitých věcí
Ing. Ivan Macháček

» NAPROSTO POPRVÉ – KONFERENCE ONLINE – NAŽIVO «

ucetni-portal.cz/3-denni-podnikatelska-konference-2020-online-40-S.html

http://www.codexisuno.cz/a1f?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1g?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1h?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1h?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1i?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1j?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1k?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1k?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1l?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1l?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1j?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1m?lang=cs
http://www.codexisuno.cz/a1m?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/3-denni-podnikatelska-konference-2020-online-40-S.html
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK O PROBLEMATICE ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program DAŇOVÝ SPECIALISTA online, VII. ročník

Ing. Zuzana Rylová Ph.D. zde pro Vás má z oblasti fyzických osob – velmi podrobně v rozsahu 16 vyučovacích hodin:
 4. DEN – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů (natočeno dne 17. 6. 2020)
 5. DEN – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů (natočeno dne 18. 6. 2020)

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

K problematice fyzických osob je na Účetním Portále mnoho článků. Vybírám:

Ing. Ivan Macháček 
  Tichý společník a daň z příjmů
 Společnost (dříve sdružení) a daň z příjmů fyzických osob
 Daňové řešení zaměstnaneckých akcií a opcí
 Nové uplatnění odpočtu daňové ztráty podle zákona č. 299/2020 Sb.
 Daňové řešení podílových fondů
 Daňové řešení prodeje cenných papírů
 Zdanění příjmů z nájmu hmotného majetku dle § 9 ZDP, nabytého zděděním nebo darem
 Zdanění příjmů z nájmu fyzické osoby dle § 9 ZDP – 1. část
 Zdanění příjmů z nájmu fyzické osoby dle § 9 ZDP – 2. část

Ing. Eva Sedláková 
  Zdanění příjmů jednatele společnosti s ručením omezeným
  Příjmy z prodeje nemovitých věcí z hlediska daně z příjmů fyzických osob
 Pohledávky z hlediska daně z příjmů fyzických osob
 Změna způsobu uplatňování daňových výdajů
  Ukončení podnikání z hlediska daně z příjmů
  Přerušení podnikatelské činnosti
 Ukončení společnosti (sdružení) fyzických osob s 16 příklady
  Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci
  Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA 

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

WEBINÁŘ: CHYBY A OMYLY V PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Host: Ing. Jiří Klíma
26. 3. 2020

A mnoho přehledů a pomůcek od účetního Portálu…

Máme další videosemináře… webináře…

S členstvím balíček GOLD získáváte slevu na všechny produkty Účetního Portálu.

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

DAŇ Z PŘÍJMŮ 2020 – VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY

NOVINKA roku 2020

Zde naleznete 19 příkladů na problematiku fyzických osob.

Osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitých a movitých věcí
Ing. Ivan Macháček

https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/tichy-spolecnik-a-dan-z-prijmu-1736-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/spolecnost-drive-sdruzeni-a-dan-z-prijmu-fyzickych-osob-1699-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-reseni-zamestnaneckych-akcii-a-opci-1689-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/nove-uplatneni-odpoctu-danove-ztraty-podle-zakona-c-299-2020-sb-1685-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-reseni-podilovych-fondu-1681-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/danove-reseni-prodeje-cennych-papiru-1662-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zdaneni-prijmu-z-najmu-hmotneho-majetku-dle-9-zdp-nabyteho-zdedenim-nebo-darem-1642-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zdaneni-prijmu-z-najmu-fyzicke-osoby-dle-9-zdp-1-cast-1598-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zdaneni-prijmu-z-najmu-fyzicke-osoby-dle-9-zdp-2-cast-1602-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zdane-ni-pr-i-jmu-jednatele-spolec-nosti-s-ruc-eni-m-omezeny-m-1527-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prijmy-z-prodeje-nemovitych-veci-z-hlediska-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-1488-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pohledavky-z-hlediska-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-1449-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmena-zpusobu-uplatnovani-danovych-vydaju-1342-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/ukonceni-podnikani-z-hlediska-dane-z-prijmu-1341-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/preruseni-podnikatelske-cinnosti-1340-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/ukonceni-spolecnosti-sdruzeni-fyzickych-osob-s-16ti-priklady-1338-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/prechod-z-vedeni-ucetnictvi-na-danovou-evidenci-1326-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pr-echod-z-dan-ove-evidence-na-vedeni-u-c-etnictvi-1324-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-chyby-a-omyly-v-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-host-ing-jiri-klima-26-03-2020-160-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-2020-vyresene-priklady-132-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-chyby-a-omyly-v-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-host-ing-jiri-klima-26-03-2020-160-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/dan-z-prijmu-2020-vyresene-priklady-132-b.html
https://danovy-specialista.eu/
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
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ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop

ONLINE SEMINÁŘE

VŠIMLI JSTE SI, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE? 

BALÍČEK Č. 1

JIŽ PROBĚHLO, 
ZÁZNAM 

K DISPOZICI

1. Novinky DPH 2020 – podrobně Ing. Mgr. Olga Hochmannová 15. 4.2020

2.
Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním 
obchodě se zbožím v roce 2020 a jejich vliv na 
uplatňování DPH a celních předpisů

Marek Reinoha 21. 4.2020

3. Hmotný majetek v daních a účetnictví Ing. Jiří Klíma 29. 4.2020

4. Novinky v účetnictví a daních Ing. Ivana Pilařová 6. 5.2020

5. Chyby a omyly v přiznání právnických osob 
aneb daňové a nedaňové náklady Ing. Ivana Pilařová 13. 5.2020

6. Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví Ing. Pěva Čouková 20. 5.2020

BALÍČEK Č. 2

JIŽ PROBĚHLO, 
ZÁZNAM 

K DISPOZICI

1. Řádky daňového přiznání Ing. Jiří Klíma 26. 8. 2020

2. Daňové novinky 2020–2021 Ing. Ivana Pilařová 31. 8. 2020

3. Transformace základu daně Ing. Ivana Pilařová 1. 9. 2020

4. Pohledávky, závazky a jejich problémy 
z pohledu ZDP i DPH Ing. Jiří Klíma 23. 9. 2020

5. DPH – novely 2020, 2021 Ing. Mgr. Olga Hochmannová 29. 9. 2020

PŘIPRAVUJEME 6. Novela daňového řádu Ing. Tomáš Hajdušek 10. 11. 2020

BALÍČEK Č. 3 – MZDOVÝ

BALÍČEK Č. 4

PŘIPRAVUJEME 1. DPH na tržby poslední období – chyby a 
problémy Ing. Mgr. Olga Hochmannová 13. 1. 2021

PŘIPRAVUJEME 2. Řádky přiznání daně z příjmů právnických osob Ing. Ivana Pilařová 10. 2. 2021

PŘIPRAVUJEME 3. Roční zúčtování daně Ing. Milan Lošťák 15. 2. 2021

PŘIPRAVUJEME 4. Přiznání fyzické osoby – chyby a omyly Ing. Jiří Klíma 5. 3. 2021

PŘIPRAVUJEME 5. Přiznání právnické osoby – chyby a omyly Ing. Jiří Klíma 18. 3. 2021

PŘIPRAVUJEME 6. Novinky 1Q/2021 Ing. Ivana Pilařová 24. 3. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-3-mzdovy-set-6-online-seminaru-18-S.html
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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK O KONSOLIDACÍCH?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚČTO-ACADEMY 2020 – probíhá stále

Celý 14. den věnujeme s Liborem Vaškem tématu Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout.

Proběhne 24. 11. 2020

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

Kromě tohoto seriálu o konsolidaci získáte tyto články k problematice:
  Metodický dotaz – upozornění na problém novely účetních předpisů v oblasti konsolidovaných účetních 

závěrek (Ing. Lubomír Harna)
  Zásadní rozšíření povinnosti konsolidace – 1. díl (Ing. Lubomír Harna)
  Zásadní rozšíření povinnosti konsolidace – 2. díl (Ing. Lubomír Harna)
  Konsolidovaná účetní závěrka – Podklady pro konsolidaci –- 3. díl (Ing. Lubomír Harna)
  Konsolidační pravidla – 4. díl (Ing. Lubomír Harna)
  Konsolidovaná účetní závěrka - problém menšinových podílů na hospodářském výsledku v ekvivalenci 

(Ing. Lubomír Harna)

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA 

Pokud půjdete do balíčku GOLD, tady na Vás čeká ke konsolidaci skvělý webinář:

ÚČETNICTVÍ – KONSOLIDACE, IFRS, PROBLÉMY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Ing. Libor Vašek Ph.D.
30. 1. 2020

Konsolidace – 4. část – Vylučování vzájemných vazeb
Ing. Daniel Horad

DAŇOVÉ, ÚČETNÍ  
A MZDOVÉ TESTY 2020

46 VZDĚLÁVACÍCH TESTŮ / 15 OBLASTÍ / 16 ŠPIČKOVÝCH AUTORŮ

JEŠTĚ JE NEMÁTE?
testy2020.cz

PODÍVEJTE SE NA POZVÁNKY K TESTŮM OD NAŠICH UŽIVATELŮ

Ukázka z testu ZDP – 002 Obecně – Daň z příjmů právnických osob od Ing. Ivany Pilařové: 
9.  Spojenou osobou podle § 23 odst. 7 zákona vůči akciové společnosti není:

a) člen její dozorčí rady 
b) člen jejího představenstva 
c) ovládající osoba 
d) jiná právnická osoba s podílem na hlasovacích právech 30 %

ZNÁTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ?

2. ROČNÍK

https://ucto-academy.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-dotaz-upozorne-ni-na-proble-m-novely-u-c-etnich-pr-edpisu-v-oblasti-konsolidovany-ch-u-c-etnich-za-ve-rek-1053-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-dotaz-upozorne-ni-na-proble-m-novely-u-c-etnich-pr-edpisu-v-oblasti-konsolidovany-ch-u-c-etnich-za-ve-rek-1053-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zasadni-rozsireni-povinnosti-konsolidace-dil-1-997-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/zasadni-rozsireni-povinnosti-konsolidace-dil-2-1004-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovana-ucetni-zaverka-podklady-pro-konsolidaci-dil-3-1022-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidacni-pravidla-dil-4-1027-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovana-ucetni-zaverka-problem-mensinovych-podilu-na-hospodarskem-vysledku-v-ekvivalenci-593-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovana-ucetni-zaverka-problem-mensinovych-podilu-na-hospodarskem-vysledku-v-ekvivalenci-593-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetnictvi-konsolidace-ifrs-problemy-ucetni-zaverky-ing-libor-vasek-ph-d-30-01-2020-148-V.html
https://ucto-academy.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://testy2020.cz/
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Základní znaky tiché společnosti

Pro podnikatele, který pro zahájení nebo rozvoj podnikání nemá dostatek finančních prostředků a bohužel nezíská úvěr od 
bankovní instituce nebo zápůjčku od známého, může být vhodným řešením uzavření smlouvy o tiché společnosti a realizaci 
podnikání za účasti vkladu tichého společníka. Tichým společníkem se tato osoba nazývá proto, že tichý společník se 
neúčastní na podnikání druhé osoby přímo, ale jen pasivně, a to pouze poskytnutím svého vkladu do podnikání jiné osoby. 
Uzavřením smlouvy o tiché společnosti nevzniká obchodní společnost, ani se tím tichý společník nestává podnikatelem. 
Vymezení tiché společnosti nalezneme v § 2747 až § 2755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“ či „NOZ“).

  Smlouvou o tiché společnosti se tichý společník zavazuje ke vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání 
tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele. Současně se podnikatel ve smlouvě o tiché společnosti 
zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku (část čistého zisku z jeho podnikání). Smlouva o tiché společnosti 
nemá občanským zákoníkem povinně předepsanou písemnou formu. Uzavření v písemné formě lze však jen doporučit. 
Může totiž dojít k budoucím sporům mezi podnikatelem a tichým společníkem o obsahu smluvního ujednání a zachycení 
smlouvy v písemné formě může pak usnadnit dokazování sporných skutečností oběma smluvními stranami.

  Tichým společníkem může být jak fyzická osoba (podnikatel či nepodnikatel), tak i právnická osoba. Tichý 
společník nemá vliv na rozhodování o obchodních a dalších záležitostech podnikatelského subjektu. Jméno osoby 
tichého společníka zůstává navenek neznámo, tento tichý společník se nezapisuje ani v obchodním rejstříku v případě, 
že jde o tichého společníka podílejícího se na podnikání fyzické nebo právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, 
ani se nezapisuje v živnostenském rejstříku, ani nedochází k jeho registraci u finančního úřadu. Práva a povinnosti vůči 
třetím osobám z podnikání vznikají pouze podnikateli.

  Předmětem vkladu tichého společníka může být jednak peněžitý vklad (určitá peněžní částka), nebo nepeněžitý 
vklad (určitá movitá nebo nemovitá věc, určité právo, popřípadě jiná majetková hodnota využitelná podnikatelem 
k podnikání). Tichý společník předá podnikateli předmět vkladu bez zbytečného odkladu po vzniku tiché společnosti, 
nebo mu s ním umožní nakládat.

  Z § 2748 odst. 2 NOZ vyplývá, že je-li předmětem vkladu nemovitá věc, nabývá k ní podnikatel na dobu trvání 
tiché společnosti užívací a požívací právo. Je-li předmětem vkladu něco jiného, má se za to, že podnikatel nabyl 
k předmětu vznikem tiché společnosti vlastnické právo.

 Tichá společnost může být ujednána i k účasti tichého společníka jen na provozu některého ze závodů podnikatele. 
  Možnosti využití vkladu tichého společníka může jak fyzická osoba – podnikatel, tak všechny druhy obchodních 

korporací – společnost s r. o., akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Přitom 
podnikatelský subjekt může mít více tichých společníků a rovněž tak osoba se může stát na základě samostatných smluv 
tichým společníkem více podnikatelských subjektů.

  Pokud je smlouva o tiché společnosti uzavřena s obchodní korporací, vztahuje se na její podnikání a organizaci 
i zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“). Proto je třeba zohlednit i ustanovení § 34 ZOK, kde je 
stanoveno, že podíl na zisku obchodní korporace lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí 
jinak. Je-li jednou ze stran smlouvy o tichém společenství kapitálová společnost, vyžaduje se k její platnosti schválení 
nejvyšším orgánem společnosti, to je valnou hromadou. Pro společnost s r. o. to vyplývá ze znění §190 odst. 2 písm. j) 
ZOK a pro akciovou společnost to vyplývá ze znění § 421 odst. 2 písm. o) ZOK. U osobních společností musí smlouvu 
schválit všichni společníci.

1

Tichý společník a daň z příjmů
Autor: Ing. Ivan Macháček

Článků o tichém společenství je jako šafránu… Měli jste v účetnictví klienta někdy tuto formu? Pokud ano, jaký? Peněžitý, 
to by mohlo být jednoduché. Nepeněžitý? Jak oceníme v účetnictví? Je zde podobnost s vklady do společnosti? Řekla 
bych, že ani ne. Občanský zákoník ani zákon o korporacích nestanovuje povinnost ocenění vkladu movité věci, ponechává 
vše na společenské smlouvě. A zákon o daních z příjmů? Ten nějakou úpravu má.
Doporučuji si přečíst článek, je určitě zajímavý a pokud jste tento případ neměli, zítra Vám může přistát na stole.
Krásné dny přeje Pěva

16. 10. 2020

Tichý společník a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček

https://www.codexisuno.cz/9WH
https://www.codexisuno.cz/9WI
https://www.codexisuno.cz/9WJ
https://www.codexisuno.cz/9WK
https://www.codexisuno.cz/9WL
https://www.codexisuno.cz/9WM
https://www.codexisuno.cz/9WM
https://www.codexisuno.cz/9WN
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěvou Čoukovou a hosty: 

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 25. 11. 2020 v Bohuňovicích <<

PRŮBĚŽNĚ PROBÍHÁ CELÝ ROK

67 % NATOČENO PRŮBĚŽNĚ NAPLŇUJEME

Den Datum Lektor a téma Den Datum Lektor a téma

1.
26. 2. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost 
účetnictví, koncepční rámec českého účet-
nictví a IFRS, regulace účetnictví v EU a v ČR

9.
30. 9. 2020
JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Cenné papíry, podíly

2.
27. 2. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10.
1. 10. 2020
JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková 
Cenné papíry, podíly

3.
22. 4. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy 
pohledávek, insolvence

11. 23. 11. 2020
Ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči 
českým předpisům

4.
23. 4. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12. 24. 11. 2020
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

5.
26. 5. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13. 25. 11. 2020
Ing. Pěva Čouková
Přeměny

6.
27. 5. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému 
majetku

14. 14. 12. 2020
Ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné 
skutečnosti k účetnictví

7.
29. 6. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15. 15. 12. 2020
Ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha,  
odložená daň, cash flow8.

30. 6. 2020
JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

https://ucto-academy.cz/
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  Smlouva o tiché společnosti může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Z § 2754 NOZ vyplývá, že nebyla-li 
tichá společnost ujednána na určitou dobu, lze ji vypovědět nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období. 

 Tichá společnost se dále zrušuje v případech:
 a)  dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu, ledaže uhradí podíl na ztrátě nebo doplní 

vklad,
 b) ukončí-li se podnikání, kterého se týká tichá společnost,
 c)  bylo-li rozhodnuto o úpadku podnikatele nebo tichého společníka, zrušením konkursu po splnění rozvrhového 

usnesení, zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, anebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro 
nedostatek majetku.

  Po zániku tiché společnosti vydá podnikatel tichému společníkovi bez zbytečného odkladu vklad upravený 
o podíl na výsledku svého podnikání podle stavu ke dni zániku tiché společnosti.

Práva a povinnosti tichého společníka

  Tichý společník má právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů týkajících se podnikání, na němž se 
účastní, a proto je oprávněn požadovat stejnopis účetní závěrky (§ 2749 NOZ).

  Tichý společník se podle § 2751 NOZ podílí na zisku nebo na ztrátě podnikatele v ujednané výši, jinak ve výši 
určené vzhledem k výši jeho vkladu a zavedené praxi stran, popřípadě vzhledem k zvyklostem. Výše podílu tichého 
společníka se určí z čistého zisku. Vytváří-li podnikatel fond, se kterým nesmí libovolně nakládat, odečte se z čistého zisku 
zákonný příděl do takového fondu. Podíl na zisku vyplatí podnikatel do třiceti dnů po vyhotovení účetní závěrky a jejím 
případném schválení, je-li vyžadováno. Vklad tichého společníka se podle znění § 2752 NOZ nezvyšuje o jeho podíl 
na zisku, který nevybere.

  Tichý společník neručí za dluhy podnikatele, za tyto dluhy odpovídá podnikatel. Ve stanovených případech v § 2750 
NOZ však za dluhy podnikatele tichý společník ručí, a to ve dvou případech:

 a) jestliže je jeho jméno obsaženo ve jménu, popřípadě v obchodní firmě podnikatele,
 b)  jestliže prohlásí osobě, s níž jedná podnikatel o uzavření smlouvy, že oba podnikají společně (v tomto případě ručí za 

dluhy podnikatele vyplývající z uzavřené smlouvy).

  V případě, že v rámci podnikání vznikne podnikateli ztráta, v souladu se zněním § 2753 NOZ se na ztrátě podílí tichý 
společník stejně jako na zisku – v občanském zákoníku se výslovně uvádí, že k opačnému ujednání se nepřihlíží. O podíl 
tichého společníka na ztrátě se jeho vklad snižuje, přičemž tichý společník není povinen vklad o podíl na ztrátě 
doplnit. Pokud byl tichému společníkovi vyplacen podíl na zisku, není povinen jej při pozdější ztrátě vracet.

Příklad č. 1 – Peněžitý vklad tichého společníka

Podnikatel provozuje živnostenské podnikání a v současné době se potýká s nedostatkem finančních prostředků. 
Uzavře proto se svým otcem s příjmy ze závislé činnosti smlouvu o tiché společnosti, na základě které mu 
poskytne otec 800 000 Kč jako vklad tichého společníka. 

Ve smlouvě o tiché společnosti bude uvedena výše peněžního vkladu tichého společníka a rovněž určen podíl tichého 
společníka na zisku podnikatele. K výplatě části zisku vyplývajícího z podílu tichého společníka na výsledku podnikání se 
musí podnikatelský subjekt zavázat ve smlouvě o tichém společenství. 

Příklad č. 2 – Podíl na zisku a na ztrátě

Na základě uzavřené smlouvy o tiché společnosti činí peněžitý vklad tichého společníka 100 000 Kč, přičemž 
podíl tichého společníka na výsledcích podnikání činí 10 %. Za rok 2020 dosáhne podnikatel z podnikatelské 
činnosti čistý zisk ve výši 500 000 Kč. Za rok 2021 však vykáže podnikatel ztrátu ve výši 150 000 Kč.

Podíl tichého společníka na zisku dosáhne za rok 2020 výše 50 000 Kč. Za rok 2021 se pak podílí tichý společník na ztrátě 
ve výši 15 000 Kč a o tuto částku se sníží jeho vklad na tiché společnosti, a to na výši vkladu 85 000 Kč. Tichý společník 
není povinen svůj vklad o podíl na ztrátě doplnit (§ 2753 NOZ).

2

Tichý společník a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček

https://www.codexisuno.cz/9WO
http://www.codexisuno.cz/a2t?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/9WP
https://www.codexisuno.cz/9X0
https://www.codexisuno.cz/9X1
https://www.codexisuno.cz/9X1
https://www.codexisuno.cz/9X2
http://www.codexisuno.cz/a2u?lang=cs
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Daňové řešení vkladu tichého společníka

3.1 Peněžitý vklad
Peněžitý vklad tichého společníka nemá žádný daňový dopad ani u tichého společníka, ani u podnikatele. 
U tichého společníka se z hlediska ZDP nejedná o výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmu a u podnikatele 
není přijatý vklad zdanitelným příjmem.

3.2 Nepeněžitý vklad a jeho odpisování
Pokud je předmětem nepeněžního vkladu tichého společníka hmotný movitý majetek, který je součástí jeho 
obchodního majetku a tichý společník jej daňově odpisuje, pak se pro účely daně z příjmů postupuje u tichého 
společníka a podnikatele následovně:

  podle znění § 26 odst. 7 písm. a) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“), se uplatní 
u tichého společníka ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k vyřazení hmotného movitého majetku před 
koncem zdaňovacího období z důvodu vkladu hmotného movitého majetku tichého společníka, odpis ve výši 
jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 nebo § 32 ZDP, a to pokud je hmotný movitý majetek 
evidován u poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období. Po dobu trvání tiché společnosti vložený 
hmotný movitý majetek tichý společník neodpisuje, protože vkladem tohoto majetku do tiché společnosti pozbývá 
vlastnická práva k vloženému majetku; nemůže rovněž uplatnit jako daňový výdaj zůstatkovou cenu vloženého 
majetku.

  podle znění § 26 odst. 7 písm. b) ZDP uplatní podnikatelský subjekt odpis ve výši jedné poloviny ročního 
odpisu z hmotného movitého majetku nabytého v průběhu zdaňovacího období vkladem od tichého 
společníka a evidovaného u podnikatelského subjektu na konci zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje 
v odpisování započatém původním odpisovatelem podle § 30 odst. 10 ZDP.

  podle znění § 30 odst. 10 písm. c) ZDP poplatník u hmotného movitého majetku nabytého vkladem tichého 
společníka s bydlištěm nebo sídlem na území ČR spolu s nabytím vlastnických práv k tomuto majetku, 
pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem, pokud tichý společník měl před uskutečněním 
vkladu tento majetek zahrnut v obchodním majetku; to znamená, že poplatník odpisuje ze vstupní ceny, ze které 
odpisoval původní odpisovatel při zachování způsobu odpisování.

  po ukončení smlouvy o tichém společenství a vrácení majetku tichému společníkovi pokračuje tichý společník 
podle § 30 odst. 10 písm. d) ZDP v odpisování u hmotného movitého majetku nabytého vrácením jeho vkladu, 
pokud nabyl vlastnická práva k tomuto majetku.

Výše uvedené se vztahuje pouze na majetek, u kterého podnikatel nabyl vlastnických práv k tomuto majetku, tedy 
pouze na movitý majetek vložený jako vklad tichého společníka. Pouze u movitého majetku dochází k tomu, že 
podnikatel se stává vlastníkem tohoto vloženého majetku, pokud smlouva o tiché společnosti nestanoví jinak.

Při vložení nemovité věci jako vkladu tichého společníka zůstává tichý společník vlastníkem tohoto majetku 
a podnikatel nabývá k nemovité věci pouze na dobu trvání tiché společnosti užívací a požívací právo, a proto nemůže 
v tomto případě podnikatel odpisovat vloženou nemovitou věc tichým společníkem (§ 2748 NOZ).

Pokud je předmětem nepeněžního vkladu tichého společníka hmotný movitý majetek, který není součástí jeho 
obchodního majetku, pak se pro účely odpisování u podnikatele vkládaný majetek ocení reprodukční pořizovací 
cenou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, (dále jen „zákon o oceňování majetku“), a to zpravidla 
na základě zpracování odborného posudku soudním znalcem. Jedná se o obvyklou cenu, kterou se podle znění § 2 
odst. 1 zákona o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 
majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění; 
přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby.

3

Tichý společník a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček

https://www.codexisuno.cz/9X3
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Příklad č. 3 – Odpisy vloženého hmotného majetku tichým společníkem
Syn – zemědělský podnikatel uzavře smlouvu o tiché společnosti se společností s r.o., podnikající v zemědělské 
výrobě, kterou založil jeho otec a který je jediným společníkem společnosti, a vloží ke dni 1. 5. 2021 jako vklad 
tichého společníka do společnosti traktor, který má syn zařazen ve svém obchodním majetku a odpisuje jej 
ze vstupní ceny 600 000 Kč rovnoměrným způsobem od roku 2019 (odpisová skupina 2). V roce 2023 dojde ke 
zrušení smlouvy o tiché společnosti a vklad je navrácen podnikateli.
Stanovení daňových odpisů vloženého traktoru podle § 31 odst. 1 písm. b) ZDP

Zdaňovací 
období

Fyzická osoba – podnikatel Společnost s r.o.

Odpisy DZC1 Odpisy DZC

2019 600 000 Kč x 31 : 100  = 186 000 Kč 414 000 x x

2020 600 000 Kč x 17,25 : 100  = 103 500 Kč 310 500 x x

2021 0,5 x 600 000 Kč x 17,25 : 100  = 51 750 Kč 258 750 0,5 x 600 000 Kč x 17,25 : 100  = 51 750 Kč 207 000

2022 x x 600 000 Kč x 17,25 : 100  = 103 500 Kč 103 500

2023 0,5 x 600 000 Kč x 17,25 : 100  = 51 750 Kč 0 0,5 x 600 000 Kč x 17,25 : 100  = 51 750 Kč 51 750

Podnikatel si uplatní ve třetím roce odpisování, kdy dochází ke vkladu traktoru, poloviční daňový odpis ve výši 51 750 Kč 
a společnost s r.o. bude pokračovat v započatém odpisování a uplatní rovněž poloviční odpis 51 750 Kč. Ke dni 1. 5. 2021, 
kdy dochází ke vkladu traktoru do tiché společnosti, činí jeho daňová zůstatková cena 258 750 Kč, což je současně výše 
vkladu tichého společníka do společnosti podle smlouvy o tichém společenství.

Vzhledem k tomu, že v průběhu 5. roku odpisování traktoru je ukončena smlouva o tiché společnosti a traktor je 
navrácen tichému společníkovi, uplatní společnost s r. o. v tomto zdaňovacím období poloviční odpis ve výši 51 750 Kč, 
a podnikatel rovněž poloviční odpis 51 750 Kč.

Příklad č. 4 – Vklad hmotného majetku nepodnikatelem a jeho odpisování
Fyzická osoba – nepodnikatel vloží v červnu 2021 používaný osobní automobil jako vklad tichého společníka do 
podnikání svého kamaráda. Vklad je oceněn soudním znalcem na částku 180 000 Kč podle zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku, což je současně vstupní cena majetku podle § 29 odst. 1 písm. d) ZDP. Tato hodnota bude 
také výší vkladu do tiché společnosti podle smlouvy o tichém společenství. Podnikající fyzická osoba po převzetí 
osobního automobilu od tichého společníka zahájí daňové odpisování hmotného majetku zrychleným 
způsobem. V roce 2023 dojde ke zrušení smlouvy o tiché společnosti a vklad je navrácen fyzické osobě.
Podnikatel po převzetí automobilu od tichého společníka zahájí jeho odpisování zrychleným způsobem ze vstupní ceny 
stanovené odhadcem a po dobu trvání tiché společnosti uplatní do daňových výdajů následující výši daňových odpisů:

Zdaňovací období Daňové odpisy v Kč 

2021 180 000 Kč : 5  = 36 000

2022 2 x 144 000 Kč : (6 - 1)  = 57 600

2023 0,5 x 2 x 86 400 Kč : (6 - 2)  = 21 600

Zdanění podílu na zisku plynoucí tichému společníkovi 
ze zdrojů na území ČR

Ve všech níže uvedených případech platí povinnost srazit daň podnikatelským subjektem (plátcem daně) při výplatě, 
poukázání nebo připsání příslušného podílu na zisku ve prospěch tichého společníka v souladu se zněním § 38d odst. 
1 ZDP. Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku daně.

1 Daňová zůstatková cena

4

Tichý společník a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček
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4.1 Tichý společník – fyzická osoba je českým daňovým rezidentem
Z § 2 odst. 2 ZDP vyplývá, že poplatníci – fyzické osoby jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České 
republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území ČR jsou ti, kteří zde pobývají 
alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává 
každý započatý den pobytu. Bydlištěm se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho 
úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Podíl na zisku vyplácený tichému společníkovi z účasti na podnikání je u poplatníka 
daně z příjmů fyzických osob zdaňován podle § 8 odst. 1 písm. b) ZDP jako příjem z kapitálového majetku. Podíl na zisku 
tichého společníka podléhá zdanění podle § 36 odst. 2 písm. d) ZDP zvláštní sazbou daně (srážková daň) ve výši 15 % 
z podílu na zisku.  

Vzhledem k tomu, že podíl na zisku tichého společníka je zdaňován srážkovou daní, tichý společník již neuvádí čistý podíl na 
zisku do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

  Fyzická osoba (tichý společník) je podnikatel a vede daňovou evidenci nebo uplatňuje paušální výdaje
  Přijatý čistý podíl na zisku tichého společníka je příjmem poplatníka, který není zahrnován poplatníkem do daňového 

přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 Fyzická osoba (tichý společník) je podnikatel a vede účetnictví
  Tichý společník, který vede účetnictví, zaúčtuje přijatý podíl na zisku do výnosů a v rámci úpravy základu daně sníží 

v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob dosažený výsledek hospodaření o výši přijatého čistého podílu na 
zisku tichého společníka, protože zdanění podílu na zisku již provedl srážkovou daní plátce.

 Fyzická osoba (tichý společník) je nepodnikající osobou
  Fyzická osoba nezahrnuje přijatý čistý podíl na zisku tichého společníka do daňového přiznání, ani se nepromítá do 

ročního zúčtování daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani.

Příklad č. 5 – Zdanění podílu na zisku
Podnikatel (fyzická osoba) ze svých podnikatelských prostředků vložil v roce 2020 peněžitý vklad jako tichý 
společník do podnikání svého otce. Za zdaňovací období roku 2020 obdrží v březnu roku 2021 čistý podíl na 
zisku ve výši 59 500 Kč. Podnikatel uplatňuje výdaje procentem z příjmů.
Vyplacený podíl na zisku tichého společníka ve výši 59 500 Kč je čistým podílem na zisku, který je již zdaněn srážkovou 
daní ve výši 15 %, kterou odvádí plátce. Proto se tato částka neprojeví žádným způsobem u tichého společníka v daňovém 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021. Plátce daně (otec) z vypláceného podílu na zisku odvede z hrubého 
podílu na zisku tichého společníka ve výši 70 000 Kč srážkovou daň ve výši 10 500 Kč.

Příklad č. 6 – Zvýšení vkladu o podíl na zisku
Fyzická osoba vložila v roce 2018 jako tichý společník peněžitý vklad do rodinné společnosti s r. o. ve výši 
500 000 Kč, přičemž dohodnutý podíl účasti tichého společníka na zisku a na ztrátě činí podle uzavřené písemné 
smlouvy o tiché společnosti 30 %. Společnost dosáhne za rok 2020 zisk po zdanění ve výši 254 000 Kč. Tichý 
společník se dohodl se společností před výplatou podílu na zisku, že o podíl na zisku na podnikání zvýší svůj 
vklad tichého společníka.
Přiznaný podíl na zisku tichého společníka činí 76 200 Kč. Společnost s r. o. odvede srážkovou daň z přiznaného podílu 
na zisku tichého společníka ve výši 11 430 Kč. Vklad tichého společníka bude navýšen z částky 500 000 Kč na novou výši 
564 770 Kč.

4.2 Tichý společník – právnická osoba je českým daňovým rezidentem
Z ustanovení § 17 odst. 3 ZDP vyplývá, že poplatníci – právnické osoby jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají 
na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen.

V případě, že tichým společníkem je právnická osoba, pak podíl na zisku tichého společníka podléhá rovněž zdanění 
podle § 36 odst. 2 písm. d) ZDP zvláštní sazbou daně (srážková daň) ve výši 15 % z podílu na zisku.    

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který v průběhu zdaňovacího období obdrží podíl na zisku tichého společníka 
a tento zaúčtuje ve svém účetnictví jako výnos, sníží v rámci úpravy výsledku hospodaření na základ daně v daňovém 
přiznání k dani z příjmů právnických osob dosažený výsledek hospodaření o výši přijatého čistého podílu na zisku tichého 
společníka, jehož zdanění již provedl srážkovou daní plátce. 

Tichý společník a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček
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4.3 Tichý společník je českým daňovým nerezidentem
Podle znění § 2 odst. 3 ZDP jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v § 2 
odst. 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na 
příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22 ZDP). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze 
za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy 
plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.
Podle znění § 17 odst. 4 ZDP jsou poplatníci daně z příjmů právnických osob daňovými nerezidenty, pokud nemají na území 
České republiky své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se 
vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.
Za příjem ze zdrojů na území ČR se u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob, kteří nejsou českými rezidenty, 
považuje podle § 22 odst. 1 písm. g) bod 3 ZDP rovněž část zisku po zdanění vyplácená tichému společníkovi. Z tohoto 
podílu na zisku se provede srážka daně ve výši 15 % podle § 36 odst. 1 písm. b) bod 1. ZDP. To vše platí v případě, pokud 
není ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění uvedeno jinak. 

Zdanění podílu na zisku plynoucí tichému společníkovi 
ze zdrojů ze zahraničí 

Fyzická osoba může být i tichým společníkem podnikatelského subjektu se sídlem v zahraničí. V tomto případě zdanění 
podílu na zisku tichého společníka – fyzické osoby ze zdrojů ze zahraničí proběhne podle § 8 odst. 4 ZDP. Podíl na zisku 
nesnížený o výdaje tvoří dílčí základ daně podle § 8 ZDP (příjmy z kapitálového majetku) a bude zdaněn v daňovém přiznání 
fyzické osoby spolu s ostatními příjmy, 
Pokud bude tichým společníkem právnická osoba, která se svým vkladem podílí na podnikání subjektu se sídlem v zahraničí, 
tvoří podíl na zisku ze zahraničí ve výši včetně daně sražené v zahraničí samostatný základ daně podle § 20b odst. 1 ZDP 
a zdaní se podle § 21 odst. 4 ZDP sazbou daně 15 % ze samostatného základu daně zaokrouhleného na celé tisícikoruny dolů.

Kurzívou psané texty jsou doplnění Pěvy Čoukové, která byla konzultována s JUDr. Lucií Joskovou, Ph.D., LL.M.

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ VÍC

Víte, že máme na Účetním Portálu příklad, který kolega nezmiňuje? Těžko říci, zda úmyslně, či ne. Zcela 
určitě vím, že názor na případ v mém příkladu řešený není jednotný. A jak už to u nás bývá, vyjadřujeme 
náš názor. Konzultováno s kolegyní Zuzanou Rylovou. 

Oč jde?

Máte vklad tichého společníka a následují ztráty… Jak je to po rekodifikaci? Doporučuji si doplnit znalosti mým příkladem. 
Který příklad Vám doporučuji? ČÚS-018-001 – Tichý společník od novely NOZ

5

Tichý společník a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček
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Úvod

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie 
a v oblasti zamezení dvojího zdanění, byl mimo jiné novelizován s účinností od 1. 9. 2020 zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (v textu „ZDPH“). 

Poměrně velkou pozornost mezi změnami, které tato novela přinesla, vyvolaly změny podmínek pro osvobození při 
dodání zboží do jiného členského státu, zejména způsob, jakým se prokazuje, že zboží bylo skutečně přepraveno či 
odesláno do jiného členského státu. Pro prokázání přepravy či odeslání zboží do jiného členského státu jsou stanoveny 
důkazní prostředky nařízením Rady č. 2018/1912 (Prováděcí nařízení Rady EU č. 2018/1912, kterým se mění prováděcí 
nařízení (EU) č. 282/2011 pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství, dále jen „nařízení Rady 
č. 2018/1912“ či jen „nařízení“.)

Prokazování přepravy či odeslání zboží do jiného 
členského státu podle nařízení

Podle novelizovaného ustanovení § 64 odst. 5 ZDPH musí plátce prokázat, že zboží bylo skutečně přepraveno či odesláno 
do jiného členského státu, aby mohl uplatnit u dodání osvobození od daně. Konkrétní doklady, kterými lze doložit 
přepravu či odeslání zboží do jiného členského státu, stanoví čl. 45a nařízení Rady č. 2018/1912. Ustanovení § 64 odst. 5 
ZDPH na toto nařízení pouze odkazuje.

Podle nařízení by měl dodavatel vlastnit alespoň dva z důkazních prostředků stanovených čl. 45a nařízení, např: 

  písemné potvrzení od pořizovatele, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do členského státu určení, toto potvrzení 
by mělo mít náležitosti stanovené rovněž v čl. 45a nařízení a mělo by být pořizovatelem poskytnuto nejpozději desátý 
den měsíce následujícího po dodání zboží,

  dokumenty týkající se přepravy nebo odeslání zboží, případně jiné dokumenty potvrzující přepravu zboží, jako např. 
pojistka na přepravované či odeslané zboží, 

  bankovní doklady potvrzující uhrazení za přepravu či odeslání zboží,

  potvrzení skladovatele v členském státě určení zboží a další.

Problémem v praxi je, že tyto předepsané důkazní prostředky odpovídají spíše situaci, kdy pro dodavatele provádí 
přepravu či odeslání zboží externí přepravce, dodávka zboží je v průběhu přepravy pojištěna atd. Ve skutečnosti se však 
přeprava zboží realizuje i jinými způsoby, např. zboží může podnikatel či jeho zaměstnanec vézt vlastním motorovým 
vozidlem, takže uvedené důkazní prostředky není schopen předložit, nebo může být podle smlouvy za přepravu zboží 
do jiného členského státu odpovědný odběratel (což směrnice1 i ZDPH připouštějí), takže pro dodavatele je obtížnější 
požadovaný počet předepsaných dokladů získat.
Navíc důkazní prostředky, které plátce v souladu s nařízením předloží, tvoří podle uvedeného čl. 45a nařízení pouze 
vyvratitelnou domněnku.

1  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice“)

1

2

Výklad Evropské komise připouští i jiné 
důkazní prostředky o přepravě zboží 
do jiného členského státu – novela ZDPH
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Zásadní novela ZDPH prostřednictvím novelovaných evropských předpisů v oblasti prokazování dopravy či odeslání zboží 
jednoznačně precizuje důkazní prostředky. Očekávali bychom, že bude nezbytné je 100% splnit. A je tomu skutečně tak? 
Nebo vše dopadlo ve finále úplně jinak? Nenechte si ujít.
P.
Pěva Čouková, zakladatelka a    Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

9. 10. 2020

Výklad Evropské komise připouští i jiné důkazní prostředky  
o přepravě zboží do jiného členského státu – novela ZDPH

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-343-2020-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-2155-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-343-2020-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-2155-x.html
https://www.codexisuno.cz/9Vn
https://www.codexisuno.cz/9Vn
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.codexisuno.cz/9Vo
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.codexisuno.cz/9Vo
https://www.codexisuno.cz/9Vo
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-smernice-rady-2006-112-es-ze-dne-28-listopadu-2006-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-126-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-smernice-rady-2006-112-es-ze-dne-28-listopadu-2006-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-126-w.html
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Výklad EK a Generálního ředitelství pro daně a celní unii 
v Bruselu – postup v případě, kdy dodavatel nepředloží 
důkazní prostředky vyžadované nařízením 

K výše uvedeným změnám legislativy DPH byly publikovány „Vysvětlivky ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-
off stock, plnění v řetězci a osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně“ (dále jen „Vysvětlivky“), připravené 
Evropskou komisí a Generálním ředitelstvím pro daně a celní unii v Bruselu. 

Tyto „Vysvětlivky“ nepochybně budou pro praxi velmi důležité, protože nabízejí i jiné možnosti prokazování než jen 
prostřednictvím dokladů stanovených v nařízení. 

Jak je uvedeno v těchto „Vysvětlivkách“, pokud nejsou splněny podmínky nařízení, nelze automaticky odepřít 
osvobození od daně. V takovém případě je na dodavateli, aby prokázal, že přeprava zboží do jiného členského 
státu se uskutečnila a podmínky osvobození od daně jsou splněny; pro tyto případy je tedy situace stejná, jako 
byla před vstupem čl. 45a nařízení v účinnost. 

V takových případech je tedy v zájmu každého plátce, aby si obstaral jakékoliv jiné důkazní prostředky, jakékoliv doklady 
prokazující, že přeprava či odeslání zboží do jiného členského státu se uskutečnily. 

Za jakých podmínek může správce daně odmítnout 
osvobození dodávky zboží od daně

Ve „Vysvětlivkách“ je také vyloženo, za jakých okolností správce daně může odmítnout uznat osvobození dodávky zboží 
od daně. Podle těchto „Vysvětlivek“ by bylo nezbytné, aby správce daně, který zpochybní nárok na osvobození od daně 
při dodání zboží do jiného členského státu, měl důkazní prostředky prokazující, že zboží nebylo ve skutečnosti odesláno 
či přepraveno do členského státu určení. Tak tomu může být podle „Vysvětlivek“ např. v případě, kdy správce daně při 
kontrole zjistí, že zboží je stále ve skladu dodavatele, nebo když zjistí, že v průběhu přepravy došlo ke zničení zboží před 
opuštěním území členského státu odeslání či zahájení přepravy zboží. Pokud má správce daně doklady potřebné pro 
vyvrácení domněnky, že zboží bylo do jiného členského státu přepraveno, osvobození od daně se neuplatní.    

V souladu s těmito „Vysvětlivkami“ připravuje metodickou informaci GFŘ, tato metodická informace je v současné době 
v připomínkovém řízení a bude dokončena a publikována v nejbližší době. Také v této metodické informaci by mělo být 
uvedeno, že uskutečnění přepravy zboží do jiného členského státu je možné prokázat i jinými důkazními prostředky, než 
jsou stanoveny v nařízení. 

Jaké náhradní důkazní prostředky lze využít

Plátce, který nemůže předložit důkazní prostředky stanovené v nařízení, by měl použít jakékoliv jiné důkazní prostředky, 
které s ohledem na charakter zboží a způsob dodání má k dispozici. Lze doporučit i např. doložení přepravy do místa určení 
fotografií, např. pořízenou mobilním telefonem, případně podle okolností lze použít i účetní dokumenty prokazující, že 
určený zaměstnanec vykonal konkrétního dne pracovní cestu do jiného členského státu apod. K těmto důkazům si plátce 
může vždy vyžádat písemné potvrzení pořizovatele o pořízení zboží v zemi určení, s náležitostmi stanovenými v čl. 45a 
odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení.   

Pokud se jedná o situaci, která je rovněž zmíněna ve „Vysvětlivkách“, kdy zboží je v průběhu přepravy před vstupem do 
členského státu určení zničeno, takže nelze prokázat, že do členského státu určení bylo dopraveno a nelze z toho důvodu 
uplatnit osvobození od daně podle § 64 ZDPH (resp. čl. 138 směrnice), považujeme za vhodné upozornit, že ani v takovém 
případě není nutné uplatnit na dodávku daň. Pokud dojde v průběhu přepravy k nějaké škodní události, měl by plátce mít 
důkazy dokládající, že ke škodě došlo, např. podle okolností zápisy policie, doklady od pojišťovny, dokumenty dokládající 
řízení o náhradě škody s přepravcem apod. V takovém případě, kdy prokáže, že došlo ke škodní události a ke zničení zboží, 
není zničené zboží předmětem daně. 

Uvedenou novelu ZDPH lze nalézt na této adrese Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České 
republiky nebo na Účetním Portálu ZDE.

Výklad EK a GŘ lze nalézt na této adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/explanatory_notes_2020_
quick_fixes_cs.pdf nebo na Účetním Portálu ZDE. Vysvětlivky jsou velmi obsáhlé, výklad k doložení přepravy zboží je od 
str. 76.
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Výklad Evropské komise připouští i jiné důkazní prostředky  
o přepravě zboží do jiného členského státu – novela ZDPH

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
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https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/konsolidovane-zneni-provadeciho-narizeni-rady-eu-c-282-2011-ze-dne-15-brezna-2011-kterym-se-stanovi-provadeci-opatreni-ke-smernici-2006-112-es-o-spolecnem-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-125-w.html
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

OKAMŽITĚ KE ZHLÉDNUTÍ

KDEKOLIV / KDYKOLIV

ukázka
• výukové materiály součástí
• MP3 (můžete poslouchat kdekoliv)

• video (můžete zastavovat, můžete 
se vracet zpět)

NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

 1. DEN   -   Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – krok za krokem projití zákonem
 2. DEN  -  Ing. Mgr. Olga Hochmannová –Daň z přidané hodnoty – krok za krokem projití zákonem
 3. DEN   - Ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady
 4. DEN   -  Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů
 5. DEN   -  Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů
 6. DEN   -  plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň
 7. DEN   - Ing. Věra Engelmannová – Daň z nabytí nemovitých věcí
 8. DEN   - Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob
 9. DEN   - Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – příklad
 10. DEN  - Mgr. Barbora Bubeníčková – Daňový řád – vymáhání
 11. DEN  - Ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí
 12. DEN  - JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád –obecně
 13. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 14. DEN  - Bc. Martin Mikuš – Silniční daň
 14. DEN  - Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady
 15. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 16. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 17. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví

137
hodin výuky

17
dnů

12
špičkových lektorů

Podívejte se na reference od absolventů 
Daňového specialisty a úspěšných 

absolventů zkoušek na daňového poradce.
Další reference naleznete na stránkách.

https://danovy-specialista.eu/
https://danovy-specialista.eu/
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plánuje. K jejímu pochopení je nutno podrobně se seznámit s rozsudky ÚS, NSS a SEDU  ve věcech AGROBET CZ, Kovové profily 
a FARIA na toto téma, jejichž judikatorní závěry jsou v této otázce i přes novou pozitivní právní úpravu zcela jistě zásadní.
Podle důvodové zprávy je ambicí nové úpravy „řešení reagující na poptávku ze strany daňových subjektů, které aktivně plní svoje 
daňové povinnosti, nicméně se nevyhnou situacím, kdy je jim díky pochybnostem týkajícím se pouze malé části tvrzených skutečností 
zadržován celý daňový odpočet do doby, než budou ukončeny příslušné kontrolní postupy a ukončeno vyměřovací řízení. Cílem je 
vytvoření koncepce umožňující nezadržovat celý daňový odpočet, ale pouze tu jeho část, o níž vznikly pochybnosti či nejasnosti, 
a proto je nutné ji podrobit kontrole. Tímto bude umožněno zbývající část daňového odpočtu, resp. vratitelného přeplatku z něj 
vzniklého, vrátit daňovému subjektu bez nutnosti čekat, jak dopadne vyjasnění pochybností o části, kterou je nutné zkontrolovat.
Do daňového řádu, jakožto obecného předpisu pro správu daní, se navrhuje zařadit institut zálohy na daňový odpočet. Jeho cílem 
je umožnit dílčí vyplacení nárokovaného daňového odpočtu, který dosud nebyl stanoven. Institut zálohy na daňový odpočet nemá 
povahu dílčího stanovení daně. Předepsání zálohy na daňový odpočet není determinující pro vyměřovací či doměřovací řízení, 
jehož výsledkem bude stanovení daně, resp. daňového odpočtu. Jedná se o instrument z platební roviny daňového řízení, čemuž 
odpovídá jeho název a systematické zařazení.“
Smyslem přijaté úpravy je zjednodušeně řečeno umožnit správci daně vyplatit bez zbytečného prodlení v přiměřené době 
od zahájení daňové kontroly tu část nadměrného odpočtu, kterou správce daně již nehodlá prověřovat. Spory se dají v praxi 
očekávat v otázce toho, co je onou nespornou částí nadměrného odpočtu, tedy tou částí nadměrného odpočtu, kterou již 
správce daně nehodlá nadále prověřovat.
Ústavní soud ze své ústavní roviny velmi stručně vymezil nespornou část nadměrného odpočtu jako tu část nadměrného 
odpočtu odvozenou od těch zdanitelných plnění, která jako nesporná nemohou být předmětem prověřování.

Velká novela daňového řádu
Ing. Tomáš Hajdušek

ONLINE NOVINKOVÉ 
SEMINÁŘE S PĚVOU

»  5 on-line odpoledních seminářů v rozsahu minimálně  
2 x 1,5hodiny

»  se záznamem tzv. „na věky“
»  s podporou Pěvy a zdrojováním
»  s možností pokládat mi dotazy
»   bude-li potřeba, budu dělat pošťáka a zjistím  

odpovědi následně

Zorientujeme se ve světě současných COVIDOVÝCH informací
Zjistíme, co platí a co neplatí v současné době
Zjistíme, co platí a co neplatí ve světě daní a účta
Povíme si, jak se v informacích vyznat
Rozmotáme si,  co platí a co je jen příslib, něco, co možná takto nikdy nebude
Určitě také, co se chystá
Novinky z koordinačních výborů
Novinky z judikátů

04.11. 2020 – 06.01.2021

www.ucetni-portal.cz/online-novinkove-seminare-s-pevou-39-S.html

https://www.ucetni-portal.cz/online-novinkove-seminare-s-pevou-39-S.html


Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

DPH služby z jiných  
členských států 

9. 7. 2020

WEBINÁŘ

1 h 28 m
in

Ing. Jiří Klíma
Ing. Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLDNovinky s Pěvou – září 2020

24. 9. 2020

WEBINÁŘ

1 h 39 m
in

Ing. Pěva Čouková

Imunita, zdraví a cesta životem

3. 11. 2020

WEBINÁŘ

1 h 56 m
in

Ritta Oprchalová
Ing. Pěva Čouková

DÁRKEM 
PRO VŠECHNY Novinky s Pěvou – říjen 2020

28. 10. 2020

WEBINÁŘ

1 h 28 m
in

Ing. Pěva Čouková

Aktuální problémy DPH

14. 10. 2020

WEBINÁŘ

1 h 56 m
in

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Ing. Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD DPH – Dodání zboží do EU 

1. 10. 2020

WEBINÁŘ

1 h 25 m
in

Ing. Jiří Klíma
Ing. Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

DÁRKEM 
PRO VŠECHNY

DÁRKEM 
PRO VŠECHNY

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-sluzby-z-jinych-clenskych-statu-09-07-2020-19-00-188-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-s-pevou-zari-2020-24-09-2020-19-00-190-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-imunita-zdravi-a-cesta-z-ivotem-utery-3-11-2020-19-00-199-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-s-pevou-rijen-2020-streda-28-10-2020-19-00-200-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktualni-problemy-dph-streda-14-10-2020-19-00-198-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-dodani-zbozi-do-eu-01-10-2020-19-00-196-V.html

