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Daňové novinky  

Přímé da ně  

Daňové změny v oblasti zdanění 

investičních fondů 
 

V červnovém vydání dReportu jsme vás informovali 

o pozměňovacím návrhu v rámci plánované změny zdanění 

základních investičních fondů. 19. července 2018 byl přijat 

zákon (s účinností od 1. ledna 2019), jenž obsahuje zúžení 

definice základního investičního fondu a vyjímá z definice 

ty fondy, jejichž akcie jsou pouze přijaty k obchodování na 

evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky 

vyjmenované zákonem. Tyto fondy budou nově podléhat 

standardní korporátní sazbě 19 % a ne současné sazbě ve výši 

5 %.  

Jak jsme již dříve uvedli, důvodem zavedení této změny byla 

dle Senátu snaha vyloučit z definice základních investičních 

fondů ty fondy, které jsou pouze zaregistrované na 

regulovaném trhu, aniž by reálně prováděly investiční činnost. 

Výhody nižšího zdanění tak budou v důsledku novely nově 

čerpat jen fondy, které aktivně investují na finančních trzích. 

Dle přijaté novely zákona se za základní investiční fond 

považuje i fond, který je přijatý k obchodování na evropském 

regulovaném trhu, ale žádný poplatník daně z příjmů 

právnických osob nemá podíl na základním kapitálu tohoto 

investičního fondu 10 % nebo více; podíly spojených osob, 

které jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, se 

pro tyto účely splnění této podmínky považují za podíly 

jednoho poplatníka; tato podmínka se považuje za splněnou 

i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na 

základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího 

období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, 

nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší 

než 12 měsíců, a pokud daný fond neprovozuje živnostenské 

podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 

Výše uvedené omezení se tak bude nově vztahovat na ty 

fondy, které jsou považovány za základní investiční fond podle 

zákona o daních z příjmů pouze z titulu toho, že jsou přijaty 

k obchodování na evropském regulovaném trhu a současně 

jsou vlastněny v rámci skupiny nebo omezeným počtem 

společníků, kdy podíl každého společníka je 10 % a více. 

Tato novela platí pro daňové povinnosti, které započaly po 

účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2019.  

Kateřina Pechová 

kpechova@deloittece.com 

Tereza Gebauer 

tgebauer@deloittece.com 

 

Paušální výdaje pro podnikatele se nezvýší 
 

Poslanecká sněmovna zamítla pozměňovací návrh, který měl 

vrátit maximální částku paušálních výdajů na loňskou výši, 

tj. oproti příjmům 2 mil. Kč ročně. Zůstává tak pro všechny 

příjmy ze samostatné činnosti možnost uplatnit paušální 

výdaje jen oproti příjmům do 1 mil. Kč ročně (příjmy nad tuto 

částku jsou zdaňovány v hrubé výši). Podnikatelé a živnostníci 

si musejí dobře spočítat, jestli se jim nevyplatí více odečet 

skutečných výdajů; pokud se rozhodnou způsob uplatňování 

výdajů změnit, je potřeba myslet na speciální povinnosti 

související s touto změnou, např. dodanění pohledávek atd.  

Lucie Rytířová 

lrytirova@deloittece.com 

 

Aktuálně k implementaci ATAD 
 

Návrh novely zákona o daních z příjmů, který je součástí 

vládního balíčku novel daňových zákonů, jejímž primárním 

cílem je implementovat od 1. ledna 2019 Evropskou směrnici 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem – ATAD, čeká 

v Poslanecké sněmovně na projednání v prvním čtení. Začíná 

se tak vznášet otazník nad tím, zda návrh novely stihne projít 

celým legislativním procesem do konce roku. 

Finanční správa s ohledem na komplexitu nových ustanovení 

implementované směrnice (zejména definici a výpočet 

uznatelnosti úroků a finančních nákladů z půjček, CFC pravidla  

aj.) připravuje metodiku, kde by postup dle nových ustanovení 

a definice měly být detailněji popsány a vysvětleny na 

konkrétních příkladech. Zatím není jisté, jakou formu bude 

metodika mít, ani kdy by ji finanční správa měla zveřejnit. 

Další vývoj budeme i nadále sledovat. Blíže se tomuto tématu 

budeme věnovat v rámci našeho pravidelného webcastu 2.10.  

Tereza Gebauer 

tgebauer@deloittece.com 

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com 

Přímé daně 
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Nepřímé daně  

Novela zákona o DPH 
 

Technická novela zákona o DPH, která by měla rozsáhle měnit 

pravidla v mnoha oblastech (zdanění poukázek, vystavování 

opravných daňových dokladů, možnost opravy daně 

u nedobytných pohledávek apod.), nebyla ještě ani 

projednána Poslaneckou sněmovnou. Je velmi 

pravděpodobné, že její účinnost bude odložena 

o několik týdnů (případně až měsíců). 

Podobný osud nejspíše postihne i novelu zákona o EET, 

v rámci které měla být rozšířena aplikace snížené sazby daně 

na další plnění (točené pivo, služby úklidu domácností apod.) 

Tomáš Brandejs 

tbrandejs@deloittece.com 

 

 

Judikatura SDEU 
 

V rámci dvou případů (C-422/17 Scarpa Travel a C-552/17 

Alpenchalets Resorts) generální advokát Soudního dvora EU 

popisuje režim zdanění služeb při aplikaci zvláštního režimu 

pro cestovní služby. Dovozuje, že by měly být zatíženy daní 

i zálohy přijaté předem (český zákon o DPH toto nevyžaduje). 

Dále zásadně rozšiřuje vnímání toho, co lze za cestovní službu 

považovat (zde je sporné, jak bude SDEU na poměrně 

kontroverzní názor generálního advokáta reagovat a jak 

by mohl takový názor generálního advokáta ovlivnit výklad 

českého zákona o DPH). 

Další zajímavé myšlenky generálního advokáta lze nalézt 

v případu C-502/17 C&D Foods. Ten se týká prodeje podílu 

na dceřiné společnosti, do té doby jen pasivně drženého 

mateřskou holdingovou společností. Jak ukazuje generální 

advokát, za určitých okolností je možné uvažovat o nároku 

na odpočet daně z přijatých plnění souvisejících s prodejem 

(konkrétně z poradenských služeb poskytnutých holdingové 

společnosti). 

Tomáš Brandejs 

tbrandejs@deloittece.com 

 

 

Nepřímé daně 
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Mezinárodní z daně ní  

Přehled novinek 
 

BEPS Akce 15: Vytvoření mnohostranného nástroje 

Austrálie, Česká republika, Kazachstán, Kuvajt, Švýcarsko 

a Panama v uplynulých dnech schválily mnohostranný nástroj 

(MLI). V České republice předložilo ministerstvo financí návrh 

k ratifikaci mnohostranného nástroje oběma komorami 

parlamentu dne 29. srpna 2018. OECD průběžně aktualizuje 

seznam signatářů, kde je kromě názvu zemí, které nástroj 

ratifikovaly, uvedeno také datum, kdy tento nástroj 

v příslušných jurisdikcích nabude účinnosti. Seznam je 

dostupný zde. 

Belgie: otázky a odpovědi k daňovému odpočtu pro 

inovace 

Dne 26. července 2018 zveřejnila belgická daňová správa 

odpovědi na často kladené dotazy, které se týkají odpočtu 

příjmů z inovací, jenž nahradil stávající odpočet příjmů 

z patentů. V rámci odpočtu příjmů z inovací si mohou 

způsobilí plátci daně z příjmů právnických osob odečíst 

ze svého základu daně až 85 % způsobilých čistých příjmů 

(tj. po odečtení nákladů) z inovací. Mezi hlavní odpovědi na 

často kladené otázky patří následující: duševní vlastnictví, ke 

kterému se odpočet příjmů vztahuje, musí být v rozvaze 

společnosti vykázáno jako nehmotné dlouhodobé aktivum. 

Výdaje na výzkum a vývoj, které se přímo nevztahují 

k výsledkům inovací, nelze odečíst z hrubých příjmů z inovací. 

Takovými výdaji jsou například úrokové výdaje, stavební 

náklady i další náklady. 

Aktuálně k implementaci ATAD v Chorvatsku  

Chorvatské ministerstvo financí zahájilo připomínkové řízení 

návrhů daňových zákonů, které by mimo jiné měly zajistit 

soulad domácí legislativy se směrnicí EU proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem (ATAD) s účinností od 1. ledna 2019. 

Nově navrhovaná pravidla, která se týkají omezení 

odčitatelnosti výpůjčních nákladů odvozených z půjček 

poskytnutých spojenými i nespojenými osobami, by měla být 

aplikována paralelně se stávajícími pravidly nízké kapitalizace 

omezující odčitatelnost úrokových nákladů vzniklých z půjček 

poskytnutých spojenými osobami. Nová legislativa by měla 

rovněž zavést pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti 

(tzv. CFC rules) vztahující se na pasivní příjmy (včetně dividend, 

úroků nebo jiných příjmů z finančních aktiv, licenčních 

poplatků nebo jiných příjmů z duševního vlastnictví a příjmů 

z finančního leasingu), které jsou zdaněny v zahraniční 

jurisdikci s nízkou daňovou sazbou. Další návrh zákona by 

rozšířil předmět dvacetiprocentní srážkové daně již 

uvalovanou na odměnu za služby poskytované dodavateli – 

nerezidenty v nespolupracujících jurisdikcích (na základě 

seznamu zpracovávaného EU) o dividendy a další podobné 

úhrady těmto osobám za předpokladu, že mezi Chorvatskem 

a nespolupracující jurisdikcí není účinná žádná daňová 

dohoda.  

Lucembursko: přístup k informačnímu věstníku proti praní 

špinavých peněz  

6. srpna 2018 byl zveřejněn návrh zákona implementujícího 

směrnici EU o přístupu daňových správ k informacím proti 

praní špinavých peněz. Návrh zákona, který platí od 10. srpna 

2018, mění následující zákony: zákon o administrativní 

spolupráci v oblasti zdanění, zákon vztahující se ke 

společnému standardu o oznamování (CRS) a zákon 

o vykazování podle zemí (CbC reporting).   

Malta aktualizuje pokyny pro odpočet fiktivních úroků 

Maltský daňový komisař vydal 8. srpna 2018 aktualizovanou 

verzi pokynů pro odpočet tzv. fiktivních úroků pro rok 2018. 

Pro účely výpočtu částky fiktivních úroků musí být stanovena 

referenční bezriziková sazba Maltskou centrální bankou pro 

konec čtvrtletí, do kterého spadá konec příslušného účetního 

období podniku. Odpočet fiktivních úroků je možné nárokovat 

pouze v případě, kdy je prokázáno, že všichni akcionáři nebo 

společníci podniku schválili odpočet pro příslušné zdaňovací 

období.  

Polsko: novela zákona o daních z příjmů  

Polské ministerstvo financí vydalo návrh novely zákona, 

v němž navrhuje preferenční zdanění příjmů z práv duševního 

vlastnictví a nižší sazbu daně z příjmů právnických osob pro 

malé a střední podniky. Daňová opatření by měla být účinná 

od 1. ledna 2019. Příjmy z duševního vlastnictví by měly být 

zdaňovány sníženou 5% sazbou. Preferenční daňový režim by 

se týkal poplatníků, kteří realizují výzkum a vývoj nebo inovace, 

jejichž výsledkem jsou práva duševního vlastnictví. Novela by 

také zavedla sníženou sazbu daně z příjmů právnických osob 

ve výši 9 % pro malé a střední podniky s ročním obratem do 

1,2 milionu eur a odpočet fiktivních úroků s ročním limitem 

250 000 polských zlotých. V souladu se směrnicí EU proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem by byla implementována 

také daň při odchodu (exit tax).  

Guernsey a Jersey: Nová pravidla pro prokazování 

ekonomické podstaty uskutečněných činností  

Guernsey a Jersey konzultují pravidla vyžadující prokázání 

ekonomické podstaty uskutečňovaných činností rezidentními 

společnostmi. Tato pravidla mají platit pro účetní období 

začínající 1. ledna 2019 nebo později. Ekonomická podstata 

činností by dle materiálu ostrova Jersey měla být prokázána 

prostřednictvím několika relevantních informací, které 

společnosti budou muset podrobně uvést v daňových 

přiznáních. Mezi tyto informace patří například výše a typ 

hrubého příjmu, typ nákladů a aktiv, podrobné údaje 

o fyzických prostorách a počtu zaměstnanců pracujících na 

plný úvazek. Společnosti budou muset také prokázat, 

že v zemi rezidence mají místo svého skutečného vedení.  

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com 

Kateřina Krchnivá 

kkrchniva@deloittece.com 

Mezinárodní zdanění 
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Nový rámec pro řešení mezinárodních 

daňových sporů 
 

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení 

Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových 

sporů. Jedná se o nový zákon, který by měl transponovat 

směrnici Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 

o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii 

(tzv. směrnice DRM). Dále by se měl také uplatit při řešení 

sporů se státy, se kterými je uzavřena smlouva o zamezení 

dvojího zdanění. Nová úprava tedy v principech vychází už 

ze stávajících mechanismů daných mezinárodními smlouvami 

a kodifikuje stávající mechanismy, jasně určuje postup 

v procesu řešení mezinárodních daňových sporů, kompetence 

jednotlivých účastníků a lhůty pro dílčí kroky. 

Nová úprava by se měla použít ve vztahu ke všem smluvním 

státům. Ve vztahu k členským státům Evropské unie se pak 

uplatní některé dodatečné instituty. Dodatečným institutem je 

například možnost přístupu k daňové arbitráži (ten může 

nicméně vyplývat i z mezinárodních smluv). Dále obsahuje 

i tzv. kontrolní mechanismy, které umožní v některých fázích 

řízení svolat poradní orgán (složený ze zástupců jednotlivých 

příslušných orgánů a  odborníků) pro nezávislé a nestranné 

posouzení sporu. Ten může posuzovat přípustnost samotné 

žádosti (pokud mezi dotčenými státy nebude panovat shoda, 

zda je žádost přípustná, či nikoliv) nebo může provést 

daňovou arbitráž – věcné posouzení sporné otázky v případě, 

kdy příslušné orgány nedospějí k řešení případu dohodou 

v rámci dvouleté lhůty.  

Velké subjekty budou podávat žádost o sporné otázky ve 

všech dotčených zemích, u menších subjektů a fyzických osob 

by mělo být možné využít zjednodušený režim podání. 

Výsledkem procesu by mělo být dosažení dohody, případně 

vydání rozhodnutí o sporné otázce, který může poplatník 

uplatnit u správce daně v konkrétním řízení.  

Navrhovaná účinnost nového zákona je 30. června 2019. 

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com 
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Ukládání sankcí finanční správou 

Finanční správa nedávno uveřejnila informace o své činnosti 

za rok 2017 včetně statistických údajů, které se týkají zejména 

správy daní. Na základě porovnání údajů z minulých let lze 

vysledovat zejména trend ve zvyšování sankcionování 

daňových subjektů v souvislosti s porušením jejich povinností. 

Daňovým řádem je upravena řada sankčních instrumentů za 

porušení povinností ze strany daňového subjektu při správě 

daní. Kromě sankcí za porušení povinností daňového subjektu 

nepeněžitého charakteru, stíhá daňový subjekt zejména 

sankce za porušení povinností v rovině podávání tvrzení 

a v rovině platební.  

V praxi není výjimkou, že z důvodu existence dlouhotrvající 

daňové kontroly a odvolacího řízení, můžou sankce vyšplhat 

téměř do výše samotné doměřené daňové povinnosti. Tvrdost 

sankcí ještě umocňuje fakt, že se zpravidla jedná o daňově 

neuznatelný náklad. Daňový subjekt by tak po uložení sankce 

měl zvažovat využití opravných prostředků či možnosti 

promíjení sankcí, protože v posledních letech je možné 

vybrané sankce alespoň v částečné výši promíjet. 

Jaké pokuty podle statistiky finanční správy převládají? 

Pokuta za opožděné tvrzení daně 

Stejně jako v předchozích letech byla i v roce 2017 velmi 

frekventovaně ukládanou sankcí podle daňového řádu pokuta 

za pozdní podání daňového přiznání. K uložení této pokuty 

došlo celkem ve 273 tisících případech, což je o 55 tis. případů 

více v porovnání s předchozím kalendářním rokem. 

Povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně vzniká 

daňovému subjektu v případě, že se s podáním daňového 

přiznání zpozdí o více než pět pracovních dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro podání daňového tvrzení. Pokuta je 

ukládána ze zákona automaticky a správce daně nemá 

možnost své správní úvahy. V této souvislosti je vhodné 

zdůraznit, že tato sankce se uplatní, i pokud je daňový subjekt 

v prodlení s podáním dodatečného daňového přiznání 

či vyúčtování a hlášení. Výše pokuty je závislá na výši částky 

daně a na délce prodlení. Výše této pokuty je zákonem 

stanovena jako 0,05 % stanovené daně nebo stanoveného 

daňového odpočtu, respektive jako 0,01 % stanovené daňové 

ztráty, a to za každý následující den prodlení, nejvýše však ve 

výši 5 %, ale Pokuta za opožděné tvrzení daně nemůže být 

současně vyšší než 300 000 Kč. Pokud daňový subjekt podá 

daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro 

podání přiznání a současně nebyl v témže kalendářním roce 

v prodlení s jiným podáním tvrzení, tak se pokuta ukládá 

pouze v její poloviční výši. Tuto pokutu není možné nikterak 

prominout. 

Penále 

Pokud je doměřena daň po daňové kontrole, tak je vyměřeno 

navíc jako trest penále ve výši 20 % doměřené daně. Pokud 

byla doměřená daň uhrazena, lze na základě posouzení 

rozsahu součinnosti daňového subjektu současně prominout 

penále až do výše 75 %.  

Úrok z prodlení 

Nejvyšší položku z celkového objemu evidovaného 

předepsaného příslušenství daně za rok 2017 představoval 

úrok z prodlení předepsaný při pozdním placení daně, který 

dosáhl částky 14 miliard Kč a na celkové hodnotě příslušenství 

daně se tak podílel 87,2 %. V předchozích letech byl příjem 

státního rozpočtu z této sankce nicméně vyšší (přibližně 

19 miliard za rok 2016, 17 miliard Kč za rok 2015). 

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení 

(aktuálně ve výši 14,5 % p.a.) za každý den prodlení, počínaje 

pátým pracovním dnem následujícím po dni původní 

splatnosti daně až do dne skutečného zaplacení. 

O daňovém nedoplatku nemusí být daňový subjekt ze strany 

správce daně nijak automaticky upozorněn, přestože může 

úrok z prodlení vznikat i nedopatřením například z důvodu 

uhrazení daně pod nesprávným variabilním symbolem či 

opomenutím hrazení záloh. Každý daňový subjekt by tak měl 

pravidelně kontrolovat, zda nemá na dané dani dluh, 

a to prostřednictvím podání žádosti o vydání potvrzení 

o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu,

případně žádosti o výpis skutečností z daňového spisu, nebo

online pomocí daňové informační schránky.

Daň, která nebyla uhrazena včas, je sice nedoplatkem, 

vykonatelnost této platební povinnosti k úhradě dlužné částky 

však může být ještě odložena. Jednou z možností je například 

povolení posečkání úhrady daně nebo rozložením její úhrady 

na splátky upravené v ustanovení § 156 daňového řádu, 

přičemž posečkání lze povolit i zpětně. Po dobu povoleného 

posečkání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit 

úrok z prodlení, ale výrazně nižší úrok z posečkané částky 

(7 % plus REPO p.a.), který může být správcem daně 

v konkrétních případech daňovému subjektu navíc částečně 

prominut. V roce 2017 bylo vyhověno s posečkáním 

v 8 210 případech.  

Sankce stíhající porušení povinností daňového subjektu 

nepeněžitého charakteru 

Často ukládanou sankcí stíhající porušení povinností 

daňového subjektu nepeněžitého charakteru v roce 2017 byly 

pokuty za podání daňové tvrzení nebo dodatečné daňové 

tvrzení jinak než elektronicky, ačkoli k tomu byl daňový subjekt 

povinen. 

Dalšími častými pokutami byly pokuty za porušení povinností 

souvisejících s kontrolním hlášením podle zákona o DPH. 

Nejvíce pokut finanční úřady uložily plátcům DPH, kteří 

nepodali kontrolní hlášení ani po výzvě správce daně v určené 

náhradní lhůtě. V tomto případě by měl mít plátce DPH 

na paměti, že jeden prohřešek ročně může být za splnění 

podmínek prominut. 

Finanční úřady uložily také několik pokut podle zákona 

o účetnictví například za nezveřejňování povinných výkazů,

které podle statistik však nezveřejňuje většina společností

v České republice. Dále byly ukládány i sankce související

s elektronickou evidencí tržeb.

Alena Dugová 

adugova@deloittece.com 

Tomáš Klabouch 

tklabouch@deloittece.com 

Ostatní 

7

mailto:adugova@deloittece.com
mailto:tklabouch@deloittece.com


Daňové novinky – dReport říjen 2018 

2018 

 
 

CbC zprávy: Upravený seznam 

spolupracujících států 
 

Česká finanční správa zveřejnila ve Finančním zpravodaji („FZ“) 

č. 7/2018 dne 23. srpna 2018 upravený seznam států 

vyměňujících Zprávu podle zemí (tzv. Country by Country 

Report, dále jen „Zpráva“). Změny se týkají Kostariky, Pákistánu 

a Bonaire, Svatého Eustachu a Sabi. 

Novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní byla 

v České republice zavedena nová vykazovací povinnost v rámci 

mezinárodní výměny informací, tzv. Country by Country 

Reporting. Ta ukládá povinnost skupině podniků 

s konsolidovanými celosvětovými příjmy nad 750 mil. EUR 

zveřejnit daňovým správám na roční bázi Zprávu, která 

shrnuje finanční informace o této skupině. Zprávu, která je 

následně předmětem automatické výměny informací mezi 

jednotlivými státy, má povinnost za celou skupinu podniků 

sestavit: 

 Nejvyšší mateřská společnost; nebo 

 zastupující mateřská společnost (tj. společnost, která byla 

skupinou pro sestavení Zprávy určena např. Z důvodu, že 

nejvyšší mateřská společnost nemá ve své zemi povinnost 

Zprávu sestavit nebo se jedná o zemi, která nespadá 

do automatické výměny Zpráv – viz zveřejněný seznam 

jurisdikcí); nebo  

 česká členská společnost v případě, že nejvyšší mateřská 

společnost resp. zastupující mateřská společnost sídlí 

v některé nespolupracující zemi, viz výše.  

Dne 31. ledna 2018 vydalo Ministerstvo financí ČR seznam 

jurisdikcí, se kterými je pro Českou republiku automatická 

výměna informací aktivní.  

27. dubna 2018 proběhla 1. aktualizace tohoto seznamu (FZ č. 

4/2018), kdy došlo k doplnění států vyměňující Zprávy za 

vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. 1. 2016: 

 Bermudy 

 Kajmanské ostrovy 

 Pákistán 

 

V rámci 2. aktualizace z 23. srpna 2018 (FZ 7/2018) přibyly na 

tento seznam států vyměňující Zprávy pro vykazovaná účetní 

období začínající nejdříve 1. 1. 2016: 

 Bonaire, Svatý Eustach a Saba  

 Kostarika  

 

Naopak v případě Pákistánu došlo k posunutí aktivace výměny 

informací až pro vykazovaná účetní období začínající 

nejdříve 1. 1. 2018.  

Kompletní aktuální seznam zemí je dostupný zde. 

Zveřejněný seznam bude postupně dále aktualizován 

v návaznosti na zapojení dalších jurisdikcí do systému výměny 

Zpráv s Českou republikou a tato informace bude opět vydána 

ve Finančním zpravodaji. Mimo tento seznam probíhá výměna 

Zpráv automaticky v rámci Evropské unie.  

K první automatické výměně Zpráv pro vykazovaná účetní 

období končící k 31. 12. 2016 mezi těmito státy došlo v červnu 

2018. To bylo vůbec první období, za které se podávaly CbC 

Zprávy celosvětově. V této souvislosti byl hojně diskutován 

vztah České republiky např. S Japonskem, USA, Čínou 

a Švýcarskem, a to především z hlediska platných období, 

za které s nimi bude automatická výměna informací 

aktivována. Výše zmiňovaný seznam spolupracujících států 

potvrdil, že Japonsko i USA vyměňují Zprávy již od zdaňovacího 

období roku 2016, a proto vůči nim není třeba žádných 

alternativních postupů. 

Naopak Čína k automatické výměně informací v rámci CbC 

prozatím nepřistoupila vůbec. V případě, že má česká 

společnost mateřskou společnost v Číně, je buď možné 

v rámci skupiny označit zastupující mateřskou společnost 

v některé spolupracující zemi, která na seznamu uvedená je, 

a ve které bude Zpráva za skupinu podána, nebo musí Zprávu 

podat česká členská společnost sama ve své zemi. Toto musí 

být též adekvátně uvedeno v CbC ohlášení. Díky přechodnému 

ustanovení jsou tyto povinnosti platné nejdříve od 

zdaňovacího období roku 2017.  

Švýcarsko začne vyměňovat Zprávy nejprve od zdaňovacího 

období roku 2018, tj. pro rok 2017 platí výše zmíněná situace 

jako v případě Číny, ale pro další období již platí standardní 

situace jako v případě ostatních zemí na upraveném seznamu 

vč. USA a Japonska. 

Výměna Zpráv pro vykazovaná účetní období končící 

nejpozději 31. 12. 2017 bude následovat jako další, a to 

v první polovině roku 2019. Pokud je česká společnost 

povinná podat Zprávu tuzemskému Specializovanému 

finančnímu úřadu, potom by tak měla učinit do 12 měsíců od 

konce zdaňovacího období, tj. pro zdaňovací období roku 

2017 do 31. 12. 2018.  

Lucie Hovorková 

lhovorkova@deloittece.com 

Lukáš Veitz 

lveitz@deloittece.com 
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Daňové povinnosti – říjen 2018 
Říjen 

Pondělí 1. Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018 

Středa 10. Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

Pátek 12. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za září 2018, papírová forma 

Úterý 16 Daň silniční Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018 

Intrastat Podání výkazů pro intrastat za září 2018, elektronická forma 

Sobota 20. Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

Pondělí 22. Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti 

Čtvrtek 25. Daň z hazardních her  Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018 

Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018 

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018 

Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018 

Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017 

Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

Daňové přiznání za září 2018 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například 

z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl 

nárok) 

Úterý 30.  Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv 

a splatnost související jistoty.  

Středa 31. Daň z přidané hodnoty Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona 

o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti 

o zrušení nebo změnu skupinové registrace 

Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018 
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Daňové povinnosti – listopad 2018 
Listopad   

Pátek 9. Spotřební daň Splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

Středa 14. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za říjen 2018, papírová forma 

Pátek 16. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za říjen 2018, elektronická forma 

Úterý 20. Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Pondělí 26. Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018 

Souhrnné hlášení za říjen 2018 

Kontrolní hlášení za říjen 2018 

Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018 

Spotřební daň Splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 

Daňové přiznání za říjen 2018 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů 

a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok) 

Pátek 30. Daň z nemovitých věcí Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) 

Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového 

oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: 

Přímé daně 

Jaroslav Škvrna 

jskvrna@deloittece.com 

Zbyněk Brtinský 

zbrtinsky@deloittece.com 

Miroslav Svoboda 

msvoboda@deloittece.com 

Marek Romancov 

mromancov@deloittece.com 

LaDana Edwards 

ledwards@deloittece.com 

Tomas Seidl 

tseidl@deloittece.com 

Nepřímé daně 

Adham Hafoudh 

ahafoudh@deloittece.com 

Radka Mašková 

rmaskova@deloittece.com

Kontrolní hlášení 

Jaroslav Beneš 

jbenes@deloittece.com 

 

 

 

 

 

 

Deloitte Advisory, s. r. o.  

Nile House, Karolinská 654/2, 

186 00 Praha 8 - Karlín, 

Česká republika 

Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.  
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Dotační a investiční novinky  

Vyhlášení druhé veřejné soutěže 

programu THÉTA 
 

Ve středu 17. října bude Technologickou agenturou ČR 

vyhlášena druhá veřejná soutěž programu Théta. 

Jedná se o program podpory aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, který je zaměřen na 

projekty z oblasti energetiky. Podporovány budou projekty, 

jejichž cílem je dosažení určitých typů výstupů a výsledků, 

jako je například patent, prototyp či funkční vzorek. 

Program je dále rozdělen do 3 následujících podprogramů: 

1. Výzkum ve veřejném zájmu. 

2. Strategické energetické technologie. 

3. Dlouhodobé technologické perspektivy. 

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být jak podniky 

(malé, střední i velké), tak výzkumné organizace. Míra podpory 

na jeden projekt může v případě podniků dosáhnout 

maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů, a to v závislosti 

na velikosti podniku a typu podporované aktivity. V případě 

výzkumných organizací je maximální míra podpory stanovena 

na 100 % celkových způsobilých výdajů. 

Druhá veřejná soutěž programu Zéta 
 

Ve středu 12. září 2018 vyhlásila Technologická agentura 

České republiky v pořadí druhou veřejnou soutěž programu 

Zéta. Podpora z tohoto programu je určena pro projekty 

spolupráce podniků s akademickou sférou, a to 

prostřednictvím zapojení studentů. 

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu 

výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, 

softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod. Uchazečem 

veřejné soutěže mohou být podniky a organizace pro výzkum 

a šíření znalostí. 

Dotace se vztahuje na výdaje, kterými jsou osobní náklady, 

náklady na nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, 

poznatky a patenty a poradenské služby využité pro účely 

projektu a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady vzniklé 

bezprostředně v souvislosti s projektem. 

Maximální výše podpory jednoho projektu činí 10 mil. Kč. 

Podzimní kolo příjmu žádostí Programu 

rozvoje venkova 
 

Podzimní, v pořadí již 7., kolo příjmu žádostí v Programu 

rozvoje venkova bude probíhat ve lhůtě od 9. 10. 2018 

do 30. 10. 2018. Řídicím orgánem programu 

je Ministerstvo zemědělství ČR. 

Podporovány budou projekty například v níže uvedených 

oblastech: 

 Vzdělávací akce. 

 Investice do zemědělských podniků. 

 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. 

 Zavádění preventivních opatření v lesích. 

 Obnova lesních porostů po kalamitách. 

 Technika a technologie pro lesní hospodářství. 

 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Dle typu podporované oblasti se může jednat například 

o podnikatelské subjekty, subjekty zajišťující vzdělávací 

akce, zemědělské podnikatele, skupiny zemědělců a další. 

Na co se dotace vztahuje: 

 Dle typu operace se dotace vztahuje například na náklady 

na zabezpečení vzdělávací akce, technologie pro 

rostlinnou a živočišnou výrobu, výdaje na speciální mobilní 

stroje pro zemědělskou výrobu, výstavbu a modernizaci 

budov, investiční výdaje vedoucí ke zvyšování 

a monitorování kvality produktů nebo související 

s uváděním výrobků na trh, náklady na stroje a zařízení 

pro zpracování zemědělských produktů, výdaje na studie. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Dle typu operace 25 % až 85 % výdajů, z nichž je dotace 

stanovena. 

 

Příjem žádostí: 

9. října 2018 – 30. října 2018. 
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Zahájení příjmu žádostí o podporu v OP PIK 
 

Na konci září a během října bude zahájen příjem žádostí 

o podporu v několika výzvách Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, 

jejichž bližší popis uvádíme níže. 

Program Inovace  

Ve středu 26. září byl zahájen příjem žádostí o podporu 

do programu Inovace (Inovační projekt), který je zaměřen 

na podporu projektů zavádějících do výroby a na trh nové 

nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi 

podporované aktivity patří například činnosti produktové 

inovace jako posílení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb, činnosti procesní inovace jako zvýšení 

efektivity procesu výroby či poskytování služeb. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze 

s podmínkou, že předložený projekt má pozitivní vliv na 

životní prostředí. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Výdaje na projektovou dokumentaci. 

 Výdaje na stavbu. 

 Výdaje na výrobní technologie, stroje a zařízení. 

 Výdaje na software a data. 

 Výdaje na práva k užívání duševního vlastnictví. 

 Výdaje na certifikace produktů. 

 Výdaje na marketingovou inovaci. 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 1 mil. Kč – 40 mil. Kč. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky. 

 Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky. 

 Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky. 

 

Příjem žádostí: 

 26. září 2018 – 27. listopadu 2018. 

 

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících 

podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za 

ČR. 

Program Potenciál 

V pondělí prvního října začíná běžet lhůta pro podání žádostí 

o podporu v programu Potenciál, který podporuje projekty 

zaměřené na vybudování nebo rozšíření center průmyslového 

výzkumu, vývoje a inovací. Podporován je nákup pozemků, 

budov, strojů/zařízení a jiného vybavení výzkumně-vývojového 

centra. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze 

s podmínkou, že předložený projekt má pozitivní vliv na 

životní prostředí nebo je hlavním záměrem projektu 

spolupráce velkého podniku s malým nebo středním 

podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (dále 

jen VaV). 

Na co se dotace vztahuje: 

 Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nezbytný pro 

výkon činností VaV a vybavení centra VaV jako nákup 

pozemků, budov, strojů a jiného zařízení. Musí se však 

jednat o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek). 

- Výdaje na nákup pozemků jen do výše 10 % celkových 

skutečných způsobilých investičních výdajů. 

- Výdaje na pořízení stavby/novostavby jen do výše 40 % 

celkových způsobilých investičních výdajů. 

- Dlouhodobý nehmotný majetek splňující podmínky 

výzvy, a to do výše 50 % celkových způsobilých 

investičních výdajů na projekt. 

- Výdaje na povinnou publicitu. 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 2 mil. Kč – 30 mil. Kč. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro všechny typy 

velikostí podniků. 

 

Příjem žádostí: 

 1. října 2018 – 15. ledna 2019. 

 

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících 

podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za 

ČR. 

Program Nemovitosti 

Na konci října, 22. 10. 2018, je stanoveno zahájení lhůty pro 

podání žádostí o podporu v programu Nemovitosti, který 

podporuje projekty zaměřené na rekonstrukce technicky 

nevyhovujících budov či na rekonstrukce objektů typu 

brownfield na objekt určený k podnikání. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Malé a střední podniky. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek, jako je například 

rekonstrukce, modernizace, výstavba nebo odstranění 

staveb, úprava pozemků, inženýrské sítě, komunikace 

ke stavbám a další. 

 Další výdaje související se stavbou, jako například 

projektová a inženýrská činnost či studie a dokumentace, 

které budou zařazeny do dlouhodobého hmotného 

majetku. 
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Výše dotace na jeden projekt: 

 1 mil. Kč – 30 mil. Kč. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky. 

 Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky. 

 

Příjem žádostí: 

 22. října 2018 – 22. května 2019. 

 

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, 

kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících 

podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl 

za ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace. Prosím, neváhejte nás kontaktovat. 

Dotace CZ  

Luděk Hanáček 

lhanacek@deloittece.com 

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

Dotace a investiční pobídky SK 

Martin Rybar 

mrybar@deloittece.com 

Investiční pobídky 

Daniela Hušáková 

dhusakova@deloittece.com 

 

Deloitte Advisory, s. r. o.  

Nile House, Karolinská 654/2, 

186 00 Praha 8 - Karlín, 

Česká republika 

Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů. 
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