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1. K nové úpravě daňového 

zvýhodnění životního 

pojištění 

 

Dvě ze tří novel zákona o Od 

roku 2015 se změnili 

podmínky pro daňové 

zvýhodnění plateb na 

životní pojištění. V § 6 odst. 

9 písm. p) bod 3. zákona o 

daních z příjmů přibyla nová 

podmínka, podle které 

„...podle podmínek pojistné 

smlouvy není umožněna 

výplata jiného příjmu, který 

není pojistným plněním a 

nezakládá zánik pojistné 

smlouvy...“. 

Jestliže uzavřené smlouvy 

mimořádné výběry 

umožňují, je nutno před 1. 

4. 2015 tyto smlouvy 

upravit tak, aby této nové 

podmínce vyhovovaly.  

Ustanovení § 38l odst. 1 

písm. i) ZDP stanoví způsob 

prokazování nároku na 

odpočet nezdanitelné části 

základu daně předložením 

pojistné smlouvy nebo 

pojistky zaměstnavateli. 

Pokud z pojistné smlouvy 

nebo z pojistky vyplývá, že 

by dané pojištění 

umožňovalo výplatu jiného 

příjmu, který není pojistným 

plněním a zároveň 

nezakládá zánik pojistné 

smlouvy, dokládá se plnění 

podmínek buď: 

    a) dodatkem k pojistné 

smlouvě, ze kterého vyplývá 

vyloučení možnosti těchto 

výplat, nebo 

    b)potvrzením pojistitele o 

jednostranné úpravě 

podmínek, kterou se 

možnost těchto výplat 

vylučuje. 

 Česká asociace pojišťoven 

zveřejnila na svých 

webových stránkách 

(http://www.cap.cz/odborn

a-verejnost/danova-

uznatelnost-prispevku-

zamestnavatele) možné 

způsoby doložení splnění 

podmínek podle ust. § 6 

odst. 9 písm. p) bod 3 

zákona o daních z příjmů (tj. 

daňová uznatelnost 

příspěvků zaměstnavatele 

na soukromé životní 

pojištění zaměstnance) u 

pojišťoven sdružených v 

asociaci. 

2. Samostatná příloha 

daňového přiznání k 

převodním cenám 
 

Jak jste již určitě 

zaznamenali, v rámci boje 

proti daňovým únikům, 

realizovaným 

prostřednictvím transferů 

mezi propojenými osobami, 

se v roce 2015 objevila nová 

příloha k daňovým 

přiznáním, podávaným 

právnickými osobami za 

zdaňovací období roku 

2014. 

Samostatnou přílohu k 

položce 12 I. oddílu vyplňuje 

daňový poplatníku za 

každou spojenou osobu (§ 

23 odst. 7 písm. a) a b) 

zákona) zvlášť, pokud za 

zdaňovací období nebo 

období, za které se podává 

daňové přiznání, byly se 

spojenou osobou 

uskutečněny transakce a 

současně, jestliže splnil 

alespoň jedno 

z následujících kritérií: 

a) aktiva celkem více než 40 

mil. Kč, kdy se aktivy rozumí 

úhrn zjištěný z rozvahy v 

ocenění neupraveném o 

položky podle § 26 odst. 3 

zákona o účetnictví, nebo 

http://www.cap.cz/odborna-verejnost/danova-uznatelnost-prispevku-zamestnavatele
http://www.cap.cz/odborna-verejnost/danova-uznatelnost-prispevku-zamestnavatele
http://www.cap.cz/odborna-verejnost/danova-uznatelnost-prispevku-zamestnavatele
http://www.cap.cz/odborna-verejnost/danova-uznatelnost-prispevku-zamestnavatele
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b) roční úhrn čistého obratu 

více než 80 mil. Kč 

vypočtený podle § 20 odst. 

1 písm. a) bodu 2 zákona o 

účetnictví, uvedený na 

řádku 1 tabulky K daňového 

přiznání, nebo  

c) průměrný přepočtený 

stav zaměstnanců více než 

50, kterým se rozumí údaj 

uvedený dle dílčích pokynů 

na řádku 2 tabulky K 

daňového přiznání,  

a současně 

1) uskutečnil transakci se 

spojenou osobou se sídlem 

v zahraničí. Přílohu vyplní 

pouze ve vztahu k těmto 

zahraničním spojeným 

osobám, nebo 

2) vykázal na ř. 200 daňovou 

ztrátu, a současně 

uskutečnil transakci se 

spojenou osobou, a to 

zahraniční a/nebo 

tuzemskou. Přílohu vyplní 

ve vztahu ke všem 

spojeným osobám, nebo 

3) je příjemcem investiční 

pobídky formou slevy na 

dani v souladu se zákonem 

č. 72/2000 Sb., o 

investičních pobídkách, ve 

znění pozdějších předpisů, a 

současně uskutečnil 

transakci se spojenou 

osobou, a to zahraniční 

a/nebo tuzemskou. Přílohu 

vyplní ve vztahu ke všem 

spojeným osobám. 

 

Generální finanční 

ředitelství na svých 

stránkách zveřejnilo některé 

upřesňující vysvětlivky 

k postupu vyplňování této 

nové přílohy. Ze 

zveřejněných informací 

vyjímáme: 

- pokud je pořízení majetku 

účtováno prostřednictvím 

účtů účtové skupiny 04 – 

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný a hmotný 

majetek a pořizovaný 

dlouhodobý finanční 

majetek, bude na řádku A.1 

a násl. uvedena celková 

částka výdajů na pořízení 

majetku od jedné spojené 

osoby uskutečněných v 

daném roce. Částka, která 

se týká pořízení jednoho 

konkrétního majetku 

v průběhu několika 

zdaňovacích období, tak 

bude uvedena ve více než 

jednom zdaňovacím období. 

Pokud by např. došlo k 

situaci, kdy je majetek 

pořizován od nespojené 

osoby a jeho montáž 

provádí osoba spojená, 

bude výdaj na montáž do 

řádku A.1 a násl. zahrnut v 

tom roce, kdy bylo o 

montáži účtováno. Tzn., že 

ačkoli jde svou podstatou o 

službu, souvisí tato služba s 

pořízením dlouhodobého 

majetku a je v souladu s 

účetními metodami 

účtována rozvahově, tedy 

ne do nákladů. 

- úroky se uvádějí buď jako 

součást pořizovací ceny 

majetku na řádce A.1 a násl. 

(tedy v tomto případě o nich 

bude účtováno rozvahově) 

nebo na řádce B.3 pokud 

jsou úroky účtovány do 

nákladů společnosti (tzn. i v 

případě, že jde o úroky 

související s pořízením 

majetku, ale dle rozhodnutí 

účetní jednotky nejsou 

úroky zahrnovány do 

pořizovací ceny 

dlouhodobého majetku). 

- nákup zásob se vykáže na 

řádku A.4 ve výši součtu 

přijatých faktur (popř. 

paragonů) od dané spojené 

osoby, bez ohledu na to, zda 

jsou zásoby v daném roce 

skutečně spotřebovány.  

- tzv. „bezúplatná plnění“ se 

sledují na řádcích C.4, resp. 

C.5. I když za formy 

neplatíte, je tato skutečnost 

se vší pravděpodobností 

zohledněna v kalkulaci 

výrobků, které pro spojenou 

osobu zhotovujete a 
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výsledně účtovaná cena je 

proto nižší. Hodnota 

bezúplatně užívaného 

majetku se má uvést na 

řádku B.4 Celkový objem 

ostatních transakcí. 

- u licenčních poplatků je v 

pokynu k příloze uveden 

odkaz na ustanovení § 19 

odst. 7 zákona o daních z 

příjmů, 

- do řádku C.1. se uvádí 

celková výše úvěrů (tedy i 

úvěrů čerpaných nebo 

naopak poskytnutých) 

v minulých letech), úroky 

zaúčtované do nákladů či 

výnosů v roce 2014 se 

uvedou do řádku B.3. 

- poskytnutí bezúročné 

zápůjčky společníkem do 

obchodní společnosti se 

rovněž uvádí do řádku C.1 s 

tím, že obchodní společnost 

uvede výši přijaté zápůjčky 

od společníka do sloupce 

přijaté.  

- časově rozlišené služby se 

uvádějí do položky B.1 v 

okamžiku, kdy je o nich 

účtováno výsledkově. 

- splnění podmínek objemu 

aktiv se posuzuje „stavově“ 

k datu 31.12.2014. Pokud 

nesplňujete ostatní 

podmínky (roční úhrn 

čistého obratu, průměrný 

přepočtený stav 

zaměstnanců), přílohu k 

převodním cenám vyplňovat 

nebudete. 

 

3. Ještě jednou k povinnému 

elektronickému podání 
 

Jak bývá v kraji zvykem, po 

překotném zavedení 

povinného elektronického 

podávání daňových přiznání 

(a obdobných podání) se 

objevila celá řada otazníků a 

nejasností. Připomeňme si, 

že základní úprava 

povinnosti činit vybraná 

podáni elektronicky je 

obsažena v § 72 odst. 4 

daňového řádu (DŘ), kde je 

uvedeno, že pokud má 

daňový subjekt nebo jeho 

zástupce (dále jen 

„podatel“) zpřístupněnu 

datovou schránku nebo má 

podatel zákonem uloženou 

povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou 

auditorem, je povinen 

vybraná podaní (§ 72 odst. 1 

DŘ) učinit pouze datovou 

zprávou ve formátu a 

struktuře zveřejněné 

správcem daně odeslanou 

způsobem uvedeným v § 71 

odst. 1 písm. a) až c) DŘ, 

tedy buď: 

• podepsanou uznávaným 

elektronickým podpisem, 

nebo 

• prostřednictvím datové 

schránky, nebo 

• s ověřenou identitou 

podatele způsobem, kterým 

se lze přihlásit do jeho 

datové schránky. 

Povinnost činit podáni 

datovou zprávou ve formátu 

a struktuře zveřejněné 

správcem daně (dále jen 

„elektronicky“) se vztahuje 

výhradně na podání 

uvedena v § 72 odst. 1 DŘ 

a jejich přílohy (viz tiskopisy 

vydané Ministerstvem 

financi - 

http://www.financnisprava.

cz/cs/danove-

tiskopisy/databaze-

aktualnich-danovych-

tiskopisu), tedy: 

• přihlášku k registraci, 

• oznámení o změně 

registračních údajů, včetně 

žádosti o zrušeni registrace, 

• řádné daňové tvrzení, 

• dodatečné daňové tvrzení, 

jejichž formát a struktura je 

správcem daně zveřejněn 

ve smyslu § 72 odst. 3 DŘ. 

Prakticky tak tato povinnost 

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
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dopadá na podání, která 

jsou ke dni, kdy je činěno 

podání, v daném formátu a 

struktuře k dispozici na 

daňovém portálu v sekci 

Elektronická podání pro 

finanční správu → 

Elektronické formuláře (tzv. 

„EPO podání“). 

Nad rámec obecné úpravy 

obsažené v DŘ je pak 

elektronická forma podání 

upravena v § 101a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále 

jen „ZDPH“). Ustanoveni § 

101a ZDPH ukládá 

povinnost činit podání 

v rámci DPH elektronicky 

těmto daňovým subjektům: 

• plátce – právnická osoba 

• plátce – fyzická osoba, 

která přesáhne zákonem 

pro tento účel stanoveny 

obrat (§ 101a odst. 3 písm. 

a) ZDPH) 

• plátce – fyzická osoba, 

která má zákonem 

stanovenou povinnost činit 

podání elektronicky (101a 

odst. 3 písm. b) ZDPH) – 

kromě jiných případů, kdy je 

zákonem i fyzickým osobám 

uložena povinnost činit 

podání elektronicky, bude 

mít vliv na aplikaci tohoto 

ustanoveni i § 72 odst. 4 DŘ, 

jinými slovy, pokud plátce – 

fyzická osoba splní 

podmínky pro elektronické 

podávání stanovené v § 72 

odst. 4 DŘ, pak ji vznikne i 

povinnost činit elektronicky 

podání podle § 101a ZDPH. 

• identifikovaná osoba – 

identifikované osobě plyne 

povinnost činit podání na 

DPH elektronicky nikoliv z § 

101a ZDPH, ale pravě z § 72 

odst. 4 DŘ. Pokud tedy 

podle tohoto ustanovení 

vznikne identifikované 

osobě obecná povinnost 

činit podání elektronicky, 

budou pod tuto povinnost 

zahrnuta i podání uvedena v 

§ 72 odst. 1 DŘ, která jsou 

podávána na DPH. 

 

Nejasnosti a otázky, týkající 

se elektronického podávání, 

byly projednávány v rámci 

Koordinačního výboru 

Komory daňových poradců 

ČR.  Ze stanovisek, která ke 

sporným bodům zaujali 

zástupci Generálního 

finančního ředitelství, 

vyjímáme: 

1. Při posuzování povinnosti 

činit podání datovou 

zprávou dle § 72 odst. 4 

daňového řádu je třeba 

zohlednit typ datové 

schránky, kterou má osoba 

činící podání zpřístupněnu. 

Daňový subjekt tedy bude 

mít povinnost činit podání 

datovou zprávou v 

případech, kdy bude činit 

podání související s typem 

datové schránky, kterou má 

zpřístupněnu: 

• Daňový subjekt s 

datovou schránkou 

nepodnikající fyzické 

osoby musí činit 

datovou zprávou 

podání dle § 72 odst. 

1 ve věcech osobních, 

nesouvisejících s 

podnikáním. 

• Daňový subjekt s 

datovou schránkou 

podnikající fyzické 

osoby musí činit 

datovou zprávou 

podání dle § 72 odst. 

1 ve věcech 

podnikání. 

• Daňový subjekt s 

dvěma datovými 

schránkami – datovou 

schránkou 

nepodnikající fyzické 

osoby a datovou 

schránkou podnikající 

fyzické osoby musí 

činit datovou zprávou 

jak podání osobní, 

nesouvisející s 

podnikáním, tak 
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podání ve věcech 

podnikání. 

• Daňový subjekt s 

datovou schránkou 

zástupce (tedy např. 

daňový poradce či 

advokát) musí činit 

datovou zprávou 

podání vztahující se k 

jeho činnosti 

zástupce. Pokud však 

bude mít 

zpřístupněno více 

datových schránek, 

bude postup obdobný 

jako v předchozím 

případě – povinnost 

činit podání datovou 

zprávou se bude 

rozšiřovat o podání 

související s daným 

typem 

zpřístupněných 

datových schránek. 

• V případě 

smíšených 

písemností, které se 

týkají částečně více 

rolí (např. daňové 

přiznání k dani z 

příjmů fyzických osob, 

které obsahuje jak 

příjmy z podnikání, 

tak příjmy z jiné 

(nepodnikatelské) 

činnosti fyzické 

osoby, např. příjmy z 

nájmu nemovitých 

věcí nezařazených do 

obchodního majetku), 

bude mít daňový 

subjekt povinnost 

činit podání datovou 

zprávou, pokud bude 

mít zpřístupněnu 

datovou schránku k 

alespoň jedné z 

relevantních rolí. 

2. Povinnost činit podání 

podle § 72 odst. 4 daňového 

řádu má jen ten (daňový 

subjekt nebo jeho 

zástupce), kdo splňuje 

zákonem stanovené 

podmínky a kdo současně 

toto podání činí. 

3. Povinnost činit podání 

elektronicky podle § 72 

odst. 4 zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále 

jen „DŘ“) vzniká daňovým 

subjektům (za předpokladu, 

že nemají tuto povinnost z 

toho důvodu, že by měly 

zpřístupněnu datovou 

schránku) ode dne, kdy jim 

vznikne povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou 

auditorem. Daňovým 

subjektům uvedeným v § 20 

odst. 1 písm. c) až e) zákona 

o účetnictví vzniká 

povinnost činit podání 

elektronicky podle § 72 

odst. 4 DŘ dnem sestavení 

účetní závěrky, která má být 

povinně ověřena auditorem, 

a trvá do dne sestavení 

takové účetní závěrky, která 

auditorem být ověřena 

nemusí. 

4. Finanční správa bude po 

přechodné období roku 

2015 akceptovat pro splnění 

povinnosti činit podání 

elektronicky podle § 72 

odst. 4 DŘ i podání, učiněná 

postupem podle § 71 odst. 

3 DŘ, aniž by následovala 

výzva k odstranění vad 

podání. To vše za 

předpokladu, že podání 

učiněné postupem podle § 

71 odst. 3 DŘ má podobu 

datové zprávy a tato datová 

zpráva je v zákonné lhůtě 

potvrzena některým ze 

způsobů uvedených v § 71 

odst. 1 DŘ . 

5. Fyzická osoba, které 

vznikne povinnost činit 

podání elektronicky podle § 

72 odst. 4 DŘ, ačkoliv 

nesplňuje podmínku 

uvedenou v § 101a odst. 3 

písm. a) ZDPH (tedy 

nedosahuje tam 

stanoveného obratu), je 

povinna činit elektronicky 

podání uvedená v § 101a 

odst. 1 ZDPH, neboť má 

„zákonem stanovenou 

povinnost činit podání 

elektronicky“ (dle § 72 odst. 

4 DŘ). Pokud tedy splňuje 

fyzická osoba alespoň jednu 
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z podmínek uvedených v § 

101a odst. 3 ZDPH, má 

povinnost podávat 

elektronicky podání 

uvedená v § 101a odst. 1 

ZDPH. 

4. Pokyn GFŘ D-22 
 

Generální finanční 

ředitelství vydalo nový 

pokyn k uplatňování zákona 

o daních z příjmů č. D-22. 

Pokyn nahrazuje dosavadní 

pokyn D-6. Pokyn D-22 je 

možné (ne povinné) poprvé 

použít za zdaňovací období, 

které započalo v roce 2014.  

Předpokládáme, že se 

k pokynu D-22 v budoucnu 

budeme na stránkách 

našeho bulletinu mnohokrát 

vracet. Na úvod jsme pro 

Vás vybrali některé body, 

které při prvních čteních a 

srovnáních s pokynem D-6 

zaujali nás: 

- Pro osvobození příjmů z 

prodeje nemovitých věcí po 

dle § 4 odst. 1 písm. b) 

zákona, pokud příjem již 

není osvobozen podle § 4 

odst. 1 písm. a) zákona, je v 

případě prodeje pozemku se 

stavbou, jež je podle 

občanského zákoníku jeho 

součástí, rozhodující den 

nabytí pozemku, nikoliv 

stavby na pozemku. 

 - K § 4a písm. m) bod 4 

(platí od zdaňovacího 

období 2015): v případě, že 

úhrn příjmů v podobě 

majetkových prospěchů od 

téhož poplatníka přesáhne 

za zdaňovací období částku 

100 000 Kč, jsou 

zdanitelným příjmem 

všechny tyto příjmy, nikoli 

pouze částka přesahující 

uvedený limit. 

- Od daně z příjmů jsou 

osvobozeny příjmy z 

prodeje cenných papírů, 

pokud doba mezi nabytím a 

převodem přesáhne dobu 3 

let, tzv. časový test (§ 4 

odst. 1 písm. w) zákona). V 

případě, že uvedený časový 

test není splněn, jsou od 

daně z příjmu osvobozeny 

pouze příjmy z prodeje 

cenných papírů, pokud 

jejich úhrn ve zdaňovacím 

období u poplatníka 

nepřesáhne částku 100 000 

Kč, a to dle § 10 odst. 3 

písm. c) zákona (tento 

postup platí pro zdaňovací 

období 2014). Od 

zdaňovacího období 2015 

jsou z prodeje cenných 

papírů osvobozeny příjmy 

buď z důvodu uvedeného v 

§ 4 odst.1 písm. v) zákona, 

tj. že za dané zdaňovací 

období úhrn uvedených 

příjmů nepřesahuje 

stanovený limit 100 000 Kč 

a neposuzuje se okamžik 

nabytí cenných papírů nebo 

na základě časového testu 

podle § 4 odst. 1 písm. w) 

zákona. Osvobození z 

důvodu výše příjmu a 

časového testu nelze 

kombinovat. U cenných 

papírů nabytých do 

31.12.2013 platí osvobození 

podle § 4 odst.1 písm. w) ve 

znění platném do konce 

roku 2013, tj. použije se 

časový test 6 měsíců pro 

poplatníky, jejichž celkový 

přímý podíl na základním 

kapitálu nebo hlasovacích 

právech společnosti 

nepřevyšoval v době 24 

měsíců před prodejem 

cenného papíru 5 %. 

- V případě, že je 

zaměstnanci poskytnuta 

úročená zápůjčka, popř. od 

zdaňovacího období 2015 

bezúročná zápůjčka, u které 

přesahuje výše nesplacené 

jistiny limit uvedený v § 6 

odst. 9 písm. v) zákona, 

ustanovení § 6 odst. 3 

zákona se použije jen pro 

částky nad stanovený limit, 

který je od daně osvobozen, 

tj. pro částky nad 300 000 

Kč. Úrokem obvyklým se 

rozumí úrok, který je v době 

sjednání zápůjčky obvykle 

používán peněžními ústavy 
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v místě při poskytování 

obdobných produktů 

(úvěrů) veřejnosti a za 

jakých úrokových 

podmínek. Výše úroku 

obvyklého nemusí být ale 

stejná po celou dobu 

splácení a plátce daně z 

příjmů ze závislé činnosti v 

tomto případě má 

povinnost přihlédnout k výši 

úroku obvykle používaného 

v příslušném čase (musí 

reagovat na změny).  

- Podmínky pro osvobození 

příjmů z podílu na zisku se 

shodným způsobem aplikují 

rovněž pro příjmy ze záloh 

na podíly na zisku. 

- Výplata složek vlastního 

kapitálu netvořených ze 

zisku (vrácení emisního ážia, 

příplatků mimo základní 

kapitál a obdobná plnění) 

podléhá srážkové dani 

obdobně jako vypořádací 

podíl nebo podíl na 

likvidačním zůstatku. Slovní 

spojení „jiné příjmy z držby 

kapitálového majetku“ 

uvedené v ustanovení § 22 

odst. 1 písm. g) bod 3 

zákona zahrnuje např. 

vrácení emisního ážia, 

příplatku mimo základní 

kapitál apod.  

- Daňovým výdajem jsou i 

výdaje vynaložené na 

odstranění poškozeného 

nebo zničeného stavebního 

díla pokud nejsou součástí 

ocenění dlouhodobého 

hmotného majetku podle 

právních předpisů 

upravujících účetnictví. 

5. Nové tiskopisy Potvrzení o 

zdanitelných příjmech ze 

závislé činnosti pro 2015 
 

Pro zdaňovací období 2015 

se z důvodu významných 

změn u daňového 

zvýhodnění vydává nový 

vzor tiskopisu č. 24, který je 

zejména určen pro 

poplatníky, kteří budou v 

roce 2015 uplatňovat 

daňové zvýhodnění u 

zaměstnavatele. 

V souvislosti s 

prokazováním nároku na 

daňové zvýhodnění pro 

zdaňovací období 2015 je 

vydáván nový tiskopis MFin 

5556 – vzor č. 1 s názvem 

„Potvrzení zaměstnavatele 

druhého z poplatníků pro 

uplatnění nároku na daňové 

zvýhodnění“. 

Dále je nově vydáván 

tiskopis „Příloha k 

„Prohlášení k dani“ – 

tiskopis MFin 5457/1 – vzor 

č. 1, na které je možné 

uplatnit v rámci žádosti o 

roční zúčtování záloh a 

daňového zvýhodnění za 

zdaňovací období 2014 

novou slevou na dani podle 

§ 35ba odst. 1 písm. g) 

zákona o daních z příjmů „za 

umístění dítěte“. 

Oznámení plátce daně 

podle § 38i zákona o daních 

z příjmů o nevybrání dlužné 

částky na dani nebo 

neoprávněně vyplacené 

částce na daňovém bonusu - 

tiskopis MFin 5554 – vzor č. 

1 – poprvé lze použít za 

zdaňovací období 2014, tj. v 

roce 2015. 
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Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy 

spaudit@spaudit.cz . Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným 

odborníkům na danou oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a 

novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v  oblasti účetnictví, 

daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP 

Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na 

základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. 

mailto:spaudit@spaudit.cz

