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Výňatek z publikace Metodické aktuality č. 3/2018 

 

 

I. NOVINKY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 

PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ ZAPOČATÉ V ROCE 2018 
 

Ing. Jana Pilátová 

1. Změny v odpisování goodwillu 
 

1.1. Znění vyhlášky platné od účetního období započatého v roce 2018 

 

Goodwillem je dle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů (vyhláška 

č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 441/2017 Sb.) kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním 

obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním 

majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně 

přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.  

 

Goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do 

nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od 

rozhodného dne přeměny.  

 

Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního 

závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do 

výnosů od rozhodného dne přeměny. 

 

O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu  

nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování. 

 

Odpisování goodwillu je upraveno v § 56 odst. 2 prováděcí vyhlášky následovně: 

Pokud dobu použitelnosti goodwillu nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době 

odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší 

než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.  

 

Doba odpisování goodwillu 

60 – 120 měsíců 

 

1.2. Změny v porovnání s předcházející úpravou 

 

Podle právní úpravy platné do konce účetního období započatého před rokem 2018 platilo, že 

se goodwill odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu (od 

rozhodného dne přeměny).  

 

Účetní jednotka měla právo rozhodnout i o delší době odpisování, maximálně však do 120 

měsíců. Toto rozhodnutí podléhalo povinnosti odůvodnění v příloze účetní závěrky. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že účetní jednotka se mohla rozhodnout pro dobu odpisování nejen 

kratší, ale též delší než 60 měsíců. 

 

Doba odpisování goodwillu 

Méně než 60 měsíců Maximálně 120 měsíců 

 

Nově tedy platí doba odpisování v časovém období od 60 do 120 měsíců. Přitom déle než 60 

měsíců může účetní jednotka goodwill odpisovat pouze tehdy, pokud dobu použitelnosti 

goodwillu nelze odhadnout. 

 

Přechodná ustanovení novely č. 441/2017 Sb., která mění pravidla od účetního období 

započatého v roce 2018, neobsahují informaci, jak postupovat u goodwillu, který vznikl před 

účetním obdobím, které započalo před rokem 2018. S odvoláním na běžnou praxi i ustanovení 

bodu 2. čl. II novely č. 441/2017 Sb., které stanoví postup pro nehmotné výsledky výzkumu, 

lze předpokládat, že postup platný před rokem 2018 použijeme až do konce odpisování a nový 

postup použijeme až pro goodwill vzniklý v účetním období, které započalo v roce 2018.  

 

…………………………………… 

 

 

II. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2017 A 2018 

 
Ing. Jana Dlabačová 

 

1. Výběr některých novel 

 

Metodické aktuality č. 4/2016 se věnovaly zákonu o daních z příjmů pro rok 2016. V dalším 

textu se budeme věnovat některým změnám pro rok 2017 a 2018. 

 

Některá ustanovení zákona č. 377/2015 Sb., který novelizoval zákon o daních z příjmů 

v souvislosti s ukončením důchodového spoření od 1. 1. 2016, byla účinná až od 1. 1. 2017. 

Od 1. 1. 2017 došlo ke zvýšení limitu:  

 

- na 50 000 Kč v § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů pro osvobození plateb 

zaměstnavatele zaměstnanci jako příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo 

soukromé životní pojištění, 

- na 24 000 Kč v § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů pro odčitatelné položky od základu 

daně ve výši příspěvku na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní 

spoření, 

- na 24 000 Kč v § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů pro odčitatelné položky od základu 

daně ve výši pojistného na soukromé životní pojištění. 

 

Zákon č. 113/2016 Sb. v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb zavedl od 1. 12 .2016 

pro fyzické osoby v § 35bc zákona o daních z příjmů slevu na evidenci tržeb, kterou lze 

uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má 

podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Nicméně uvedenou slevu může prakticky 

využít pouze poplatník fyzická osoba, která dosahuje dostatečně vysoký základ daně. 

 

Zákon č. 125/2016 Sb. od 1. 5. 2016 především reagoval na novelu dividendové směrnice pro 

mateřské a dceřinné společnosti a zvýšil daňové zvýhodnění na děti pro rok 2016. 
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Nález ÚS 271/2016 Sb. zrušil s účinností od 29. 8. 2016 § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, 

který se vztahoval ke zdaňování vysokopříjmových důchodců. 

 

Zákon č. 321/2016 Sb. v souvislosti s prokazováním původu majetku přidal od 1. 12. 2016 

do zákona o daních z příjmů nové §§ 38x – 38ze, které umožňují správci daně vyzvat poplatníka 

k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, 

spotřebou nebo jiným vydáním. 

 

Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, novelizoval zákon 

o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o dani z přidané hodnoty, daňový řád a další 

zákony. Zákon je účinný od 1. 7. 2017, ale pro zákon o daních z příjmů jsou důležitá 

přechodná ustanovení, dle kterých se většina změn použije až pro zdaňovací období, které 

započalo 1. 7. 2017 a později, tj. v případě kalendářního roku až od 1. 1. 2018. Obdobně se 

postupuje i u zákona o rezervách. 

 

Zákon č. 200/2017 Sb. o státní sociální podpoře zvyšuje od 1. 1. 2018 v § 35c zákona o daních 

z příjmů daňové zvýhodnění na jedno dítě. 

 

Zákon č. 254/2017 Sb. pro rok 2017 umožňuje uplatnit vyšší odčitatelné položky od základu 

daně dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů při bezúplatném odběru krve nebo 

krvetvorných buněk. 

 

Od 1. 7. 2017 bylo novelizováno nařízení vlády č. 278/2008 Sb. nařízením vlády č. 178/2017 

Sb., které doplnilo živnost Vedení účetnictví, včetně jednoduchého účetnictví. V rámci 

živnosti lze dále provádět i zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších 

náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné 

zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek. 

 

Od 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 

které se dotkne i práce účetních a mzdových účetních. 

 

…………………………………… 

 

 

 

III. PŘÍJMY DAŇOVÝCH NEREZIDENTŮ 
 

Ing. Pavel Kyselák 

 

Samotné ustanovení § 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, (dále jen 

„ZDP“) uvádí jednotlivé druhy příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů na území České 

republiky s tím, že jednotlivé druhy příjmů uvedené v odstavci 1 písmena a) až f), h), i) jsou na 

území ČR zdanitelné, pokud plynou nejen od daňových rezidentů ČR, ale i od daňových 

nerezidentů ČR. Zatímco příjmy uvedené pod písmenem g) – všech čtrnáct bodů jsou v ČR 

zdanitelné jedině tehdy, plynou-li z úhrad od daňových rezidentů ČR a od stálých provozoven 

daňových nerezidentů umístěných na území ČR. 

 

Příjmy daňových nerezidentů uvedené v § 22 ZDP, pokud nejsou podle jiného ustanovení ZDP 

v ČR osvobozeny od zdanění, podléhají v ČR vždy zdanění, je-li současně jejich příjemcem 
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daňový nerezident z bezesmluvního státu (není s příslušným státem uzavřená smlouva 

o zamezení dvojímu zdanění). V případě, že příjemcem je daňový rezident ze státu, se kterým 

má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu 

(event.) i z majetku, je nutné vždy v návaznosti na ustanovení § 37 ZDP přihlédnout 

k příslušným ustanovením konkrétní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Druhý a třetí 

odstavec § 22 ZDP uvádějí definici stálé provozovny. Dle čtvrtého odstavce § 22 ZDP je 

příjmem podle prvního odstavce i nepeněžní plnění přijaté poplatníkem. 

 

1. Stálá provozovna 

 

Plynou-li zahraničnímu subjektu příjmy ze zdrojů na území ČR z činností vykonávaných 

prostřednictvím stálé provozovny umístěné v ČR, potom tyto příjmy podléhají v ČR zdanění. 

 

V tuzemském ZDP je stálá provozovna na rozdíl od většiny smluv definována poněkud šířeji 

v § 22 odst. 2 ZDP coby místo k výkonu činností zahraničních subjektů, umístěné na území 

České republiky, a to zejména dílny, kanceláře, místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje 

(odbytiště), staveniště. V další větě § 22 odst. 2 ZDP jsou pak uvedeny činnosti zahraničních 

subjektů na území ČR, které mohou vést ke vzniku stálé provozovny. Uvádí se zde, že 

staveniště, místo provádění stavebně montážních projektů a dále poskytování činností a služeb 

uvedených v odstavci 1 písmeno c) a f) bod 1. citovaného § 22 ZDP poplatníkem nebo 

zaměstnanci či osobami pro něho pracujícími se považují za stálou provozovnu, přesáhne-li 

jejich doba trvání šest měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 

Další informace ke stálým provozovnám uvádí pokyn GFŘ D–22 k § 22 zákona. Z pohledu této 

definice stálé provozovny lze pak odvodit tři zásadní druhy stálé provozovny: 

 

1. klasická stálá provozovna („kamenná“) 

2. staveniště, provádění stavebně montážních projektů 

3. „službová“ stálá provozovna. 

 

Pokud jde o činnosti uvedené ve druhém a třetím bodě – jsou rovněž považovány za stálou 

provozovnu zahraničního subjektu za předpokladu, že jejich „zrod“ ovlivňuje zmíněný časový 

test. Uvedeme si k nim několik poznámek. 

 

„Staveništní“ stálé provozovny 

 

Jde o druh stálé provozovny, pro jejíž vznik kromě časového období musí být splněny 

i podmínky jednoho souvisejícího místa. Uveďme si následující příklad: zahraniční firma staví 

na území ČR na dvou místech dva objekty, které spolu nijak nesouvisí, přičemž ani v jednom 

případě doba výstavby nebude delší než uváděný časový test, potom ji stálá provozovna na 

území ČR nevzniká, a tudíž příjmy z této činnosti plynoucí nepodléhají v ČR zdanění. Totéž 

platí i v případě, že součet doby výstavby u obou staveb dohromady překročí časový limit. 

Uvedené podmínky (doba, místo a souvislost) pro vznik stálé provozovny se sledují u každé 

stavby zvlášť. Bližší vymezení „staveništních“ stálých provozoven je uvedeno k § 22 zákona 

v pokynu GFŘ D–22 zejména v bodech 7. a 8. 

 

…………………………………… 
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