
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
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01 Název spojené osoby

02 Identifi kační číslo spojené osoby

Přehled transakcí se spojenými osobami

03 Stát, ve kterém má spojená osoba sídlo

Identifi kační číslo

Kód

Vyplní se v celých tis. Kč
Řádek Název položky

Výnos (prodej) Pořizovací cena (nákup)

1

2

3

4

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý fi nanční majetek

Zásoby materiálu, výrobků a zboží

A Transakce se spojenou osobou

Vyplní se v celých tis. Kč
Řádek Název položky Stav ke konci 

aktuálního období
Stav ke konci 

minulého období

1

2

3

4

Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé závazky

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé závazky

D Závazky a pohledávky za spojenou osobou bez úvěrových fi nančních nástrojů

Vyplní se v celých tis. Kč
Řádek Název položky

Výnos Náklad

1

2

3

4

Služby

Licenční poplatek (vč. software)

Úroky

Celkový objem ostatních transakcí

B Transakce se spojenou osobou

Samostatná příloha k položce 12 I oddílu

C Transakce se spojenou osobou

Vyplní se v celých tis. Kč
Řádek Název položky

Poskytnutí bezúplatného plnění*)

Přijaté

Zvýšení

Vyplacené

Snížení

1

2

3

4

5

6

Úvěrové fi nanční nástroje

Přijetí bezúplatného plnění*)

Podíly na zisku

Využití cash-poolingu*)

Ostatní složky vlastního kapitálu

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

*) Nehodící se škrtněte

 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2015 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2016, 
za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2016)
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Pokyny k vyplnění samostatné přílohy k položce 12 I. oddílu
Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu se vyplňuje 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 jsou splněny dále uvedené podmínky.
Přehled transakcí se spojenými osobami vyplní poplatník, který splní alespoň jedno z těchto 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. Pro zdaňovací období započatá od 1. 1. 2016 a později se aktivy celkem rozumí úhrn zjištěný z rozvahy podle ustanovení § 1d odst. 1 
zákona o účetnictví od 1. 1. 2016, nebo

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. Pro zdaňovací období započatá od 1. 1. 2016 a později, vypočtený podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví ve znění od 1. 1. 2016, nebo

c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50, kterým se rozumí údaj uvedený dle dílčích pokynů na řádku 2 tabulky K daňového přiznání, za 
předpokladu, že: 

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.

Povinnost vyplnit Samostatnou přílohu k položce 12 I. oddílu se nevztahuje na daňové subjekty vymezené v § 11 odst. 2 písm. b) až g)
zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na stálé provozovny daňových nerezidentů.

01 Název spojené osoby – uvede se obchodní fi rma právnické osoby zapsaná do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, 
popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo 
zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah předtištěných políček položky 01 nestačí k zapsání 
celého názvu obchodní fi rmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název 
obchodní fi rmy, případně název poplatníka. Je-li spojenou osobou fyzická osoba, uvede se současné jméno a příjmení včetně získaných vědeckých 
a akademických titulů.

02 Identifi kační číslo spojené osoby – uvede se identifi kační číslo (identifi kátor pro daňové účely) spojené osoby, pokud jí bylo přiděleno.
03 Stát, ve kterém má spojená osoba sídlo – kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. května 2012 o aktualizaci 

číselníku zemí (CZEM) (viz též webová adresa http://www.fi nancnisprava.cz položka Daně a pojistné, podpoložka Daně, složka Daň z příjmů, 
nabídka Číselník zemí; použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy).

K tabulce A Transakce se spojenou osobou 
Na jednotlivých řádcích tabulky se uvede celkový objem všech transakcí daného typu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví podle toho, zda se jedná 

u daňového subjektu o nákup či prodej. Sloupec Výnos (prodej) a Pořizovací cena (nákup) nemají na sebe přímou návaznost. V případě tzv. přeprodeje 
se uvede pouze ta část transakce, která je provedena se spojenou osobou.
K řádku 1 Dlouhodobý nehmotný majetek – ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje dlouhodobého nehmotného 

majetku, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup) se uvede úhrn 
částek pořizovacích cen dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného od spojené osoby. Uvede se zde také částka technického 
zhodnocení od spojené osoby provedeného na majetku již uvedeném do užívání ve smyslu právních předpisů upravujících účetnictví. 
Nehmotným majetkem se rozumí dlouhodobý nehmotný majetek podle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu 
poplatníka.1)

K řádku 2 Dlouhodobý hmotný majetek – ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, 
které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup) se uvede úhrn částek 
pořizovacích cen dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného od spojené osoby. Uvede se zde také částka technického zhodnocení 
od spojené osoby provedeného na majetku již uvedeném do užívání ve smyslu právních předpisů upravujících účetnictví. Hmotným 
majetkem se rozumí dlouhodobý hmotný majetek dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1)

K řádku 3  Dlouhodobý fi nanční majetek – ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje dlouhodobého fi nančního majetku, 
které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup) se uvede úhrn částek 
pořizovacích cen dlouhodobého fi nančního majetku nakoupeného od spojené osoby. Finančním majetkem se rozumí dlouhodobý fi nanční 
majetek dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1)

K řádku 4  Zásoby materiálu, výrobků a zboží – ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje zásob materiálu, výrobků 
a zboží, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup) se uvede 
úhrn částek pořizovacích cen zásob materiálu, výrobků a zboží nakoupených od spojené osoby. Rozumí se zásoby dle právních předpisů 
upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1)

K tabulce B Transakce se spojenou osobou 
Na řádcích 1 až 4 se uvede celkový objem všech transakcí daného typu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví podle toho, zda se u daňového subjektu 

jedná o výnos či náklad. Údaje se uvádí v tisících Kč.
K řádku 1  Služby – ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosů z prodeje služeb, které ovlivnily výši výsledku hospodaření vykázaného na řádku 

10 daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladů na nákup služeb, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený 
na řádku 10 daňového přiznání. Rozumí se služby dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1)

K řádku 2  Licenční poplatek (vč. software) – ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosů z poskytnutých licenčních práv, které ovlivnily 
výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladů na přijatá licenční 
práva, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Rozumí se licenční poplatky dle § 19 odst. 7 zákona.

K řádku 3  Úroky – ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosových úroků z poskytnutých úvěrových fi nančních nástrojů, které ovlivnily výsledek 
hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladových úroků z přijatých úvěrových 
fi nančních nástrojů, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Vyplní se i nákladové a výnosové úroky 
plynoucí z cash poolingu.

K řádku 4  Celkový objem ostatních transakcí – uvede se úhrn částek všech výnosů a nákladů ve vztahu k dané spojené osobě, které nejsou 
uvedeny na ostatních řádcích této přílohy a ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání.

K tabulce C Transakce se spojenou osobou
Na řádcích 1 až 3 se uvede celkový objem všech transakcí daného typu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví podle toho, zda se u daňového subjektu 

jedná o jejich přijetí či vyplacení.
K řádku 1  Úvěrové fi nanční nástroje – ve sloupci Přijaté se uvede úhrn přijatých úvěrových fi nančních nástrojů, z nichž byly ve zdaňovacím období 

placeny úroky. Ve sloupci Vyplacené se uvede úhrn poskytnutých úvěrových fi nančních nástrojů, z nichž byly ve zdaňovacím období 
přijaty úroky. Uvedou se i ty úvěrové fi nanční nástroje, u nichž byl sjednaný úrok jiný než kladný. Neuvádějí se cash-poolingové operace.

K řádku 2  Podíly na zisku – ve sloupci Přijaté se uvede částka přijatého podílu na zisku. Ve sloupci Vyplacené se uvede částka vyplaceného podílu 
na zisku. Rozumí se podíly na zisku dle § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a to včetně záloh na 
výplatu podílu na zisku.

K řádku 3 Ostatní složky vlastního kapitálu – ve sloupci Zvýšení se uvede částka představující zvýšení ostatních složek vlastního kapitálu. Ve 
sloupci Snížení se uvede částka představující snížení ostatních složek vlastního kapitálu.

K řádku 4 Poskytnutí bezúplatného plnění – uvede se, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce poskytnutí bezúplatného plnění. Za 
bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.

K řádku 5 Přijetí bezúplatného plnění – uvede se, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce přijetí bezúplatného plnění. Za bezúplatné 
plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.

K řádku 6 Využití cash-poolingu (vnitroskupinové sdružování fi nančních prostředků) – uvede se, zda daňový subjekt využívá cash-pooling.

K tabulce D Závazky a pohledávky za spojenou osobou bez úvěrových fi nančních nástrojů
Na řádcích 1 až 4 tabulky se vyplní celkový objem všech závazků a pohledávek daného typu vč. cash-poolingu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví 

ke konci minulého a aktuálního období. Uvádí se údaj za období, za něž se podává daňové přiznání a jemu bezprostředně předcházející období. Rozumí 
se závazky a pohledávky dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1) Údaje se uvádí v tisících Kč.
1)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou bankami a jinými fi nančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní 

pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky


