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„Naším cílem 
je vybudovat 
špičkovou 
transakční  
a projektovou 
advokátní 
kancelář, 
která bude 

úspěšně konkurovat 
zavedeným mezinárodním 
i předním českým právním 
firmám.“ 
 

Daniel Čekal
+ 420 251 152 900

PwC Legal vstoupila 
na český trh
 
Nová advokátní kancelář PwC Legal 
s pobočkami v Praze a Brně vstoupila 
na český trh. Svým klientům bude 
poskytovat plnou šíři právních 
služeb, od každodenního právního 
servisu přes komplexní obchodní 
transakce až po soudní spory, a to ve 
všech hlavních odvětvích ekonomiky. 
V České republice začíná s týmem 
patnácti zkušených právníků v čele 
s výraznými osobnostmi, Danielem 
Čekalem v Praze a Janem Hladkým 
v Brně. 

Hlavní oblasti, ve kterých bude 
PwC Legal nabízet své služby, jsou 
fúze a akvizice, restrukturalizace, 
insolvenční projekty, nemovitostní 
projekty, e-business a informační 
technologie, ale i veřejný sektor, 
evropské fondy, energetika a právní 
služby pro privátní klientelu. 

Česká kancelář je součástí 
celosvětové sítě právních kanceláří 
PwC Legal působících ve více než  
75 zemích, je proto připravena 
zajistit vám komplexní právní služby 
kdekoli na světě.

   

 
 
www.pwclegal.cz  
                                               

Specializovaný 
finanční úřad je tady
 
Prostřednictvím novely zákona 
o DPH dojde od 1. ledna 2012 ke 
vzniku Specializovaného finančního 
úřadu, který bude novou součástí 
stávající struktury územních 
finančních orgánů. Přeregistrace  
by měla začít z úřední povinnosti  
od ledna 2012. Specializovaný 
finanční úřad bude příslušný pro 
všechny daně kromě správy daně  
z nemovitostí.

Účetními jednotkami podřízenými 
Specializovanému FÚ budou 
společnosti s obratem nad 2 mld. Kč, 
banky včetně poboček zahraničních 
bank, spořitelní a úvěrní družstva, 
pojišťovny a zajišťovny včetně 
poboček zahraničních pojišťoven  
a zajišťoven, a společnosti, které 
s výše uvedenými subjekty tvoří 
skupinu pro účely DPH. Rozhodující 
pro posouzení obratu je daňové 

přiznání podané v roce 2011, tzn. 
obrat za rok 2010.

Vznik nové organizační struktury 
finanční správy, o kterém jsme 
informovali v minulém čísle, bude 
nejspíše posunut z roku 2012 na 
rok 2013. Tu bude tvořit generální 
finanční ředitelství, odvolací finanční 
ředitelství, 13 finančních úřadů  
a Specializovaný finanční úřad. 

Peter Chrenko

+420 251 152 600
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Daně Účetnictví

Novela zákona  
o přeměnách přinese 
řadu změn
Zejména větší flexibilitu ohledně 
určení rozhodného dne přeměny  
a rozšíření možnosti pro přeshraniční 
přeměny v rámci EU přinese 
novela zákona o přeměnách, 
kterou v současné době projednává 
Parlament. Novela také urychlí 
proces zveřejňování dokumentů při 
přeměně, neboť společnosti budou 
moci ke zveřejňování využít také své 
internetové stránky. 

Návrh dále vylučuje přeměnu  
v případě, že neuhrazená ztráta 
nástupnické společnosti dosáhne 
poloviny jejího základního kapitálu. 
V takovém případě nesmí rozhodný 
den předcházet dni zápisu přeměny 
do obchodního rejstříku a soudu 
musí být doložen posudek, že 
přeměna nezpůsobí úpadek 
nástupnické společnosti. 

Na změnu koncepce přeměn 
(zejména z pohledu stanovení 
rozhodného dne) navazují také 
účetní předpisy. Zároveň se zpřísňují 
pravidla pro vykazování jednotlivých 
komponent vlastního kapitálu po 
přeměně (zejména nerozdělený zisk). 
Nová účetní úprava mění i vykázání 
případného přecenění majetku, 
které se nově zobrazí až v zahajovací 
rozvaze nástupnické společnosti. 

Novela vstoupí v platnost od 1. ledna 
2012.

 
 
David Borkovec
+420 251 152 561 

Investiční pobídky 
bude možné čerpat  
i pro výzkum a vývoj

Vláda na svém jednání dne  
19. října 2011 schválila návrh novely 
zákona o investičních pobídkách, 
která významně rozšíří rozsah 
poskytované podpory pro investory  
v České republice. 

Nově budou moci investiční pobídky 
čerpat také společnosti, které se 
zabývají vývojem a výzkumem např. 
na vybudování technologických 
center, poskytování strategických 
služeb či vývoje nového software. 
Novela také prodlužuje dobu 
pro uplatňování slevy na dani ze 
stávajících pěti let na deset a dále 
zavádí i nový institut strategického 
investora, kterému může být udělena 
přímá finanční podpora na pořízení 
majetku. 
 

Lenka Mrázová
+420 251 152 553

Nejvyšší správní soud 
opět hodnotil závislou 
práci

Hodnocení rozdílů mezi závislou 
prací a činností na základě smlouvy 
o dílo se objevila ve dvou nových 
judikátech Nejvyššího správního 
soudu (NSS). V prvním NSS uvedl, 
že pro mezinárodní pronájem 
pracovní síly není podstatný druh 
smlouvy uzavřené mezi zahraničním 
poskytovatelem pracovníků a jejich 
českým uživatelem. V daném případě 
byla sice formálně uzavřena smlouva 
o dílo, ale postavení pronajatých 
zahraničních pracovníků bylo 
obdobné postavení zaměstnanců 
českého subjektu, zejména zde byly 
jasné znaky závislého postavení. 

Druhé rozhodnutí se týká rozlišení 
mezi závislou prací a nezávislou 
činností. Mezi společností a jejími 
pracovníky byly uzavírány smlouvy 
o dílo, skutečný vztah ale podle NSS 
vykazoval znaky závislé činnosti. 
Především byla fakturována pouze 
práce a nikoli použitý materiál, 
a to pravidelně jednou měsíčně, 
pracovníci měli stanovenou pevnou 
pracovní dobu a nehradili pronájem 
za prostor, ve kterém pracovali pro 
společnost.

Peter Chrenko
+420 251 152 600

Jak na opravné zápisy 
do účetních knih

V případě, že účetní jednotka odhalí 
významnou nesprávnost v účetních 
knihách po schválení účetní závěrky 
nejvyšším orgánem, nemůže do ní 
již zasahovat a účetní zápisy musí 
provést v běžném účetním období. 
Takto tuto problematiku definuje  
§17 odst. 4 Zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví (dále „Zákon  
o účetnictví“), který dovoluje 
účetním jednotkám provádět 
opravné účetní zápisy do účetních 
knih pouze do okamžiku schválení 
účetní závěrky, nejpozději však 
do konce následujícího účetního 
období (zákonná lhůta pro sestavení 
účetní závěrky). Účetní jednotka se 
však může dostat do situace, kdy je 
významná nesprávnost v účetních 
knihách odhalena ještě před jejím 
schválením, nicméně až po uplynutí 
následujícího účetního období. 
Statutární orgán takové účetní 
jednotky pak stojí před rozhodnutím, 
zda svým postupem vyhoví 
požadavkům §17 odst. 4 Zákona  
o účetnictví a opravu tudíž do 
účetních knih neprovede. V takovém 
případě však účetní závěrka obsahuje 
významnou nesprávnost a nepodává 
věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky, což může ve svém důsledku 
vést k výhradě ve zprávě auditora. 

Statutární orgán by tedy měl 
danou situaci posoudit komplexně, 
porozumět souvislostem a při svém 
rozhodování zohlednit i daňové 
dopady zvoleného postupu.

Eva Loulová

+420 251 152 253
Petr Kříž

+420 251 152 045

Strop pro odvod 
pojistného na sociální 
zabezpečení klesne
V roce 2012 dochází u sociálního 
zabezpečení ke snížení ročního 
maximálního vyměřovacího základu 
na 48násobek průměrné mzdy. 
Strop pro odvod pojistného na 
sociální zabezpečení tak klesne na 
1 206 576 Kč (oproti 1 781 280 Kč v 
roce 2011). Maximální vyměřovací 
základ u zdravotního pojištění 
nadále zůstává na úrovni 72násobku 
průměrné mzdy a pro rok 2012 bude 
činit 1 809 864 Kč. Zaměstnavatelé 
by si tak měli s předstihem zajistit 
správné nastavení mzdových systémů 
a zvážit využití snížení stropu na 
sociální zabezpečení pro nákladovou 
optimalizaci. 

Tomáš Hunal
+420 251 152 516

Zaměstnanci
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Zaměstnanci Analýza Soutěž

Pamatujte na 
Schengenské pravidlo 
90/180
Evergreenem v problematice 
pohybu občanů ze zemí mimo 
EU po Schengenském prostoru 
je nedodržování nebo mylná 
interpretace základního pravidla.  
 To říká, že občané ze zemí mimo 
EU, kteří mohou vstupovat na území 
Schengenského prostoru  
v bezvízovém režimu, zde mohou 
pobývat bez víza jako turisté 
maximálně po dobu 90 dnů  
v průběhu 180. Do počtu dnů 
strávených v Schengenském prostoru 
se započítává i den vstupu a výstupu. 

Je třeba mít na paměti, že 
Schengenský prostor se nepřekrývá 
s prostorem EU – např. Švýcarsko 
nebo Norsko patří do Schengenského 
prostoru, ačkoliv nejsou členy EU,  
na rozdíl od Velké Británie, která 
není součástí Schengenského 
prostoru, ačkoliv je členem EU. 

Jana Zelová
+420 251 152 567

Steve Couch
+420 251 152 500

Osvobození od 
DPH nepřináší 
bankovnímu sektoru 
daňové zvýhodnění

Společnost PwC a Univerzita ve 
Warwicku (Velká Británie) provedly 
během posledního měsíce analýzu, 
na jejímž základě došly k závěru, že 
současné osvobození bankovního 
sektoru od DPH mu nepřináší daňové 
zvýhodnění. Výsledek analýzy 
je v přímém rozporu s názorem 
vysloveným Evropskou komisí, který 
říká, že „finanční sektor využívá 
daňové zvýhodnění ve výši přibližně 
18 miliard EUR ročně v důsledku 
osvobození finančních služeb od 
DPH“. EU použila tento argument  
v souvislosti s návrhem nové 
směrnice o dani z finančních 
transakcí. 

Při současném systému banky 
neuplatňují na služby poskytnuté 
svým zákazníkům DPH, na druhou 
stranu si ale nemohou uplatnit 
odpočet DPH z nakoupených služeb 
a zboží. Účelem DPH je zdanění 
konečné spotřeby a osvobození 
bankovních služeb od DPH je 
výjimkou z tohoto základního 
principu, jelikož dochází k přenesení 
nenárokovatelné DPH na samotné 
banky. Pokud by v rámci EU došlo ke 
zdanění bankovních služeb, banky 

by si mohly uplatnit plný nárok na 
odpočet DPH, což by paradoxně 
vedlo ke snížení příjmů EU z DPH.  
V případě zdanění bankovních služeb 
by si plátci mohli uplatnit nárok na 
odpočet DPH z přijatých bankovních 
služeb, z čehož vyplývá, že příjmy EU 
by se zvýšily pouze o DPH uvalenou 
bankami na neplátce této daně. 

Tato analýza provedená společností 
PwC ve spolupráci s Univerzitou 
ve Warwicku patří mezi doposud 
nejpropracovanější analýzy zabývající 
se dopady osvobození od DPH na 
bankovní sektor. Má proto významný 
přínos, neboť zřetelně rozporuje 
obecně zastávaný názor,  
že osvobození od DPH vede k nižšímu 
výnosu z této daně, než by tomu 
bylo, pokud by bankovní služby plně 
podléhaly DPH.

Martin Diviš
+420 251 152 574

Získejte cenu za inovaci
• Vlastníte či řídíte inovativní firmu? 
•  Realizovali jste v posledním roce úspěšnou inovaci?
•  Patříte mezi kreativně smýšlející lidi?

Přihlásit se můžete do 18. listopadu 2011 
na www.ceskainovace.cz.

Více informací najdete také na www.pwc.cz/inovace. 

Cílem soutěže je najít úspěšné inovace a perspektivní 
nápady, ocenit jejich autory a subjekty, které je 
realizovaly, či jim pomoci nalézt uplatnění na trhu. 

Přihlaste se do soutěže  
Česká inovace 2011

„Českým podnikatelům nechybí dobré 
nápady, potřebují však podmínky, které jim 
umožní tyto nápady úspěšně prodat. Řada 
českých inovátorů si také bude muset osvojit 
obchodního ducha a nejeden podnikatel 
zlepšit svou schopnost řídit firmu tak, aby 
nápady opravdu přinesly výsledky. Vítězem 
bude Jára Cimrman s duší Tomáše Bati,“  
uvedl Jiří Moser, řídící partner PwC v ČR.

Zveme vásAnalýza SoutěžZaměstnanciÚčetnictvíDaněTéma měsíce
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Zveme vás Kontakt

Jiří Moser
řídící partner,  
vedoucí partner  
Poradenské služby 
+420 251 152 048 

Paul Stewart 
vedoucí partner  
Daňové a právní služby 
+420 251 152 711

Chris Skirrow 
vedoucí partner  
Auditorské služby 
+420 251 151 840

Daniel Čekal
partner PwC Legal 
Právní služby   
+420 251 152 900

Kancelář Praha 
Kateřinská 40, 120 00 Praha 2
+420 251 151 111

Kancelář Brno
náměstí Svobody 20,  
602 00 Brno
+420 542 520 111

Kancelář Ostrava
Zámecká 20, 702 00 Ostrava
+420 595 137 111

© 2011 PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 
V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje 
společnost PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, s.r.o., která je členem sítě společností 
PricewaterhouseCoopers International Limited, 
z nichž každá je samostatným a nezávislým 
právním subjektem.

Pro své klienty a obchodní partnery pořádáme odborné 
semináře, školení a konference a rádi i vás na některé  
z těchto akcí přivítáme. V nejbližší době připravujeme: 
 
•  Vzestupy a pády převodních cen - současné trendy a aktuální 

problematika z praxe
• Klíčové změny v oblasti daní, práva a účetnictví

Dovolujeme si vás odkázat na naše webové stránky, kde 
naleznete termíny a bližší informace k seminářům. 

www.pwc.cz/events

Zveme vásPublikaceSoutěžZaměstnanciDaněTéma měsíce

Proč se zúčastnit?
•  Jediné soft-skills vzdělávání připravené přímo pro finanční a personální 

ředitele.
•  Výjimečná kvalita a úroveň odbornosti - budou vás učit ti,  kteří učí naše 

manažery.
•  Na příkladech z praxe vám ukážeme, že základem úspěchu manažera je 

dobré vedení jeho týmu.
•  Stanete se součástí business komunity společnosti PwC a tím získáte 

přístup k našemu know-how.

Témata a termíny modulů:
1)  "Continuous Professional Development. Keeping the CFO’s knife sharp!" 

4. listopadu 2011, 8:30 – 12:00 hodin, v angličtině
2)  „Jak rozvíjet dobrý tým?“ Vypusťte lvy!“ 

21. listopadu 2011, 8:30 – 12:00 hodin, v češtině
3)  „Jak měřit investice do vzdělávání? Sklízíme úrodu!“ 

26. leden 2012, 8:30 – 12:00 hodin, v češtině

Místo konání:  
PwC, Kateřinská 40, Praha 2 

Cena:
 5 000 Kč / jeden modul  
12 000 Kč / zvýhodněná cena za tři moduly 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Registrace: 
V případě zájmu o účast, prosím, vyplňte registrační formulář  
na  www.pwc.cz/leadershipinfinance nebo odešlete e-mail 
na the.academy@cz.pwc.com.  Dotazy týkající se tohoto 
projektu vám zodpoví Jan Hrubý, tel.: +420 251 152 030.

Těšíme se na vaši účast

PwC Academy 
of Leadership in Finance
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