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Téma měsíce Daně

Daňová reforma  
o krok dále
 
Návrh zákona o změně zákonů  
v souvislosti se zřízením jednoho 
inkasního místa (JIM) postoupilo 
v červnu Ministerstvo financí do 
připomínkového řízení. Jedná se  
o novelizaci řady zákonů upravujících 
přímé daně i povinná pojistná, která 

představuje tzv. třetí pilíř daňové 
reformy. Novela má navázat na již 
existující první pilíř (nový daňový 
řád) a připravovaný institucionální 
druhý pilíř (JIM). Ten si klade za 
cíl zjednodušit komunikaci s úřady 
zavedením jednoho formuláře, 
jedné platby a jednoho převodového 
účtu, na který se daně a pojistné 
budou odvádět. Stejně jako u JIM 
je účinnost navrhovaného zákona 

stanovena k 1. lednu 2013. Daňoví 
poplatníci i správci daně tak budou 
mít delší lhůtu pro přípravu na nový 
systém.

Peter Chrenko
+420 251 152 600

Pozor na vyšší 
zajištění celního 
dluhu

S účinností od 1. července 2011 došlo 
v ČR ke změně celních pravidel pro 
zajištění celního dluhu. U režimů  
s podmíněným osvobozením od cla, 
kdy není zajištění celního dluhu 
povinné, mohou nyní celní orgány, 
dle svého uvážení, požadovat 
zajištění až do výše 100 % celního 
dluhu. Dosud byla v těchto případech 
maximální výše zajištění stanovena 
na 10 % celního dluhu. 

Pokud se na vás celní úřad obrátí 
v souvislosti s uplatňováním 
těchto přísnějších podmínek, jsme 
připraveni s vámi celou problematiku 
řešit.

Radovan Šmídl
 +420 251 152 525 
Martin Diviš
 +420 251 152 574

Červenec 2011
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Daně

Investiční pobídky 
nově, lépe?

S ohledem na zvýšení 
konkurenceschopnosti ČR při 
získávání zahraničních investic 
připravilo ministerstvo průmyslu  
a obchodu novelu zákona  
o investičních pobídkách. Návrh 
počítá především se změnou 
ve stávající podpoře výrobců ve 
zpracovatelském průmyslu, nově pak 
zavádí podporu pro technologická 
centra a centra strategických služeb.

Návrh, který se momentálně nachází 
v připomínkovém řízení, však 
nadále zůstává v rozporu s návrhem 
stanoviska ministerstva financí. To ve 
své novele zákona o daních z příjmů 
navrhuje zrušit od roku 2013 slevu 

na dani bez náhrady. Výjimku by 
tvořili pouze poplatníci, kteří příslib 
o investičních pobídkách již obdrželi. 
Ti by mohli slevu na dani uplatňovat 
do konce stanovených lhůt. 

Osud návrhu v tuto chvíli nelze 
předvídat, případné zrušení pobídek 
by však významně omezilo schopnost 
ČR účinně získávat nové zahraniční 
investory.

Lenka Mrázová
+420 251 152 553

Novinky  
v mezinárodním 
zdanění

K 1. lednu 2012 nabude účinnosti 
nová smlouva o zamezení dvojího 
zdanění s Čínou, která nahradí tu 
současnou z roku 1987. Na základě 
této smlouvy se srážková daň  
u dividend sníží za určitých podmínek 
z 10 % na 5 %. Snížení čeká  
i platby úroků, a to z 10 % na  
7,5 %, u vybraných instrumentů na 
0 %. Nově mohou být zisky z prodeje 
účasti na čínské společnosti zdaněny 
také v Číně, a to bez ohledu na 
velikost podílu. Konečně u licenčních 
poplatků již nebude možné uplatnit 
si domněle zaplacenou daň  
ve výši 20 %.

Počátkem června byla dále 
podepsána smlouva o zamezení 
dvojího zdanění mezi ČR  
a Hongkongem a smlouva o výměně 
informací v daňových záležitostech  
s Britskými Panenskými ostrovy. Obě 
smlouvy vstoupí v účinnost poté, co 
projdou procesem ratifikace.

David Borkovec
+420 251 152 561

 

Nové povinnosti pro 
vlastníky zpevněných 
ploch

Vlastníky parkovišť, skladovacích či 
jiných zpevněných ploch s výjimkou 
těch, na nichž stojí stavba se svislou 
nosnou konstrukcí, čeká změna  
v daňové povinnosti. Dle novely 
zákona o dani z nemovitostí budou 
tyto plochy od 1. ledna 2012 zdaněny 
jako pozemky se zvláštní sazbou 
daně, a to dle způsobu využití plochy 
sazbou 1 Kč nebo 5 Kč za m2. Tímto 
způsobem budou však zdaněny pouze 
zpevněné části pozemku, jejichž 
výměru musí zjistit sám poplatník.

Zuzana Vaněčková

+420 251 152 800

Neregistrovaným 
podnikovým 
spořitelnám hrozí 
pokuty

Pokud společnost provozuje pro 
své zaměstnance tzv. podnikovou 
spořitelnu, musí být od 1.května 2011 
zapsána v registru poskytovatelů 
platebních služeb malého rozsahu. 
V opačném případě hrozí organizaci 
pokuta uložená ze strany ČNB ve 
správním řízení. 

Povinnost registrace se vztahuje na 
organizace, které prostřednictvím 
vlastních podnikových spořitelen 

nabízejí svým zaměstnancům vedení 
zaměstnaneckých účtů, zpracování 
plateb či jiné platební služby a to 
v případě, že tyto platební služby 
naplňují definici zákona č. 284/2009 
Sb. o platebním styku (§3). Na 
podnikové spořitelny se nevztahuje 
zákon o bankách.

Eva  Loulová

+420 251 152 253

Petr Kříž

+420 251 152 045

Účetnictví
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Zaměstnanci Trh

Výpis ze SIS nejen pro 
občany EU 

Občané ze zemí mimo Evropskou unii, 
kteří pobývají či hodlají dlouhodobě 
pobývat v jakémkoliv členském 
státě EU, mohou zažádat o výpis ze 
Schengenského informačního systému 
(SIS). Z výpisu si žadatel ověří aktuální 
stav svého oprávnění  
k volnému pohybu v zemích 
Schengenu. V některých případech pak 
snáze identifikuje důvody zamítnutí 
víza anebo povolení k pobytu.

Důvodem k podání žádosti může být 
podezření žadatele, že mohl být do 
systému zapsán na základě porušení 
pravidel volného pohybu osob v 
některém z členských států Schengenu. 
V České republice  tuto službu zajišťuje 
Policejní prezídium ČR, vyřízení výpisu 
pak trvá pouze několik dnů.  

 
 Jana Zelová

+420 251 152 567

William Schofield

+420 251 152 500

Zveme vásTrhZaměstnanciÚčetnictvíDaněTéma měsíce

Největším globálním rizikem pro pojišťovnictví bude letos 
přemíra nové regulace

Záplava nové regulace, která je v současné 
době zaváděna na mezinárodní i lokální 
úrovni, představuje největší riziko, jemuž 
nyní pojišťovnictví čelí. Ukázaly to závěry 
nejnovější studie „Insurance Banana Skins“, 
která byla provedena Centrem pro výzkum 
finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC.

Nová pravidla, jimiž vlády stále více regulují 
kapitálovou přiměřenost či tržní chování 
pojišťoven, mohou enormně zatížit odvětví 
náklady a ochromit schopnost jednotlivých 
společností plnit regulatorní požadavky. 
Může to rovněž odvrátit vedení pojišťoven 
od mnohem důležitějšího úkolu, jímž je opět 
rozběhnout ziskové aktivity, a to za situace, 
kdy se odvětví stále nachází pod velkým 
tlakem.

Průzkum, jehož se zúčastnilo téměř 500 
vedoucích pracovníků pojišťoven a analytiků 
ze 40 zemí světa, hodnotí největší rizika v 
tomto odvětví, která hrozí v následujících 
dvou až třech letech. Regulatorní rizika 
ovládla žebříčky hrozeb na všech hlavních 
trzích, včetně Severní Ameriky, Evropy, 
Blízkého i Dálného východu, Asie  
a Pacifiku.

Ředitelům řady pojišťoven se zdají současné 
regulatorní požadavky přemrštěné.  Kladou 
si otázku, zda náklady na zavedení těchto 
opatření nepřevýší jejich přínosy. Zdá se, 
že celé odvětví se dostává globálně pod 
větší fiskální tlak než v minulosti.  To vše 
v situaci, kdy se vedení pojišťoven snaží 
znova nastartovat růst pojistného, oslovovat 
srozumitelněji nové skupiny zákazníků  
s novými produkty, minimalizovat dopady 
vyšší stornovosti stávajících pojistných 
smluv a v souvislosti se zvyšující se četností 
katastrofických událostí lépe řídit a efektivněji 
zajišťovat pojistná rizika,“ dodává Marek 
Richter.

Výsledky ukazují pojišťovnictví jako odvětví, 
na které jsou vyvíjeny tlaky z mnoha stran, 
a proto bude potřebovat kvalifikované 
manažery, kteří ho dokážou všemi nástrahami 
provést,“ říká Marek Richter, vedoucí partner 
pro oblast pojišťovnictví ve společnosti PwC 
Česká republika.

Bez ohledu na vysokou četnost záplav, 
bombových útoků či ropných havárií během 
posledních několika let zůstávají obavy z 
klimatických změn, terorismu a znečištění 

nízké. Zdá se tak, že tato uřiditelná rizika 
ohrožující pojišťovnictví méně než regulatorní 
změny.
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Zveme vás Kontakt

Jiří Moser
řídící partner, PwC ČR,  
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

Lenka Mrázová
ředitelka,  
Daňové a právní služby   
+420 251 152 553

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.

Jako vyjádření díků za spolupráci všem našim milým klientům si je 
dovolujeme pozvat na „Pozdně letní párty“, která se bude konat  
na terase PwC Clubu. Nad sklenkou vína budeme moci neformálně 
uzavřít předchozí školní rok a začít nový. Párty byla přesunuta  
z června 2011 z důvodu stávky odborářů, která zablokovala dopravu.

 Kdy? 
 Čtvrtek, 8. září v 18:00 hodin

 Kde? 
 7.patro, PwC Club
 PwC, Kateřinská 40, Praha 2

Prosím potvrďte svou účast na: the.academy@cz.pwc.com  
do 31. srpna.

Vstup je zdarma.

Akademie děkuje všem svým klientům a vítá je  
v novém školním roce!

Jste klientem naší Akademie? 
Přijďte a přidejte se k nám!
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