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Téma měsíce Daně

Parlament schvaluje 
novou strukturu 
finanční správy

Finanční úřady s působností pro 
jednotlivé kraje a Prahu, jedno 
Odvolací finanční ředitelství pro 
všechny finanční úřady, stávající 
Generální finanční ředitelství 
a pro největší daňové subjekty 
a subjekty z oblasti finančních 
služeb Specializovaný finanční 
úřad. Takto bude vypadat nová 
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Na inovace dotace  
až 200 mil. Kč

Do 30. září 2011 mohou 
podnikatelské subjekty žádat 
o podporu formou dotace 
na založení a rozvoj center 
průmyslového výzkumu, vývoje 
a inovací. Dotace může dosáhnout 
až 200 milionů korun a je určena 
na pořízení pozemků, budov, 
strojů či zařízení a jiného vybavení 
nezbytného pro zajištění aktivit 
tohoto centra. Projekt musí 
být realizován na území České 
republiky mimo území  
hl. m. Prahy.

 David Borkovec
 +420 251 152 561

Kvůli porušení 
formálních podmínek 
dotace vracet nemusíte

Formální porušení podmínek 
poskytnutí dotace není důvodem 
pro její vrácení. V nedávné době 
o tom rozhodl Nejvyšší správní 
soud. Příjemce dotace v tomto 
případě neohlásil změnu právního 
subjektu, když odprodal svoji farmu, 
na kterou získal dotaci. Nejvyšší 
správní soud dospěl k názoru, že 
uložení sankce ve formě vrácení 
poskytnuté dotace zpět do státního 
rozpočtu není možné postavit 
pouze na ryze formální podmínce, 
která navíc byla ve smlouvě 
o poskytnutí dotace nesrozumitelně 
formulována. Tento rozsudek může 
být použit při argumentaci v dalších 
sporech se správci dotací.

 Peter Chrenko
 +420 251 152 600

struktura finanční správy podle 
návrhu novely zákona, kterou 
právě projednává parlament. Nový 
model by měl přinést centralizaci 
některých činností, a tím 
i sjednocení přístupu např. v rámci 
daňových kontrol. Fungovat by měl 
začít od 1. ledna 2012.

 Peter Chrenko
 +420 251 152 600
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Daně

Na Bermudy už jen za 
sluncem

Dosáhnout úspory na daních 
prostřednictvím založení 
společnosti na Bermudách, 
Britských Panenských 
ostrovech, ostrově Jersey či 
Ostrově Man již nebude tak 
jednoduché. Počátkem léta 
zahájilo ministerstvo financí 
několik jednání s tzv. daňovými 
ráji. Výsledkem je podepsání 
mezistátních smluv o výměně 
informací. Na jejich základě bude 
česká daňová správa oprávněna 
požádat o informace příslušné 
orgány druhého státu, a to 
zejména v oblasti daně z příjmu. 
Smlouvy o výměně informací 
v oblasti daní mají zaručit 
správné zdanění zahraničních 
příjmů českých daňových 
rezidentů. Vedle smluv o výměně 
informací byla uzavřena smlouva 
o zamezení dvojího zdanění 
s Hongkongem, podle které jsou 
např. dividendy zdaňovány ve 
státě zdroje a úroky výhradně ve 
státě oprávněného příjemce.

 David Borkovec
 +420 251 152 561

Pojištění statutárů při 
souběhu funkcí vyřeší 
novela

Statutární orgány či jejich členové, 
kteří z titulu souběžného, a tedy 
neplatného, zaměstnání odváděli 
příslušné pojistné, se mají podle 
právě projednávané novely zákona 
o nemocenském pojištění stát 
účastníky systému sociálního 
zabezpečení. Podle novely 
zákona budou účastníky systému 
i společníci a jednatelé společností 
s ručením omezeným a členové 
představenstev akciových 
společností, pokud za svoji činnost 
pobírají odměnu, která se pro 
daňové účely považuje za odměnu 
ze závislé činnosti. Návrh i nadále 
neobsahuje možnost plnit funkci 
statutárního orgánu v rámci 
pracovněprávního vztahu. Naopak 
odměny členů statutárních orgánů 
budou daňově uznatelné. Novela 
zákona o nemocenském pojištění 
by měla platit od 1. ledna 2012. 
Od tohoto data také vzniká účast 
na pojištění.

 Peter Chrenko
 +420 251 152 600

Švarcsystém 
bude postižitelný 
i podle zákona 
o zaměstnanosti

Výkon závislé práce fyzickou 
osobou mimo pracovněprávní 
vztah. Takto nově definuje 
nelegální práci připravovaná 
novela zákona o zaměstnanosti. 
Jejím cílem je zamezit tomu, aby 
firmy pro výkon závislé činnosti 
uzavíraly obchodněprávní 
smlouvy. Novela současně 
navrhuje zjednodušení kontroly 
výkonu nelegální práce. Pokud 
bude vztah dvou subjektů 
kvalifikován jako výkon závislé 
činnosti, bude to mít dopad nejen 
v oblasti daňové, ale nově bude 
možné takovému faktickému 
zaměstnavateli udělit sankci 
i podle zákona o zaměstnanosti.

 Zuzana Vaněčková
 +420 251 152 800

Dopad nových 
standardů IFRS – 
pokračování

Uživatelé účetních závěrek 
připravených podle IFRS 
budou moci lépe vyhodnocovat 
rizika a finanční efekty spojené 
s účastmi v jiných podnicích. 
Úpravu požadavků na zveřejnění 
o účastech v dceřiných 
a přidružených společnostech 
přinesl nový standard IFRS 12, 
který v květnu tohoto roku vydala 
Rada pro mezinárodní účetní 
standardy (IASB) v rámci balíku 
nových standardů. Kromě IFRS 
12 - ‘Zveřejnění investic v jiných
společnostech’ byly dále 
vydány standardy IFRS 10 - 
‘Konsolidované účetní závěrky’, 
IFRS 11 - ‘Společné podnikání’ 
a IFRS 13 - ‘Ocenění reálnou 
hodnotou’. O obsahu IFRS 10 
jsme vás informovali v minulém 
čísle.

IFRS 11 nahrazuje současný 
IAS 31 ‘Účasti ve společném 
podnikání’. Hlavní změnou je 
zrušení možnosti vykazování 
účastí ve společných podnicích 
metodou poměrné konsolidace. 
Nově bude možné účtovat 
o podnicích pod společnou 
kontrolou pouze ekvivalenční 

metodou. Pokud se společnost 
účastní jiné formy společného 
podnikání, bude o takovýchto 
aktivitách účtovat podobně, jako 
doposud.

IFRS 13 popisuje, jak oceňovat 
aktiva a závazky reálnou 
hodnotou a přináší nové 
požadavky na zveřejnění
ohledně používání reálných 
hodnot v IFRS účetních 
závěrkách. Tento standard 
neupravuje, v kterých případech
je třeba aktiva a závazky oceňovat 
reálnou hodnotou, neboť 
příslušná pravidla jsou obsažena 
v ostatních IFRS standardech 
týkajících se jednotlivých 
účetních okruhů. Stejně tak IFRS 
13 nepředepisuje širší použití 
reálných hodnot ani nemění 
možnosti jejich použití.

 Milan Zelený
 +420 251 152 088

 Petr Kříž
 +420 251 152 045

Účetnictví
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Jednodušší přístup 
k zaměstnání v Česku 
pro mladé Kanaďany

Občané Kanady a České republiky 
ve věku od 18 do 35 let mohou po 
splnění stanovených podmínek 
využít bilaterální dohody mezi 
těmito státy a strávit ve druhé 
zemi až roční pracovní pobyt 
na dlouhodobé vízum, a to bez 
omezení počtu odpracovaných 
hodin či výše výdělku.

Žádost o udělení českého víza se 
podává na českém zastupitelském 
úřadě v Kanadě. Je osvobozena 
od správního poplatku, a navíc 
není nutné dopředu zajistit 
pracovní povolení a ubytování. 
Vízum je zpracováno ve zkrácené 
lhůtě 60 dnů. Po příjezdu do 
České republiky je třeba dodržet 
povinnost hlášení pobytu na 
cizinecké policii do tří dnů.

 Jana Zelová
 +420 251 152 567

Zaměstnanci Trh
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Následující dekáda přinese nejvíce inovací  
od průmyslové revoluce

Podvod je 
všudypřítomný

Celosvětový průzkum 
hospodářské kriminality 
2011

Zúčastněte se průzkumu, 
který nám pomůžete 
zjistit, jak firmy přistupují 
k podvodům, s jakými typy 
hospodářské kriminality se 
nejčastěji setkávají a jaké 
kroky podnikají k odhalení 
a prevenci podvodů. Případně 
pošlete odkaz na průzkum 
vašemu internímu auditorovi, 
finančnímu řediteli, 
právníkovi či pracovníkovi
compliance. Věříme, že 
výsledky tohoto průzkumu 
nám všem pomohou nastínit 
možná řešení, jak hospodářské 
kriminalitě čelit.
Jednoduchý anonymní 
dotazník, jehož vyplnění by 
vám nemělo zabrat více než  
20 minut, vyplňte, prosím,  
do 16. září 2011 zde:

www.pwc.com/
crimesurvey/questionnaire

Inovace v podobě vývoje nového výrobku či služby se pro růst firmy stávají stejně důležité 
jako zvyšování jejího tržního podílu. Ukázal to průzkum PwC mezi 1200 generálními 
řediteli nejvýznamnějších světových firem. Právě inovace jsou podle nich spolu s lepším 
využitím potenciálu stávajících trhů nejlepším receptem na úspěšnou expanzi pro 
nejbližší roky.

Průzkum ukázal, že 78 % šéfů významných 
světových firem věří, že jim inovace výrazně 
zvýší tržby či přispějí ke snížení nákladů. 
Nejvíce takto odpovídali ředitelé v odvětvích, 
kde zákazníci díky inovacím mění svá 
očekávání.

Například ve farmaceutickém průmyslu či 
v odvětví zábavy a médií je více než 40% 
generálních ředitelů, kteří vidí největší 
růstové příležitosti v zavedení nových výrobků 
a služeb. Čeští generální ředitelé jsou oproti 
globálním opatrnější ve svých očekáváních, 
ale i oni uvědomují, že inovace jsou jedinou 
cestou, jak držet krok s konkurencí, nebo 
dokonce získat vedoucí pozici na trhu.
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Daňové pasti marketingových  
a reklamních akcí

 Podrobnosti o kurzu
 Datum: 8. prosince 2011
 Čas: 9:00 – 12:30 hodin
 Místo: PwC, Kateřinská 40, Praha 2
 Cena: 5 900 Kč + DPH

 Jak si rezervovat místo?
 Pro více informací a přihlášení navštivte: 
 www.pwc.cz/academy
 část Účetnictví a daně, nebo napište na: 
 the.academy@cz.pwc.com

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.

V případě otázek se, prosím, obracejte na:  
Martinu Kopsovou, tel.: +420 251 151 816.

4

www.pwc.cz/academy
mailto:jiri.moser@cz.pwc.com
mailto:paul.stewart@cz.pwc.com
mailto:chris.skirrow%40cz.pwc.com?subject=
mailto:lenka.mrazova@cz.pwc.com

