
České firmy se letos 
zaměří hlavně na 
domácí trh a inovace
Poradenská společnost PwC 
Česká republika provedla 
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 
již 3. ročník Českého průzkumu 
názorů generálních ředitelů  
a vlastníků významných firem 
napříč odvětvími působících  
v České republice.

Více než polovina dotázaných  
se shodla, že receptem na úspěch 
v letošním roce bude posílit 
pozici na domácím trhu či přijít  
s novým výrobkem nebo službou, 
které zaujmou zákazníky. Čtyři 
pětiny firem hodlají svůj růst 
financovat vlastními zdroji a 
bankovní úvěr k tomu doplní 
zhruba čtvrtina z nich. Celkově 
by letos měla v tuzemských 

podnicích nepatrně vzrůst 
zaměstnanost.

I když české firmy nepatří 
globálně k největším, stále se 
nenaučily hledat si silné 
partnery či alespoň vzájemně 
spolupracovat. 

Pouze 7 % českých generálních 
ředitelů vidí růstové příležitosti 
pro letošní rok v založení 
společného podniku či 
strategické aliance. V regionu 
střední a východní Evropy přitom 
společný podnik představuje 
významnou růstovou příležitost 
pro téměř čtvrtinu  
(22 %) dotázaných.  

Více informací na:  
www.pwc.cz/ceoagenda
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„České firmy 
loni pocítily 
mírné 
uvolnění na 
úvěrovém 
trhu. 
Přísnější 

regulace, např. Basel III 
může ale banky přimět  
k tomu, aby kohoutky 
opět utáhly.” 

Petr Kříž
+420 251 152 045

„České 
podniky 
stále dělají 
strategickou 
chybu, když 
se snaží vše 
dělat samy. 

Jsou příliš malé a na 
světových trzích doplňují 
kapacity větších hráčů 
či zaujímají pozice jen v 
okrajových segmentech. 
Nevyužijí tak svůj 
potenciál. Klíčem  
k úspěchu je zužitkovat 
to, co umím, a spojit síly 
se silnějším partnerem.”

 

Petr Smutný
+420 251 151 215
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Daně

Stavební práce 
nekomplikuje jen 
mráz 
Od ledna 2012 podléhají stavební  
a montážní práce spadající  
do klasifikace produkce „CZ CPA 
41 - 43“ povinně režimu přenesení 
daňové povinnosti. DPH tak místo 
dodavatele vypočítává a vykazuje 
příjemce plnění. Úmysl  
zákonodárce při zavedení  
režimu byl bohulibý - zamezit 
daňovým únikům. Aplikace 
uvedeného režimu v praxi však 
vyvolává spoustu otázek a může  
mít významný negativní vliv  
na cashflow společnosti, zejména 
při stavebních dodávkách státu. 
V reakci na problémy, jaké služby 
režimu přenesení daňové  
povinnosti podléhají, jak postupovat 
v případě zálohových plateb  
a jak v případě díla zahrnujícího 
vícero prací, zveřejnila daňová  
správa odpovědi na nejčastější 
otázky. Zveřejněné informace 
je možno nalézt na webových 
stránkách české daňové správy. 
Zveřejněné informace však  
zejména ve vztahu k otázce,  
jaké služby režimu přenesení  
daňové povinnosti podléhají, 
bohužel nejsou vyčerpávající.

Martin Diviš

+420 251 152 574

Chystá se další 
zpřísnění v oblasti 
spotřebních daní  
Do připomínkového řízení byla 
předložena další novela zákona  
o spotřebních daních, jejíž účinnost 
je plánována na leden 2013. 
Tato novela se dotkne především 
společností, které v současné  
době využívají osvobození na 
minerální oleje používané  
v mineralogických postupech 
nebo metalurgických procesech, 
neboť novela toto osvobození zcela 
ruší. Zrušené osvobození bude 
nahrazeno mechanismem vrácení 
daně z takto použitých minerálních 
olejů, které však s sebou nese větší 
administrativu a také negativní 
dopad na „cash flow“ společnosti. 
Ke zpřísnění by mělo také dojít  
v případě prodeje lihovin za 
cenu nižší než je součet příslušné 

spotřební daně a DPH. Prodej lihovin 
za cenu nižší novela nezakazuje,  
ale zavádí oznamovací povinnost 
vůči správci daně. Výrobci 
tabákových výrobků uvítají možnost 
snížení úhrady hodnoty tabákových 
nálepek nebo zajištění hodnoty 
tabákových nálepek při jejich odběru 
o 10 až 40 %. Tuto část hodnoty 
tabákových nálepek výrobce uhradí 
až v okamžiku splatnosti, tzn. ve 
lhůtě do 60 dnů od odebrání těchto 
tabákových nálepek. Zároveň  
by novela měla přinést přehlednější 
úpravu stávajícího systému sankcí 
v oblasti spotřebních daní, ale také 
zavedení sankcí nových. 

Kromě výše uvedeného novela 
obsahuje také již avizované zvýšení 
spotřební daně z cigaret a ostatních 
tabákových výrobků od ledna 2014. 
Plánované zvýšení daně u cigaret 
by mělo dosáhnout 0,13 Kč z jedné 
cigarety, přičemž minimální sazba 

daně z jedné cigarety by nově 
měla být 2,28 Kč/ks oproti dnešní 
minimální sazbě 2,10 Kč/ks. Zvýšení 
sazby se tak nejvíce promítne do 
daňového zatížení nejlevnějších 
druhů cigaret. 

Pavla Polanská 
+420 251 152 628

Změna judikatury  
k převodu majetku 

Nejvyšší soud dospěl k průlomovému 
závěru týkajícímu se smluv o převodu 
majetku podléhajících ustanovení  
§ 196a odst. 3 obchodního zákoníku. 
Dle zmiňovaného ustanovení musí  
být vypracován znalecký posudek  
pro stanovení ceny majetku 
převáděného mezi spřátelenými  

osobami, který dosahuje alespoň  
10 % hodnoty základního kapitálu. 
Dle tohoto rozhodnutí nebude 
absence znaleckého posudku 
vypracovaného soudem jmenovaným 
znalcem sankcionována neplatností 
smlouvy. Nejvyšší soud rozhodl, že  
v případech, kdy je cena stanovena jako  
tržní, tedy obvyklá v daném místě  
a čase, nebo pro společnost výhodnější,  
nebude absence znaleckého posudku 
znamenat neplatnost smlouvy.

V praxi je tak možno uvažovat o tom, 
že by se v případech, kdy převodní 
cena zcela zjevně splňuje zákonné 
požadavky, znalecký posudek vůbec 
nezadával. Zvýší se také právní jistota 
nabyvatelů.

Z daňového pohledu klesá riziko, že 
transakce, kde nedošlo ke správnému 
jmenování znalce soudem, budou 
neplatné a jako takové rozporovány 
finančním úřadem. Ačkoliv judikatura 
není ve věci daňových dopadů absolutní  
neplatnosti právních úkonů zcela  
jednotná, mělo mnoho daňových 
poplatníků obavy, zda mohou 
„rozporuplně“ nabytý majetek např. 
daňově odepisovat či jej uplatňovat  
v rámci investičních pobídek. Zdá se, 
že nyní mohou klidněji spát, pokud 
jsou schopni prokázat, že nabyli 
majetek za tržní cenu.

Martin Strnad  

+420 251 152 904

PwC Legal
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Účetnictví Zaměstnanci Studie

Vzorová 
konsolidovaná účetní 
závěrka 2011 podle 
IFRS v češtině 
Skupina PwC odborníků na IFRS 
připravila Vzorovou konsolidovanou 
účetní závěrku dle IFRS za rok  
2011 v českém jazyce. Publikace 
obsahuje vzor konsolidované účetní 
závěrky pro podnikatele sestavené  
v souladu s Mezinárodními  
standardy účetního výkaznictví 
(IFRS). Společnosti mohou tuto 
pomůcku využít jako nápovědu při 
sestavování vlastní účetní závěrky  
dle IFRS (a to i ve znění přijatém 
EU). Tento titul zohledňující 
některá specifika českého 
prostředí naleznete na www.pwc.
cz/ifrspublikace. Nadnárodní 
anglickou publikaci  Illustrative IFRS 
corporate consolidated financial 
statements 2011, ze které česká 
verze vychází, naleznete spolu  
s dalšími publikacemi z oblasti IFRS  
na www.pwc.cz/
ifrspublications.

Martina Chrámecká 
+420 251 152 238 

Petr Kříž
+420 251 152 045

Nostrifikace 
zahraničního 
vzdělání je pro vydání  
povolení k zaměstnání  
cizinců nutná
Od počátku letošního roku úřady 
práce požadují, aby cizinci ze zemí 
mimo EU doložili k žádosti o první 
pracovní povolení zelenou či modrou 
kartu a doklad o nostrifikaci, který 
prokazuje, že jejich vzdělání získané 
v zahraničí je rovnocenné vzdělání 
poskytovanému v ČR. O uznání 
zahraničního vysokoškolského 
vzdělání zpravidla rozhodují české 
veřejné vysoké školy, v případě 
středoškolského vzdělání krajské 
úřady. Cizincům, kteří získali 
vzdělání v zemi, jež s ČR uzavřela 
bilaterální dohodu o uznávání 
rovnocennosti dokladů (Bulharsko, 
Slovinsko aj.), vydává osvědčení 
MŠMT.

Jana Zelová 
+420 251 152 567 

Steve Couch
+420 251 152 500

Dohody o provedení 
práce - zdravotní 
pojištění a sociální 
zabezpečení
Od 1. ledna 2012 jsou zaměstnanci 
činní na základě dohody o provedení 
práce (DPP) účastni zdravotního 
pojištění (ZP) a sociálního zabezpečení  
(SZ), pokud jejich příjem dosáhl  
v daném měsíci částku vyšší  
než 10 000 Kč.

Pro účely SZ se příjmy z více DPP  
u téhož zaměstnavatele v měsíci 
sčítají. ZP tuto situaci přímo neřeší, 
nicméně jako základ pro odvod 
příspěvků rovněž stanoví úhrn 
příjmů. Ministerstvo zdravotnictví 
však rozeslalo zdravotním pojišťovnám  
stanovisko, že příjmy z více DPP 
u téhož zaměstnavatele se během 
měsíce nesčítají, tj. příjem z každé  
uzavřené DPP se posuzuje samostatně.

Tomáš Hunal 
+420 251 152 516 
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Práce bude

V loňském roce přibližně polovina firem zvyšovala 
počty zaměstnanců, necelá čtvrtina zachovala 
stavy a více než čtvrtina propouštěla. Porovnání 
s plány na rok 2011 tak ukazuje, že firmy 
většinou nabíraly více, než původně plánovaly, 
popřípadě méně propouštěly. Ani letos by ve 
stavech zaměstnanců neměly proběhnout žádné 
dramatické změny. Firmy se od roku 2008 poučily 
a žádné masové propouštění se neočekává. 
Tyto informace vycházejí z 3. ročníku Českého 
průzkumu názorů generálních ředitelů. 

Více informací na www.pwc.cz/ceoagenda

„Rok 2008 
roztočil spirálu 
pesimismu, kdy 
se firmy v panice 
zbavovaly  
i kvalitních, 
strategicky 
důležitých 
zaměstnanců, 
kteří jim za pár 
měsíců výrazně 
chyběli. Nyní 
se již poučily, 
úsporná opatření 
provádějí 
mnohem 
selektivněji a 
s ohledem na 
strategické 
potřeby v 
následujících 
letech.” 

Andrew Krenek 
+420 251 152 646

„Odlišný přístup 
zaměstnavatelům jistě  
neulehčí již tak vysokou 
administrativní zátěž.” 

Tomáš Hunal 
+420 251 152 516

Plánované změny v počtu zaměstnanců

Beze 
změn  
33 %

Snížení 
počtu  
35 %

Zvýšení 
počtu  
32 %
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The Academy 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

© 2012 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.

Vzdělávací semináře The Academy na aktuální daňová témata: 
• Sestavení daňového přiznání  - 15. května 2012 
• Školení daňového řádu - 16. května 2012 
• Převodní ceny (Tranfer pricing) - 4.-5. června 2012 
• Úvod do českých daní pro cizince (v angličtině) -  12. června 2012 
• Zaměstnanecké benefity z pohledu daní  - 7. prosince 2012 
• Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní  
 a daňové hledisko - 10. prosince 2012

V PwC máme v oblasti daňového poradenství bohaté zkušenosti a rádi 
se o ně s vámi podělíme! 
 
Své klienty pravidelně vzděláváme s využitím praktických zkušeností i nejnovějších 
trendů. Všechny semináře obsahují kromě teoretického výkladu i případové studie 
zaměřené na aplikaci v praxi.

Cena semináře zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední občerstvení.  
Za účast na jednom dni semináře získáváte celkem 7 bodů pro váš rozvoj  
v rámci CPD (Continuous Professional Development).

Chcete vědět více?

Pro více informací a registraci navštivte www.pwc.cz/academy,  
kontaktujte Martinu Kopsovou, tel.: +420 251 151 816  
nebo napište na the.academy@cz.pwc.com.

„Daně – víte, jak na ně? “ Pro své klienty a obchodní partnery 
pořádáme odborné semináře, školení  
a konference a rádi i vás na některé  
z těchto akcí přivítáme.

Detaily 
Místo konání: prostory PwC, Kateřinská 40, Praha 2

Čas konání: 9:00 - 16:30 hod. 

Jazyk: čeština (není-li uvedeno jinak)

Cena jednodenního semináře: 8 900,- Kč + DPH

Cena dvoudenního semináře: 17 800,- Kč + DPH

Profesionalita. Odbornost. Flexibilita. 

Studie Zveme vásThe AcademyÚčetnictví ZaměstnanciPwC LegalDaněTéma měsíce

Například:

• Daňové doklady 

• Mezinárodní obchod se zbožím z pohledu DPH a cel 

• Specifické transakce nejen pro DPH specialisty 

• nebo celní semináře 

www.pwc.cz/events
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