
Představujeme vám globální 
trendy v daňové politice
Konkurenční boj mezi státy tlačí 
sazby daní dolů, na druhou stranu 
si státy více chrání své vlastní 
teritoriální příjmy. Přinášíme vám 
přehled deseti nejdůležitějších 
trendů, které nyní hýbou světem 
daňové politiky:

1. Snižování sazeb, rozšiřování 
daňových základů 
Mezinárodní daňová konkurence 
tlačí sazby daní stále níže. Jak 
zabránit rapidnímu poklesu 
daňových příjmů? Kompenzovat 
snížení sazeb rozšířením daňové 
základny.

2. Přesun od daní přímých  
k daním nepřímým 
Spotřební daně nejsou natolik 
distorzní a neodrazují lidi  
od práce. Je tak možné docílit 
vyšších daňových příjmů  
a zároveň zachovat ekonomickou 
aktivitu občanů, která podporuje 
hospodářský růst.

3. Elektronizace daňové správy 
Elektronická daňová přiznání,  
online platby, emailová komunikace 
– to vše snižuje náklady na straně 
daňových poplatníků i veřejné 
správy. Některé státy se však potýkají 
s problémy implementace těchto 
elektronických nástrojů.

4. Důraz na spolupráci v boji  
proti daňové optimalizaci, 
zavádění nových pravidel  
(tzv. GAAR) 
V období fiskálních konsolidací 
začínají státy více pociťovat ztráty 
vyplývající z mezinárodních 
transakcí, které se často uskutečňují 
pouze za účelem dosažení daňové 
výhody.

5. Orientace na pro-růstová 
opatření, která stimulují růst 
(podpora výzkumu a vývoje, exportu).

6. Daňové kontroly a audity 
založeny na analýze rizika  
vyústí v menší počet kontrol, které 
jsou však cílené a proto i účelnější.

7. Transparentnost  
a zveřejňovaní informací 
Prudce se zvyšují požadavky  
v důsledku potřeby hájit vlastní 
daňové příjmy.

8. Přísnější pravidla pro převodní 
ceny, tlak na offshore aktivity 
daňových poplatníků.

9. Větší důraz na práva daňových 
poplatníků

10. Environmentální daně 

     Peter Chrenko

+420 251 152 600 

Zdeněk Hrdlička 
+420 251 151 867
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Jak úspěšně čelit současné dluhové krizi šířící se Evropou a zároveň udržet krok se světem?

Zajímáte se o nezávislé názory a analýzy týkající se fungování daňové politiky a daňových reforem prováděných v České republice?  
Navštivte webovou stránku www.pwc.cz/taxpolicy. Naleznete zde komentáře expertů PwC k aktuálním daňovým či hospodářským otázkám,  
přiblížíme vám současné globální trendy v daňové politice a zpřístupníme zajímavé studie či analýzy ze světa daní a hospodářské politiky.

mailto:david.borkovec%40cz.pwc.com?subject=
mailto:peter.chrenko%40cz.pwc.com?subject=
mailto:zdenek.hrdlicka%40cz.pwc.com?subject=
mailto:martina.chramecka%40cz.pwc.com?subject=
http://www.pwc.cz/tbn
mailto:michal.horacek%40cz.pwc.com?subject=


2

Povinnost podávat 
daňové přiznání  
od roku 2013  
Netrápilo vás dosud daňové 
přiznání? S ročním příjem ze 
zaměstnání nebo ziskem z podnikání 
vyšším než 48násobek průměrné 
mzdy (tedy nad hranicí pro 
odvod sociálního pojištění) bude 
poplatníky od roku 2013 podle 
plánů vlády trápit i další povinnost.

Kromě samotného solidárního 
daňového příspěvku ve výši 7 % 
bude zavedena povinnost podat 
daňové přiznání a nebude již možné 
požádat zaměstnavatele o provedení 
ročního zúčtování. Totéž bude platit 
i pro ty zaměstnance, kteří budou 
platit solidární příspěvek pouze  
z důvodu jednorázového měsíčního 
dodatečného příjmu (např. bonusu), 
kterým celkový měsíční výdělek 
převýší hranici cca 100 000 Kč.

Tomáš Hunal 

+420 251 152 516

DPH u telefonních 
karet i jiných typů 
poukázek 
Soudní dvůr Evropské unie (ECJ) 
rozhodl ve věci poskytovatele 
telekomunikačních služeb Lebara Ltd,  
že prodej jednoúčelových telefonních 
karet představuje zdanitelné plnění 
(poskytnutí služby) již v okamžiku 
jejich prodeje distributorovi. 
Z pohledu DPH se tedy plnění 
nepovažuje za uskutečněné až 
v okamžiku skutečného použití 
karty konečným uživatelem, ale 
již při prodeji karty distributorovi. 
Tento rozsudek je možné v určitých 
případech aplikovat i na společnosti, 
které vydávají nebo jsou zapojeny  
do distribuce poukázek (voucherů).

Martin Diviš 

+420 251 152 574

US GAAP a některé 
další vykazovací 
rámce mohou 
zahraniční emitenti 
používat déle
Evropská komise prodloužila možnost 
použití účetních vykazovacích rámců 
jiných zemí emitenty se sídlem mimo 
Evropskou unii, jejichž cenné papíry 
se obchodují na trzích členských 
států EU.

Komise deklarovala, společně  
s dalšími klíčovými obchodními 
partnery (jako je Čína, Japonsko, 
Jižní Korea, atd.), podporovat 
myšlenku jednotných účetních 
pravidel pro veřejně obchodované 
společnosti na celém světě.  
Směrnice o prospektu a směrnice  
o požadavcích na zveřejnění 
finančních informací v souvislosti  
s tím požadují, aby zahraniční 
emitenti připravovali své finanční 
výkazy podle Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví 
(IFRS) nebo podle jiného 
vykazovacího rámce, pokud byl 
prohlášen za rovnocenný s IFRS. 
Zároveň komise aktualizovala 
pravidla umožňující použití jiných 
účetních pravidel (mechanismus 
rovnocennosti). Aktualizovaná 
pravidla byla zveřejněna v oficiálním 
věstníku a platí retrospektivně 
od 1. ledna 2012. Prodloužení 
přechodného období poskytne 

Spojování pozemků & nemovitostí
V rámci našeho přehledu klíčových změn, které přinese nový občanský 
zákoník, bychom vám na tomto místě chtěli ve zkratce představit změny 
týkající se nemovitostí. Podle nové úpravy se nemovitosti stanou součástí 
pozemku. Stane se tak u všech nemovitostí, které mají vlastníka totožného 
s vlastníkem pozemku, na kterých se nacházejí. U nemovitostí, kde se 
vlastnictví nemovitosti a pozemku liší, vznikne vlastníku pozemku předkupní 
právo na nemovitost v případě, že by se ji vlastník rozhodl prodat.  
Další novinkou je zavedení práva stavby, kdy toto právo zatěžuje pozemek,  
na němž se stavba nachází. Jedná se o právo dočasné s maximální délkou  
99 let a může být zřízeno jako úplatné nebo bezplatné. Právo stavby je novým 
občanským zákoníkem výslovně prohlášeno za nemovitost.  
O dalších změnách vás budeme pravidelně informovat.

Martin Strnad 
+420 251 152 904

Seriál změn občanského zákoníku
Stále více aktuálním tématem jsou změny, které přinese nový občanský 
zákoník, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014. Čekají nás změny ve  
všech oblastech, kterými se PwC zabývá.

V následujících měsících vám budeme přinášet shrnutí klíčových změn, které 
nový občanský zákoník a zákon o korporacích obsahuje. Příklady z řady 
změn: zavedení nových smluvních typů nebo druhů služebností, prodloužení 
či zkrácení některých lhůt nebo sjednocení dosud roztříštěné právní úpravy 
promlčení. Současně se vám budeme snažit zjednodušit orientaci v nové 
terminologii, se kterou nové zákony pracují.

Daně Legal Účetnictví

The Academy Zveme vásZaměstnanci StudieÚčetnictvíLegalDaněTéma měsíce
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StudieZaměstnanciÚčetnictví

větší časový prostor zemím, které 
deklarovaly vůli nahradit svá národní 
pravidla předpisy IFRS a zároveň 
významně postoupily v procesu 
přechodu na IFRS (např. Indie). 
Prodloužení přechodného období 
rovněž umožní komisi ovlivňovat 
další země ve prospěch používání 
IFRS na všech globálních finančních 
trzích. V letech 2007 a 2008 komise 
zavedla principy umožňující určit 
rovnocennost s IFRS a přijala pravidla 
stanovující jako rovnocenné s IFRS 
účetní principy US GAAP (používané 
v USA), Japonský GAAP, a rozhodla, 
že bude akceptovat národní pravidla 
pro účetnictví Číny, Kanady, Indie  
a Jižní Koreje jako dočasné řešení  
do 31. prosince 2011. Účetní pravidla 
Číny, Kanady a Jižní Koreje jsou po 
provedených změnách považována 
za rovnocenná a přechodné období 
pro používání indických účetních 
pravidel bylo prodlouženo do  
31. prosince 2014. Aktualizované 
předpisy umožňují zahraničním 
emitentům nadále předkládat  
a používat v rámci EU finanční 
výkazy připravené podle výše 
uvedených národních pravidel. 

Milan Zelený 
+420 251 152 088 

Petr Kříž 
+420 251 152 045

Cestování dětí nově 
pouze s vlastním 
cestovním dokladem  
Na prázdniny do ciziny děti potřebují 
vlastní pas nebo občanský průkaz.

Od 27. června 2012 mohou děti 
cestovat do zahraničí pouze  
s vlastním cestovním dokladem. 
Nařízení zavádějí v tomto termínu 
povinně všechny státy Evropské unie, 
včetně České republiky.

V praxi to znamená, že k uvedenému 
datu pozbývají platnost všechny 
zápisy dětí v cestovních dokladech 
rodičů, tj. v cestovních pasech  
i v občanských průkazech.

Děti musí mít pro cesty do zahraničí 
buď vlastní cestovní pas, nebo 
občanský průkaz. O občanský průkaz 
je možné od 1. ledna 2012 nově žádat  
i pro děti mladší 15-ti let.

Jana Zelová 

+420 251 152 567

 
Letošní nárůst mezd 
zaměstnanců bude  
v průměru 3,1 %  
Výsledky, vycházející z údajů roku 
2011, vyplývají ze studie PwC 
PayWell 2012, která každoročně 
sleduje trendy v odměňování.

Více informací naleznete na  
www.pwc.cz/paywell 

The Academy Zveme vásZaměstnanci StudieÚčetnictvíLegalDaněTéma měsíce

Třetina českých firem změní během dvou let majitele 
Během nejbližších dvou let plánuje třetina českých firem změnit svého majitele. Další více než desetina 

vlastníků hodlá svou firmu prodat či předat dalším generacím v delším časovém horizontu.  

Vyplývá to ze studie „Dnes, za rok, v příští generaci…“ poradenské společnosti PwC Česká republika.

Více informací naleznete na www.pwc.cz/nastupnictvi

Plánujete změny ve vlastnické struktuře?

„Studie amerického 
Institutu rodinných 
firem ukazují, že 
pouze 30 % společností 
přežije po předání 
druhé generaci, jen 
12 % ve třetí generaci 

a pouhá 3 % firem se dostanou 
za čtvrtou generaci či dále. České 
podniku jsou teprve na začátku,  
ale jsem si jistý, že podobná 
neúprosná čísla budou platit  
i pro ně. ” 

David Borkovec 
+420 251 152 561

Ano, právě měníme vlastnickou strukturu naší společnosti
Ano, v krátkodobém horizontu (1-2 roky)
Ano, v dlouhodobějším horizontu (více než 2 roky)
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Prodej strategickému investorovi  

Prodej společnosti v rámci rodiny 

Jiné

Prodej akcií na kapitálovém 
trhu (IPO)

Prodej managementu (MBO) 

Spojení s jinou společností

Prodej finančnímu investorovi 
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The Academy 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.

Budete umět zpracovat metodiku převodních cen ve vaší 

společnosti a zároveň dokonale ovládat pravidla OECD. Naučíte 

se, jak sestavovat vlastní dokumentaci vztahující se k převodním 

cenám včetně toho, že pochopíte veškeré detaily metodických 

pokynů ministerstva financí, respektive Generálního finančního 

ředitelství s touto dokumentací související. Ukážeme vám také,  

jak samostatně řídit riziko v oblasti převodních cen! Seminář  

bude veden v češtině a obsahuje řadu případových studií z praxe.

Zveme vás Upozornění

Pro své klienty a obchodní 
partnery pořádáme odborné 
semináře, školení a konference  
a rádi i vás na některé z těchto  
akcí přivítáme.

Například:
•  Cost reduction opportunities 

in areas of VAT, Customs and 
Investment Incentives (EN)

•  Pracovní migrace  
v České republice

•  Novela zákona o investičních 
pobídkách (Ostrava)

Více informací na
www.pwc.cz/events

nebo kontaktujte Marii Novotnou,  
tel.: +420 251 151 839.

Rádi bychom vás 
informovali,  
že v prázdninových 
měsících plánujeme 
pouze jediné vydání Tax, 
Legal and Business News. 

Se svými příspěvky  
se na vás budeme těšit  
v srpnovém dvojčísle. 
Přejeme příjemné  
prožití letních prázdnin  
a dovolených. 

PwC Česká republika

Pro rezervaci účasti vyplňte registrační formulář na našich webových stránkách  
www.pwc.cz/academy. V případě otázek nám napište na the.academy@cz.pwc.com  
nebo kontaktujte Martinu Kopsovou, tel: +420 251 151 816.

Jak se zaregistrovat?

www.pwc.cz/academy

Převodní ceny 
Intenzivní daňový seminář

Co se naučíte:  

Kdy: 14.-15. června 2012 , od 9 do 17 hodin 
Kde: prostory PwC, Kateřinská 40, Praha 2 

Seminář povedou: David Borkovec, partner 
  Igor Wotke, manažer 
  Oddělení daňových a právních služeb,  
  PwC Česká republika 

Cena: 11 500,- Kč + DPH

The Academy Zveme vásZaměstnanci StudieÚčetnictvíLegalDaněTéma měsíce
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