
Nový občanský 
zákoník
Dne 22. března 2012 byl ve 
Sbírce zákonů pod číslem 
89/2012 vyhlášen nový občanský 
zákoník. Jedná se o zásadní 
změnu soukromého práva. 

Hlavním cílem autorů bylo 
sjednotit doposud roztříštěnou 
právní úpravu do jednoho 
předpisu. V jednom zákoně 
tak např. nalezneme úpravu 
dosavadního občanského 
zákoníku, většinu obchodního 
zákoníku, ale i úpravu 
pojistné smlouvy nebo práva 
nemovitostí či rodinného 
práva. Nový občanský zákoník 
bude doplňovat tzv. zákon o 
obchodních korporacích, který by 
měl svou liberálností zjednodušit 
život mnohým podnikatelům. 
Zákoník práce však zůstává 

samostatný a v souvislosti 
s novou kodifikací bude 
novelizován. V této souvislosti 
bude také nově přijata řada 
dalších souvisejících předpisů.

Nový občanský zákoník vstoupí  
v účinnost 1. ledna 2014. Lze 
však očekávat, že do té doby jeho 
text ještě dozná změn. 

     Martin Strnad

+420 251 152 904
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„PwC Legal je připraveno asistovat 
klientům ve všech oblastech spojených 
s implementací nového občanského 
zákoníku včetně praktických 
seminářů a úprav smluvních 
dokumentů. Změny budou mít dopad 
do všech oblastí podnikání  

– namátkou lze zmínit, že stavba bude součástí 
pozemku, bude možné vydávat jiné typy akcií a 
podílů, nastane výrazné rozšíření smluvní svobody 
v závazkovém právu, a v neposlední řadě budou 
nové principy katastru nemovitostí. Zcela jinak 
bude upraveno jednání právnické osoby, změny  
se dotknou také práva ochrany spotřebitelů.  
Nové úpravy doznalo např. také zástavní právo  
či principy dědění.“

 

Martin Strnad
+420 251 152 904
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Zaměstnanci

Změna v uplatňování 
DPH u zdravotních 
služeb 
Osvobodit zdravotní službu od 
DPH bude možné pouze v případě 
splnění podmínky, že poskytnutí 
této služby byla činnost s léčebným 
cílem nebo činnost chránící lidské 
zdraví. Takové omezení doposud 
nebylo v Zákoně o DPH zakotveno. 
Na základě této podmínky nebude 
možné osvobodit od DPH služby 
provedené na žádost osob, které 
nesledují účel zlepšení nebo udržení 
zdravotního stavu pacienta.

Dotčené subjekty, především 
zdravotnická zařízení, ale také 
například lázně, budou v této 
souvislosti muset prověřit povahu 
poskytovaných služeb. U služeb, 
které nenaplní výše uvedený 
požadavek, budou nově uplatňovat 
DPH na výstupu. S tím bude 
nicméně spojena možnost nároku na 
odpočet související DPH na vstupu. 
K těmto změnám dochází od  
1. dubna 2012 novelou § 58 Zákona 
o DPH.

Martin Diviš

+420 251 152 574

Vybíráme z nových 
judikátů  
Nejvyšší správní soud („NSS“) svým 
rozhodnutím 5 Afs 63 / 2011- 109 
zamítnul kasační stížnost daňového 
subjektu ohledně lhůty pro podání 
opravného daňového přiznání. 
NSS se zabýval otázkou, zda 
může daňový subjekt, který nebyl 
držitelem investičních pobídek, 
využít k určení lhůty pro podání 
dodatečného daňového přiznání  
§ 38r odst. 2 ZDP. Tato úprava byla 
do ZDP zavedena v rámci zákona  
o investičních pobídkách a říká nám, 
že lhůta pro vyměření daně končí 
současně s lhůtou pro vyměření 
za poslední období, za kterou lze 
daňovou ztrátu uplatnit.  Z rozsudku 
NSS vyplývá, že v případě daňové 
ztráty lze využít této právní úpravy, 
a tedy se prodlužuje jak lhůta pro 
daňovou kontrolu, tak i lhůta pro 
podání dodatečného daňového 
přiznání. Možnost využití § 38r  
v tomto smyslu se však může použít 
až za zdaňovací období roce 2008,  
tzn. na daňovou ztrátu vykázanou  
v daňovém přiznání podaném  
v roce 2009.

NSS se ve svém dalším rozsudku 
2 Afs 75 / 2011 – 109 zabýval 
zdaněním zpevněné plochy, která je 
neveřejnou účelovou komunikací. 
NSS zamítnul kasační stížnost 
Finančního ředitelství a potvrdil 

závěry krajského soudu, který  
uvedl, že z příslušné judikatury 
vyplývá, že stejná komunikace  
může mít různý právní režim  
v závislosti na tom, zda jde  
o veřejnou komunikaci nebo místní 
účelovou komunikaci. Zpevněná 
plocha může být nemovitostí nejen 
pokud je kolaudovaná, přičemž 
musí být posouzena také z hlediska 
občanského práva. NSS uvedl, že 
v případě komunikace je důležitá 
její dopravní, spojovací funkce. 
NSS se ve svém rozsudku také 
vyjádřil k nejednotnosti názoru 
na zpevněné plochy a uvedl, že 
sjednocení judikatury nemůže být 
aplikováno zpětně k tíži daňového 
subjektu. Závěrem je nutné uvést, 
že s ohledem na nové zdanění 
zpevněných ploch od 1. ledna 
2012 má rozsudek smysl zejména 
historický.
V závěru se věnujeme rozhodnutí 
NSS č. 7 Afs 55/2011. NSS se 
zabýval situací, kdy si plátce daně 
objednal reklamní služby v určitém 
věcném rozsahu a za ně zaplatil 
na základě faktur. Plátce daně si 
uplatnil nárok na odpočet DPH na 
vstupu, ale správce daně nárok na 
odpočet neuznal, protože zjistil, 
že dodavatel služeb nebyl schopen 
doložit, že objednanou reklamu 
ve sjednaném rozsahu plátci DPH 
skutečně poskytl. Plátce DPH 
sice disponoval CD nosičem se 
zaznamenaným spotem, nicméně 

neprokázal, že v podstatných 
parametrech byla reklama 
odvysílána ve sjednaném rozsahu. 
Plátce daně nedokázal poskytnout 
žádný z uvedených důkazních 
prostředků v tomto rozhodnutí, 
který by s dostatečnou mírou 
věrohodnosti a přesnosti věcný  
a časový rozsah poskytnutí sjednané 
služby prokázal.

David Musil 
+420 251 152 722

Projekt 
vnitropodnikových 
přesunů zaměstnanců 
Na počátku února letošního roku byl 
spuštěn projekt „Zrychlené procedury 
pro vnitropodnikově převáděné 
zaměstnance zahraničních investorů“, 
jehož cílem je zefektivnit a časově 
zkrátit proces legalizace pracovního 
pobytu kvalifikovaných cizinců ze 
zemí mimo EU působících na pozicích 
specialistů a manažerů, které do 
Česka vysílá zahraniční subjekt k 
výkonu práce.

Projekt, který vznikl ve spolupráci 
rezortů zodpovědných za imigrační 
politiku, využívá možnosti stávající 
platné legislativy a definuje lhůty pro 

zrychlený vnitropodnikový převod.

Projekt je plně v souladu se Strategií 
mezinárodní konkurenceschopnosti 
České republiky a předpokládá se, 
že zkušenosti z projektu by mohly 
být aplikovány i do chystaného zcela 
nového zákona o pobytu cizinců, který 
by měl začít platit nejpozději v roce 
2015.

Jana Zelová 

+420 251 152 567
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Zaměstnanci Účetnictví Studie

Změny v sociálním  
a zdravotním 
pojištění se 
Švýcarskem
S účinností od 1. dubna 2012 se 
ve vztahu ke Švýcarsku začínají 
uplatňovat „nová“ Nařízení EU 
upravující sociální a zdravotní 
pojištění v rámci EU. 

Jedna z hlavních změn se týká 
zaměstnanců, kteří zároveň pracují 
ve více zemích EU a Švýcarsku. 
Podle nového Nařízení budou 
podléhat sociálnímu pojištění 
ve státě svého bydliště pouze za 
předpokladu, že v tomto státě 
zároveň odpracují minimálně 25% 
pracovní doby a/nebo za práci zde 
vykonanou obdrží alespoň 25% 
mzdy. 

Další ze změn je prodloužení 
automatického setrvání v sociálním 
systému domácí země při vyslání  
k výkonu práce do Švýcarska na  
24 měsíců, oproti stávajícím  
12 měsícům.

Tomáš Hunal 

+420 251 152 516

Evropská komise 
navrhuje novou 
směrnici o řádných 
a konsolidovaných 
účetních závěrkách
Dne 26. října 2011 vydala Komise 
návrh, aby současná 4. a 7. směrnice 
byly nahrazeny novou kombinovanou 
směrnicí regulující sestavování 
účetních závěrek společnostmi  
v rámci EU. Problematikou se nyní 
začaly zabývat Evropský parlament  
a Rada ministrů.

Ve své podstatě většina navržených 
změn je pozitivního charakteru. 
Zaměřují se na zjednodušení 
a zlepšení regulace a zvýšení 
srovnatelnosti účetních závěrek 
v rámci EU.  Návrh směrnice 
nově hovoří explicitně o principu 
významnosti (materiality) a zavádí 
povinné použití principu přednosti 
obsahu nad formou, které zabraňují 
přehlcování uživatelů informacemi 
a vedou k zobrazení ekonomické 
reality a nikoliv pouhé právní formy 
transakcí.  

Nicméně mnoho návrhů nejde 
do patřičné hloubky. Například 
nedovolují členským státům, aby 
učinily vlastní rozhodnutí týkající 
se IFRS pro malé a střední podniky, 
protože zachovávají několik 
neslučitelných rozdílů.  

Návrhy vytváří plně harmonizovaný 
režim pro účetní závěrky malých 

podniků. Členským státům není totiž 
umožněno vyžadovat zveřejňování 
informací nad rámec požadavků 
připravované směrnice, a to i přesto, 
že zveřejnění takových informací 
by s největší pravděpodobností 
vedlo k naplnění obecného principu 
pravdivého a věrného obrazu. Tato 
skutečnost může způsobit pokles 
kvality finančních informací, které 
jsou k dispozici uživatelům.   

Mnoho zřídka používaných variant 
je z návrhu vyškrtnuto. Na druhou 
stranu zde vzniká problém v 
důsledku odstranění existujících 
ustanovení o účtování splynutí. Tato 
změna může pravděpodobně vyvolat 
vlnu znepokojení, jelikož účtování 
formou splynutí je široce využíváno, 
a to především v případě, kdy je 
účtováno o přeměně společností 
pod společnou kontrolou, popř. při 
restrukturalizaci skupiny, kde takový 
postup IFRS také umožňují. 

Ačkoliv přehled o peněžních tocích 
je užitečný při provádění finanční 
analýzy zejména menších podniků, 
návrhy jeho povinnou přípravu  
a zveřejňování nezavádí. 

Návrh dále zavádí zcela nový 
požadavek pro společnosti v 
těžebním průmyslu a pro některé 
lesnické společnosti, aby zveřejňovaly 
informace o platbách vládám  
v jednotlivých státech, kde působí. 

Petr Kříž 
+420 251 152 045 
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Kvalita, tradice a inovace

Největší konkurenční výhodou českých firem je 
tradice a kvalita jejich výrobků a služeb. Musí se 
ale naučit, jak o nich přesvědčit své zákazníky. 
Slabinou tuzemských společností je totiž právě 
marketing, a také efektivita. Takto se hodnotí 
stovka generálních ředitelů nejvýznamnějších 
firem působících na českém trhu, které ve 
svém tradičním průzkumu oslovila poradenská 
společnost PwC Česká republika. Inovace  
v podobě nového výrobku či služby a nový přístup 
k zákazníkům pomohly podle šéfů českých firem 
překonat uplynulé náročné roky krize. Na vývoj 
nových produktů se letos zaměří 9 z 10 tuzemských 
společností, přitom 7 z 10 ještě intenzivněji než 
loni.

„Technickými 
novinkami jsou 
tuzemské firmy 
často schopny 
dohnat i světové 
hráče. Ty největší 
inovace ale stále 
častěji představují 
změnu obchodního 
modelu či nový 
přístup  
k zákazníkům.  
Do tohoto procesu  
je však nutné 
zapojit 
zaměstnance, 
zákazníky  
i obchodní 
partnery. 
Spolupracovat 
napříč sektorem či 
výrobním řetězcem 
se však české firmy 
musí ještě naučit.“ 

Jiří Moser 
+420 251 152 048

Kdo má lepší inovační potenciál?   
České firmy nebo konkurenti ze západní Evropy?

České  
firmy 
8 %

Konkurence ze 
západní Evropy 

46 % 

Stejný stav 
42 % 
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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.

Po absolvování kurzu budete schopni: 
•  Vyřešit praktické situace spojené se zaměstnáváním cizinců a pobytem jejich 

rodiny v ČR
•  Vyřídit pro své zaměstnance i novější typy pobytových titulů (zelená a modrá 

karta)
•  Snížit riziko finančního postihu v případě kontroly ze stran úřadů
•  Zvládnout procesy spojené se sociálním a zdravotním zabezpečením vašich 

zaměstnanců (formuláře A1, S1, Certificate of Coverage)
•  Zefektivnit formality spojené se zaměstnáváním cizinců ve vaší společnosti

Náš dvoudenní program vám pomůže zorientovat se v legislativních změnách, které 
nastaly v letech 2011 a 2012 v souvislosti s novelou zákonů o pobytu cizinců, zákona 
o zaměstnanosti a zákoníku práce, a jejich dopadech na vaši každodenní praxi.

Datum: 23. – 24. dubna 2012
Místo: prostory PwC, Kateřinská 40, Praha 2
Čas:  9:00 – 17:00 hodin

Cena za dvoudenní školení po 10% slevě činí  11 610,- Kč bez DPH 
(je možné navštívit pouze jeden den školení za poloviční cenu)

Registrace na: www.pwc.cz/academy

Poslední místa na semináři  
„Zaměstnávání občanů EU a cizinců“ za snížené ceny! Pro své klienty a obchodní partnery 

pořádáme odborné semináře, školení  
a konference a rádi i vás na některé  
z těchto akcí přivítáme

Program kurzu  

1. den –  Zaměstnání občana EU, pobytové povolení občana EU, sociální  
a zdravotní pojištění cizích státních příslušníků  
+ NOVĚ Zaměstnávání cizinců v ČR z pracovněprávního pohledu

2. den – Zaměstnání, víza a pobytová povolení cizinců z tzv. třetích zemí

Profesionalita. Odbornost. Flexibilita. 

• Specializovaný finanční úřad 

• Konference pro SSC „strategie 2012, vize 2020“

• Specifické transakce nejen pro DPH specialisty 

• Celní semináře 

www.pwc.cz/events
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