
Jak to vidím já 
Nový balík úsporných opatření
Nedávno představený vládní balík 
opatření, který má za cíl zvýšit 
příjem státního rozpočtu, je dle 
mého názoru rozporuplný. Pominu 
nyní skutečnost, že navrhované 
změny jsou výsledkem určitého 
kompromisu, kde autoři návrhu 
pravděpodobně museli v mnoha 
případech ustoupit politické dohodě. 
Podívám se na ně pragmaticky. Na 
úvod bych chtěl zdůraznit, že oceňuji 
snahu vlády řešit fiskální problémy 
dříve, než dosáhnou rozměrů, které 
vidíme na jihu Evropy. Co mi však na 
navrhovaném balíku chybí zejména, 
je jasná koncepce spojující jednotlivá 
opatření. Spíše než koncepční úpravu 
daňového zatížení připomínají 
tato opatření „horkou jehlou“ šitý 
soubor dílčích zásahů. Tento dojem 
podporuje i počet a frekvence změn, 
jimiž připravovaná opatření prošla za 
poslední půl rok, a nakonec  
i rychlost, jakou byla konečná verze 

schválena. Jsem přesvědčen, že 
čeští podnikatelé a společnosti by ve 
vztahu k daňovému systému přivítali 
hlavně stabilitu a jasné směřování.  
K tomu, bohužel, představený soubor 
opatření příliš nepřispívá.

Druhým problémem, který  
v navrhovaném balíku vidím, je 
razantní zvýšení celkového daňového 
zatížení zaměstnanců  
s vyšší kvalifikací, a tudíž s vyššími 
příjmy. Pro ilustraci mohu uvést 
příklad zaměstnance s příjmem např. 
150 tis. Kč měsíčně, který má jedno 
dítě a manželka je na rodičovské 
dovolené. Čistý roční příjem takové 
rodiny by příští rok byl o více než  
40 tis. Kč nižší než za stávající 
úpravy. V důsledku této změny 
bude pro české firmy jistě obtížnější 
zaměstnat kvalifikované odborníky. 
Takový výsledek přitom nepodporuje 
dlouhodobou strategii české vlády 
směřující k podpoře oborů  
s vysokou mírou přidané hodnoty, 
technologických center a celkově  

k budování tzv. znalostní ekonomiky.

Vhodnějším způsobem pro zvýšení 
příjmů státního rozpočtu by dle 
mého názoru byl větší přesun 
zdanění do oblasti nepřímých daní, 
zejména pak DPH. Odhadovaný 
přínos jednoho procenta DPH pro 
příjmy státního rozpočtu je přibližně 
10 miliard Kč. Pokud by se tudíž DPH 
zvýšila namísto navrhovaných 15 % 
a 21 % o další jedno či dvě procenta, 
nemusela by vláda sahat k tak 
citelnému zvýšení zdanění příjmů, ke 
zvýšení daně z převodu nemovitostí 
a k dalším problematickým změnám. 
Nepřímé daně se navíc snáze vybírají 
a mají daleko méně demotivační 
charakter než daně z příjmů. 
Negativní dopad na důchodce, který 
by zvýšení DPH přineslo, by mohl 
být kompenzován například pomocí 
valorizace důchodů.

Nejvhodnějším způsobem pro 
posílení daňových příjmů by 
samozřejmě byl důslednější 
výběr stávajících daní. Akcent na 

správné placení stávajících daní, 
oproti zavádění daní nových, však 
ve vládním návrhu chybí. Takto 
dopadnou daňové změny zejména na 
zaměstnance.

Je nepochybné, že potřeba zvýšit 
příjmy státního rozpočtu v souvislosti 
se snahou snížit úroveň zadlužení je 
za současné situace zcela legitimní. 
Je rovněž pochopitelné, že každý 
krok, který vláda tímto směrem 
podnikne, nebude příliš populární  
a vždy se najde někdo, komu některý 
z kroků nebude vyhovovat. I přesto 
se domnívám, že způsob, jakým 
tohoto cíle dosáhnout, mohl být 
zvolen uvážlivěji.  
Shrnutí nejdůležitějších bodů 
úsporných opatření, která vláda 
schválila najdete na další straně. 
 

     David Borkovec

+420 251 152 561

www.pwc.cz/tbnTax, Legal & Business News
Newsletter o daních, právu, účetnictví, poradenství a auditu

Obsah

 › Jak to vidím já

 › Nový balík úsporných opatření  
pro roky 2013 a 2014

 › Daňové novinky v mezinárodních 
vztazích – co se událo a co nás čeká

 › Odvod DPH z mank a škod 
opětovně judikován

 › Novela zákona o veřejných 
zakázkách účinná od 1. dubna

 › Aktuality IFRS - status klíčových 
projektů

 › Výjimky z povinnosti pracovního 
povolení

 › Zdravotní pojištění cizinců

 › Sestavení daňového přiznání

 › Zveme vás

Téma měsíce

Květen 2012

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte Michala Horáčka, +420 251 151 673. 

mailto:david.borkovec%40cz.pwc.com?subject=
http://www.pwc.cz/tbn
mailto:michal.horacek%40cz.pwc.com?subject=


2

Daně

Nový balík úsporných 
opatření pro roky 
2013 a 2014  
Vláda schválila další úsporná 
opatření, která by měla udržet 
schodek státního rozpočtu v příštích 
třech letech pod třemi procenty 
hrubého domácího produktu. 
Příjmovou stranu státního rozpočtu 
by podle představ kabinetu měly 
podpořit následující změny:

od 2013

•  Zavedení tříletého „solidárního 
příspěvku“ ve výši 7 % ze 
základu daně nad strop pro 
placení pojistného na sociální 
zabezpečení, tj. nad cca 100 tis. Kč 
měsíčně.

•  Na tři roky bude zrušen strop pro 
placení pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, který nyní 
činí cca 1,8 mil. Kč ročně. Strop 
pro placení sociálního pojištění 
zůstane nadále zachován.

•  OSVČ budou moci uplatnit 
výdajové paušály ve výši 30 a 40 
procent pouze pokud jejich roční 
příjmy nepřesáhnou 2 mil. Kč.

•  Všechny OSVČ uplatňující 
jakékoliv výdajové paušály 
nebudou moci využít některé 
slevy na dani, např. na manžela/
manželku bez vlastních příjmů 
nebo daňové zvýhodnění na děti. 

•  Daň z převodu nemovitostí vzroste 
o jeden procentní bod a bude činit 4%.

•  Pracující důchodci přijdou na 
tři roky o základní slevu na 
poplatníka.

•  Srážková daň na příjmy 
zahraničních daňových rezidentů 
vzroste na 35 %. Tato sazba se 
bude uplatňovat na příjmy ze 
zdrojů na území ČR, např. zisky 
a licenční poplatky, které zde 
dosahují rezidenti zemí, s nimiž 
ČR dosud nezavřela smlouvu  
o zamezení dvojího zdanění.

•  Zvýšení sazeb DPH na 15% a 21%. 
Zvýšení sazeb se bude týkat jen 
let 2013 až 2015. Rozsah plnění 
spadajících do jednotlivých sazeb 
se nebude měnit, s výjimkou 
přesunu některých zdravotnických 
prostředků a dětských plen do 
základní sazby, neboť uplatnění 
snížené sazby u těchto výrobků je 
v rozporu s legislativou EU.

•  Zemědělcům již nadále nebude 
vrácena část spotřební daně z jimi 
spotřebované nafty, tzv. „zelená 
nafta“.

•  Dojde ke zvýšení spotřební daně 
z řezaného tabáku. Cílem tohoto 
opatření je postupně zmenšit 
rozdíl v daňovém zatížení cigaret  
a řezaného tabáku. 

•  Zavedení nové nepřímé daně 
z předepsaného pojistného. 
Podrobnosti k této dani a termín 
jejího zavedení bude upřesněn. 

od 2014

•  Zrušení superhrubé mzdy  
a zavedení jednotné sazby ve výši 
20%.

•  Zrušení plánovaného 
zaměstnaneckého paušálu ve výši 
3,000 Kč výměnou za zachování 
daňového osvobození stravenek  
a zvýhodnění závodního stravování.

•  Dojde ke druhému kroku zvýšení 
spotřební daně z řezaného tabáku.

•  Zvýšení spotřební daně z tichého 
vína ze současné nulové sazby 
na 10 Kč/litr. Produkce drobných 
vinařů bude od spotřební daně 
osvobozena. 

•  Zavedení emisní složky spotřební 
daně z topných olejů, daně  
z pevných paliv a daně ze zemního 
plynu a některých dalších plynů.

•  Zrušení osvobození od daně z plynu 
v případě plynu spotřebovaného  
v domácích kotelnách, přímotopech  
a plynových sporácích.

David Borkovec 

+420 251 152 561

Daňové novinky 
v mezinárodních 
vztazích – co se událo 
a co nás čeká 
Česká republika začne od ledna 
2013 uplatňovat novou smlouvu 
o zamezení dvojího zdanění s 
Hongkongem. V Hongkongu se však 
uplatní až od dubna. Dividendy budou 
ve zdrojové zemi podléhat max. 5%  
a licenční poplatky max. 10% 
srážkové dani. Tato smlouva usnadní 
obchodní aktivitu a investice mezi 
oběma stranami, neboť Hongkong 
nebyl pokryt existující smlouvou mezi 
Českou republikou a Čínou.

Ratifikační proces probíhá u protokolu 
ke smlouvě o zamezení dvojího 
zdanění s Rakouskem  
a s Chorvatskem. Pracuje se také na 
vytvoření nových smluv o zamezení 
dvojího zdanění s Polskem  
a s Kolumbií. U smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění s Bahrajnem zbývá už 
jen vzájemná výměna dokladů  
o dokončení ratifikačního procesu  
a smlouva pak od ledna 2013 vstoupí 
v platnost. 

V rámci boje proti daňovým únikům 
jsou novinky i na poli výměny 
informací v daňové oblasti  - od ledna 
2013 vstoupí v účinnost smlouva s 
Jersey, přičemž ustanovení týkající se 
daňové trestné činnosti se uplatňují už 
od letošního dubna. Blízko k platnosti 
mají i smlouvy s ostrovem Man, 

Guernsey či Britskými Panenskými 
Ostrovy a probíhají jednání o uzavření 
dohod i s Andorou a souostrovím 
Bahamy.

 

David Musil 

+420 251 152 722

Odvod DPH z mank 
a škod opětovně 
judikován
V  judikovaném případě NSS potvrdil 
(7 Afs 13/2012), že v situaci, kdy 
je zjištěn úbytek pohonných hmot 
(PHM) na skladě a současně nic 
nenasvědčuje tomu, že by tyto PHM 
byly odcizeny či zničeny, jedná se  
o zdanitelné plnění s povinností 
odvést DPH, protože došlo k užití 
majetku pro účely nesouvisející  
s uskutečňováním ekonomických 
činností subjektu. V tomto konkrétním 
rozsudku bylo v průběhu daňové 
kontroly z předložených inventurních 
dokumentů zjištěno manko na 
skladu s pohonnými hmotami ve 
výši několikanásobně převyšující 
odůvodněné ztráty při dopravě  
a skladování stanovené vyhláškou.

Téma měsíce
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 Důležitá připomínka: 

„Povinnosti odvést DPH z mank lze 
předejít několika způsoby, například: 

•  existencí ekonomicky zdůvodnitelné 
normy 

•  prokázáním krádeže nebo zničení

•  připsáním mank k náhradě 
zaměstnancům

•  zápočtem mank a přebytků, 
případně vedením skladové 
evidence tak, aby na účet mank 
nebyl chybně účtován i materiál 
ve skutečnosti spotřebovaný, ale 
chybně neodepsaný do spotřeby.

Martin Diviš 
+420 251 152 574

 
Novela zákona  
o veřejných zakázkách 
účinná od 1. dubna
Poslední novela ZVZ především 
značně rozšiřuje počet veřejných 
zakázek, na které se bude regulace 
vztahovat. Novela snižuje limit pro 
zakázku malého rozsahu u zboží  
a služeb z 2 na 1 milion Kč  
a u zakázek na stavební práce ve 
dvou etapách, nejdříve do konce 
roku 2013 z 6 na 3 miliony (od 2014 
na 1 milion Kč). Dalším rozšířením 
okruhu veřejných zakázek 

podléhajících regulaci je povinnost 
dotovaného zadavatele postupovat 
podle tohoto zákona i u podlimitních 
veřejných zakázek. 

Ke změnám došlo také rozšířením 
povinností zadavatele. Zadavatel 
bude zejména povinen publikovat 
předběžné oznámení, ve kterém 
musí zdůvodnit účelnost zakázky, 
přiměřenost kritérií a obchodní  
a technické podmínky zakázky.  
U významných veřejných zakázek 
musí zadavatel využít osobu ze 
seznamu hodnotitelů vedeného 
MMR.

Dalšími změnami, které mají vést 
k větší transparentnosti veřejných 
zakázek, jsou: 

•  zrušení možnosti postupně 
omezovat počet uchazečů

•  povinnost zrušit řízení, pokud  
se přihlásí jen jeden uchazeč

•  zvýšení pokut ukládaných ÚOHS

Novela také vyloučila možnost 
stanovit jako dílčí hodnotící 
kritérium smluvní podmínky.  
Zákon pak dále nevyžaduje doložení 
ekonomických a finančních 
kvalifikačních předpokladů, které 
je nahrazeno čestným prohlášením 
uchazeče o způsobilosti plnit 
zakázku.

Martin Strnad 

+420 251 152 904

Aktuality IFRS - status 
klíčových projektů
V současné době jsou stále otevřeny 
následující čtyři velké projekty 
nových IFRS standardů: výnosy, 
leasing, finanční nástroje a pojištění.

Výnosy: Minulý měsíc skončilo 
období pro komentování znovu 
vydaného návrhu standardu Výnosy 
ze zákaznických smluv. Nejvíce 
připomínek, které IASB obdrželo, 
se týkalo identifikace jednotlivých 
závazků plnění a ohodnocení jejich 
nevýhodnosti a samozřejmě rozsahu 
zveřejnění. Nový standard by neměl 
být účinný dříve než v roce 2015.

Leasing: Jeden z nejdiskutovanějších 
standardů, který zavádí rozeznání 
více méně všech nájemních vztahů 
na rozvaze. Nájemce rozezná 
aktivum - právo užití, a zároveň 
závazek budoucích plateb. 
Současná aktuální témata jsou doba 
odpisování práva užití, definice 
krátkodobého pronájmu a způsob 
účtování u pronajímatele (zatím 
preferován jeden model pohledávky 
a zbytkového aktiva). Znovuvydání 
návrhu standardu se očekává až  
v druhé půli roku 2012.

Finanční nástroje: Plánované 
úpravy standardu IFRS 9 řeší 
zejména klasifikaci, ocenění, snížení 
hodnoty a zajištění, které by mělo 
umožnit častější použití zajišťovacího 
účetnictví. 

Tyto změny budou zveřejněny 
nejdříve na konci druhého pololetí 
roku 2012.

O vydání a obsahu výše uvedených 
nových nebo změněných standardů 
vás budeme informovat. 

Martina Chrámecká 
+420 251 152 238 

Petr Kříž 
+420 251 152 045

Výjimky z povinnosti 
pracovního povolení 
Cizinci ze zemí mimo EU, kteří 
studují, a nebo absolvovali střední, 
vyšší odbornou či vysokou školu  
v ČR, mohou využít výjimku  
z povinnosti mít pracovní povolení 
pro výkon zaměstnání. Povinnost 
zaměstnavatele vůči úřadu práce 
však trvá formou splnění informační 
povinnosti. 

Tuto výjimku lze uplatnit pouze  
v případě, že se jedná o akreditovaný 
studijní obor. Před aplikací této 
výjimky doporučujeme ověřit, zda 
příslušný obor je akreditovaný, 
a to na internetových stránkách 
ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy.

Jana Zelová 

+420 251 152 567

 
Zdravotní pojištění 
cizinců 
Také vás trápí otázka, jaké zdravotní 
pojištění a zda vůbec je nutné zajistit 
pro zahraniční pracovníky a jejich 
rodinné příslušníky? Zákon o pobytu 
cizinců ukládá každému cizinci 
pobývajícímu v České republice 
povinnost být zdravotně pojištěn. 
Druh požadovaného pojištění záleží 
na typu víza či povolení k pobytu, 
které cizinec vlastní. Držitelům 
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republika, s.r.o., která je členem sítě společností 
PricewaterhouseCoopers International Limited, 
z nichž každá je samostatným a nezávislým 
právním subjektem.

Chcete odhalit tajemství správného 
sestavení daňového přiznání? 
Během školení vám poradíme jak si 
systémově zkontrolovat váš výpočet 
daně z příjmů právnických osob, 
jak nezapomenout na možné, ale 
ne tak obvyklé položky odčitatelné 
od základu daně a hlavně jak si 
ověřit, zda opravdu všechny náklady 
deklarované jako nedaňové jsou 
opravdu daňově neuznatelné. Po 
absolvování školení budete rovněž 
rozumět výpočtu vynětí příjmů ze 
zahraničí a zápočtu daně zaplacené 
v zahraničí. Garantujeme vám také, 
že příloha „C“ už vás nikdy strašit 
nebude!

Zaměstnanci Zveme vás

krátkodobého víza stačí zdravotní 
pojištění pořízené u kterékoliv 
zdravotní pojišťovny (české  
i zahraniční) s krytím 30,000 EUR 
včetně evakuace a repatriace,  
u dlouhodobých víz musí být krytí 
navýšeno na 60,000 EUR. Při podání 
žádosti o dlouhodobý pobyt či o jeho 
prodloužení, která se podává v České 
republice, je povinností předložit 
komplexní zdravotní pojištění 
pořízené u zdravotní pojišťovny 
registrované u České národní banky. 
U pracujících, za které odvádí 
zaměstnavatel zdravotní a sociální 
pojištění, je namísto výše uvedených 
druhů pojištění imigračními úřady 
akceptována karta zdravotního 
pojištění. Pojištění musí být vždy 
předkládáno na celou dobu platnosti 
víza či pobytu, včetně úředně 
ověřeného překladu pojistné smlouvy 
a všeobecných pojistných podmínek 
do českého jazyka a dokladu  
o úhradě pojištění.

Jednodušší to mají občané Evropské 
unie, kteří jako držitelé evropského 
zdravotního průkazu tzv. EHIC 
nemusí při žádosti o přechodný pobyt 
předkládat žádný jiný doklad  
o zdravotním pojištění.

Jana Zelová 

+420 251 152 567

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

Například:
•  Specifické transakce nejen  

pro DPH specialisty 
•  Nebojte se pracovního vyslání  

do zahraničí - Brno
•  Novela zákona o investičních 

pobídkách

www.pwc.cz/events

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

Jak si rezervovat místo?

Profesionalita. Odbornost. Flexibilita. 

Semináře The Academy na aktuální daňová témata

 Daně – víte, jak na ně? 

Sestavení daňového přiznání 

The Academy Zveme vásZaměstnanciÚčetnictvíLegalDaněTéma měsíce

Datum: 15. května 2012
Cena: 8.900 Kč bez DPH
Místo: prostory PwC, Kateřinská 40, Praha 2
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