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Daňové novinky  
v roce 2012
V›oblasti›daně›z›příjmů›právnických›
osob›přináší›rok›2012›následující›
novinky:

•››Odměna›členů›statutárních›
orgánů›je›nově›daňově›uznatelným›
nákladem›(týká›se›členů›
představenstva›akciové›společnosti›
a›představenstva›družstva).

•››Daňový›odpis›pohledávky›nelze›
nově›provádět›u›promlčených›
pohledávek,›u›kterých›nelze›tvořit›
daňové›opravné›položky.›Stejně›
tak›budou›neuznatelné›náklady›
vyplývající›z›nově›zavedené›trestní›
odpovědnosti›firem.

•››V›souvislosti›s›novelou›zákona››
o›přeměnách›se›rozšiřuje›možnost›
využít›daňové›ztráty››
v›případě›přeshraničních›přeměn.›
Dále›se›upravují›termíny›pro›
podání›daňového›přiznání››
u›přeshraničních›rozdělení›
a›pro›případy,›kdy›rozhodný›

den›přeměny›následuje›po›dni›
rozhodnutí›valné›hromady››
o›schválení›přeměny.

•››V›souvislosti›s›novelou›zákona››
o›kolektivním›investování›dochází›
k›úpravě›daňových›povinností››
u›investičních›společností››
a›investičních›a›podílových›fondů.

›

Dále›upozorňujeme›na›pokyn›
Generálního›finančního›ředitelství›
D-6›k›aplikaci›zákona›o›daních››
z›příjmů,›který›nahradil›předchozí›
pokyn›ministerstva›financí›D-300›
a›který›se›použije›již›pro›zdaňovací›
období›zahájená›v›roce›2011.›
Změny›proti›pokynu›D-300›se›
týkají›například›daňových›dopadů›
ukončení›nájemní›smlouvy››
v›případě›technického›zhodnocení›
provedeného›nájemcem,›vymezení›
součásti›věci›pro›účely›odepisování,›
pravidel›nízké›kapitalizace›nebo›
vymezení›dividendového›příjmu›pro›
účely›osvobození›od›daně.

U›vybraných›poplatníků›bude››
v›průběhu›roku›2012›docházet›ke›
změně›místně›příslušného›správce›
daně,›kterým›se›stane›nově›zřízený›
Specializovaný›finanční›úřad››
(s›výjimkou›daně›z›nemovitostí).

›››David›Borkovec

››+420›251›152›561

„Rok 2012 je unikátní v tom, 
že se v oblasti daně z příjmů 
pro většinu poplatníků 
nic zásadního nemění. 
Větší změny očekáváme až 
v letech 2013 - 2014. O to 
dramatičtější vývoj však 
můžeme očekávat  
v ostatním dění na trhu.“ 

Peter Chrenko
+420›251›152›600

www.pwc.com/payingtaxes

„Věřím, že 
si relativní 
daňový klid 

užijeme a že změny, které 
nás čekají napřesrok, nás 
v hodnocení přívětivosti 
daňových systémů posunou 
ze současného 117. místa  
o pár příček nahoru!“ 

„K 1. lednu 
2012 se 
zavádí 
nový režim 
zdanění u tzv. 
zpevněných 
ploch 
používaných 

pro podnikání. Poplatníci 
by měli zjistit rozměr 
těchto ploch k 1. lednu 
2012, vypočítat daňovou 
povinnost a přiznat ji do  
31. ledna 2012.“ 

David Borkovec
+420›251›152›561
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Daně PwC Legal Účetnictví

Vykazování 
Intrastatu budeme od 
ledna provádět  
v modernější aplikaci 
InstatDesk 
Od›1.›ledna›2012›došlo›ke›zrušení›
aplikace›PVS›(Portál›veřejné›správy)›
a›aplikace›IDES-CZ›bude›nahrazena›
novou,›modernější›aplikací›
InstatDesk.›Informovala›o›tom›Celní›
správa›České›republiky.›

Pro›vykázání›hlášení›Intrastat›v›
roce›2012›si›uživatelé›aplikace›
IDES-CZ›nainstalují›v›únoru›2012›
novou›aplikaci›InstatDesk.›Jejím›
prostřednictvím›budou›podávat›
hlášení›za›leden›2012›a›následující›
měsíce.›ID›stanice,›emailová›adresa›
a›heslo›používané›pro›přihlášení›
do›aplikace›IDES-CZ›zůstane›stejné›
i›pro›přihlášení›do›nové›aplikace.›
Pro›import›dat›do›aplikace›mohou›
být›i›nadále›používány›soubory›
ve›formátu›CSV,›formát›ASCII›již›
není›podporován.›Forma›a›způsob›
vykazování›dat›zůstávají›beze›změny.›

Původní›aplikace›IDES-CZ›bude›
otevřena›do›17.›července›2012›
pouze›pro›účely›oprav›hlášení›
vykázaných›do›konce›roku›2011.›
Poslední›řádná›hlášení›v›ní›mohou›
být›podána›v›lednu›2012›za›prosinec›
2011.›Následující›hlášení›již›musí›
být›podávána›přes›novou›aplikaci›
InstatDesk.

Hana›Krausová

+420›251›152›575›

Martin›Diviš

+420›251›152›574›

Co se změní pro 
fyzické osoby v daních 
a pojistném v roce 
2012? 
1. Slevy na dani  

Návrat›roční›slevy›na›poplatníka››
z›loňských›23›640›Kč›na›24›840›Kč›
(zrušení›tzv.›„povodňové›stokoruny“)›
a›zvýšení›daňového›zvýhodnění›na›
dítě›z›967›Kč›na›1››117›Kč›měsíčně.

2. Stropy na pojistné

Snížení›stropu›pro›odvod›pojistného›
na›sociální›zabezpečení›z›loňských›
1›781›280›Kč›na›1›206›576›Kč›ročně.›
Výše›stropu›pro›odvod›pojistného›na›
zdravotní›pojištění›v›roce›2012›činí››
1›809›864›Kč›ročně.
›

3.  Rozšíření okruhu pojištěných 
osob

Jednatelé›budou›podléhat›
pojistnému›na›nemocenské›pojištění.›
Pojistnému›na›sociální›zabezpečení›
budou›nově›podléhat›i›členové›
kolektivních›orgánů›právnických›
osob,›např.›členové›představenstev.››

4. Dohoda o provedení práce 

Měsíční›příjem›přesahující›10›000›
Kč›bude›podléhat›veřejnoprávnímu›
pojištění.›Všechny›dohody›uzavřené›
u›jednoho›zaměstnavatele›se›sčítají.›
Zároveň›dochází›ke›zvýšení›objemu›
práce›pro›jednoho›zaměstnavatele›ze›
150›na›300›hodin›ročně.

Tomáš›Hunal
+420›251›152›516

Připomenutí:  
k 1. lednu 2012 vzniká 
trestní odpovědnost 
právnických osob

Odpovědnost›za›trestnou›činnost›se›
dotkne›všech›českých›právnických›
osob›a›subjektů,›které›podnikají›na›
území›ČR,›přičemž›se›týká›i›trestných›
činů›spáchaných›v›zahraničí.

Společnost›je›odpovědná,›jestliže›
spáchá›trestný›čin›svým›jménem›
nebo›v›rámci›své›činnosti›nebo›
pokud›jej›spáchá›zaměstnanec›
pověřený›statutárním›orgánem›nebo›
oprávněnou›nadřízenou›osobou.›

Jde›zejména›o›trestné›činy›proti›
majetku›(např.›podvod),›hospodářské›
(zkrácení›daně,›poplatku›a›podobné›
povinné›platby,›neodvedení›daně,›
pojistného›na›sociální›zabezpečení››
a›podobné›povinné›platby,›nesplnění›
oznamovací›povinnosti›v›daňovém›
řízení,›zkreslování›údajů›o›stavu›
hospodaření›a›jmění›atd.)›a›další.›

Jako›trest›právnickým›osobám›hrozí›
např.›propadnutí›majetku,›peněžitý›
trest›nebo›i›zrušení›právnické›osoby,›
zákaz›plnění›veřejných›zakázek›
anebo›zákaz›přijímání›dotací››
a›subvencí.›

›

Martin›Strnad›
+420›251›152›904

Řada společností bude 
muset změnit způsob 
vykazování výnosů

Až›do›13.›března›2012›mohou›
společnosti›připravující›účetní›
závěrku›podle›IFRS›nebo›US›GAAP›
posílat›své›připomínky›k›novému›
návrhu›účtování›výnosů›ze›smluv›
se›zákazníky,›který›v›listopadu›
publikovaly›IASB›a›FASB.›Pro›
společnosti›tento›návrh›přináší›
nutnost›změnit›způsob›vykazování›
výnosů,›pravděpodobně›od›ledna›
2015.›

•››Hlavní›principy›aplikované›na›
vykazování›výnosů›a›rozsah›
působnosti›se›oproti›návrhu›
zveřejněnému›v›červnu›2010›
nemění,›mění›se›však›různé›aspekty›
aplikace›těchto›principů.›Proto›
byl›zveřejněn›nový›návrh,›který›
přispěje›k›transparentnosti›a›bude›
minimalizovat›možné›nežádoucí›
efekty›změn›provedených›do›
návrhu›standardu.›

•››Navržený›model›je›založen›na›
posuzování›jednotlivých›smluv.›
Management›společnosti›nejprve›
určí›v›rámci›smlouvy›jednotlivá›
plnění›a›potom›alokuje›smluvní›
cenu›na›tato›plnění.›Výnos›
je›vykázán›v›okamžiku,›kdy›
jsou›splněny›podmínky›plnění›
převodem›kontroly›nad›zbožím›
nebo›službou›zákazníkovi.››
Převod›kontroly›může›nastat›buď››

Zaměstnanci TrhPwC News AuditÚčetnictvíPwC LegalDaněTéma měsíce

PwC Legal

„Společnost 
je odpovědná 
i za jednání 
zaměstnance, 
nad nímž 
zaměstnavatel 
neprovedl 

patřičnou kontrolu  
a dohled. “

Martin Strnad
+420›251›152›904

Studie The Academy
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Účetnictví Zaměstnanci

k›nějakému›okamžiku,›nebo››
v›průběhu›času.

•››Nový›standard›se›rovněž›zabývá›
vykazováním›nevýhodných›
(ztrátových)›smluv›a›nákladů›na›
získání›smlouvy›se›zákazníkem›
a›nákladů›nezbytných›k›realizaci›
smlouvy.›Některá›odvětví››
a›některé›aktivity›generující›výnosy›
budou›změnami›ovlivněny›více›
a›některé›méně.›Očekáváme,›
že›odvětví,›na›která›budou›mít›
změny›nejvýznamnější›vliv,›
jsou:›telekomunikace,›investiční›
poradenství,›odvětví,›kde›jsou›
běžně›poskytovány›rozšířené›
záruční›lhůty,›zbrojní›průmysl››
a›některá›další›odvětví.›

•››Vydání›nového›návrhu›očekáváme›
v›průběhu›roku›2012.››

Milan›Zelený

+420›251›152›088›

Petr›Kříž
+420›251›152›045

Změny v oblasti 
cestovních náhrad  
s účinností od  
1. ledna 2012 
•››Povinně›je›třeba›krátit›tuzemské›
i›zahraniční›stravné›v›případě,›
kdy›zajistíte›svým›zaměstnancům›
na›pracovní›cestě›bezplatné›
stravování.

•››„Nadlimitní“›stravné›bude›nutno›
zaměstnanci›zdanit›a›rovněž›z›
něj›zaplatit›sociální›a›zdravotní›
pojištění.›

•›Povinné›krácení›postihne›i›kapesné.›

•››Výše›tuzemského›stravného›se›
nepatrně›zvýší.››››

•››Změny›ve›výši›tuzemského›
stravného›ovlivní›i›daňovou›
uznatelnost›stravenek.››

•››Sazby›zahraničního›stravného›se›
sníží›pro›Irsko,›KLDR›a›Tunisko.›

Tomáš›Hunal

+420›251›152›516

Legalizace pobytu 
cizinců ze zemí mimo 
EU zaznamenala řadu 
změn 
Rok›2011›byl›bohatý›na›novinky›v›
legislativě›o›pobytu›cizinců›ze›zemí›
mimo›EU›v›České›republice.››

Klíčovou›změnu›představoval›
přesun›kompetencí›spojených›se›
schvalováním›a›prodlužováním›
dlouhodobých›víz›a›povolení›
k›pobytu›z›cizinecké›policie›na›
Odbor›azylové›a›migrační›politiky›
Ministerstva›vnitra›ČR.›Tato›změna,›
platná›od›1.›ledna›2011,›způsobila›
nemalé›komplikace›a›prodlevy›se›
schvalováním›podaných›žádostí,›
a›to›až›o›několik›měsíců.›O›situaci›
jsme›intenzivně›diskutovali›s›našimi›
klienty›a›pro›každý›jednotlivý›případ›
jsme›pomohli›nalézt›co›nejvhodnější›
řešení.›

V›červenci›loňského›roku›bylo›dále›
zahájeno›snímání›otisků›prstů›
cizinců›pobývajících›na›území›
České›republiky.›Otisky›prstů›jsou›
nutnou›součástí›tzv.›biometrických›
karet,›které›plně›nahradily›vízové›
štítky›vlepované›do›pasů›cizinců.›
Další›novinkou›platnou›od›loňského›
roku›jsou›modré›karty›umožňující›
vysoce›kvalifikovaným›pracovníkům›
zaměstnání›v›Česku.›Podmínkou›
je›pracovní›kontrakt›s›českou›

společností›se›mzdou›odpovídající›
minimálně›1,5›násobku›průměrné›
hrubé›mzdy.›

Jana›Zelová

+420›251›152›567›

Steve›Couch
+420›251›152›500

Tým poradenských 
služeb pro banky, 
pojišťovny a další 
finanční instituce 
vede Petr Sedláček 
Do›společnosti›PwC›Česká›republika›
nastoupil›Petr›Sedláček›(47)›na›pozici›
ředitele›oddělení›poradenských›
služeb›pro›finanční›instituce.›S›prací›
ve›finančním›sektoru›má›dlouholeté›
zkušenosti.›Sedm›let›působil››
na›pozici›generálního›ředitele›
společnosti›Global›Payments›Europe,›
která›je›veřejně›obchodovaná›
na›burze›cenných›papírů›v›New›
Yorku›(NYSE).›Ve›své›nové›funkci›
se›bude›věnovat›dalšímu›rozvoji›
poradenských›služeb›PwC›ve›
finančním›sektoru.›Jeho›tým›
odborníků›pokrývá›široké›spektrum›
oblastí›fungování›finančních›institucí,›
od›IT›a›procesů,›přes›zaměstnance››
až›po›oblast›marketingu›a›prodeje.

„Finanční 
sektor čeká 
další náročný 
rok. Tématem 
bude zejména 
optimalizace 
a efektivnost. 
Finanční 

instituce by však v těchto 
těžkých časech neměly 
zapomínat ani na 
dlouhodobou strategii a 
vztah se zákazníky. Věřím, 
že díky svým zkušenostem 
a znalostem a týmu našich 
odborníků dokážeme 
pomoci klientům z řad bank, 
pojišťoven a investičních 
společností vítězně projít 
tímto nelehkým obdobím,“ 

Petr Sedláček 

+420›251›152›076›

PwC News

PwC News

Zaměstnanci TrhPwC News Studie AuditÚčetnictvíPwC LegalDaněTéma měsíce The Academy

mailto:milan.zeleny%40cz.pwc.com?subject=
mailto:petr.kriz%40cz.pwc.com?subject=
mailto:tomas.hunal%40cz.pwc.com?subject=
mailto:milan.zeleny%40cz.pwc.com?subject=
mailto:petr.kriz%40cz.pwc.com?subject=


4

Trh Studie

„Tento 
výsledek není 
překvapením, 
neboť 
zpronevěra je 
zpravidla lépe 
odhalitelná 
než jiné 

typy podvodů. Zcela 
nepochopitelné je však 
přesvědčení většiny firem  
v České republice, že se  
s hospodářskou kriminalitou 
v následujících 12 měsících 
nesetkají. Vezmeme-li  
v úvahu současný vývoj 
světové ekonomiky,  který 
nepochybně zvýší riziko 
podvodů včetně manipulace 
finančních výsledků firem, 
mohla by se tato iluze velmi 
snadno rozplynout.“  
 
Michal Kohoutek

+420›251›151›231

„Zaměstnanci 
oceňují 
zejména 
takové 
benefity,  
z nichž mají 
hmatatelný 
užitek. Novým 

trendem poslední doby jsou 
výhody, které pracujícím 
rodičům umožní nevzdávat 
se kariéry, a zároveň velká 
flexibilita poskytovaných 
benefitů“  

Andrew›Krenek›

+420›251›152›646›

Hospodářská 
kriminalita v 
Česku roste, stále 
více pachatelů se 
vkrádá do firem 
prostřednictvím 
internetu 
Celkem 29 % společností v České 
republice se v uplynulém roce stalo 
obětí hospodářské kriminality, 
zatímco v roce 2009 jich bylo „jen“ 
24 %. Stejně jako jinde ve světě i na 
české firmy útočí pachatelé stále 
častěji prostřednictvím internetu. 
Ukázal to 6. ročník Celosvětového 
průzkumu hospodářské 
kriminality PwC.

Nejčastějším›typem›hospodářské›
kriminality›v›České›republice›zůstává›
krádež›či›zpronevěra›majetku›firmy›
jejími›zaměstnanci›(75›%).›Zde›
jsme›dokonce›nad›světovým›(72›%)›
i›evropským›(69›%)›průměrem.›
Společně›s›počítačovou›kriminalitou›
se›zpronevěra›nejvíce›podílí›na›
procentuálním›nárůstu›společností›
postižených›hospodářskou›
kriminalitou.›Relativně›novým›
trendem›je›však›počítačová›
kriminalita,›která›v›České›republice›
zaujímá›svou›četností›již›čtvrtou›
pozici›(13›%)›za›účetními

podvody›a›korupcí›(shodně›21›%).›
Zdejší›firmy›si›stále›více›uvědomují›
reálné›nebezpečí,›které›přichází›
z›virtuálního›světa.›Téměř›třetina›
dotázaných›vnímá›za›uplynulý›
rok›nárůst›počítačové›kriminality››
a›další›dvě›třetiny›se›domnívají,››
že›je›na›zhruba›stejné›úrovni›jako››
v›předchozím›roce.›Více›než›polovina›
(56›%)›českých›respondentů›však›
zároveň›uvedla,›že›jejich›organizace›

nesleduje›používání›sociálních›sítí,›
nebo›si›toho›nejsou›vědomi.›

Hlavní›hrozba›z›pohledu›
hospodářské›kriminality›přichází›
zevnitř›organizace,›a›to›ze›strany›
zaměstnanců›(67›%).›Toto›číslo›ve›
srovnání›s›rokem›2009›(50›%)›
výrazně›vzrostlo.›Nejčastějšími›
externími›pachateli›byli›zákazníci›
(43›%)›a›dodavatelé›(29›%).›
České›společnosti›se›nebojí›proti›
pachatelům›radikálně›zasáhnout.›
Nejčastější›reakcí›v›případě›
zaměstnanců›bylo›propuštění››
(81›%).›Obdobně›v›71›%›byl›
ukončen›obchodní›vztah›s›externím›
pachatelem.›Tento›výsledek›
představuje›výrazný›nárůst›oproti›
roku›2009›(30›%)›a›je›vysoko›nad›
průměrem›střední›a›východní›Evropy›
(53›%)›i›celosvětově›(39›%).

Průzkum›byl›uskutečněn›v›období›
červen›–›listopad›2011.›Jeho›účastníci›
odpovídali›na›otázky›týkající›se›
společnosti›a›země,›ve›které›působí.›
Formou›on-line›dotazníku›se›jej›
zúčastnilo›celkem›3›877›respondentů›
ze›78›zemí.›Tento›průzkum›je›
nejrozsáhlejší›studií›svého›druhu››
na›světě.

Více›najdete›na››
www.pwc.com/cz/hospodarska-
kriminalita.

PayWell
PayWell je pravidelná studie 
PwC, která analyzuje oblasti 
odměňování. Mapuje trendy ve 
vývoji základních a celkových 
mezd a zaměstnaneckých benefitů 
na více než 700 pracovních 
pozicích.

Nejpopulárnějším›zaměstnaneckým›
benefitem›v›Česku›je›5›týdnů›
dovolené,›tedy›o›týden›více,›než›
firmám›nařizuje›zákon.›Na›druhém›
místě›se›v›letošním›ročníku›tradiční›
studie›poradenské›společnosti›PwC›
PayWell›umístily›stravenky.›Následují›
občerstvení›na›pracovišti›a›penzijní›
připojištění.›Novým›trendem›jsou›
benefity,›které›mají›zaměstnancům›
usnadnit›skloubení›práce›a›péče›
o›děti,›např.›příspěvek›na›školné,›
chůvu›či›jesle.

Nárok›na›stejně›dlouhou›dovolenou›
mají›všichni›zaměstnanci›ve›
většině›(81›%)›společností›v›
Česku.›Nárok›na›5›týdnů›dovolené›
mají›zaměstnanci›82›%›firem.›
Pětitýdenní›dovolenou›nabízejí›
zejména›farmaceutické›firmy,›
finanční›instituce,›včetně›pojišťoven,›
společnosti›působící›v›oblasti›
chemického›průmyslu,›v›sektoru›
logistiky›či›rychloobrátkového›zboží.›
Hromadné›čerpání›dovolené›využívá›
21›%›společností›a›průměrná›délka›
hromadné›dovolené›je›10›dní.

Tolik›oblíbené›stravenky›poskytuje›
svým›zaměstnancům›celých›76›%›
společností.›Hodnota›jedné›stravenky›
na›den›dosahuje›v›průměru›75›Kč.›
Firmy,›které›mají›vlastní›stravovací›
zařízení,›přispívají›v›průměru››
46›Kč.›Vlastní›stravovací›zařízení›
mají›nejčastěji›logistické›společnosti›
a›průmyslové›podniky.

Firmy›přispívají›na›penzijní›
připojištění›měsíčně›v›průměru››
1730›Kč›vrcholovému›managementu,›
740›Kč›střednímu›managementu››
a›600›Kč›ostatním›zaměstnancům.›
Tento›příspěvek›využije›v›průměru››
65›%›zaměstnanců.
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The Academy

Pro koho je tento program určen? 
•››Pro›manažery›se›základními›zkušenostmi›nebo›i›bez›zkušeností›s›koučováním,›kteří›chtějí›pracovat›efektivněji››
se›členy›svého›týmu›a›dosáhnout›vysokého›výkonu›v›rámci›své›společnosti
•››Pro›organizace,›které›chtějí›své›liniové›či›výkonné›manažery›vybavit›schopnostmi›nutnými›k›zavedení››
tzv.›facilitative›leadership›stylu›k›získání›toho›nejlepšího›ze›svých›zaměstnanců

Jaký je jeho přínos? 
•››Koučování›prokazatelně›zvyšuje›schopnost›učit›se›a›pomáhá›zaměstnancům›snadněji›převzít›iniciativu,››
vytvářet›nápady›a›rychle›se›rozhodovat
•››Mnohé›nedávné›studie›ukazují,›že›investice›do›koučování›zpravidla›přináší›návratnost›přes›500›%›
(měřeno›ROI›–›return›of›investment)›a›další›významné›měřitelné›výhody

Po absolvování budete schopni 
•›vysvětlit›podstatu,›účel›a›cíle›koučování››
•›zaměřit›pozornost›druhých›na›dosažení›jejich›cílů›
•›podporovat›a›podněcovat›individuální›zodpovědnost›
•›rozvinout›váš›vlastní›koučovací›model

  Moduly programu a data konání
››1.›Začátek›a›zapojení›koučovaného› › › 11.›-›12.›duben›2012›
››2.›Prohloubení›a›pochopení›› › › 17.›-›18.›květen›2012›
››3.›Shrnutí›a›závěr› ›› › › 14.›-›15.›červen›2012

Program›se›skládá›ze›tří›modulů›a›bude›veden›v›anglickém›jazyce.›Cena›je›100›000›Kč›bez›DPH.
›
Jak se zaregistrovat? 
Pro›více›informací›a›registraci›navštivte www.pwc.cz/academy.›V›případě›otázek›kontaktujte›
Martinu Kopsovou, tel.: +420 251 151 816,›nebo›pište›na›the.academy@cz.pwc.com.

Obrázek

Těšíme se na vaši účast!

Coaching for business

Obsah semináře: 
V›průběhu›dvoudenní›případové›studie›budete›řídit›komplexní›projekt›
od›začátku›do›konce.›Naučíte›se,›jak›úspěšně›plánovat,›řídit›a›dodat›
projekty.›Budete›používat›skutečné›nástroje›a›šablony›pro›aktivní›
prezentaci›vašich›plánů›i›pro›kontrolu›vývoje›projektu›a›jeho›uzavření.››
Kurz bude veden v českém jazyce. Po jeho absolvování získáte 
certifikát PwC.

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

Datum a místo konání: 
Datum: 29. - 30. března 2012 
Čas: 9:00 - 16:30 hodin 
Místo: PwC Česká republika, Kateřinská 40, Praha 2

Veďte výpravu top manažerů  
HUDYsport na Mount Everest  
a›staňte›se›certifikovaným››
projekt›manažerem!

Kurz›je›určen›pro›ty,›kteří›chtějí›posílit›svou›schopnost›řízení›
projektů,›osvěžit›si›základy›projektového›řízení,›dovednosti››
a›současné›nástroje,›a›také›pro›nováčky›v›oblasti›projektového›řízení.›

•›DPH›včera,›dnes›a›v›roce›2012›
•›Vzestupy›a›pády›převodních›cen››

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

Například:

www.pwc.cz/events
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Naši zkušení odborníci mohou pracovat pro vás

Audit 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.

Potřebujete obsadit pozici ve finančním oddělení na dobu určitou? 
Chcete mít jistotu, že získáte pracovníka s odpovídající kvalifikací, který rychle převezme potřebnou agendu? 
Máte specifické požadavky na rozvrh pracovní doby?

Martina›Kučová
+420›251›152›010
+420›602›648›609

Profesionalita. Odbornost. Flexibilita. 

Máme pro vás řešení  
•››Pro›vaše›finanční›oddělení›poskytneme›na›dobu›určitou›odborníky›v›
oblastech›vedení›účetnictví›(podle›českých›i›mezinárodních›předpisů›-›IFRS)›
a›controllingu.

•››Spolu›s›vámi›analyzujeme›situaci,›ve›které›se›nacházíte.›Následně›vybereme›
odborníky,›kteří›mají›odpovídající›kvalifikaci›a›zkušenosti›v›oblasti›účetnictví›
a›auditu›nabyté›v›naší›společnosti,›absolvovali›řadu›odborných›školení›a›jsou›
i›nadále›průběžně›proškolováni.›

•››Navrhneme›optimální›zapojení›pracovníka›do›vaší›stávající›organizační›
struktury,›pomůžeme›vám›definovat›pracovní›náplň›či›rozvržení›pracovních›
úkolů›v›rámci›oddělení.›

Kdy nás budete potřebovat 
•››Když›potřebujete›zastoupit›vašeho›pracovníka›v›době›jeho›absence›(z›důvodu›
mateřské›dovolené,›pracovní›stáže›či›jiných›důvodů).

•››V›případě›nutnosti›posílit›tým›při›práci›na›projektech›(např.›přechod›na›
IFRS,›vstup›na›burzu,›apod.).

•›V›době›zvýšených›nároků›na›odborné›znalosti›či›objem›pracovních›úkolů.

Co získáte 
•›odpovídající›úroveň›kvalifikace›pracovníka›
•›okamžité›převzetí›pracovní›agendy›
•›zástup›pracovníka›v›době›pravidelného›školení›či›nemoci›
•›cenu›srovnatelnou›s›vašimi›současnými›náklady›na›zaměstnance›
•›zkušenosti›v›oblasti›auditorských›služeb›
•››odbornost›a›profesionalitu›(odpovídající›kvalifikace,›průběžné›profesní›
vzdělávání,›přístup›pracovníka›ke›konzultacím›s›našimi›odborníky)
•›trvání›smlouvy›od›několika›týdnů›až›po›rok

 Vedení a řízení podnikových financí a účetnictví

Najdeme vhodné řešení i pro vás!  

Zaměstnanci TrhPwC News The Academy AuditÚčetnictvíPwC LegalDaněTéma měsíce Studie

mailto:jiri.moser%40cz.pwc.com?subject=
mailto:paul.stewart%40cz.pwc.com?subject=
mailto:chris.skirrow%40cz.pwc.com?subject=
mailto:daniel.cekal%40cz.pwc.com?subject=
mailto:martina.kucova%40cz.pwc.com?subject=

