
Soudní dvůr Evropské unie se opět 
zabýval otázkou dočasné pracovní  
neschopnosti během čerpání dovolené.  
Již dříve se v rozsudku z roku 
2009 vyjádřil tak, že zaměstnanec, 
kterému do dovolené zasáhne 
dočasná pracovní neschopnost, 
má nárok vybrat si na svou žádost 
tuto dovolenou v jiném období 
než v tom, ve kterém byl dočasně 
pracovně neschopen. 

Rozsudek z letošního června 
upřesnil, že nezáleží, zda dočasná 
pracovní neschopnost začne před 
začátkem dovolené nebo v jejím 
průběhu. Pokud si zaměstnanec 
vybere několik týdnů dovolené 

a v jejím průběhu se na několik 
dní stane dočasně pracovně 
neschopným, tyto dny nelze 
považovat za čerpání dovolené, a je 
tedy nutné poskytnout zaměstnanci 

na jeho žádost náhradní dovolenou.  
Účelem dovolené je totiž dle Soudního  
dvora umožnit zaměstnanci,  
aby si odpočinul a měl čas na 
uvolnění a mimopracovní zájmy,  

což při dočasné pracovní 
neschopnosti není možné. 

Z rozhodnutí tedy plyne,  
že zaměstnavatelé by měli mít 
přehled o tom, zda je pracovní 
neschopnost během čerpání dovolené  
odůvodněna, nebo se jedná  
o záměrné prodlužování doby mimo 
zaměstnání ze strany zaměstnance.

 

Roman Cholasta 
+420 251 152 952 

 Petr Kincl 
+420 251 152 905
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Je zaměstnanec nemocen během dovolené? Má nárok na její náhradu

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.
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Může správa portfolia 
podléhat DPH?   
Soudní dvůr Evropské unie (ECJ) 
rozhodl, že správa portfolia 
DIM (Discretionary investment 
management services) není 
osvobozena od DPH a tvoří jedno 
daňové plnění. Deutsche Bank 
AG při této operaci sice poskytuje 
službu nákupu a prodeje akcií dle 
vlastního uvážení, ale v souladu 
se strategií zvolenou klientem. 
Zároveň s tím poskytuje i analýzu 
a monitoring cenných papírů. 
Soudní dvůr rozhodl, že tyto služby 
poskytované Deutsche Bank jsou 
tak úzce spjaté, že tvoří jedno 
daňové plnění. Investor si totiž 
službou DIM objednává jak analýzu 
a monitoring, tak prodej a nákup. 
Nelze tedy tyto služby brát jako 
oddělené. Zároveň ECJ rozhodl,  
že služba DIM není osvobozena  
dle směrnice EU od DPH.

Martin Diviš 

+420 251 152 574

Důchodová reforma 
před startem. Čekají 
nás nové povinnosti 
Poslanecká sněmovna přehlasovala 
Senát a schválila zákony nutné pro 
faktický start důchodové reformy 
a vytvoření II. pilíře důchodového 
systému. Od 1. ledna 2013 bude 
možné vyvést (tzv. opt-out)  
3 % sociálního pojištění na 
soukromé individuální účty  
vedené u penzijních společností. 
Podmínkou je dodatečná vlastní 
platba ve výši 2 % ze základu  
pro výpočet sociálního pojištění. 

Pro zaměstnavatele, jehož 
zaměstnanci se rozhodnou 
vstoupit do II. pilíře, vzniknou 
nové povinnosti, např. odvod 
měsíčních záloh na pojistné, 
podávání elektronického měsíčního 
pojistného hlášení a ročního 
pojistného vyúčtování. 

Správu odvodů pojistného  
do II. pilíře budou zajišťovat 
finanční úřady. Zaměstnavatelé, 
kteří budou za zaměstnance 
pojistné odvádět, musí nastavit 
procesy pro jeho správný výběr  
a odvod.

Tomáš Hunal 

+420 251 152 516

Novinky v pravidlech 
EU ohledně sociálního 
zabezpečení 
Od 1. června 2012 přistoupily 
Norsko, Lichtenštejnsko a Island 
k novelizovanému nařízení EU 
koordinující pravidla platná v oblasti 
sociálního zabezpečení. Od tohoto 
data tyto země postupují v oblasti 
sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění podle stejných, v květnu 2010 
aktualizovaných, pravidel jako členské 
státy EU. Aplikace shodných principů 
a aktuálních předpisů se dotkne 
zejména osob, které jsou nově vyslány 
k výkonu práce do uvedených zemí.

K další změně dochází v pravidlech 
pro určení státu, do kterého se odvádí 
pojištění. Toto se týká případů, kdy 
zaměstnanec pracuje ve dvou nebo 
více členských státech pro jednoho 
zaměstnavatele, anebo v situacích,  
kdy je osoba zaměstnána dvěma či více 
zaměstnavateli z různých zemí EU. 

V těchto případech je nutné posoudit, 
jestli zaměstnanec vykonává ve státě, 
kde bydlí, podstatnou část pracovní 
činnosti a kolik má zaměstnavatelů  
v různých členských státech.  
Na základě takového posouzení 
se pak určí jediný stát, ve kterém 
zaměstnanec a jeho zaměstnavatel(é) 
budou odvádět pojistné.

Tomáš Hunal 
+420 251 152 516

Při fúzích společností 
musíte sepsat 
komentář
V případě fúze, rozdělení či 
odštěpení společnosti je vedení 
povinno sestavit k rozhodnému dni 
zahajovací rozvahu a k ní komentář, 
který nahrazuje dříve povinnou 
ekonomickou část projektu 
přeměny. Tento komentář musí 
minimálně obsahovat popis, do 
jakých položek zahajovací rozvahy 
byly převzaty jednotlivé položky  
z konečných účetních závěrek každé 
zúčastněné společnosti, včetně 
detailu úprav, ke kterým došlo  
při účtování přeměny. Tento 
požadavek vyplývá z novely zákona  
o přeměnách obchodních 
společností a družstev. 

Pokud má alespoň jedna společnost 
účastnící se přeměny povinný 
statutární audit dle zákona  
o účetnictví, potom konečné 
účetní závěrky všech zúčastněných 
společností spolu se zahajovací 
rozvahou musí být ověřeny 
auditorem. Výrok je vydáván pouze 
k zahajovací rozvaze, nikoliv ke 
komentáři. Auditor kontroluje jen 
soulad komentáře s auditovanou 
zahajovací rozvahou. Pokud 
při kontrole nezjistí významný 
nesoulad mezi komentářem vedení 
a zahajovací rozvahou, není o této 
kontrole vydávána žádná zpráva.

Zahajovací rozvaha je specifická 

forma účetní závěrky, která obsahuje 
dvě části: rozvahu a přílohu. V příloze 
jsou minimálně vykázány informace 
o společnosti a přeměně a dále popis 
použitých účetních postupů. 

U některých typů přeměn, například 
odštěpení nebo rozdělení, obsahuje 
příloha i dodatečné informace  
k jednotlivým významným položkám 
rozvahy, podobně jako příloha  
k řádné účetní závěrce. 

Martina Chrámecká 
+420 251 152 238 

Petr Kříž 
+420 251 152 045
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Zahraniční manažeři 
si nemusí vyřizovat 
uznání o zahraničním 
vzdělání  
Letos v srpnu jsme se s našimi klienty 
mohli podělit o příznivou změnu 
ohledně zmírnění požadavků pro 
získávání a prodlužování pracovních 
povolení pro zahraniční zaměstnance.

Zahraniční pracovníci, kteří se 
přesunou v rámci jedné společnosti, 
si u českých vzdělávacích institucí 
nemusí vyřizovat uznání o vzdělání. 
Nostrifikace, neboli uznání 
zahraničního vzdělání, odpadá  
i pro vedoucí a řídící pracovníky.  
Od 20. srpna 2012 byl tento 
požadavek zrušen také v případě 
prodloužení pracovního povolení.

Nostrifikace je stále vyžadována  
u prvních pracovních povolení pro 
odborné pracovníky a specialisty, bez 
ohledu na jejich profesní zaměření. 

Jana Zelová 

+420 251 152 567

Základní registr 
omezí běhání  
po úřadech 
Dne 1. července 2012 spustilo 
ministerstvo vnitra ostrou verzi 
projektu základních registrů.  
Správa se dělí na:

•  registr osob 
•  registr územní identifikace adres  
     a nemovitostí 
•  registr práv a povinností 
•  registr obyvatel 

V poslední době velmi diskutovaný 
registr vozidel do správy základních 
registrů nespadá. Z pohledu občanů 
ČR a cizinců, kteří dlouhodobě 
pobývají v Česku, je nejvýznamnějším 
registr obyvatel, protože propojení 
orgánů veřejné správy a jejich agend 
zamezí obíhání „jednotlivých úřadů“. 
Příkladem je situace, kdy osoba změní 
adresu svého pobytu v ČR a nahlásí to  
na příslušné matrice. Tato změna by měla 
být následně přenesena do jednotného 
registru obyvatel, odkud má být 
dostupná všem orgánům veřejné správy, 
např. úřadům práce, České správě 
sociálního zabezpečení apod. Obdobný 
postup je i u cizinců, kteří nahlásí 
změnu u odboru azylové a migrační 
politiky ministerstva vnitra. Ten tuto 
změnu postoupí dalším úřadům, stejně 
jako matrika v případě občana ČR.

Z důvodu citlivosti osobních údajů je 
registr obyvatel jediným registrem, 
který je neveřejný.

V současné době je chod systému 
základních registrů spíše v počátcích, 
proto ještě nejsou využívány všechny 
jeho funkce a kapacita. Na registry 
zatím nejsou zcela napojeny finanční 
úřady, banky či zdravotní pojišťovny. 

Další informace o registrech najdete  
na www.szcr.cz.

Jana Zelová

+420 251 152 567

Při cestě do exotických 
zemí musíte mít 
žlutou kartu 
Občané Evropské unie, i ti, kteří 
na území EU pouze pobývají, se 
při vyřizování žádosti o vízum do 
exotických destinací (např. země 
tropické Afriky a Ameriky) mohou 
nově setkat s požadavkem na 
předložení mezinárodního očkovacího 
průkazu, tzv. Yellow card (žlutá karta). 
Průkaz je možné získat i na základě 
plné moci v nejbližším očkovacím 
centru po předložení výpisu očkování.

Žlutá karta je vydávána do druhého 
dne. O mezinárodní očkovací průkaz 
může požádat také občan, který ještě 
neabsolvoval žádné očkování. Před 
vydáním průkazu už ale musí povinně 
podstoupit očkování proti žluté zimnici. 
Bez tohoto očkování vám nemůžou 
mezinárodní očkovací průkaz vydat.

Jana Zelová 
+420 251 152 567
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“Banana Skins” – Čeští bankéři  
se nejvíce obávají nejistého vývoje 
ekonomiky a přílišné regulace 

Makroekonomická rizika, regulace a úvěrová 
rizika jsou největší hrozby, jimž v současnosti čelí 
český bankovní sektor. Ukázal to aktuální průzkum 
Banking Banana Skins provedený Centrem pro výzkum 
finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC. 

Studii komentuje vedoucí partner bankovnictví Petr Kříž.

1. Makroekonomický vývoj

Výkonnost českého hospodářství je silně závislá na stavu evropské 
ekonomiky a na politickém řešení dluhové krize. Správná kombinace 
řízení rozpočtového schodku a růstových stimulů je klíčová pro trvalou 
ziskovost a stabilitu českého bankovního systému.

2. Přílišná regulace

Regulace zůstává i nadále důvodem k obavám, a to zejména  
v kombinaci s rizikem politických zásahů. Je zde totiž řada světových  
a evropských regulačních iniciativ a přitom neexistuje žádné spolehlivé 
hodnocení kombinovaných účinků všech navržených opatření. 

3. Úvěrové riziko

Český bankovní sektor se úspěšně vyhnul finanční krizi.  
Nicméně, pozorujeme rostoucí počet insolvencí a konkurzů. Stávající 
trendy nesvědčí o systémové obavě z úvěrového rizika, alespoň  
ne v krátkodobém horizontu. Je však možné, že brzy zaznamenáme 
politické tlaky na banky, aby podpořily křehký ekonomický růst 
měkčími úvěrovými podmínkami.

 Petr Kříž 
+420 251 152 045
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The Academy Kontakt

Jiří Moser 
řídící partner 
+420 251 152 048 

Paul Stewart  
vedoucí partner  
Daňové a právní služby 
+420 251 152 711

Věra Výtvarová 
vedoucí partnerka  
Auditorské služby 
+420 251 152 099

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.

• Seminář shrnuje požadavky IAS 37 pro rozeznání a oceňování  

 rezerv. Zaměřuje se zejména na restrukturalizaci, vyřazení  

 majetku a ukončení pracovního poměru.

• Druhá polovina semináře se zabývá testováním snížení  

 hodnoty hmotného a nehmotného majetku a goodwillu dle IAS 36.

• Teoretický přehled obsahuje nejčastější úskalí a návrhy řešení  

 otázek v prostředí českých společností.

Zveme vás

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

Například:
•  Efektivní řízení pracovního kapitálu (11. září)
• Digitální věk se vším všudy… (18. září)
• Mezinárodní obchod se zbožím z pohledu DPH a cel ( 20. září)
• Specifické transakce nejen pro DPH specialisty (11. října)
• Štěstí přeje připraveným aneb Změny v DPH od roku 2013  
 (13. listopadu)

Více informací na www.pwc.cz/events

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

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

Účtování rezerv a snížení 
hodnoty majetku 
Otevřený seminář IFRS

Obsah semináře:  

Kdy: 17. září 2012 , od 8.30 do 17 hodin  
Kde: prostory PwC, Kateřinská 40, Praha 2 
Jazyk: čeština  
Cena: 8 900 Kč + DPH 
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