
Institut českého trustu (svěřenského 
fondu) je novým právním 
nástrojem, který od začátku roku 
2014 umožní vyčlenění jisté části 
majetku zakladatele a jeho vložení 
do fondu spravovaného nezávislým 
správcem. 
Proč je trust lákavý a co přináší? 
Předně se vložením majetku 
do trustu oddělí tento majetek 
od zakladatele, kterým může 
být jak fyzická osoba, tak třeba 
společnost. Tímto oddělením je 
majetek do značné míry ochráněn 
od negativních vlivů, jakými jsou 
například exekuce, insolvence nebo 
dělení společného jmění manželů, 
které ho jinak mohou postihnout. 
Majetek nebo jeho přírůstky je 
obvykle postupně uvolňován ve 
prospěch beneficientů, kteří tak  
z fondu těží.
Natavení trustu je zcela v rukou 
zakladatele, který rozhoduje o tom, 
co do něj bude vloženo, jak bude 
majetek spravován, jaké budou 

podmínky jmenování a odvolání 
správce, o omezení správce, 
jaké budou podmínky výplaty 
beneficientům a dalším. 
V praxi se často objevuje otázka,  
jak toho lze všeho dosáhnout.  
Jak nastavit fond tak, aby splňoval 
očekávání zakladatele? Vše by 
mělo být upraveno zejména v jeho 
statutu, který je jeho základním 
dokumentem. Dobré nastavení 
podmínek ve statutu je základem 
pro jeho dobré budoucí fungování 
a zároveň poskytuje zakladateli 
nejvyšší možnou míru flexibility 
ve směřování jeho majetku k jím 
zamýšlenému účelu a cíli. 
Přemýšlíte nad založením trustu 
nebo jen chcete vědět víc? Rádi 
poradíme čeho se vyvarovat, na  
co si dát pozor a jak nastavit trust  
k vámi zvolenému účelu, a to jak  
z právního, tak i daňového pohledu.

Zenon Folwarczny
+420 251 152 580
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GFŘ zpřesnilo pravidla 
fakturace pro účely DPH  
Generální finanční ředitelství (GFŘ) 
informovalo o nových pravidlech 
fakturace pro účely DPH. Zde vám 
přinášíme souhrn k praktické aplikaci 
těchto pravidel.

GFŘ upřesňuje výklad pojmu 
auditní stopa, který neznamená 
technologickou stopu, ale popisuje 
ji jako veškeré související doklady 
a okolnosti, které dokumentují 
zdanitelné plnění a vytváří vazbu  
ke konkrétnímu daňovému dokladu 
za toto plnění. Jedná se například  
o objednávku, potvrzení objednávky, 
dodací list, přepravní doklad nebo 
potvrzení o přijetí platby.

GFŘ s ohledem na podmínku 
neporušenosti obsahu daňového 
dokladu zmiňuje, že by do daňových 
dokladů neměly být doplňovány 
dodatečné informace (např. údaje 
o předkontaci či archivaci, razítka 
„došlo dne“). Zároveň však říká, že 
pokud budou tyto údaje, které jsou 
nad rámec zákona o DPH (ZDPH), do 
daňových dokladů doplněny a přitom 
daňový doklad zůstane nezměněn 
v rozsahu povinných náležitostí 
definovaných ZDPH, bude takový 
doklad považovaný za neporušený. 

Informace GFŘ se rovněž vyjadřuje 
k převodu daňového dokladu, 
který je obdržen v listinné podobě. 
Takový doklad bude převeden 
do elektronické podoby např. 
skenováním, a papírový originál 
bude skartován. Dle GFŘ je možné 
původní daňový doklad v listinné 
podobě skartovat, pokud bude i po 

převodu do elektronické podoby 
prokázána auditní stopa. Každý 
plátce by však měl zvážit míru 
rizika, kterou s sebou nese skartace 
původní listinné podoby daňového 
dokladu, především z důvodů 
možných soukromo-právních řízení. 
Stejně tak je nutné prokázat výše 
uvedené v případech, kdy dodavatel 
zašle daňový doklad e-mailem bez 
elektronického podpisu a příjemce 
si takový doklad vytiskne a e-mail 
následně smaže.

Pokud některé společnosti používají 
časová razítka pro „zafixování“ 
daňového dokladu v čase, aby 
zaručily, že určitá digitální informace 
existovala v daném okamžiku,  
a tím tak zaručují věrohodnost  
a neporušenost daňového dokladu, 
měly by pamatovat na omezenou 
dobu platnosti časového razítka  
a v případě potřeby daňový 
dokument přerazítkovat, případně 
jej uložit do důvěryhodného úložiště 
dokumentů. Pokud již časové razítko 
vyprší a nejsou přijata opatření, jimiž 
by byla jeho platnost prodloužena, je 
možné věrohodnost a neporušenost 
daňového dokladu prokázat rovněž 
pomocí auditní stopy.

GFŘ dále potvrdilo, že tuzemský 
plátce DPH, je oprávněn uchovávat 
listinné daňové doklady mimo 
ČR, pokud k těmto dokladů zajistí 
bezodkladný přístup pro správce 
daně v sídle společnosti, popřípadě  
v prostorách správce daně.

Martin Diviš 

+420 251 152 574

Jaký vliv bude mít nový 
občanský zákoník  
na pracovní právo?
Od ledna 2014 začne platit nový 
občanský zákoník (NOZ), který 
se dotkne drtivé většiny právních 
odvětví, včetně pracovního práva. 
PwC Legal vám přináší mini sérii 
novinek, které nás čekají. 
NOZ  integruje soukromé právo 
do jediného kodexu, ovšem s 
výjimkou pracovního práva. Pracovní 
poměr, jakož i práva a povinnosti 
zaměstnance a zaměstnavatele vzniklé 
z pracovního poměru, se tak budou  
i nadále řídit zákoníkem práce. NOZ 
se pak použije jen v těch případech, 
kdy zákoník práce nebude určitou 
oblast upravovat. 
Mezi takové případy můžeme zařadit 
i některá jednání zaměstnavatele. 
Právnická osoba bude mít nově 
povinnost stanovit, který z členů 
statutárního orgánu bude mít  
v kompetenci právní jednání vůči 
zaměstnancům. To vše samozřejmě 
za předpokladu, že tento statutární 
orgán bude mít více členů. V případě, 
že nebude tento člen ustanoven, bude 
vůči zaměstnancům jednat předseda 
statutárního orgánu.
Je otázkou, jaký je smysl tohoto 
nového ustanovení a jaký bude mít 
tato úprava dopad na zaměstnavatele. 
Je zřejmé, že předmětná úprava má 
za cíl ulehčit komunikaci a jednání 
zaměstnanců se zaměstnavateli. 
Zaměstnanci tak budou jasně vědět, 
který člen statutárního orgánu je za 
jednání s nimi zodpovědný. Realita 
však může být jiná. Dokážeme si 

představit, že zaměstnanci budou 
i nadále jednat se svými přímými 
nadřízenými nebo s pověřenými HR 
pracovníky. Až samotná praxe tedy 
prokáže užitečnost výše zmíněného 
ustanovení.

Zdeněk Tomíček 
+420 251 152 904
Aleš Terš 
+420 251 152 573 

 
 

Co kontrolují 
regulátoři evropských 
akciových trhů  
v účetní závěrce? 
Jak správně ocenit majetek, a to 
zejména ten nepeněžní a s nehmotnou 
podstatou, je jednou z nejdůležitější 
účetních otázek v současné 
ekonomické situaci. 
Evropský orgán pro cenné papíry  
a trhy (European Securities and Market 
Authority, ESMA) vydal v lednu 
2013 dokument analyzující kvalitu 
zveřejňovaných informací o testování 
na snížení hodnoty nepeněžních 
aktiv (zejména goodwillu a značek) 
v účetních závěrkách sestavených dle 
IFRS společností obchodovaných na 
evropských burzách. Tento dokument 
je k dispozici na stránkách  
www.esma.europa.eu pod referenčním 
číslem 2013/2. Na základě závěrů  
a doporučení, které ESMA  
v dokumentu uvádí, lze snadno 
posoudit, zda společnost zveřejňuje 
veškeré informace požadované IAS 36, 

anebo zda jí potenciálně hrozí postih 
od regulátora.
Nedostatků našla ESMA opravdu dost. 
Podle vyjádření regulátorů a členů  
Rady pro mezinárodní účetní 
standardy jsou některé společnosti 
příliš optimistické a hodnoty 
rozeznaného majetku nejsou 
v současných podmínkách 
realizovatelné.
Regulátoři akciových trhů jsou  
v kontrolách a udělování pokut velmi 
aktivní. Dokazuje to i dokument ESMA 
2012/656, který shrnuje 9 případů, 
kdy regulátoři uložili společnostem 
pokutu v souvislosti s nedostatky  
v jejich účetních závěrkách 
připravených dle IFRS. Tato zjištění 
se týkala zejména testů na snížení 
hodnoty, ale také kapitalizace 
nehmotných aktiv, kontroly nad jinou 
společností, vykazování provozních 
segmentů a rozeznání výnosů. 
Pojďme se tedy poučit z chyb jiných, 
nahlédnout do kuchyně regulátorů,  
a předejít tak případným nepříjemným 
překvapením.

Martina Chrámecká 

+420 251 152 238
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Účetnictví Studie

Vznikají nové požadavky 
na transparentnost 
finančních společností 
podle Směrnice 
o kapitálových 
požadavcích (CRD 4)
Nové znění Směrnice  
o kapitálových požadavcích, které 
bylo odsouhlaseno na zasedání 
Evropského parlamentu 16. dubna 
2013, ukládá některým finančním 
a investičním společnostem 
zveřejňovat určité informace zvlášť 
pro každou zemi, ve které působí. 
Toto opatření dopadne na firmy, 
které přijímají vklady od veřejnosti  
a poskytují úvěry a také na investiční 
společnosti s výjimkou těch lokálních 
a těch, které nemohou držet aktiva 
svých zákazníků. Každoročně tak tyto 
organizace budou muset ve všech 
zemí, kde mají provozovnu, zveřejnit 
následující skutečnosti:
- název, ekonomickou činnost  
  a místo působení
- obrat
- počet zaměstnanců
- hospodářský výsledek  
  před zdaněním
- odvedenou daň
- obdržené dotace
V případě, že znění směrnice 
bude publikováno v Úředním 
věstníku EU do 30. června 2013, 
povinnost zveřejnit stanovené 
informace vznikne k 30. červnu 
2014. Evropská komise následně 
zhodnotí potenciální negativní 
dopady zveřejnění obdržených 

informací a do 31. prosince 2014 
vydá zprávu navrhující další postup. 
Pokud Evropská komise nenavrhne 
žádné další změny, informace budou 
zveřejněny k 1. lednu 2015. Celý 
proces se samozřejmě zpomalí, 
pokud nová úprava v Úředním 
věstníku do 30. června 2013 
publikována nebude.

Zenon Folwarczny 
+420 251 152 580

Máte měsíční příjem 
nad 103 536 Kč, musíte 
platit solidární daň  
a podat daňové 
přiznání
Zaměstnanci, kteří mají měsíční 
příjem nad 103 536 Kč, jsou nově 
od začátku roku 2013 povinni platit 
solidární daň ve výši 7 %. Budou 
mít také povinnost podat za rok 
2013 daňové přiznání a nebudou 
již mít možnost nechat si od svého 
zaměstnavatele provést roční 
zúčtování daně. Tato povinnost se 
vztahuje i na zaměstnance, kteří 
například z důvodu výplaty bonusu 
musí solidární daň platit pouze za 
jeden měsíc.
Zajímá-li vás, jak můžete svým 
zaměstnancům pomoci, jak tento 
problém řeší ostatní společnosti, 
jak se tato změna projeví v úkolech 
personálního oddělení či co je vaše 
společnost dle zákona povinna 

udělat, obraťte se na svou obvyklou 
kontaktní osobu v PwC, nebo na 
autora článku.

Tomáš Hunal 
+420 251 152 516

Schengenský 
informační systém  
2. generace byl spuštěn
Schengenský informační systém  
2. generace (SIS II) byl spuštěn  
9. dubna 2013. Nahrazuje dosavadní 
systém SIS I. Nová verze tohoto 
bezpečnostního databázového 
systému obsahuje biometrické údaje 
osob ve formě fotografie a otisků 
prstů a umožní porovnávat i vzorky 
DNA. Sofistikovanější kontrolní 
mechanismy budou znamenat 
důkladnější hraniční kontrolu.
Primárním cílem SIS je 
zabezpečení ochrany vnějších 
hranic schengenského prostoru. 
Upgradovaný systém má usnadnit 
pátrání po hledaných, pohřešovaných 
anebo nežádoucích osobách i po 
odcizených vozidlech, zbraních či 
dokladech. V současnosti jsou  
v systému uloženy údaje o 1,2 milionu  
osob a dalších 45,7 milionu položek, 
jako jsou ztracené osobní dokumenty 
nebo automobily. Díky zavedení SIS 
II bude možné kapacitu databáze 
rozšířit až na 70 milionů údajů.

Jana Zelová 
+420 251 152 567

Na evropské trhy IPO  
se vrací život
Z evropských trhů primárních emisí (IPO) přichází dobrá zpráva. Nárůst 
IPO v průběhu března lze považovat za první známky oživení. Průzkum 
PwC IPO Watch Europe ukázal, že hodnota evropských IPO vzrostla 
v prvním čtvrtletí meziročně o 40 %. Pět největších evropských emisí 
vyneslo v tomto období zhruba 2,7 miliardy eur.

Růst byl tažen zejména primární emisí LEG Immobilien na Deutsche 
Börse a dalšími na burzách v Londýně a Itálii. Přitom v Londýně se 
jednalo o první IPO, za nímž stál soukromý kapitál, od října 2010. Emise 
firem vlastněné soukromým kapitálem, se v prvním čtvrtletí podílely  
na celkových výnosech evropských IPO 28 %, v Londýně dokonce 47 %.  
To může pomoci připravit cestu dalším IPO, za nimiž stojí soukromý kapitál.

Fondy soukromého kapitálu považovaly v posledních letech IPO spíše 
za únikovou cestu ze svých investic. I je však odradil nejistý vývoj trhů 
a negativní nálada investorů. Navzdory dobrému výkonu posledních 
primární emisí nás čeká ještě dlouhá cesta, než se obnoví důvěra i dalších 
hráčů ze sektoru soukromého kapitálu.

Za klíčový barometr silné poptávky ze strany investorů lze považovat to, 
že nabídkové ceny se udržely v rámci svých publikovaných relací.  
Navíc, pozitivně se vyvíjel i kurz nových emisí při následném obchodování  
– buď rostl, nebo alespoň udržel nabídkové ceny. 

Pokud aktuální nálada vydrží, mohou se evropské trhy těšit na dobrý rok 
s velkým přílivem emisí, které se na trhu uchytí. Očekává se, že příprava 
primárních emisí se bude týkat celé řady odvětví v průběhu celého roku, 
zejména bankovnictví, pojišťovnictví, realit a zábavy. 

 

 

Marek Richter 
+420 542 520 170
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Akademie – otevřené semináře

  3.června 2013, Praha
  Certifikovaný auditor informačních systémů (CISA)  
 Certified Information Systems Auditor (CISA) je celosvětově uznávanou značkou  
 kvality udělovanou auditorům informačních systémů. CISA v sobě zahrnuje  
 absolvování komplexní zkoušky a uznání pracovních a školících zkušeností, které  
 auditorům přinášejí vyšší uznání na trhu práce. Pokud plánujete přípravu na  
 zkoušku CISA, tento jednodenní kurz je skvělou příležitostí pro získání klíčových  
 informací, které pro složení zkoušky i pro úspěšné vykonávání role auditora  
 IS potřebujete. Vlastní studijní plán pomáhá studentům dosahovat výrazně vyšší  
 úspěšnosti u zkoušek, než je tomu v celosvětovém průměru. 

  4.června 2013, Praha  
  Účtování leasingů a nájmů dle českých účetních standardů  
  a IFRS, dopad plánované novely IAS 17  
 Seminář se zabývá účtováním operativního a finančního leasingu (nájmu) dle IAS 17.  
 V první části semináře se seznámíte se základními principy a souvisejícími účetními zápisy  
 účtování finančního a operativního pronájmu na straně nájemce i pronajímatele  
 a s úpravami účetních zápisů dle českých účetních standardů a IFRS. Druhá část je  
 věnována  složitějším oblastem, jako jsou smlouvy o prodeji a zpětném nájmu, identifikace  
 smluv, které jsou svou podstatou nájemní apod. Důležitou součástí semináře je shrnutí  
 plánované novely standardu IAS 17, která znamená podstatnou změnu současné praxi. 

  12.-14. června 2013, Praha
  Certifikovaný Interní Auditor (CIA) – přípravný kurz ke zkoušce  
  podle nového sylabu!  
  Část I: Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti,  
  řízení rizik a kontrole 
 Certifikovaný interní auditor (CIA) je jedinou globálně uznávanou certifikací pro interní  
 auditory. Účastníci během programu získají znalosti a dovednosti, které mohou okamžitě  
 aplikovat v jakékoliv organizaci či podniku 

  
  Jak se přihlásit? 

The Academy Zveme vásÚčetnictví StudieZaměstnanciPrávoDaněTéma měsíce

• 17. 5. 2013 v Praze, workshop s Andrew Grant:
 Who killed creativity?  
 PwC je partnerem České inovace, která workshop pořádá 
 Registrace: www.ceskainovace.cz

• 28. 5. 2013 v Praze, večery ČINu: INOVATIVNÍ FIRMY:
 Jak podpořit inovační kulturu ve firmách  
 PwC je partnerem večera 
 Registrace: www.pwc.cz/inovace

• 30. 5. 2013 v Praze, HR Meeting:
 Engagement, Flexibility & Performance 
 PwC je hlavním partnerem konference 
 Registrace: www.konference.ihned.cz

Detaily k těmto i dalším akcím najdete na www.pwc.cz/events

Večery České inovace:  
Inspirujte se úspěšnými inovátory!   
 
Dovolujeme si vás pozvat na sérii neformálních networkingových setkání  
s názvem „Večery ČIN“, které pořádá Česká inovace  
v rámci podpory inovační kultury a sdílení inovačního know-how.   
PwC je partnerem České inovace i těchto setkání. V úterý 28. května  
se můžete s vítězi a finalisty soutěže Česká inovace - Kofola ČeskoSlovensko, 
Madeta a AGC Flat Glass Czech - pobavit o tom Jak podpořit inovativní kulturu 
ve firmách. Pozvánku najdete v příloze, termíny a témata dalších setkání  
na webu PwC www.pwc.cz/inovace.

HR Meeting - Trendy v HR: Engagement 
- Výkonnost - Flexibilita   
 
Dovolujeme si vás pozvat na 4. ročník konference HR Meeting, který pořádá 
redakce časopisu HR Management dne 30. května v Praze. HR Meeting  
je diskusním setkáním HR ředitelů, manažerů a generálních ředitelů.  
Hlavními tématy letošního ročníku jsou trendy v oblasti řízení lidských  
zdrojů se zaměřením na Engagement, výkonnost a flexibilitu. 

PwC je hlavním partnerem konference. 

Bližší informace na www.konference.ihned.cz.
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