
Nedá mi to a musím se ještě jednou 
vrátit k daňovým změnám, které  
v prosinci schválil parlament a krátce 
před Vánoci podepsal prezident.  
Už na Vánoce tudíž bylo jasné, že  
nás od roku 2013 nečeká, alespoň  
co se týká daní, nic pěkného. Budu-li 
upřímný, doufal jsem, že změny v této 
podobě nakonec nebudou schváleny. 
Byl jsem tedy nakonec nemile 
překvapen. Kost z kapra mi z toho  
v krku sice nezaskočila, ale i tak jsem 
závěr roku nevyhlížel s nadšením.
Nebudu se do detailu zabývat 
jednotlivými změnami. Jen krátce 
shrnu, že přinesly zejména zvýšení 
DPH o jeden procentní bod (na 15 
% a 21 %) a zvýšení zdanění příjmů 
především u osob s vyššími příjmy.  
A jedná se skutečně o zvýšení 
razantní. Pro dokreslení uvedu 
jednoduchý příklad. Představme 
si vedoucího pracovníka velké 
společnosti, který v roce 2012 
vydělával měsíčně více než 150 tis. Kč.  

Částka jeho příjmů, která přesahovala  
hranici 150 tis. Kč, pak byla podrobena  
dani z příjmů ve výši 15 %. V roce 2013  
je situace velmi odlišná. Nejen, že tento  
příjem (již od hranice 100 tis. Kč) je 
podroben dodatečné „solidární“ dani 
z příjmů ve výši 7 %, ale navíc kvůli 
zrušení stropu na zdravotní pojištění 
zaplatí zaměstnanec dodatečná 4,5 %  
a zaměstnavatel 9 % na pojistném. 
Celkem bude tedy příjem přesahující 
uvedenou hranici zatížen dodateč-
nými odvody ve výši 20,5 %, což je 
více než dvakrát tolik co v roce 2012.
Nabízí se tedy otázka, zda bylo nutné 
zvyšovat DPH a zdanění příjmů, a jaký 
efekt to ve výsledku přinese. Co se 
přínosu pro státní rozpočet týká, podle 
důvodové zprávy ministerstvo financí 
očekává, že zvýšení DPH přinese 
přibližně 13 mld. Kč ročně a zavedení 
solidární daně přibližně 1,5 mld. Kč 
ročně. Souhlasím, že zvýšení DPH 
skutečně přinese dodatečný příjem 
pro státní rozpočet. Jednoprocentní 

zvýšení by dle mého názoru nemělo 
ani negativně ovlivnit domácí 
spotřebu. Kde se však můj názor 
výrazně liší od odhadu ministerstva, 
je přínos zvýšení daně. Obávám se, 
že zvýšení daně nejen že nepřinese 
očekávané dodatečné prostředky 
do rozpočtu, ale naopak může 
mít dopad přesně opačný. Vysoko 
příjmové osoby mají zpravidla určitou 
flexibilitu v tom, v jaké zemi budou 
platit daně a kdy a v jaké podobě jim 
příjem bude plynout. Tyto osoby, 
které v minulosti ochotně platily do 
českého rozpočtu 15% daň z příjmů, 
se mohou rozhodnout, že jednoduše 
nejsou ochotny platit dvojnásobek. 
Česká republika tak nejenže nezíská 
očekávanou vyšší daň, ale nedostane 
daň žádnou. Toto riziko vnímám jako 
velmi reálné.
Druhou otázkou je, zda česká vláda 
vůbec měla jinou možnost jak naplnit 
státní rozpočet. Podle mého názoru 
měla. Vhodnější by bylo zaměřit se 

na důslednější vybírání stávajících 
daní, než na zavádění daní nových. 
Například u DPH a spotřebních 
daní jsou velké rezervy ve výběru. 
Příkladem chytrého řešení v této 
oblasti je například loterie účtenek, 
kterou zavedly některé evropské  
i asijské země (např. Malta, Tchaj-wan 
aj.). Řešení spočívá v tom, že každá 
účtenka za nákup vytištěná z povinné 
registrační pokladny má unikátní 
číslo. Každý měsíc se pak losují čísla 
účtenek a zákazník, který účtenku má, 
může vyhrát částky v řádu statisíců 
korun. České ministerstvo financí 
zatím bohužel nesáhlo po žádném 
inovativním řešení při výběru daní, 
ale raději používá pro něj jednodušší, 
ale pro občany i firmy horší řešení 
zvyšování daňových sazeb. 

David Borkovec 
+420 251 152 561
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Neveselé vánoční překvapení 

Děkujeme vám za ocenění a důvěru
 

Trojice daňových a právních odborníků poradenské společnosti PwC získala ocenění v anketě ERA Daňař  
a daňová firma roku 2012. 
• Martin Houska byl oceněn jako Daňová hvězda v oblasti mezinárodních daní.
• David Borkovec byl oceněn v oblasti převodních cen 
• Petra Nováková byla oceněna v oblasti správy daní. 
Společnost PwC ČR byla zároveň respondenty z řad odborné i laické veřejnosti, stejně jako loni,  
zvolena Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních.
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Daně Právo Účetnictví

Jak zaplatit daň  
a kam poslat podání  
Stávající soustava územních 
finančních orgánů byla zrušena 
a nahrazena soustavou orgánů 
finanční správy. S tím souvisí změna 
kontaktních údajů, ID datových 
schránek a čísel účtů pro placení 
daní. Tuto změnu, kterou přináší 
zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční 
správě ČR, musí zohlednit každý 
subjekt komunikující s orgány 
finanční správy, a to již od 1.1. 2013 
(pozor proto např. na DPH, silniční 
daň či daň z nemovitosti).

Soustava finanční správy je tvořena 
15 finančními úřady (včetně 
Specializovaného finančního úřadu), 
Odvolacím finančním ředitelstvím  
a Generálním finančním ředitelstvím. 

Sídla jednotlivých finančních úřadů 
se nacházejí v krajských městech  
a v hlavním městě Praze. S ohledem 
na snížení počtu finančních úřadů 
sehrávají nově významnou roli jejich 
územní pracoviště, která jsou jejich 
nedílnou součástí. U příslušného 
územního pracoviště se bude zpravidla  
nacházet spis daňového subjektu, 
přičemž nahlížet do spisu bude možné  
pouze tam, kde je spis fyzicky umístěn.

V souvislosti s výše uvedenými 
změnami dochází také ke změně 
kontaktních údajů jednotlivých 
finančních úřadů. Veškeré kontaktní 
údaje, včetně ID datových schránek, 

„nových“ finančních úřadů a jejich 
územních pracovišť lze najít na 
stránkách Ministerstva financí ČR 
(MF) v sekci Finanční správa zde.

Datové schránky používané pro komu- 
nikaci s finančními úřady do  
31. prosince 2012 byly znepřístupněny 
a podání do nich již nelze účinně 
doručovat. Upozornění MF na postup  
správců daně při vyřizování podání 
došlých do datových schránek finančních  
úřadů a finančních ředitelství v období  
od 27. prosince 2012 do 31. prosince 
2012 lze najít též na stránkách MF  
v sekci Finanční správa zde. Jsme ale 
toho názoru, že postup správců daně 
popsaný v upozornění není procesně 
v pořádku (tj. že správce daně bude 
za včas doručenou považovat jen 
tu datovou zprávu, která mu bude 
znovu doručena k datu, který správce 
daně stanoví). 

 S nově vzniklou soustavou orgánů 
finanční správy souvisejí změny při 
platbě daní, neboť k 1. lednu 2013 
došlo i ke změně jednotlivých čísel 
účtů pro placení daní. Platby je tedy 
nutné směřovat na nová čísla účtů, 
která lze rovněž nalézt na stránkách 
MF ČR zde.

Petra Nováková 

+420 251 152 679

Martin Lachmann

+420 251 152 664

Zpřesnění změn  
v zákoně o DPH
Daňová správa vydala informace 
týkající se následujících oblastí 
zákona o DPH: 

• informace o změnách v oblasti DPH  
 od 1. ledna 2013

• sazby DPH u zdravotnických  
 prostředků

• informace týkající se nespolehlivých  
 plátců

• Dodatek č. 1 k dříve vydané  
 informaci Generálního finančního  
 ředitelství k uplatnění DPH  
 ve zdravotnictví

Předpokládáme, že výše uvedený 
výčet nebude konečný a že v nejbližší 
době budou vydány další informace  
o změnách v DPH od roku 2013. 

O změnách v zákoně o DPH, ke kterým  
došlo 1. ledna 2013, jsme vás informovali  
v mimořádném vydání „VAT Flash“ 
rozesílaném 21. prosince 2012.

Bližší informace o obecných změnách 
DPH od 1. ledna 2013 naleznete na 
stránkách Ministerstva financí (MF) 
v sekci veřejnost zde. Více informací 
ohledně změn ve zdravotnictví můžete  
najít na stejném místě zde. 
Podrobnější informace o nespolehlivém  
plátci jsou ke stažení v sekci Finanční 
správa na stránkách MF zde.

Martin Diviš 

+420 251 152 574

Stanovy a jednání 
statutárního orgánu  
s řádnou péčí 
Dle posledního vývoje názoru 
Nejvyššího soudu nejedná člen 
statutárního orgánu s péčí řádného 
hospodáře nejen v případě, kdy je jeho  
jednání v rozporu s údaji zapsanými 
v obchodním rejstříku společnosti, 
ale i se stanovami nebo vnitřními 
omezeními společnosti. Za škodu, 
která tímto jednáním mimo péči 
řádného hospodáře vznikne, je pak člen  
statutárního orgánu plně odpovědný.

Za společnost jedná obvykle každý 
člen statutárního orgánu samostatně. 
Stanovy nebo vnitřní omezení však  
mohou způsob jednání upravit odlišně.  
Vnitřní omezení, například rozhodnutí  
valné hromady nebo pravidla jednání 
statutárního orgánu, však na rozdíl 
od údajů zapsaných v obchodním 
rejstříku, nejsou vůči třetím osobám 
závazná. I přesto však jejich porušení 
může způsobit výše uvedené následky.

Je nutné, aby členové statutárního 
orgánu při jednání za společnost dbali  
na postupy dané stanovami, údaji 
zapsanými v obchodním rejstříku  
a popř. i dalšími vnitřními omezeními.  
Pro ujištění, zda člen statutárního 
orgánu postupuje s péčí řádného 
hospodáře, může být vhodné obstarat  
si např. stanovisko advokátní kanceláře.

Ondřej Plánička

+420 251 152 934

Co můžeme  
v budoucnosti 
očekávat od IASB? 
Rada pro mezinárodní účetní 
standardy (IASB) zveřejnila  
v prosinci minulého roku plán své 
práce. Rok 2013 ukáže, která z níže 
uvedených témat se skutečně stanou 
náplní práce IASB a následně vyústí 
v novinky IFRS. Tento plán vznikal 
od července 2011 na základě došlých 
odpovědí z více než 80 zemí světa  
a shrnuje návrhy do pěti hlavních oblastí: 

• poskytnutí „času na zotavení“

• revize Koncepčního rámce

• cílená revize některých standardů

• implementace a „údržba“ standardů

• zlepšení procesu vydávání nových  
 standardů předřazením fáze  
 rešerší před vlastní práci na nových  
 standardech

„Čas na zotavení“ si žádají zejména 
společnosti vykazující podle IFRS, 
a to v důsledku poměrně značných 
změn, které nastanou po dokončení 
současných hlavních projektů IASB  
v oblasti vykazování výnosů, účtování 
leasingu, finančních nástrojů  
a pojišťovacích smluv. Konkrétní 
projekty pro budoucí práci bude IASB 
hledat v následujících oblastech:

• účtování emisních povolenek

• podnikové kombinace (fúze a akvizice)  
 pod společnou kontrolou

• určování diskontních sazeb

The Academy Zveme vásZaměstnanci StudieÚčetnictvíPrávo PoradenstvíDaněTéma měsíce
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Účetnictví Poradenství

Zaměstnanci

Poradenství

Zaměstnanci Studie

• účtování ekvivalentní metodou

• nehmotná aktiva: aktivity spojené  
 s těžbou, výzkum a vývoj

• finanční nástroje s vlastnostmi  
 vlastního kapitálu

• přepočet cizích měn

• nefinanční závazky (rezervy řešené  
 standardem IAS 37)

• účetní vykazování v ekonomice  
 s hyperinflací

Milan Zelený

+420 251 152 088

 
 
Poslední výzva  
k podání žádosti  
o dotace na inovace
Otevření poslední výzvy pro  
žadatele o dotace v tomto roce 
plánují Ministerstvo průmyslu  
a obchodu a agentura CzechInvest. 
Pokud jste malý nebo střední podnik, 
který přichází s novými nápady, 
uvádí do výroby a návazně na trh 
inovované výrobky, technologie  
nebo služby, anebo uvažujete  
o zlepšení organizace firemních 
procesů, je tato výzva určena  
právě vám.

Plánované zveřejnění výzvy je 
odhadováno na 15. února 2013, 

přičemž žádosti budou přijímány 
pouhých 14 dní od 1. března 2013  
do 15. března 2013. V rámci této 
výzvy je plánováno rozdělit  
2,4 mld. Kč. I přes tuto vysokou 
alokaci prostředků je očekáván 
několika násobný převis poptávky 
nad dostupnými prostředky, proto 
jen ty nejkvalitnější projekty budou 
podpořeny.

Zbyněk Pokorný

+420 251 152 653

 
Seznamu států,  
jejichž občané mohou 
žádat o zelenou kartu,  
se rozšiřuje 
Seznam států, jejichž občané  
budou moci žádat o zelenou 
kartu, se rozšíří. Toto právo nově 
dostanou cizinci ze 40 zemí světa. 
V případě vysoce kvalifikovaných 
pracovníků bude seznam rozšířen 
na 21 zemí a nově by měl 
zahrnovat mimo jiné i Rusko,  
Čínu, Indii, Turecko a Jihoafrickou 
republiku. V současné době 
se čeká na schválení vyhlášky 
Ministerstvem vnitra.

Zelená karta je jedním z nástrojů 
české imigrační politiky. Umožňuje 
relativně rychlou legalizaci 

pracovních aktivit kvalifikovaných 
i nekvalifikovaných cizinců, kteří 
pochází z vybraných dvanácti  
zemí mimo EU a kteří budou 
mít v Česku se zaměstnavatelem 
uzavřenou pracovní smlouvu.

Jana Zelová

+420 251 152 567

Změny v oblasti 
cestovních náhrad
Od počátku letošního roku 
k drobným změnám ve výši 
jednotlivých cestovních náhrad: 

• Nepatrně se zvyšuje tuzemské  
 stravné.

• Změny ve výši tuzemského  
 stravného mají vliv i na daňovou  
 uznatelnost stravenek. 

• Sazby zahraničního stravného se  
 zvýšily pro Slovensko a snížily pro  
 Bosnu a Hercegovinu, Černou  
 Horu, Estonsko, Chorvatsko  
 a Srbsko. 

• Snižuje se sazba základní náhrady  
 za 1 km jízdy u osobních  
 automobilů na 3,60 Kč.

Tomáš Hunal

+420 251 152 516 

Do 3 let porosteme, očekávají 
generální ředitelé v ČR
Devět z deseti generálních ředitelů nejvýznamnějších českých 
společností je alespoň částečně přesvědčeno, že jejich firmám  
do tří let porostou tržby. Polovina ředitelů pak očekává růst  
v letošním roce, ale opravdu jistá si tím jen pětina. Ukázal to  
Český průzkum názorů generálních ředitelů 2013, který 
vypracovala poradenská společnost PwC Česká republika.
 

Šéfové vidí prostor k růstu v získávání nových a udržení si 
stávajících zákazníků. Toho by chtěli dosáhnout skrze inovaci 
výrobků a služeb a růst na stávajících trzích. Více ředitelů  
přitom vidí potenciál v růstu na stávajícím zahraničním trhu (19%) 
nežli trhu domácímu (18). Jiří Moser, řídící partner PwC ČR,  
si to vysvětluje tím, že český trh je již pro řadu firem malý.  
Oproti loňsku vrostl, téměř dvojnásobně, počet ředitelů,  
kteří plánují růst financovat pomocí bankovního úvěru. 
 

Klíčovými otázkami vnitřního rozvoje firem bude v letošním  
roce efektivita a kvalitní lidské zdroje. Polovina generálních 
ředitelů vidí největší příležitost ve zlepšení provozní efektivnosti 
svého podniku. Zároveň poklesl počet šéfů, kteří se chystají 
k provádění úsporných opatření. Pomalu je opouštěn i trend 
minulých let, outsourcing, naopak rostoucí počet ředitelů vidí 
příležitosti ve vstupu do nové strategické aliance. Dobrou zprávou 
je, že vznik pracovních pozic převáží nad jejich rušením.  
Nabírat hodlá 36 % dotázaných ředitelů. U generálních ředitelů 
přetrvává obava, že si nedokážou získat nebo si udržet ty správné 
lidi.  
 

Letošního, již 4. ročníku tohoto průzkumu se zúčastnila více  
než stovka dotázaných. 
 

Více infomací o výsledcích najdete na: www.pwc.cz/ceoagenda
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Kontakt

Jiří Moser 
řídící partner 
+420 251 152 048

Peter Chrenko 
vedoucí partner  
Daňové a právní služby 
+420 251 152 600

Věra Výtvarová 
vedoucí partnerka  
Auditorské služby 
+420 251 152 099

Miroslav Bratrych 
vedoucí partner 
Poradenské služby  
+420 251 152 084

Daniel Čekal 
partner PwC Legal 
Právní služby   
+420 251 152 900

Kancelář Praha
Hvězdova 2c,  140 00 Praha 4
+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

© 2013 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.

Zveme vás

6. 3. 2013 v Praze 
Snídaně HR profesionálů:

Síla a moc porozumění informacím  
o lidském kapitálu  
Registrace:
Zuzana Šlaichová, zuzana.slaichova@cz.pwc.com

 
6. 3. 2013 v Praze 
Praktický seminář:

Vybrané aspekty převodních cen  
a mezinárodní zdanění  
Registrace:
My Linh Hoangová, my.linh.hoangova@cz.pwc.com

 
14. 3. 2013 v Brně 
Praktický seminář:

Všechno co jste chtěli vědět o převodních 
cenách, ale báli jste se zeptat…  
Registrace:
Radka Plchová, radka.plchova@cz.pwc.com

 
18. 3. 2013 v Ostravě 
Praktický seminář:

Všechno co jste chtěli vědět o převodních 
cenách, ale báli jste se zeptat…  
Registrace:
Radka Plchová, radka.plchova@cz.pwc.com

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

The Academy

V případě zájmu o tento kurz, prosím, vyplňte registrační formulář na našich 
webových stránkách  www.pwc.cz/academy. Pokud budete mít jakékoliv otázky, 
odešlete email na the.academy@cz.pwc.com nebo se obraťte na Darii Šaškovou, 
tel.: +420 251 152 446

Chcete se dozvědět více?

www.pwc.cz/academy

Diplom v IFRS

Absolvováním programu DipIFR získáte: 
• podrobnou a ucelenou znalost všech základních standardů  
 a principů IFRS

• dovednosti potřebné pro výkaznictví dle IFRS, vč. konsolidace  
 účetní závěrky

• předpoklady pro praktické využití IFRS

• celkem osm dní intenzívního kurzu sestaveného do tří modulů  
 a přípravnou zkoušku

Termíny modulů: 
20. - 22. března 2013  přípravná část I

17. - 19. dubna 2013  přípravná část II

5. - 6. června 2013  opakovací část

7. června 2013  přípravná zkouška

Cílem těchto modulů je připravit účastníky na závěrečnou 
zkoušku, která se koná v červnu 2013.

Diploma in IFRS (DipIFR) je mezinárodně uznávanou 
kvalifikací, která byla vytvořena přední profesní organizací 
pro účetní a auditory Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA). Potvrďte vaše odborné znalosti 
mezinárodních účetních standardů získáním tohoto diplomu!
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