
Poslaneckou sněmovnou ve třetím 
čtení schválený návrh zákona přináší 
změny související s rekodifikací 
soukromého práva (občanský 
zákoník). Mění se některé instituty  
a dochází ke značné obměně  
v oblasti terminologie. Dále novela 
přináší i řadu věcných změn.  
Pro připomenutí uvádíme ty hlavní:
• Osvobození dividend a veškerých   
   podílů na zisku od daně z příjmu

• Začlenění daně dědické a darovací  
   do zákona o daních z příjmů

• Prodloužení lhůty pro osvobození  
   příjmů fyzických a právnických osob  
   z prodeje cenných papírů z 6 měsíců  
   na 3 roky

• Zvýšení hranice měsíčních příjmů  
   z dohody o provedení práce, které  
   budou podléhat srážkové dani

• Zvýšení podpory na výzkum a vývoj

• Zvýšení limitu pro odpočet darů  
   na veřejně prospěšné účely.

Spolu s předloženým vládním 
návrhem byly schváleny také mnohé 
pozměňovací návrhy.  

Mezi nejvýznamnější patří:
• Možnost uplatnit 100% rovnoměrný  
   odpis během 12 měsíců u hmotného  
   majetku zařazeného do 1. a 2.  
   odpisové skupiny, pokud k jeho  
   pořízení došlo v období od  
   1. července 2013 do 30. června 2014
• Odpočet na podporu odborného  
   vzdělávání a pořízení majetku  
   na odborné vzdělávání
• Zvýšení motivačního příspěvku  
   na žáka nebo studenta vysoké školy,  
   který se připravuje na výkon profese
Novela zákona se nyní přesouvá  
na projednání do Senátu. Bohužel 
v současné době není zcela zřejmé, 
jaký bude její osud.

Ústavně právní výbor Senátu 
doporučil zamítnou novelu ZDP.

 

 
 
 
David Musil 
+420 251 152 722 

www.pwc.cz/tbnTax, Legal & Business News
Newsletter o daních, právu, účetnictví, poradenství a auditu
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Jaké daňové změny možná přinese rok 2014?
PwC Akademie je u zrodu 
Association of Business Service 
Leaders (ABSL)

PwC se s potěšením stává jedním ze zakládajících členů 
nové asociace, která vůbec jako první bude sdružovat 
poskytovatele sdílených služeb v České republice.  
Tato oblast výrazně roste a stává se odvětvím,  
které poskytuje významný počet pracovních míst.  
V Evropě je český trh sdílených služeb dokonce  
již druhý největší. 

ABSL byla vytvořena s cílem zastupovat zájmy svých 
členů a její součástí je již nyní 15 předních poskytovatelů 
sdílených služeb v ČR. Své působení  představí ABSL  
na první každoroční konferenci, která se bude konat  
17. října 2013 v PwC. Pro více informací prosím navštivte 
www.absl.cz.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=69700
mailto:david.musil%40cz.pwc.com?subject=
mailto:roman.cholasta%40cz.pwc.com?subject=
http://www.pwc.cz/tbn
mailto:jan.keprta%40cz.pwc.com?subject=
http://www.absl.cz
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Právo Zaměstnanci

Novela zákona 
o investičních 
společnostech  
V srpnu tohoto roku vešel v účinnost 
zákon o investičních společnostech  
a investičních fondech (ZISIF), který 
nejenom zcela nahradí současný 
zákon o kolektivním investování, 
ale provede též implementaci řady 
směrnic EU (AIFMD, UCITS IV a návrh 
směrnice UCITS V). Záměrem ZISIF  
je především vytvořit prostředí  
a systém regulace, který by 
zatraktivnil Českou republiku v očích 
tuzemských a zahraničních fondů. 

V důsledku implementace směrnice 
AIFMD se regulace rozšíří i na 
subjekty, které pod regulaci 
kolektivního investování doposud 
nespadaly. Regulovány tak budou 
všechny entity, které shromažďují 
peníze nebo jimi ocenitelné věci od 
více investorů za účelem společného 
investování, s výjimkou těch,  
o kterých to výslovně stanoví nový 
zákon. Účelem směrnice AIFMD  
je také zpřísnění režimu správy 
majetku v rámci EU a navrácení 
prostředků evropských investorů  
z off-shore destinací. Od roku 2015 
je totiž správcům alternativních 
mimoevropských fondů umožněno 
přesídlit, vstoupit do režimu směrnice 
AIFMD, a tím i obdržet tzv. evropský 
pas. Ten jim umožní nabízet jejich 
fondy v rámci členských států EU.

Nové možnosti a rozmanitost 
investování

Nový ZISIF dělí fondy na veřejné, 
shromažďující peněžní prostředky 
od veřejnosti a neveřejné, které 
shromažďující prostředky od 
kvalifikovaných investorů. Toto 
dělení má význam především  
z hlediska rozsahu dohledových 
povinností, kdy u neveřejných fondů 
je dohled regulátora značně slabší.

Zatímco současná úprava 
umožňovala pouze využití akciové 
společnosti a podílového fondu, 
podle ZISIF bude možno využít 
například i svěřenského fondu, 
„zvláštního“ typu akciové společnosti 
s proměnlivým základním kapitálem 
nebo komanditní společnosti na 
investiční listy.

Provázání neveřejného investičního 
fondu a svěřenského fondu 
nazývaného „český trust“ značně 
rozšíří možnosti jeho využití při 
správě privátního majetku. Na rozdíl 
od běžného svěřenského fondu 
bude správcem tohoto investičního 
svěřenského fondu muset být osoba 
oprávněná obhospodařovat investiční 
fond, tedy investiční společnost nebo 
zahraniční osoba s povolením České 
národní banky. 

Další novou možností jak investovat 
bude akciová společnost  
s proměnlivým základním kapitálem. 
Ta by měla umožnit pružně 
měnit výši základního kapitálu 

bez administrativního a časově 
náročného „balastu“. V praxi se bude 
zapisovat pouze „zapisovaný základní 
kapitál“, který bude odpovídat částce 
vložené úpisem zakladatelských 
akcií. Skutečná výše základního 
kapitálu se však bude měnit  
v návaznosti na úpis, resp. odkup 
investičních akcií.

Pro neveřejné investiční fondy  
bude dále možno využít komanditní 
společnost s investičními listy. 
V tomto typu společnosti 
komplementář ručí za dluhy 
neomezeně, zatímco komanditista/é 
ručí za dluhy investičními listy. 
Investiční listy držené komanditisty 
jsou neomezeně a nepodmíněně 
převoditelné, avšak s omezením 
jejich obchodování na veřejném trhu.

Závěrem

ZISIF lze považovat za velmi 
moderní úpravu. I když značná část 
nové regulace je jen legislativně – 
technickou úpravou stávající regulace, 
provedené změny přibližují celou 
oblast fondů standardům evropských 
fondových center.

Nová úprava dává fondovému byznysu 
vysokou úroveň a moderní regulaci 
k poskytování kvalifikovaných 
služeb, které pro Českou republiku 
představují velkou příležitost. Ačkoli 
lze předpokládat, že zkušení investoři 
a asset manažeři budou pro umístění 
fondů preferovat oblasti s historií 
a ustálenou legislativou, bude to 

právě cena „dodatkových“ služeb, 
která rozhodne, jestli fond umístí 
do Lucemburska nebo do České 
republiky.

Ondřej Plánička 
+420 251 152 934 

Zvýšení minimální 
mzdy s sebou přináší 
řadu změn 
Minimální mzda se od srpna dle 
nařízení vlády zvýšila o 500 Kč na 
8 500 Kč měsíčně. K nárůstu došlo 
poprvé od roku 2007 a vliv bude mít 
například na: 

• zvýšení minimálního vyměřovacího  
   základu pro odvody zdravotního  
   pojištění: platba pojistného navýšena  
   již za srpen na 1,148 Kč:

   - u osob bez zdanitelných příjmů 

   - pro zaměstnance na neplaceném  
      volnu a s příjmy ze zaměstnání  
      malého rozsahu

• výši státních důchodů osvobozených  
   od daně od roku 2014

• uplatnění daňového zvýhodnění  
   na vyživované dítě od roku 2014

• valorizaci nejnižší úrovně  
   tzv. zaručené mzdy

• příplatek za práci ve ztíženém  
   pracovním prostředí

Pokud vás zajímají dopady růstu 
minimální mzdy ve vašich konkrétních 
podmínkách, obraťte se na nás.

Jak správně vyložit 
pojem pracovní oblečení? 
Ústavní soud (ÚS) v červnu vyhověl 
stížnosti společnosti, která nezdaňovala 
zaměstnancům příspěvky na pracovní 
oděvy neobsahující žádné označení 
zaměstnavatele a volně dostupné  
v běžné obchodní síti.  

Při výkladu ustanovení zákona nelze 
dle ÚS ulpívat na formální stránce věci 
a je potřeba zvážit, v jakém případě 
může být oblečení zaměstnanců 
považováno za pracovní oděv určený  
zaměstnavatelem k výkonu zaměstnání.

Bude zajímavé sledovat, jak se s tímto  
problémem soudy vypořádají a co 
všechno bude dále vnímáno jako pracovní 
oblečení, jehož poskytování nepodléhá 
zdanění ani odvodům pojistného. 

Ve světle následného rozsudku 
jiného soudu v podobné věci je však 
pravděpodobné, že případné daňové 
zvýhodnění se bude týkat pouze 
plnění nepeněžité povahy a nikoliv 
peněžitých příspěvků.

Tomáš Hunal 
+420 251 152 516 

Zaměstnanci

The Academy Zveme vásStudieZaměstnanciPrávoTéma měsíce

mailto:ondrej.planicka%40cz.pwc.com?subject=
mailto:roman.cholasta%40cz.pwc.com?subject=
mailto:tomas.hunal%40cz.pwc.com?subject=
mailto:roman.cholasta%40cz.pwc.com?subject=
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Zaměstnanci Studie

Novela zákona 
o pobytu cizinců 
zjednoduší imigrační 
proces
Místo dříve avizovaného nového 
zákona o pobytu cizinců, který měl 
vejít v platnost během příštího roku, 
připravuje nyní Ministerstvo vnitra 
pouze novelu stávajícího zákona.  

Ta má především zajistit 
implementaci směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/98/EU, 
která nařizuje jednotný postup 
při vyřizování žádostí o jednotné 
povolení k pobytu a práci  

pro občany třetích zemí  
do české legislativy.

Hlavním cílem této směrnice  
je především řešit kritický 
nedostatek pracovních sil ve 
vybraných profesích, se kterým  
se potýkají všechny členské země  
EU a dále snížit administrativní 
zátěž spojenou s imigračním 
procesem, jak na straně 
zaměstnanců, tak i na straně 
zaměstnavatelů.

Na základě této novely bude 
Ministerstvo vnitra vydávat 
nový druh povolení k pobytu, 
a to zaměstnaneckou kartu. 

Zaměstnanecká karta bude 
mít duální charakter  - tj. bude 
povolením k pobytu i  zaměstnání 
zároveň. Zaměstnanecká karta  
by měla nahradit současný  
nástroj imigrační politiky – zelenou 
kartu.

Předpokládaná účinnost novely je 
20.12.2013

 

 
Jana Zelová 
+420 251 152 567

Jen necelá čtvrtina států používá 
podvojné účetnictví, které je  
v 21. století běžné v každé firmě
Průzkum PwC provedený ve 100 zemích ukázal, že jen 24 % z nich používá 
podvojné účetnictví, a tedy akruální principy. Dalších 37 % plánuje na tuto 
formu účetnictví přejít v následujících pěti letech. 

Většina zemí dnes stále ještě spoléhá na hotovostní účetnictví, tedy evidenci 
příjmů a výdajů, která nezachycuje informace o majetku a závazcích 
veřejného sektoru, a proto poskytuje velmi krátkodobý pohled na stav 
veřejných financí. 

Největší vlna přechodu k podvojnému účetnictví se očekává v rozvojových 
zemích. Tento trend vedou africké země (11), následovány asijskými (10) 
a latinsko-americkými (8) zeměmi. V jednotlivých zemích očekávají, že 
z účetních reforem budou prosperovat hlavně občané (77 %) a politici 
(69 %). Vlády mohou skrze tento krok dosáhnout větší transparentnosti a 
odpovědnosti a přitom nabídnout lepší podklady pro rozhodovací procesy. 
Přechod na nový systém účetnictví by měl vést k lepšímu nakládání s 
veřejnými prostředky. Finanční výkazy sestavené na úrovni státu musí 
odrážet ekonomické dopady politických rozhodnutí i s riziky, která budou 
mít dopad na potenciální závazky státu v budoucnosti.

Česká republika díky probíhajícím reformám v účetnictví ve veřejném 
sektoru patří k těm pokrokovějším, protože od roku 2010 zavedla standardní 
účetní metody do veřejného sektoru a začíná sestavovat konsolidované 
finanční výkazy za celý vládní sektor.

Peter Chrenko 
+420 251 152 600

The Academy Zveme vásStudieZaměstnanciPrávoTéma měsíce

ŠTiky čeSkého ByZNySu 2013
kdo bude štikou českého byznysu 2013?  
10. ročník žebříčku nejrychleji rostoucích společností v ČR zahájen

Cílem projektu je identifikovat rychle rostoucí podniky v ČR s předpoklady 
pro další růst, přispět tak k hodnověrnému posouzení střednědobé 
dynamiky či stability firem a také vyzdvihnout příklady úspěšných 
společností.
 
Patříte mezi štiky českého byznysu? Přihlaste se do projektu i vy!

 

Analýza výsledků loňského ročníku zde.
Detaily a registrace na www.stiky.cz

mailto:jana.zelova%40cz.pwc.com?subject=
mailto:roman.cholasta%40cz.pwc.com?subject=
mailto:peter.chrenko%40cz.pwc.com?subject=
mailto:roman.cholasta%40cz.pwc.com?subject=
http://www.pwc.com/cz/cs//tiskove-zpravy/2012/analyza-pwc-ceske-stiky-jsou-dravejsi-ale-jejich-vykon-je-nevyrovnany.jhtml
http://www.stiky.cz
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řídící partner 
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© 2013 PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 
V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje 
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PricewaterhouseCoopers International Limited, 
z nichž každá je samostatným a nezávislým 
právním subjektem.

Zveme vásThe Academy

www.pwc.cz/academy

Tax Academy – daně v novém balení
 Nový speciální devítidenní program vám umožní snadno porozumět základním  
 principům, procesům, aktuálním postupům i specifickým pojmům v oblasti české  
 a mezinárodní daňové praxe.  Program se skládá z pěti hlavních tématických celků  
 – modulů, které pokrývají nejdůležitější daňové problematiky:

 Modul 1 Úvod do přímých daní I 7. – 8. října 2013

 Modul 2 Úvod do přímých daní II 14. – 15. října 2013

 Modul 3 Mezinárodní zdanění 21. – 22. října 2013

 Modul 4 Nepřímé daně (DPH) a clo 4. – 5. listopadu 2013

 Modul 5 Daňový řád 26. listopadu 2013
 

 komu je program určen?
 Kurz doporučujeme absolvovat všem, kteří chtějí získat ucelené a prakticky zaměřené  
 vzdělání od zkušených a renomovaných odborníků v oblasti daní. Program je  
 určen nejen úplným začátečníkům, ale i těm, kteří nechtějí, aby jim unikly důležité  
 souvislosti v systému daní a potřebují získat komplexní přehled v této oblasti.
 

 Proč právě Tax Academy?
 • Zárukou kvality je fakt, že Tax Academy  je i dlouhodobou součástí našeho  
    interního vzdělávání – tento kvalitní, propracovaný a ověřený vzdělávací program  
    chceme nyní nabídnout i firmám na českém trhu.

 • Program je na českém trhu unikátní i tím, že kombinuje všechna důležitá daňová  
    témata a umožňuje  si názorně osvojit principy a postupy pomocí řady unikátních  
    případových studií, které jsou v mezinárodní síti našich firem k dispozici; díky  
    praktickým příkladům tématům skvěle porozumíte a budete schopni vše aplikovat  
    v praxi.

 • Po absolvování každého modulu budete mít zdarma možnost složit test  
    a po dokončení celého programu pak získat PwC certifikát prokazující úroveň  
    znalostí - stejnou, jakou disponují naši daňoví poradci.

 Program je veden v českém jazyce a koná se v prostorách budovy City Green Court,  
 Hvězdova 1734/2c, Praha 4.

 Cena: 65 000 Kč + DPH Zvýhodněná cena*: 55 000 Kč + DPH 

 Chcete se dozvědět více?

• 19. 9. 2013 v Praze, Letní akademie:
 Novinky v oblasti   
 regulatoriky  
 (FATCA, NoZ apod.) 
  

 Registrace:  
 www.pwc.cz/letniakademie
 

• 23. 9. 2013 v Praze, Večery ČINu:
 inovativní úřad - Sen,  
 vize, nebo skutečnost? 
 

 Garant: PwC Česká republika 
 

 Registrace: 
 jungmanak@erasvet.cz
 

• 3. 10. 2013 v Praze, Letní akademie:
 obchodní strategie  
 pro segment SMe 
  

 Registrace:  
 www.pwc.cz/letniakademie
 

• 10. 10. 2013 v Praze, Konference:
 Mobilní platby 2013 
  

 Partner: PwC Česká republika

  Informace na:  
 www.shop.tyden.cz/konference

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

* cena za osobu v případě, že se do programu přihlásí dva či více účastníků z jedné společnosti

Více informací včetně registračního formuláře najdete 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

„Již více než 10 let si zaměstnanci 
daňového oddělení a daňoví 
poradci PwC zvyšují svou odbornou 
kvalifikaci prostřednictvím Tax 
Academy, uceleného vzdělávacího 
programu zaměřeného na principy 
místního a mezinárodního zdanění. 
Naše nejlepší zkušenosti v oblasti 
vzdělávání v tomto oboru jsme se 
rozhodli sdílet i s našimi klienty, 
abychom jim pomohli rozvíjet, 
udržet a motivovat mladé talenty 
v oblasti daní. Koncept programu 
je velmi odlišný od ostatních 
daňových seminářů dostupných 
na trhu. Program je garantován 
a veden zkušenými profesionály, 
kteří věnují dostatečný čas nejen 
předávání teoretických znalostí,  
ale pomocí případových studií  
i praktických zkušeností. Účastníky 
programu vždy tvoří menší skupina 
složená ze zaměstnanců PwC  
a účastníků z dalších společností 
na českém trhu. Účastníci tak mají 
jedinečnou příležitost seznámit 
se a sdílet zkušenosti s ostatními 
odborníky ve svém oboru. 

 

Peter Chrenko

Vedoucí partner 
oddělení Daňových  
a právních služeb 
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