
Nová právní úprava obsahuje 
zcela novou terminologii, která 
na první pohled může působit 
dojmem, že pochází z dob 
dávno minulých. Můžeme se tak 
setkat s termínem koupěchtivec, 
škodolibost, výprosa, pacht,  
rozhrady či závdavek. Například 
koupěchtivec je ten, kterému 
je možné prodat věc poté, co 
byla nabídnuta předkupníkovi. 
Závdavek zase označuje jistinu 
při uzavření smlouvy. Jako krále 

nové terminologie bychom potom 
označili poselství „Soukromé 
právo chrání důstojnost a svobodu 
člověka i jeho přirozené právo 
bát se o vlastní štěstí a štěstí jeho 
rodiny nebo lidí jemu blízkých“.

 
 
 
 
Barbora Masařová  
+420 251 152 912  

Začátkem listopadu jsme vás informovali o spuštění naší 
bezplatné internetové informační služby PwC Online,  
jejímž prostřednictvím vám pravidelně přinášíme aktuality 
v oblasti daní, práva a podnikání doplněné o odborné 
komentáře našich expertů. 

S radostí vám oznamujeme, že kromě  
verze pro platformu Apple iOS  je nyní  
nově k dispozici ke stažení i verze  
pro operační systém Android.

V nejbližší době vám představíme  
i verzi aplikace pro BlackBerry.

Instrukce pro stažení aplikace PwC Online 
do mobilu či tabletu naleznete zde  
(www.pwc.com/cz/cs/online),  
kde zároveň naleznete i veškerá aktuální 
sdělení této informační online služby.

www.pwc.cz/tbnTax, Legal & Business News
Newsletter o daních, právu, účetnictví, poradenství a auditu
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Daně Právo

Kritéria pro 
nespolehlivého plátce 
se rozšiřují   
Nespolehlivým plátcem se nově stane 
i ten, kdo poruší zákonem stanovené 
povinnosti, v důsledku čehož správce 
daně neuzná plátcem uplatňovaný 
nárok na odpočet daně v částce 
minimálně 500 tis. Kč. Pokud plátce 
takto vyměřenou či doměřenou 
daň nezaplatí ani v náhradní době 
splatnosti může ho správce daně 
posoudit jako nespolehlivého. 
Následně budou odběratelé tohoto 
plátce ručit za DPH, kterou on,  
jakožto dodavatel neodvedl. 
Informaci zveřejnilo Generální 
finanční ředitelství (GFŘ) v pátek  
6. prosince 2013.

Martin Diviš 
+420 251 152 574 

Nerealizované 
kurzové rozdíly patří 
do základu daně  
Nevíte co s tzv. nerealizovanými 
kurzovými rozdíly a jejich vlivem 
na základ daně z příjmů? Zmátla 
vás v posledních letech rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu a následné 
protichůdné stanovisko Generálního 
finančního ředitelství? Novela zákona  
o daních z příjmů, účinná od ledna 
2014, by mohla přinést rozřešení otázky, 
jak se zaúčtovanými nerealizovanými 
kurzovými rozdíly naložit. 

Smyslem upravené definice nákladů 
a výnosů v novém znění bylo zamezit 
nejasnostem a upřesnit, že zaúčtované 
nerealizované kurzové rozdíly mají být 
zahrnuty do základu daně. Pro většinu 
poplatníků se tím pádem nejedná 
o žádnou novinku. Ti, kteří se však 
rozhodli postupovat podle rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu, tak 
mohou učinit ještě v obdobích 
započatých v roce 2013. Nesmí ale 
zapomenout na to, že je třeba, aby 
stejným způsobem postupovali jak  
v případě kurzových zisků, tak v 
případě kurzových ztrát. Zároveň musí 
mít na paměti, že v okamžiku zaplacení 
podrobí zdanění skutečný kurzový zisk, 
resp. ztrátu, a nikoliv zisk účetní.

David Musil 

+420 251 152 722 

Nástup nové éry 
českého právního 
řádu: Největší změna 
soukromého práva 
nabyla účinnosti  
Snížení minimální výše základního 
kapitálu společnosti s ručením 
omezeným na 1 Kč, možnost spojit  
s obchodním podílem zvláštní práva, 
jako je přednostní právo na dividendu, 
možnost zavedení tzv. monistického 
systému řízení u akciových společností 
a zřízení správní rady a statutárního 
ředitele namísto dualistického 
systému řízení, zrušení zákazu 
řetězení. To vše a mnohem více zavádí 
nová právní úprava, která nabyla 
účinnosti začátkem ledna 2014. 

Jak by tedy měly firmy postupovat, 
pokud chtějí předejít sankcím  
a v krajním případě i zrušení 
společnosti? Nestačí si pouze novou 
právní úpravu osvojit, je třeba učinit 
aktivní kroky. V prvním kroku by se 
měly zaměřit na své zakladatelské 
dokumenty, neboť jejich úprava 
prošla zásadní změnou vyžadující 
jejich revizi. Úprava zakladatelských 
dokumentů se musí provést nejpozději 
do 30. června 2014 pod sankcí až 
zrušení společnosti rozhodnutím 
soudu a její likvidace.  Zároveň 
platí, že ustanovení zakladatelských 
dokumentů, která jsou v rozporu  
s donucujícími ustanoveními zákona  
o obchodních korporacích (ZOK)  
se k začátku roku 2014 automaticky 
ruší.  Společnosti by tak měly úpravy 
provést co nejdříve. 

Na úpravu zakladatelských 
dokumentů navazuje také změna 
smluv o výkonu funkce, ve kterých je 
společnost povinna upravit zejména 
ustanovení o odměňování tak, 
aby bylo v souladu s novou právní 
úpravou, a to taktéž do 30. června 
2014. V opačném případě by byl výkon 
funkce považován za bezplatný. 

Při úpravě zakladatelských 
dokumentů by se firmy měly zaměřit 
na dva kroky: uvést zakladatelské 
dokumenty do souladu s donucujícími 
ustanoveními ZOK a nadto začlenit 
ustanovení výhodná pro firmu. Nová 
právní úprava totiž umožňuje v řadě 
případů upravit své zakladatelské 
dokumenty odlišně od ustanovení ZOK. 

Nová právní úprava stanovuje odlišné 
obsahové náležitosti zakladatelských 
dokumentů, které je třeba dodržet. 
Společnosti s ručením omezeným 
budou povinny uvést zejména 
počet jednatelů a určit druhy podílů 
každého společníka, práv  
a povinností s nimi spojených, pokud 
společenská smlouva takové různé 
druhy podílů připouští. Určení druhu 
podílů souvisí s důležitou novinkou - 
možností připuštění vzniku různých 
druhů podílů, se kterými je možné 
spojit různá práva a povinnosti.  
S podílem bude možné spojit 
například přednostní právo  
na dividendu či právo rozhodnout  
v rámci určitého rozhodování  
(resp. mít rozhodující hlas).

Vedle povinnosti uvést společenskou 
smlouvu do souladu s donucujícími 
ustanoveními ZOK doporučujeme 

zakladatelské dokumenty upravit 
a začlenit ustanovení výhodná 
pro společnost. Nově je například 
stanoveno, že pokud společenská 
smlouva výslovně nestanoví zákaz 
převoditelnosti podílu na třetí osobu, 
je obchodní podíl se souhlasem 
valné hromady převoditelný 
vždy. V případě, že společnost 
takové ustanovení nezačlení do 
své společenské smlouvy, nastane 
riziko, že si většinový společník sám 
odsouhlasí převod podílu na jakoukoli 
třetí osobu a menšinový společník 
tento postup nebude moci jakkoli 
ovlivnit. 

U akciových společností se nově 
stanoví přijetí stanov jako podmínka 
založení společnosti s tím,  
že zakladatelem je ten, kdo přijal 
stanovy a podílel se na úpisu akcií. 
Nově je také zavedena povinnost 
uvádět ve stanovách počet hlasů 
spojených s jednou akcií a celkový 
počet hlasů ve společnosti. To vše 
a mnohem více zavádí nová právní 
úprava, která představuje jednu  
z největších změn českého právního 
systému dotýkající se převážné většiny 
oblastí práva, počínaje oblastí práva 
korporátního, konče oblastí práva 
nemovitostí.

Barbora Masařová  

+420 251 152 912  

The Academy Zveme vásStudieZaměstnanciPrávoDaněTéma měsíce
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Zaměstnanci Studie

Zaměstnanecká karta 
nahradí povolení  
k pobytu i zaměstnání  
Na základě Novely zákona o pobytu 
cizinců bude Ministerstvo vnitra 
vydávat nový druh povolení k pobytu, 
zaměstnaneckou kartu. Zaměstnanecká 
karta bude mít duální charakter, bude 
povolením k pobytu i zaměstnání 
zároveň. Naopak pojmy jako je povolení 
k pobytu nad 90 dnů za účelem 
zaměstnání a zelená karta z legislativy 
úplně vymizí. 

Novela má především zajistit 
implementaci směrnice (Evropského 
parlamentu a Rady 2011/98/EU), která 
nařizuje jednotný postup při vyřizování 
žádostí o povolení k pobytu a práci pro 
občany třetích zemí.

Novela měla původně vstoupit  
v platnost v prosinci 2013, s ohledem 
na současnou politickou situaci je její 
účinnost odložena až na počátek roku 
2014.

Od 1. 1. 2014 platí rovněž novela zákona 
o nabývání českého státního občanství, 
o které jsme vás informovali v minulém 
vydání Tax, Legal and Business News.  
Žadatelé o české státní občanství budou 
muset nově prokázat hlubší znalost 
kulturního prostředí České republiky  
a kromě jazykové zkoušky budou skládat 
také zkoušku prokazující povědomí 
o českých reáliích, např. o ústavním 
systému a právním řádu. Pozitivem 
novely je, že cizinci se již nebudou muset 
vzdávat stávajícího občanství  
– tj. mohou být držiteli dvou občanství.

Jana Zelová 
+420 251 152 567

Daně z příjmů 
fyzických osob v roce 
2014 - co nás čeká  
a nemine 
 
Na rozdíl od mnoha minulých let 
nepřinese rok 2014 zaměstnavatelům ani 
zaměstnancům žádné skutečně zásadní 
změny. Je to dáno především tím,  
že superhrubá mzda nekončí, solidární 
zvýšení daně pokračuje, strop na zdravotní 
pojištění nadále není stanoven a daňové  
a pojistné sazby se nemění. 

Pro úplnost dodejme, že maximální 
vyměřovací základ pro platby pojistného 
na sociální pojištění pro rok 2014 činí  
1 245 516 Kč.

A výhled na 2015?

O čem se zatím příliš nemluví, je fakt,  
že upravené parametry daně z příjmů  
a dalších odvodů fyzických osob pro rok 
2015 jsou již schválené, a to minulým 
složením poslanecké sněmovny.

Pokud by současná politická 
reprezentace nenalezla shodu ohledně 
daní a veřejnoprávního pojistného,  
od 1. ledna 2015 by nás čekalo:

• zrušení superhrubé mzdy  
    a zavedení jednotné sazby daně  
    z příjmů fyzických osob 19 %,

• pokračování solidárního zvýšení daně,

• neexistence stropu na zdravotní    
    pojištění,

• zvýšení zdravotního pojistného  
    placeného zaměstnancem ze 4,5 %  
    na 6,5 %,

• zrušení slevy na poplatníka  
    pro vysokopříjmové pracovníky,

• efektivní zrušení stropu na sociální  
    pojištění pro zaměstnavatele  
    v důsledku zavedení nové daně  
    „z úhrnu mezd“ ve výši 32,4 %, která  
    má nahradit pojistné na sociální   
    a zdravotní placené dosud  
    zaměstnavatelem.

Tomáš Hunal 
+420 251 152 516

Pracovní oblečení lze 
osvobodit od daně  
Nejvyšší správní soud v reakci na 
předchozí rozsudek ÚS rozhodl ve 
sporu o to, zda paušální příspěvek 
zaměstnavatele na pracovní oblečení 
zaměstnanců představuje zdanitelný 
příjem zaměstnance, který podléhá také 
povinnému pojistnému. 

Soud zároveň uvedl, že oblečení, které  
je možno koupit v běžné obchodní síti  
a jehož používání je stanovené ve vnitřní 
směrnici zaměstnavatele, může za 
určitých podmínek představovat pracovní 
oblečení určené zaměstnavatelem  
pro výkon zaměstnání. 

Příspěvky (paušální částky) 
zaměstnavatele tudíž představují 
zdanitelný příjem zaměstnance 
podléhající povinnému pojistnému. 
Jiná situace by mohla nastat, kdyby 
zaměstnavatel poskytoval pracovní 
oblečení jako nepeněžní plnění.

Zdeněk Drozd 
+420 251 152 558

Českým firmám ubylo za 
posledních pět let téměř čtvrt 
roku daňových povinností
Jak ukázala studie Světové banky, IFC a PwC, „Jak se platí daně“  
(Paying Taxes) 2014, v rámci Evropské unie a Evropského sdružení 
volného obchodu se podařilo České republice dosáhnout největšího snížení 
administrativní daňové zátěže. Přispěla k tomu zejména řada systémových 
zjednodušení a elektronizace jak podávání daňových přiznání, tak i plateb. 
Středně velká česká firma tak stráví v průměru 413 hodin zpracováním 
agend a přípravou podkladů spojených s výběrem daní. Za posledních 
pět let klesla tato doba o neuvěřitelných 517 hodin, tedy o asi tři měsíce 
pracovní doby, které nyní může firma věnovat svému podnikání. 

Za celou historii studie „Jak se platí daně“ je Česká republika jednou  
z pouze šesti zemí v EU a EFTA, kterým se podařilo výrazně snížit časovou 
náročnost plnění daňových povinností o více než 100 hodin. Zároveň 
dokázala snížit jako jediná v regionu tuto náročnost u všech zkoumaných 
typů daní.

Celková náročnost placení daní v Česku však dle studie stále patří  
k nejnáročnějším v Evropě.  Je zde proto stále řada příležitostí, jak vytvořit 
přívětivější daňový systém. Příkladem takových opatření mohou být call 
centra, metodická podpora a větší míra elektronické komunikace a využití 
e-auditu. 

Více informací o studii Jak se platí daně (Paying Taxes)  
naleznete na www.pwc.com/payingtaxes. 

 

Peter Chrenko 
+420 251 152 600

The Academy Zveme vásStudieZaměstnanciPrávoDaněTéma měsíce
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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 
vedoucí advokát 
Právní služby PwC Legal   
+420 251 152 900

Kancelář Praha
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+420 251 151 111
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V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje 
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PricewaterhouseCoopers International Limited, 
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Zveme vásThe Academy

www.pwc.cz/academy

Pozvánka na aktuální seminář

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

Jak se přihlásit?

DPH – co nás čeká (a nemine) v roce 2014:  
    17. 1. 2014 v Praze, 8:30 - 12:00 hod. 
    Kancelář PwC v Praze 
    Registrace: dph.seminare@cz.pwc.com

Zaměstnanecké benefity  
    24. 1. 2014 v Praze, Seminář  
    Kancelář PwC v Praze
    Registrace: zuzana.slaichova@cz.pwc.com
 
 

Novinky v oblasti odčitatelné položky  
na výzkum a vývoj  
 • 5. 2. 2014 v Praze – kancelář PwC, 9:00 - 11:00 hod.
 • 11. 2. 2014 v Brně – Hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského,  
                                               9:00 - 11:00 hod.
 Více info na: www.pwc.cz/vyzkumavyvoj

Pracovní migrace v České republice  
    7. 2. 2014 v Praze, Pracovní snídaně 
    Kancelář PwC v Praze  
    Registrace: darja.sykorova@cz.pwc.com

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

Daň z příjmů právnických osob v SR a novela zákona 
o DPH platná od 1. 1. 2014 na Slovensku  
 

Obsah kurzu

První část školení, věnovaná splatné dani, bude obsahovat ucelený přehled 
nákladových, výnosových a mimo účetních položek, které je nejčastěji 
potřeba specificky ošetřit v přiznáních k dani z příjmu společností, 
které k účtování používají postupy účtování pro podnikatele. Také vám 
poskytneme informace o nejdůležitějších schválených změnách pro tuto 
oblast od roku 2014. 

Druhá část školení bude zaměřena na změny v novele zákona o DPH, jako 
jsou například připravované změny v oblasti registrace DPH, kontrolní 
výkaz – zavedení nové povinnosti pro všechny plátce nebo nové vykazování 
dobropisů a vrubopisů.

 
Detaily kurzu

Datum: 17. února 2014, 8.30 - 13.30 hod. 
Místo: City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Jazyk: slovenský 
Cena kurzu: 5 900 Kč + DPH 

The Academy Zveme vásStudieZaměstnanciPrávoDaněTéma měsíce

mailto:jiri.moser%40cz.pwc.com?subject=
mailto:michal.horacek%40cz.pwc.com?subject=
mailto:petr.kriz%40cz.pwc.com?subject=
http:// www.pwc.cz/academy
www.pwc.cz/academy
mailto:dph.seminare%40cz.pwc.com?subject=
mailto:zuzana.slaichova%40cz.pwc.com?subject=
http://www.pwc.cz/vyzkumavyvoj
mailto:darja.sykorova%40cz.pwc.com?subject=
http://www.pwc.cz/events

