
Novela zákona  
o daních z příjmů 
postupuje do Senátu
 
Půlroční praxe ukázala na problémy, 
které vznikly začleněním daně dědické 
a darovací pod režim daně z příjmů  
a změnou občanského zákoníku. Jedním 
z cílů novely je tato, ať už faktická či 
pojmová, nedopatření odstranit. Novela 
významně ovlivní investiční fondy – 
současný režim se zvýhodněnou 5 % 
sazbou daně z příjmů zůstane zachován 
v zásadě jen pro veřejnosti přístupné 
fondy, na ostatní bude pohlíženo jako 
na běžného korporátního poplatníka  
se sazbou 19 %. 

Novela mimo jiné zavádí také 
následující novinky:

• rozpuštění rezervního fondu  
 má stejný režim jako snížení  
 základního kapitálu,

• daňová neutralita bude zajištěna  
 i pro násobné fúze a podobné přeměny, 

• poplatníci nově nebudou nijak  
 omezeni při dodatečném uplatňování  
 ztráty a jiných odpočtů (dosud bylo  
 možné, jen pokud zůstal základ daně  
 alespoň 1 000 Kč), ale případné  
 penále se bude počítat z částky před  

 jejich dodatečným zohledněním,

• zúžení možnosti změnit neuznatelné  
 náklady na uznatelné pouze  
 na přefakturace, pokud existuje  
 přímo související příjem, 

• uplatnění výhod např. ve sféře  
 zdanění dividend a kapitálových   
 zisků ve vztahu k Islandu, Norsku  
 a Švýcarsku je rozšířeno i na  
 Lichtenštejnsko od okamžiku, kdy  
 nabude účinnosti právě sjednávaná  
 smlouva o zamezení dvojímu zdanění

• při vkladech majetku je možno  
 převzatou daňovou vstupní cenu pro  
 odpisování zvýšit např. o daň z nabytí  
 majetku, 

• zpřesnění definice finančního  
 leasingu za účelem přiblížení se jeho  
 ekonomické podstatě. Pokud bude  
 leasingová smlouva uzavřena na dobu  
 kratší, než je definováno pro finanční  
 leasing, bude považována za smlouvu  
 o operativním pronájmu,

• zkrácení období, po jehož uplynutí  
 lze tvořit 100 % opravné položky  
 k nepromlčeným pohledávkám dle  
 § 8a zákona o rezervách na 30 měsíců. 

Pokud novela projde legislativním 
procesem, nabude účinnosti k 1. lednu 
2015 s tím, že některá ustanovení 

mohou být použita již pro zdaňovací 
období 2014.

 
 
 
 
Zenon Folwarczny  
+420 251 152 580 

Převodní ceny  
v hledáčku daňové 
správy
 
Česká daňová správa oznámila zavedení 
nové vykazovací povinnosti pro právnické 
osoby, které se účastní transakcí  
se spojenými osobami, a které splňují 
stanovené podmínky (hodnota celkových 
aktiv převyšuje částku 40 mil. Kč,  
nebo čistý obrat převyšuje částku  
80 mil. Kč, nebo průměrný přepočtený stav 
zaměstnanců je větší než 50, a zároveň 
uskutečnily transakci se spojenou osobou, 
která má sídlo v zahraničí, nebo vykázaly 
v daňovém přiznání ztrátu, a současně 
uskutečnily transakci se spojenou osobou, 
nebo jsou držitelem příslibu investičních 
pobídek a uplatňují slevu na dani podle 
§35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb.,  
o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, a současně uskutečnily transakci 
se spojenou osobou). Při podání přiznání 
k dani z příjmů právnických osob musí 
daňový subjekt s účinností od zdaňovacího 
období 2014 vyplnit také samostatnou 
přílohu s přehledem transakcí se 
spojenými osobami („Příloha“).  
Pro vztahy s každou spojenou osobou  
je zapotřebí vyplnit samostatnou Přílohu, 
nezávisle na počtu a materialitě transakcí  
s touto osobou. 

Přílohu k přiznání použije česká daňová 
správa v rámci analýzy rizik při výběru 
subjektů pro daňovou kontrolu.  
Na základě informací, které máme  
k dispozici, se daňová správa zaměřuje na 
zvýšení výběru daní z titulu převodních 
cen (má za úkol vybírat 5 miliard ročně) 
a odpovídajícím způsobem posiluje své 
analytické nástroje a schopnosti.

Očekáváme, že počet daňových kontrol  
v oblasti převodních cen ze strany daňové 
správy bude narůstat, přičemž tyto budou 
zaměřené na oblasti s vyšším rizikem  
a specifické transakce zahrnuté v Příloze.

Natalia Pryhoda 
+420 251 152 647
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Daně Zaměstnanci

Pokyny OECD  
k převodním cenám: 
dokumentace  
a nehmotný majetek   
OECD 16. září zveřejnila pokyny 
k převodním cenám týkající se 
dokumentace převodních cen  
a nehmotného majetku.

OECD navrhuje třístupňový přístup  
k dokumentaci převodních cen zahrnující 
tzv. masterfile  (dokumentaci na úrovni 
celé skupiny), lokální dokumentaci  
a country by country (CbC) reporting. 

CbC reporting se bude uskutečňovat na 
úrovni nejvyšší mateřské společnosti ve 
skupině a bude zahrnovat následující 
data pro všechny společnosti ve skupině 
dle jurisdikcí: výnosy (z transakcí jak se 
spojenými, tak i nespojenými osobami), 
zisk před zdaněním, odvedená daň  
z příjmů, výše vlastního kapitálu, zisky 
minulých let, počet zaměstnanců  
a hmotná aktiva. Některá z pravidel 
budou pravděpodobně implementována 
do legislativ členských států OECD.  
V dokumentaci převodních cen tak bude 
nutné uvádět více informací, než je nyní 
doporučováno v pokynu Ministerstva 
financí D-334. 

OECD také provedla revizi kapitoly 
týkající se nehmotného majetku. Jeho 
pojetí podle OECD je širší, než jak je 
chápán v běžné praxi nebo definován 
v účetnictví v ČR. Pro přiřazení 
odpovídajícího zisku plynoucího  
z daného nehmotného majetku příslušné 
společnosti ve skupině, je z pohledu 
převodních cen nutné brát zřetel nejen na 
jeho samotné vlastnictví, ale také na to, 
kdo vykonává funkce spojené s vývojem, 

údržbou a ochranou nehmotného majetku 
a kdo nese a kontroluje související rizika.

Natalia Pryhoda 
+420 251 152 647 

 

      Registrace k jednomu 
správnímu místu pro 
DPH byla spuštěna  
Česká daňová správa spustila online 
registrační formuláře k jednomu 
správnímu místu pro DPH, a to jak  
pro registraci k EU režimu, tak pro  
režim mimo EU. Registrační formulář  
pro režim mimo EU byl připraven  
v česko-anglické verzi.

Tento režim se týká poskytovatelů 
elektronických a telekomunikačních 
služeb a služeb rozhlasového a televizního 
vysílání pro koncové zákazníky (B2C), 
které budou od 1. ledna 2015 zdaněny  
v jednotlivých státech EU dle místa  
pobytu koncových zákazníků. Pokud  
se společnost poskytující tyto služby 
nebude chtít registrovat k DPH  
v každém individuálním státě EU, může 
se zaregistrovat k režimu jednotného 
správního místa v zemi svého sídla,  
či, v případě společnosti se sídlem mimo 
EU, v jakémkoliv státě EU.

Martin Diviš 
+420 251 152 574 

      Významné zpřísnění 
podmínek pro 
osvobození příspěvků 
zaměstnavatele  
na životní pojištění  
Podmínky pro osvobození příspěvků 
zaměstnavatele na životní pojištění  
a uplatnění odpočtů příspěvků zaplacených 
zaměstnancem od základu daně se dle 
novely zákona o daních z příjmů významně 
zpřísňují. Od 1. ledna 2015 již nebude moci 
pojistná smlouva umožnit výplatu jiného 
příjmu, který není pojistným plněním  
a nezakládá zánik pojistné smlouvy. 
Pokud je v pojistné smlouvě možnost 
takové výplaty zakotvena, osvobození 
automaticky zaniká. Novela zákona ještě 
musí být schválena Senátem.

Zdeněk Drozd 
+420 251 152 558  

Tomáš Hunal  

+420 251 152 516   

      Potvrzeno - důchodci 
si mohou uplatnit slevu 
na dani za rok 2013  
Finanční správa potvrdila, že starobní 
důchodci si mohou i zpětně uplatnit 
slevu na poplatníka i za rok 2013. Slevu 
mohou uplatnit ve standardní lhůtě pro 

vyměření daně, která činí tři roky, a to buď 
u zaměstnavatele nebo formou řádného či 
dodatečného daňového přiznání. Finanční 
správa tak reagovala na nález Ústavního 
soudu, o kterém jsme informovali dne  
26. září 2014.

Tomáš Hunal 
+420 251 152 516 

 

Zácvik  
Zejména české společnosti, které mají 
potenciál expandovat za hranice ČR, 
uvítají novinku, kterou přinesla novela 
zákona o pobytu cizinců, a to jsou 
pobyty za účelem zvyšování dovedností 
a kvalifikace tzv. zácvik. Doposud Česká 
republika neměla z pohledu imigračních 
procesů žádný relevantní a zároveň 
efektivní nástroj, který by tuzemské 
firmě umožnil, aby si do Česka pozvala 
na praxi či zaškolení pracovníky svých 
zahraničních poboček (mimo EU, např. 
z Číny, Indie či USA), a přitom pro ně 
nemusela zdlouhavě vyřizovat pracovní 
povolení a povolení k pobytu. Obdobný 
problém řešily i nadnárodní korporace, 
které mají pro své talentované pracovníky 
nastavené tzv. rotační programy, během 
nichž se zaměstnanci postupně seznamují 
s odborným prostředím i ve více než 
čtyřech zemích světa, a to tak, že v každé 
z nich si vyzkouší několik měsíců praxe. 

Současná zákonná úprava je zatím však 
jen velmi obecná. Stále postrádáme 
upřesnění, jakým způsobem bude 
vláda rozhodovat o možnosti zařazení 

vyslaného zaměstnance do režimu 
zaučovaného pracovníka. Očekáváme, 
že podmínky budou ještě zpřesněny. 
Předpokládáme, že společnost, jež bude 
moci zaučovat pracovníky ze zahraničí, 
bude muset prokázat, že má nástroje 
(vzdělávací program) a procesy, jež 
takový zácvik umožní.

Jana Zelová 
+420 251 152 567  

Petra Kleinová 
+420 251 152 612

StudieZaměstnanciDaně Zveme vás The Academy
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Studie

Kvalita výkazů firmy silně ovlivňuje její 
hodnocení v očích investorů 
 
Čtyři z pěti (80 %) profesionálních investorů zohledňují kvalitu firemních výkazů při 
hodnocení toho, jak dobře je společnost řízena. Téměř dvě třetiny z 85 profesionálů 
z oboru investic v globálním průzkumu PwC uvedly, že kvalita firemního reportingu 
přímo ovlivňuje náklady firmy na kapitál.

Firmy svými účetními výkazy plní nejen požadavky regulátorů, ale také vytvářejí svůj 
obrázek v očích investorů, veřejnosti i bank. Rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním 
reportingem pak může znamenat procenta úroků, za které jsou ochotni firmě 
poskytnout financování.

91 % respondentů odpovědělo, že při svých analýzách pracují i s výročními zprávami 
společností. Ty pro ně zůstávají hodnotným zdrojem nejen z hlediska finančních 
informací, ale také z hlediska firemního přístupu k řízení lidských zdrojů, životnímu 
prostředí či společenským otázkám.

Průzkum přinesl i řadu dalších důležitých poznatků:

• 82 % respondentů uvedlo, že pokud firmy reportují jasně a stručně,  
 mají investoři větší důvěru v jejich analýzy.

• 70 % dotázaných považuje vysvětlení obchodního modelu za významnou součást  
 kvalitního výkaznictví. 

• 80 % profesionálů z oboru investic upozornilo, že pro správné pochopení  
 obchodního modelu firmy je třeba mít informace i o její celkové strategii.

• Pouze 14 % dotázaných si myslí, že jim firmy poskytují dostatečné informace  
 o budoucích strategických plánech, dle kterých by mohli provádět svá rozhodnutí.

• 87 % dotázaných uvedlo, že pro jejich analýzy je velmi důležité vidět jasné vazby  
 mezi strategickými cíli firmy, riziky a účetními výkazy.

Více naleznete www.pwc.com/corporatereporting.

Petr Kříž 
+420 251 152 045

Dobrovolníci z brněnské kanceláře PwC ČR 
vyčistili část chráněného území Pálava 
 
Dvě desítky auditorů a daňových poradců z brněnské kanceláře PwC ČR  
využilo svůj dobrovolnický den pro úklid chráněné přírodní rezervace Pálava,  
a to již třetím rokem.

Během jednoho dobrovolnického dne díky spolupráci s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny České republiky a vedením chráněné krajinné oblasti Pálava vyčistili stepní 
část vápencového lomu na Svatém kopečku u Mikulova, přesněji v ochranném 
pásmu Přírodní rezervace Svatý kopeček. 

Práci za počítačem a s čísly zaměstnanci vyměnili za odklízení až 1000 m2 
vyřezaných šípkových, trnkových a jiných keřů a stromů. Touto péčí tak zajistili  
i v další sezóně lepší podmínky pro výskyt chráněných rostlin i hmyzu. Navíc vyčistili 
až 1 ha lomu zejména od nevhodného kamení a zlikvidovali i několik černých ohnišť.

Více informací o našich CSR aktivitách naleznete na www.pwc.cz/odpovednost.

Manažer v oddělení daní Tomáš Ráček  společně s kolegy odstraňuje nežádoucí křoví  
a pod dohledem správce chráněné oblasti Pálava jej likvidují.

StudieZaměstnanciDaně

Zveme vás

Seminář: Vývoj v oblasti 
převodních cen 
10.11.2014 9:00-12:00 hod. 
kancelář PwC Praha 
Registrace: 
www.pwc.cz/prevodniceny 

Konference: 
Restrukturalizační fórum 
roku 2014 
11.11.2014 9:00-16:00 hod. 
Kongresové centrum ČNB 
Jako partner vám nabízíme  
30 % slevu. 
Registrace: 
www.turnaround.cz/TMAforum 

Seminář: Změny v DPH  
od roku 2015 
19.11.2014 8:30-12:00 hod. 
kancelář PwC Praha 
Registrace: 
dph.seminare@cz.pwc.com 

Seminář: Vývoj v oblasti 
převodních cen 
24.11.2014 9:00-12:00 hod. 
Holiday Inn Brno 
Registrace: 
radka.plchova@cz.pwc.com 

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

Zveme vás The Academy

http://www.pwc.com/corporatereporting
http://www.pwc.cz/odpovednost
http://www.pwc.cz/prevodniceny
http://www.turnaround.cz/TMAforum
http://www.pwc.cz/events
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Zveme vás The Academy

Age Management: Strategické řízení věkové diverzity   
Chcete plně využít potenciál svých zaměstnanců a zaměstnankyň všech 
věkových kategorií? Rádi byste se jako zaměstnavatel dokázali úspěšně 
vypořádat s důsledky stárnutí populace? Usilujete o to, aby vaše týmy  
pracovaly ještě více efektivně a inovativně? Navštivte naši konferenci,  
kde vám představíme téma age managementu, které představuje efektivní 
nástroj pro řešení výše uvedených výzev spojených se strategickým řízením lidí 
s ohledem na věk. Nabídneme vám praktické příklady dobré firemní praxe  
z České republiky a interaktivní workshop s profesionální koučkou.

Na konferenci vystoupí:
• Daniel Soukup – PwC ČR
• Nina Bosničová – Gender Studies, o.p.s.
• Radka Dudová – Sociologický ústav Akademie věd ČR
• Ondřej Nývlt – Český statistický úřad

Workshop povede: Jaroslava Švarcbachová - Down the Rabbit Hole

Termín: 4. listopadu 2014
Čas: 10:00-16:00 (registrace od 9:30)
Místo: Praha: Prostory PwC City Green Court, Hvězdova 2c, Praha 4
Jazyk: český

Účast je bezplatná, link pro přihlašování
Kontakt pro bližší informace: Gender Studies, Nina Bosničová,  
nina.bosnicova@genderstudies.cz, tel: 224 915 666.

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

Reporting dle GRI – informujte lépe o společenské 
odpovědnosti  
 

Toto certifikované školení vás seznámí s mezinárodně uznávanou metodikou 
nefinančního reportingu a provede vás procesem přípravy zprávy o společenské 
odpovědnosti a udržitelném rozvoji podle metodiky GRI (Global Reportin Iniciative). 
Na školení se naučíte jak využít reporting společenských a enviromentálních dopadů 
jako strategický nástroj, který naplňuje nové požadavky na zveřejňování.
 

Datum: 29. - 30. října 2014,  
Místo: City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
Jazyk: český 
Cena kurzu: 12 000 Kč + DPH 

Listopadové IFRS semináře  
 

V listopadu se můžete těšit hned na několik seminářů z oblasti standardů IFRS: 

• 18. listopadu 2014 - Finanční nástroje - standardy IAS 32, IAS 39 a IFRS 7 

• 20. listopadu 2014 - IFRS – aktuality pro rok 2014 - nové a novelizované  
   standardy platné pro rok 2014 

• 24. listopadu 2014 - Zajišťovací účetnictví - praktický pohled na použití  
   zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 39 

• 25. listopadu 2014 - Cash Flow aneb jak sestavit výkaz o peněžních tocích  
   nepřímou metodou (půldenní seminář).
 

Místo: City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
Jazyk: český 
Cena za jednodenní seminář: 6 900 Kč + DPH 
Cena za půldenní seminář: 3 900 Kč + DPH

V případě zájmu o tyto kurzy, prosím, vyplňte registrační formulář na našich webových 
stránkách  www.pwc.cz/academy. Pokud budete mít jakékoliv otázky, kontaktujte nás na 
the.academy@cz.pwc.com nebo se obraťte na Darii Zmátlíkovou, tel.: +420 251 152 446

Jak se přihlásit?

www.pwc.cz/academy

Zveme vás The AcademyStudieZaměstnanciDaně

Kontakt

Jiří Moser 
řídící partner 
+420 251 152 048

David Borkovec  
vedoucí partner  
Daňové a právní služby 
+420 251 152 561

Věra Výtvarová 
vedoucí partnerka  
Auditorské služby 
+420 251 152 099

Miroslav Bratrych 
vedoucí partner 
Poradenské služby  
+420 251 152 084

Michael Mullen 
vedoucí partner 
Právní služby PwC Legal   
+420 251 152 700 

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

https://docs.google.com/forms/d/1WQJKr9PsJFzTq2_WNYh9aUg4oUcIem1hazJlo9LfogE/viewform
http://www.pwc.cz/events
www.pwc.cz/academy
http:// www.pwc.cz/academy
http://www.pwc.com/cz/cs/danove-a-pravni-sluzby/online/novinky-dane-pravo-obchod.jhtml

