
Vládní trojkoalice zveřejnila text 
koaliční smlouvy, který mimo jiné 
nastiňuje, jaké daňové novinky 
nás čekají v nadcházejících 
letech. Koaliční smlouva přináší 
spíše pozitivní zprávy, nepočítá 
například se zvyšováním daní 
z příjmů. Na druhou stranu se 
však pravděpodobně nedočkáme 
daňového osvobození dividend, 
které mělo platit od roku 2015.

Od roku 2015 koalice plánuje 
zavést sníženou sazbu DPH na 
léky, knihy, dětské pleny a dětskou 
výživu, zvýšit zdanění hazardu  
a obnovit slevu na dani pro 
pracující důchodce. Vláda se rovněž 
chystá zrušit koncept superhrubé 
mzdy a solidární daně a místo toho 
zavést druhou sazbu daně z příjmů 
fyzických osob. 

Podstatnou změnou pro drobné 
podnikatele je také plánované 

omezení výše paušálních nákladů 
pro OSVČ a zavedení pravidla, 
dle kterého nebudou mít OSVČ, 
které dlouhodobě nevykazují zisk 
z podnikání, nárok na daňové 
zvýhodnění. 

Vládní koalice dále plánuje zrušit 
již dříve schválenou novelu zákona 
o daních z příjmů, která původně 
měla od roku 2015 zavést tzv. jedno 
inkasní místo a sjednotit podávání 
přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob a pojistného na zdravotní 
a sociální pojištění. Zrušení této 
novely tak pohřbí i osvobození 
dividend a podílů na zisku od daně, 
které bylo její součástí.

 
 
 
 
David Musil 
+420 251 152 722

V pátek 24. 1. 2014 proběhlo vyhlášení dalšího ročníku ankety  
Era Daňař & daňová firma roku. Mezi oceněnými byl i Tomáš 
Urbášek, ředitel v Daňovém a právním oddělení brněnské kanceláře 
společnosti PwC Česká republika, který byl vyhlášen Daňovou hvězdou 
roku 2013 v kategorii Daně z příjmů právnických osob.
Ze společnosti PwC ČR byl mezi oceněnými také David Borkovec, 
partner v Daňovém a právním oddělení PwC ČR, který obhájil ocenění 
Daňová hvězda v kategorii Transfer pricing. Do Daňové 
kanceláře snů, která se skládá z odborníků, kteří obdrželi největší počet 
hlasů, se probojoval i Tomáš Hunal, senior manažer v Daňovém  
a právním oddělení PwC ČR.

 
 
 
 
David Borkovec   Tomáš Hunal 
+420 251 152 561  +420 251 152 516  
 
 
 
 
Tomáš Urbášek 
+420 542 520 255 
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Daně Právo Zaměstnanci

Novinky pro plátce 
DPH na Slovensku   
Od 1. ledna 2014 jsou všichni plátci DPH 
na Slovensku povinni komunikovat  
s daňovým a celním úřadem výhradně 
elektronicky, a to buď prostřednictvím 
zaručeného elektronického podpisu anebo  
bez něj, pokud mají s patřičným úřadem 
uzavřenou Dohodu o elektronickém 
doručování.

Plátcům DPH registrovaným  
na Slovensku zároveň od 1. ledna 2014 
přibyla povinnost elektronicky podávat 
kontrolní výkaz obsahující detailní 
seznam vystavených a přijatých faktur  
za tuzemské transakce. Kontrolní výkaz 
tedy není třeba podávat za transakce, 
které nejsou vykazovány v jiném hlášení, 
například souhrnném hlášení, nebo  
v centrálním registru JSD. Lhůta pro 
podání kontrolního výkazu je totožná  
se lhůtou pro podání přiznání k DPH,  
tedy 25. dne měsíce následujícího po konci 
zdaňovacího období. Při opakovaném 
nesplnění této povinnosti hrozí plátci 
pokuta až do výše 100 000 EUR.

Bude DPH i u dalších 
komodit odvádět 
příjemce plnění? 
 
Novela evropské DPH směrnice 
rozšíří seznam komodit, na které členské 
státy mohou uplatnit tzv. lokální reverse 
charge, tedy režim přenesení povinnosti 
odvést DPH na příjemce plnění, aniž by 
potřebovali předchozí souhlas Evropské 
Komise. Předmětem lokálního reverse 
charge mohou být dodání mobilních 
telefonů, zařízení s integrovanými 
obvody, plynu, elektřiny, vybraných 

telekomunikačních služeb, herních 
konzolí, tabletů, laptopů či obilovin  
nebo technických plodin a surových  
a polozpracovaných kovů.  
Opatření může být přijato členským 
státem na dobu alespoň dvou let  
a to maximálně do konce roku 2018.

Martin Diviš 
+420 251 152 574 

 

Koncern: Nová 
příležitost nebo hrozba 
statutárům?  
Nová právní úprava přináší od 1. ledna 
2014 i nový kabát pro úpravu koncernu. Za 
koncern jsou nyní bez výjimky považovány  
všechny osoby, které podléhají jednotnému 
vlivu řídící osoby. Rozhodující tak je faktický 
stav, kdy je řídící osoba schopna dlouhodobě 
prosazovat své zájmy a ovlivňovat podnikání 
jednotlivých společností.

Statutární orgány společností, které jsou 
součástí koncernu, stejně tak jako řídící 
osoba, jsou odpovědné za újmu, která „jejich“ 
společnostem v rámci koncernu vznikne. 
Této nepříjemné odpovědnosti se však dá 
zprostit. Jednak musí statutární orgán 
společnost ke koncernu veřejně přihlásit 
zveřejněním existence koncernu. Dále je 
nezbytné prokázat, že daná újma bude  
v rámci koncernu vyrovnána. Vyrovnáním 
pak může být přiměřené protiplnění nebo 
jiná prokazatelná výhoda společnosti 
vyplývající ze členství v koncernu.

Dle nové úpravy již zákon nevyžaduje 
ověření zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami auditorem.  
Tato úleva se však uplatní až na zprávy  
za rok 2014, a to jen u společností, které  
k nové úpravě přistoupí. 

Zrušení požadavku povinného auditu 
zprávy o vztazích zvýší odpovědnost 
statutárního orgánu za obsah této zprávy.

Položte si tak následující otázky.  
Jste součástí koncernu? Jak jeho existenci 
prokázat? A jak prokázat vyrovnání újmy  
a co je to prokazatelná výhoda?  
Jakou dokumentaci je třeba připravit?  
A jak to všechno souvisí s problematikou 
převodních cen?

Máte na některé výše uvedené otázky 
odpovědi? Na ty ostatní jsme tu my.  
Pro správné nastavení funkčního koncernu, 
využití jeho výhod a pro minimalizaci 
rizik statutárního orgánu je nezbytné 
vypracovat kvalitní právní a daňovou 
dokumentaci. Pro více informací  
se na nás neváhejte obrátit.

Ondřej Plánička  
+420 251 152 934  

Zenon Folwarczny  
+420 251 152 580  
  

Smluvní zahraniční 
zaměstnanci sociálně 
pojištěni již od prvního 
dne  
Od 1. ledna 2014 musí zaměstnavatelé 
hradit u smluvních zahraničních 
zaměstnanců české sociální pojištění již  
od prvního dne. Dříve tato povinnost 
vznikla až po uplynutí lhůty 270 dnů, 
pokud byli zahraniční zaměstnanci 
povinně účastni důchodového pojištění  
v domácí zemi, a tuto skutečnost  
v České republice doložili. Smluvním 
zahraničním zaměstnancem se rozumí 
zaměstnanec, který byl vyslán pracovat  
do České republiky v režimu mezinárodního  
pronájmu pracovní síly ze země mimo 
EU, se kterou Česká republika neuzavřela 
mezinárodní smlouvu o sociálním pojištění  
(v současné době se jedná  
např. o Indii, Rusko, Čínu).

Jaroslava Špinarová  
+420 251 152 608  

Tomáš Hunal  

+420 251 152 516   

Předchozí vláda 
schválila návrh zákona 
o dětské skupině  
Jedním z posledních počinů vlády 
premiéra Rusnoka bylo opětovné 
schválení návrhu zákona umožňujícího 
zřízení dětských skupin. Jeho záměrem 
je usnadnit dřívější návrat zaměstnanců-
rodičů do práce. 

Zaměstnanci by si nově mohli odečíst výdaje 
za školky v podobě slevy na dani z příjmů. 

Roční sleva by měla dosahovat až výše 
minimální mzdy za každé dítě umístěné 
v zařízení péče o děti předškolního věku, 
včetně dětské skupiny. Zaměstnavatelé 
budou moci náklady na poskytnutí péče  
o děti zaměstnanců uznat jako daňově účinné. 

Počet dětí může být - podle počtu 
pečujících osob, dostupných prostor nebo 
hygienických zařízení - až 24 v jedné 
dětské skupině.

Zkrácení výplaty 
náhrady mzdy  
Od ledna jsou zaměstnavatelé svému 
zaměstnanci, který byl uznán dočasně 
práce neschopným, povinni vyplácet 
náhradu mzdy za období prvních  
14 kalendářních dnů trvání pracovní 
neschopnosti namísto dosavadních  
21 dnů. Jedná se o návrat ke stavu, 
který platil v roce 2010, tj. před přijetím 
úsporných opatření, která dočasně 
prodloužila poskytování náhrady mzdy 
zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů. Nadále 
platí, že za první tři dny nemoci se náhrada 
mzdy neposkytuje. Tato změna může 
ušetřit prostředky zaměstnavatelům  
s vysokým podílem pracovníků nemocných 
déle než 2 týdny.

Tomáš Hunal 

+420 251 152 516   
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Zaměstnanci Studie

Pracovní povolení: 
Jak a kdy nostrifikovat  
doklad o dosaženém  
vzdělání   
Úřad práce (krajská pobočka hl. města 
Prahy) potvrdil, že cizinci žádající  
o pracovní povolení již nemusí ve všech 
případech předkládat nostrifikovaný 
doklad o vzdělání. Nostrifikované doklady 
o vzdělání budou nadále požadovány 
pouze tehdy, hodlá-li žadatel na území ČR 
vykonávat zaměstnání vedené  
v seznamu MPSV jako regulované 
povolání či v případě, že cizinec žádá  
o modrou či zelenou kartu. 

V této souvislosti bychom rádi upozornili, 
že ke konci roku byla ukončena činnost 
Centra pro studium vysokého školství, 
které bylo velkým pomocníkem v procesu 
uznávání ekvivalence vysokoškolského 
vzdělání.  Žadatelé o pracovní povolení, 
kteří musí předkládat nostrifikované 
diplomy, jsou tak nyní odkázáni na 
zdlouhavější nostrifikační proces vedený 
veřejnými vysokými školami.

Nostrifikace, tj. potvrzení o uznání 
dosaženého stupně zahraničního vzdělání 
u cizinců, byla až dosud vyžadována 
téměř od všech žadatelů o pracovní 
povolení vyjma vnitropodnikově 
převáděných zaměstnanců či u cizinců 
zastávajících vedoucí a řídící pozice.

Jana Zelová 
+420 251 152 567

Zaměstnanci, kteří 
jsou povinni platit 
„solidární daň“, 
budou muset za rok 
2013 podat daňové 
přiznání sami! 
 
Zaměstnanci s příjmy nad 103 536 Kč 
měsíčně, jsou povinni platit solidární  
daň 7 %.

Kromě povinnosti platit solidární daň 
budou mít tito pracovníci také povinnost 
podat 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. 

Už jste o tom přemýšleli?

• Jak můžete svým zaměstnancům  
 pomoci?

• Jak tento problém řeší ostatní  
 společnosti?

• Jak se tato změna projeví v úkolech  
 personálního oddělení?

• Co je vaše společnost dle zákona  
 povinna udělat?

Máte-li nějaké otázky, nebo si nevíte rady, 
neváhejte nás prosím kontaktovat.

Tomáš Hunal 
+420 251 152 516 

The Academy Zveme vásStudieZaměstnanciPrávoDaněTéma měsíce
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Generální ředitelé v Česku očekávají růst   
Jak ukázal již pátý ročník Českého průzkumu názorů generálních ředitelů, který mezi 140 šéfy významných tuzemských firem 
provedla PwC Česká republika, v horizontu tří let věří alespoň částečně v růst tržeb 95 % ředitelů.  Tři čtvrtiny (76 %) generálních 
ředitelů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu očekávají, že jim tržby porostou už letos. Loni to bylo 60 %.  
Opravdu jistá si je růstem své firmy v letošním roce třetina (34 %) šéfů, loni jich bylo 22 %. 

Navzdory relativnímu optimismu zůstávají generální ředitelé opatrní. Loni viděli hlavní růstové příležitosti v zahraničí,  
letos je spatřují zejména na domácím trhu (31 %). Dobyté pozice v zahraničí však neopouštějí, druhou nejčastější příležitostí  
totiž podle nich představují stávající zahraniční trhy (20 %). Následuje vývoj nového výrobku či služby (19 %) a s velkým odstupem 
geografická expanze (9 %).

„Firmy sázejí 
na větší jistotu 
v podobě 
známých trhů. 
Naše zkušenosti 
ze spolupráce 

s českými podniky ukazují, 
že vstup na zahraniční trh 
představuje zcela zásadní 
rozhodnutí v životě firmy. 
Zvládnout nové podnikatelské 
prostředí, odlišný daňový či 
právní systém a specifické 
požadavky zákazníků 
znamená dlouhodobou 
investici, a to nejen finanční, 
která vyžaduje odvahu. 
Tu by mělo firmám dodat 
očekávané oživení české  
i globální ekonomiky.“  

Jiří Moser,  
řídící partner  
PwC Česká republika

Očekávají ředitelé růst výnosů jejich společností  
v horizontu 12 měsíců/3 let?

12 měsíců 3 roky
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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

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

© 2014 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 vásThe Academy

Festival Česká inovace 2014  
    14. 3. 2014 v Praze, 9:00 - 19:00 hod. 
    Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6
    Více informací na: www.festival-cin.cz
    PwC je partnerem akce.

Soumrak hotovosti nebo platebních karet?  
    19. 3. 2014 v Praze, 9:00-19:00 hod.
    PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
    PwC je partnerem akce.

10. Ročník mezinárodní konference  
Bezpečnostního managementu 2014  
    24. 4. 2014 v Praze, 9:00-19:00 hod.
    Dorint Don Giovanni Praha, Vinohradská 157a, Praha 3
    Registrace: www.kbm2014.cz
    PwC je partnerem akce.

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  
 

První část školení bude věnována splatné dani. Nabídneme vám 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 změnách schválených 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.
 

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 

Obchodní společnost a rekodifikace soukromého práva  
 

Seminář vás provede rekodifikací soukromého práva, zejména novým občanským 
zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Prostřednictvím konkrétních 
příkladů vám usnadní orientaci v pravidlech účinných od roku 2014. Během 
dopolední části budete seznámeni s podstatou rekodifikace, rozsahem změn a novou 
terminologií. Seminář bude dále zaměřen na nová pravidla smluvních vztahů  
a jejich praktickou aplikaci včetně dopadů porušení zákonných a/nebo smluvních 
povinností. V odpolední části se dozvíte novinky v oblasti nemovitostí, věcných 
práv, dále změny týkající se obchodních společností podle zákona o obchodních 
korporacích a změny v odpovědnosti a ručení statutárních orgánů.
 

Datum: 20. března 2014, 9:00 - 16:30 hod. 
Místo: City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
Jazyk: český 
Cena kurzu: 4 900 Kč + DPH

The Academy Zveme vásStudieZaměstnanciPrávoDaněTéma měsíce

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 Šaškovou, tel.: +420 251 152 446

Jak se přihlásit?

www.pwc.cz/academy
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