
Novela zákona 
o investičních 
pobídkách
Chystaná novela zákona o investičních 
pobídkách, která by měla vejít  
v platnost 1. května, přináší pro 
zájemce o pobídky řadu výhod a nových 
možností. V první řadě rozšíří okruh 
možných příjemců investičních pobídek 
o datová centra a centra zákaznické 
podpory. Dále zvýší podporu na 
vytváření nových pracovních míst  
až na 300 000 Kč za jedno vytvořené 
místo a rozšíří počet oblastí, ve kterých 
bude možné tuto podporu čerpat.  
Navíc zavede zcela novou formu 
pobídky, kterou je osvobození od  
daně z nemovitých věcí. Novela  
rovněž zmírňuje administrativní  
zátěž spojenou s podáním žádosti  
o investiční pobídky tím, že zruší 
podmínku spočívající ve financování 
minimální části investice z vlastních 
zdrojů a také některé dosud  
vyžadované přílohy.

Novinkou je však povinnost předložit 
čestné prohlášení o tom, že žadatel  
v průběhu dvou let před podáním 

žádosti neukončil stejnou činnost 
vykonávanou v Evropském 
hospodářském prostoru, která má být 
nyní podpořena v České republice.

Pro stávající příjemce pobídek je 
zásadní, že novela zmírňuje některé 
sankce a omezení, a to zejména  
v oblasti převodních cen a přeměn 
společností. Porušení stanovených 
podmínek v těchto oblastech již nově 
nepovede k celkové ztrátě investičních 
pobídek. Na druhou stranu novela 
jednoznačně stanovuje, že příjemci 
pobídek musí plnit zvláštní podmínky 
(zejména minimalizace základu daně) 
již po splnění podmínek všeobecných.

Novela prošla v Poslanecké 
sněmově třetím čtením s drobnými  
pozměňovacími návrhy.

 
 

 Peter Chrenko 
 +420 251 152 600

PŘEVODNÍ CENY
 
Pozor na poplatky  
za služby
OECD v lednu 2015 zveřejnila komentáře 
veřejnosti, které obdržela v souvislosti 
s návrhem změn v kapitole VII OECD 
Směrnice k převodním cenám, která 
se věnuje službám s nízkou přidanou 
hodnotou. S těmito službami se lze často 
setkat u nadnárodních společností, ale jen 
zřídka se objevují mezi nezávislými podniky. 
I ty však podléhají pravidlům o převodních 
cenách. OECD proto navrhuje vydání dalších 
pokynů v následujících šesti oblastech:

• definice vnitroskupinových služeb  
 s nízkou přidanou hodnotou;

• upřesnění činností akcionáře  
 a duplicitních nákladů;

• přiměřená přirážka k nákladům;

• vhodné alokační klíče nákladů;

• provádění zjednodušeného benefit testu;

• požadavky na dokumentaci  
 k vnitroskupinovým službám s nízkou  
 přidanou hodnotou.

Revize této kapitoly směrnice OECD  
k převodním cenám se promítne i do praxe 
v ČR. Dotkne se přitom širšího spektra 

transakcí, než Pokyn GFŘ D-6.

Finální znění kapitoly VII OECD směrnice  
k převodním cenám se očekává v září 2015.

Adaptace na 
požadavky BEPS
Daňové kontroly prováděné správcem daně 
jsou nyní přísnější, než dříve. To je jeden  
z hlavních důvodů, proč společnosti začínají 
proaktivně zavádět změny v reakci na projekt 
OECD BEPS. Výsledky průzkumu globální 
sítě společností PwC ukazují na opatrná  
a nejistá očekávání při zavádění pravidel 
BEPS v jednotlivých státech. Z průzkumu 
vyplývají určité obavy u jednostranných  
opatření v zemích, které nečekají na konečné 
znění BEPS pravidel. Některé společnosti 
vyčkávají, jaký bude další vývoj, jiné již 
začínají proaktivně působit v souvislosti  
s větší transparentností ke správcům daně  
i k veřejnosti, s očekávanými změnami  
v oblasti legislativy k převodním cenám  
a také právě tím, že správci daně již zaujímají 
přísnější postoj při daňových kontrolách.

 

 Natalia Pryhoda 
+420 251 152 647

www.pwc.cz/tbnTax, Legal & Business News
Newsletter o daních, právu, účetnictví, poradenství a auditu
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Dětské skupiny 
jako benefit pro 
zaměstnance i pro 
zaměstnavatele
Mnoho společností má kvalifikované 
zaměstnance ve věku, kdy se rozhodují  
o rodičovství. Současná doba však rodiče 
nutí vracet se do práce brzy po narození 
dítěte, aby neztráceli se svou profesí kontakt 
a nepřišli tak o své pracovní zařazení.  
Tuto situaci může pomoci vyřešit nový 
zákon o dětských skupinách, který 
zaměstnavatelům umožňuje zřídit dětskou 
skupinu a sladit práci svých zaměstnanců  
a jejich péči o děti.

Kromě dřívějšího návratu rodičů do 
zaměstnání přináší dětská skupina také 
daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele  
či možnost uplatnění slevy na dani  
u zaměstnanců.  Pro zřizovatele jsou 
výdaje na založení a chod skupiny daňově 
uznatelným nákladem. Rodiče, kteří využijí 
služeb a uhradí byť jen poměrnou část 
nákladů, budou moci uplatnit slevu na dani. 
Zaměstnavatel může skupinu financovat 
zcela nebo náklady částečně, či v plném 
rozsahu přenést na rodiče.

Zřízení dětské skupiny je mnohem 
jednodušší než založení firemní mateřské 
školky. Firemní mateřské školky jsou zatíženy 
přísnými hygienickými, protipožárními  
a vzdělávacími požadavky. Dětská skupina 
má volnější pravidla a založit ji může téměř 
každý zaměstnavatel, a to nejen sám, ale i ve 
spolupráci s jinými firmami či obcí. Dětská 
skupina navíc může zastoupit i chybějící 
jesle, neboť v ní lze pečovat i o batolata. 
Technické požadavky na stavby nejsou 
náročné. Zjednodušeně řečeno, i zasedací 
místnost ve vaší společnosti může sloužit  
k tomuto účelu.

Zaměstnavatel poskytující svým 
zaměstnancům benefit v podobě firemní 
dětské skupiny získá nejen výhody plynoucí 
z rychlejšího návratu zejména žen  
z rodičovské dovolené do zaměstnání, ale 
může se zároveň tímto benefitem profilovat 
jako společensky odpovědná firma  
a „magnet“ pro kvalifikované zaměstnance 
se zájmem o tento druh výhod.

 

 Petr Glogar 
+420 542 520 284

     Praktické novinky 
v aplikaci pro 
elektronická podání 
Daňový portál sloužící pro elektronická 
podání vůči finančnímu úřadu byl rozšířen 
o nové funkce. Nově dochází u vybraných 
daňových podání ke generování tzv. 
QR kódu, který v sobě skrývá platební 
informace. Tato funkce se aktivuje  
v případě, že z daňového přiznání vyplývá 
povinnost uhradit daň. V ostatních 
případech QR kód nebude generován. Nově 
lze také po vyplnění daňového přiznání pod 
ikonou „Úplný opis k tisku“ nalézt odkaz 
na detailní informace o bankovním účtu, 
na který se má poukázat platba DPH. Bližší 
informace k oběma novinkám lze nalézt  
na webu finanční správy.

 
Martin Diviš 
+420 251 152 574 

Konec svěřenských 
fondů? 
Zařazení institutu svěřenských fondů do 
občanského zákoníku narazilo na značnou 
nevoli zejména ze strany Ministerstva 
financí, Ministerstva vnitra a Vrchního 
státního zastupitelství. Ministerstvo 
spravedlnosti právě v reakci na naléhavé 
připomínky těchto institucí přistoupilo 
k sepsání návrhu tzv. akutní novely 
občanského zákoníku, která má být odpovědí 
na nejpalčivější problémy spojené s právní 
úpravou svěřenských fondů.

Svěřenským fondem se rozumí vyčlenění 
majetku, o který se posléze stará svěřenský 
správce a je prakticky nemožné zjistit, kdo 
do svěřenského fondu majetek vložil. A to je 
problém. Vrchní státní zastupitelství vytýkalo 
svěřenským fondům jejich nepřehlednou 
vlastnickou strukturu a iniciovalo jejich 
úplné zrušení. Jako jistý kompromis se dle 
novely jeví zavedení evidence svěřenských 
fondů s konstitutivními účinky zápisu.  
Novelizací zákona o veřejných rejstřících má 
být zavedena rovněž povinnost registrace jak 
osoby zakladatele svěřenského fondu,  
tak správce i obmyšleného.

Podle mého názoru se jeví jako 
problematický zejména návrh zákonodárce, 
aby mezi skutečnosti zapisované do 
evidence svěřenských fondů patřil i seznam 
obmyšlených, kterým budou plynout ze 
svěřenského fondu zisky. Tito lidé by tak byli 
vystaveni nepříjemným důsledkům spojeným 
s porušením jejich práva na soukromí.

Meziresortní připomínkové řízení by již 
brzy mělo být ukončeno, návrh by poté měl 
pomalu putovat do Poslanecké sněmovny. 
Nabytí účinnosti novely, pokud projde 
legislativním řízením zásadně nezměněna, 
se plánuje na druhou polovinu letošního 

roku. Tato cílená deanonymizace by  
s velkou pravděpodobností spoustu zájemců  
o využití tohoto institutu odradila.

Daniel Pikal 
+42 251 152 974

Zpráva auditora se 
od roku 2016 výrazně 
změní – poskytne více 
informací
Pokud jste se někdy začetli do zpráv auditora 
k účetní závěrce, připadaly vám podobné 
jako vejce vejci? Napadlo vás, že by auditor 
ze své práce, často čítající nezřídka několik 
týdnů, mohl adresátům zprávy poskytnout 
více užitečných informací?

 Pokyvujete-li souhlasně hlavou, vězte, že 
nová regulace v této oblasti vám vychází 
vstříc. Pro účetní závěrky za rok 2016 již 
budou auditoři postupovat podle nově 
vydaných standardů, které zejména pro 
kótované společnosti výrazně zvyšují 
požadavky na informativnost  
a transparentnost zprávy auditora.

 Nejvýznamnější novinkou je požadavek, 
aby auditoři účetních závěrek kótovaných 
společností podali přehled klíčových 
záležitostí auditu, tedy oblastí, které podle 
jejich názoru nejvýznamněji určovaly 
průběh auditu s vysvětlením, jak byly 
tyto záležitosti řešeny. Více pozornosti 
auditoři rovněž zaměří na problematiku 
předpokladu trvání auditované společnosti 

v dohledné budoucnosti, včetně informací 
zveřejněných k této otázce v účetní závěrce.

 
 Milan Zelený 
 +420 251 152 088 
 

 
 

Volný přístup na trh 
práce pro rodinné 
příslušníky
Novela zákona o pobytu cizinců a s tím 
související novela zákona o zaměstnanosti  
z loňského roku rozšířila možnosti zaměstnat 
cizince, kteří na území již pobývají, avšak 
zatím za jiným účelem než je zaměstnání.  
Vedle cizinců s trvalým pobytem v ČR nebo 
studentů a absolventů českých středních  
či vysokých škol, kteří již k výjimkám  
z povinnosti žádat o pracovní povolení či 
zaměstnaneckou kartu patří, se kategorie 
nově rozrostla o rodinné příslušníky  
s povoleným dlouhodobým pobytem a cizince 
v zácviku (o cizincích v zácviku jsme psali  
v říjnovém čísle 2014). Ačkoli výše jmenované 
skupiny cizinců mohou užívat výjimky  
z povinnosti obstarání si pracovního povolení/
zaměstnanecké karty, zaměstnavatelé nesmí 
zapomínat na splnění informační povinnosti 
vůči příslušnému úřadu práce a to nejpozději 
v den nástupu cizince do zaměstnání.

 
 Jana Zelová 
 +420 251 152 567

Účetnictví
Zaměstnanci
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Studie

PwC pokračuje ve své tradiční roli, kdy zastřešuje všechny aspekty hlasovacího 
procesu od shromažďování hlasovacích lístků až po zachování důvěrnosti 
výsledků. Dlouhodobě zavedený systém PwC zaručuje přesné sečtení všech 
hlasovacích lístků na tajném místě, aby byl zaručen nejvyšší možný stupeň 
důvěrnosti, objektivity a přesnosti. Během celé doby, co Akademie s  PwC  
na sčítání spolupracuje, nedošlo k jedinému bezpečnostnímu pochybení.

Jak to celé probíhá?

Vyplněné hlasovací lístky jsou 
doručeny PwC. Vedoucí sčítacího  
týmu pak ručně zpracují hlasy podle 
pravidel stanovených Akademií.  
V rámci bezpečnostních opatření jsou 
připraveny dvě kompletní sady obálek 
se jmény vítězů. Partneři PwC je 
doručí na místo vyhlášení cen po dvou 
různých tajných trasách. A pro jistotu 
se vedoucí sčítacího týmu naučí jména 
všech vítězů cen Akademie nazpaměť.

Identita vítězů Oscarů je držena  
v tajnosti až do okamžiku vyhlášení 
výsledků v průběhu živého televizního 
přenosu. Během slavnostního 
představení jsou Cullinan a Ruiz  
v zákulisí a vydávají obálky se jmény 
vítězů přímo do rukou jednotlivých 
účinkujících ve chvíli, kdy vcházejí  
na jeviště.

Zpráva o trvale udržitelném podnikání a firemní 
odpovědnosti za rok 2014

PwC ČR reportuje podle mezinárodní metodiky GRI 

* 724 hodin věnovaných dobrovolnictví 

* 1 247 830 Kč na charitativní účely a sponzoring aktivit   
 firemní odpovědnosti

* o 32 % snížení uhlíkové stopy kancelářského provozu  
 na 1 zaměstnance v minulém období

To všechno a mnohem více se dozvíte v našem novém CSR 
reportu, který mapuje aktivity firemní odpovědnosti za finanční 
rok 2014. Report je připravený podle mezinárodní metodiky 
GRI. Nejen tímto příkladem přispíváme k rozvoji nefinančního 
reportingu v Česku.

CSR report je k dispozici i v tištěné podobě (v případě zájmu  
o zaslání tištěné podoby prosím kontaktujte Pavlu Zemanovou  
- pavla.zemanova@cz.pwc.com).

Více podrobností o jednotlivých aktivitách se dozvíte na  
www.pwc.cz/odpovednost

Jaká je naše vize?

Usilujeme o kultivaci českého tržního prostředí prostřednictvím 
podpory etického a udržitelného podnikání.

Chceme hrát klíčovou roli při prosazování odpovědného  
přístupu k podnikání - od kvality našich služeb a budování 
otevřeného pracoviště, až po spolupráci s komunitami  
a problematiku ekologických dopadů naší činnosti. Snažíme se být 
katalyzátorem změn, kdy pomocí svých schopností, vztahů a hlasu 
spolupracujeme s ostatními a ovlivňujeme činnosti, které pomáhají 
ke změně a mají trvalý dopad na svět kolem nás – tyto aktivity jsou 
směrovány zejména na rozvoj trhu a konkurenceschopnosti české 
ekonomiky a na předávání našich znalostí neziskovému sektoru 
prostřednictvím odborného dobrovolnictví.

Naší klíčovou aktivitou jsou mentoringové programy zejména 
zaměřené na nově vznikající sociální podniky.  Pomáháme  
s přípravou podnikatelských plánů, poskytujeme poradenství  
v oblasti financí, daní a práva, a tím napomáháme k udržitelnosti 
a konkurenceschopnosti sociálních podniků v dlouhodobém 
horizontu.

PwC opět střežilo tajemství Oskarů  
- Sčítací proces zastřešuje již 81 let  
 
PwC letos slaví 81 let, po které z pověření americké Akademie filmového 
umění a věd sčítá hlasovací lístky pro udílení Oscarů. Brian Cullinan a Martha 
L. Ruiz, partneři PwC, jsou jediní dva lidé na světě, kteří letos znali vítěze před 
samotným udílením cen. To proběhlo v živém televizním přenosu vysílaném 
americkou stanicí ABC v neděli 22. února 2015 ve 4 hodiny odpoledne 
kalifornského času.

Zpráva o trvale udržitelném podnikání a firemní 
odpovědnosti za rok 2014

Zaměstnanci Studie Zveme vásÚčetnictvíPrávoDaně The Academy
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Zveme vás The Academy

Konference: Trendy v mobilním placení 
18. 3. 2015 v Praze, 9:00-17:00 hod.
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Registrace: www.tuesday.cz/akce/trendy-v-mobilnim-placeni/registrace
PwC je partnerem akce.
Výhodné vstupné za 2800,- bez DPH
Kód: TMP-PwC

Festival: Česká inovace
27. 3. 2015 v Praze, 9:00-17:30 hod.
Národní technická knihovna, Praha 
Technická 6/2710, 160 80 Praha 6
Více informací: www.festival-cin.cz/2015
PwC je partnerem akce.

Snídaně: Změny v účtování výnosů podle IFRS 15
31. 3. 2015 v Praze, 9:00-11:30 hod.
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Registrace: www.pwc.cz/ifrsevent

Snídaně: Alternativní možnosti financování cizím kapitálem
2. 4.2015 9:00-11:30 hod., Praha,  
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Registrace: www.pwc.cz/raisingcapital

Pro více informací a registraci, prosím, navštivte stránky www.pwc.cz/academy. Pokud 
máte jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat Lucii Kašparovou, tel: +420 251 152 035 
nebo napište na the.academy@cz.pwc.com.

www.pwc.cz/academy

Konsolidace – složité skupiny, transakce pod 
společnou kontrolou, konsolidované cash flow   
 

Seminář je zaměřen na konsolidace komplexních skupin podniků a účtování 
změn vlastnického podílu ve společnostech v rámci skupiny během roku 
(postupné akvizice, zvýšení podílu v dceřiné společnosti, částečný prodej 
apod.). Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou a podrobněji 
se budeme věnovat problematice kontroly v případech, kdy kontrola není 
definována dle vlastnického podílu. Probereme i specifika vnitroskupinových 
transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek 
a dopady kapitalizace úrokových nákladů na skupinu. 
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Test na snížení hodnoty nefinančního majetku 
(goodwillu a ostatních fixních aktiv) a rozeznání 
rezerv dle IFRS 
 

První část semináře se věnuje testování hmotného a nehmotného 
dlouhodobého majetku a goodwillu na snížení hodnoty dle IAS 36. Po 
teoretickém úvodu následuje přehled nejčastějších úskalí a ukázka praktického 
výpočtu na základě modelu budoucích peněžních toků. Tématem druhé části 
semináře jsou požadavky standardu IAS 37 týkající se rozeznání a ocenění 
rezerv s důrazem na rezervy na restrukturalizace, odstranění aktiv, nevýhodné 
smlouvy, programy zaměstnaneckých výhod, apod. Na praktických příkladech 
je ukázána aplikace základního principu, tj. existence současného závazku jako 
výsledku minulých událostí. 
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