
 Oprava výše DPH 
u pohledávek za 
dlužníky v insolvenci 
znovu jinak
Nejvyšší správní soud (NSS) zpochybnil 
dosavadní správní praxi týkající se 
opravy výše DPH u pohledávek za 
dlužníky v insolvenci. Doposud bylo 
ustanovení § 44, odst. 1 zákona  
o DPH vykládáno ze strany Ministerstva 
financí a Generálního finančního 
ředitelství tak, že oprava byla možná 
u pohledávek, které byly v době 
úpadku starší než 6 měsíců. NSS 
však nyní dospěl k závěru, že opravu 
lze uskutečnit pouze u pohledávek, 
které vznikly nejvýše 6 měsíců před 
rozhodnutím o insolvenci. V návaznosti 
na rozhodnutí soudu doporučujeme 
zrevidovat pohledávky, kterých by se 
mohl rozsudek NSS dotýkat, a které by 
tak mohly skýtat příležitost ke snížení 
daně.

 

 Martin Diviš 
 +420 251 152 574

 Spotřební daň  
z tabákových 
výrobků vzroste
Zvýšení spotřební daně se bude týkat 
jak cigaret, tak i doutníků, cigarillos 
a sypaného tabáku a mělo by mít 
rovnoměrný dopad na všechny cenové 
kategorie cigaret. Dle předloženého 
návrhu by se spotřební daň v případě 
cigaret měla od roku 2016 zvýšit  
o 3 Kč na krabičku, což bude 
představovat nárůst ceny krabičky 
cigaret zhruba o 3,60 Kč. Vyplývá 
to z připravované novely zákona o 
spotřebních daních, kterou zveřejnilo 
Ministerstvo financí a dle které by mělo 
dojít ke zvýšení spotřební daně ve třech 
krocích, s účinností od ledna 2016, 
ledna 2017 a ledna 2018.

Důvodem zvýšení spotřební daně  
z cigaret je nutnost splnění 
minimálních požadavků zdanění 
stanovených evropskou směrnicí. 

 
 

 
 Pavla Polanská 

 +420 251 152 628

 Volba práva 
pro vypořádání 
pozůstalosti a daně
Cizí státní příslušníci s obvyklým pobytem 
v České republice a občané ČR s obvyklým 
pobytem v zahraničí si mohou od srpna 
2015 vybrat, zda bude veškerá jejich 
pozůstalost vypořádána podle práva státu 
jejich obvyklého pobytu anebo podle 
práva státu, jehož jsou příslušníky. Dnem 
17. 8. 2015 se totiž stává účinným  
a přímo použitelným nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012. 

Můžeme vám pomoci zjistit a porovnat 
daňové dopady takové volby na 
pozůstalost a také poskytnout související 
právní poradenství a služby.

 Peter Chrenko 
 +420 251 152 600

 E-knihy patří do 
základní sazby DPH, 
rozhodl Evropský 
soudní dvůr
Na e-knihy nemohou členské státy 
uplatňovat sníženou sazbu DPH jako na 
tištěné knihy. Takový je výsledek sporu, 
který vyvolala Evropská komise s Francií  
a Lucemburskem, které považovaly  
e-knihy za ekvivalent tištěných knih  
a uplatňovaly na ně sníženou sazbu DPH. 
Podle Evropského soudního dvora se ale 
v případě e-knih nejedná o zboží, nýbrž 
o elektronicky poskytované služby, které 
musí být dle EU směrnice o DPH zdaněny 
základní sazbou DPH.

 

 Martin Diviš 
 +420 251 152 574

www.pwc.cz/tbnTax, Legal & Business News
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Daňové řízení: 
„Zločin a trest“  
 v elektronickém 
podání 
O nové povinnosti elektronického 
podávání tzv. formulářových podání (např. 
daňová přiznání) jsme vás informovali 
již v lednovém vydání TBN. V této 
souvislosti je třeba upozornit na to, že 
daňový řád rozlišuje „plnohodnotné“ 
(tzv. kvalifikované) a „neplnohodnotné“ 
(tzv. nekvalifikované) elektronické 
podání. Formulářové podání přitom lze 
dle výslovného znění zákona učinit pouze 
kvalifikovaným způsobem. 

„Plnohodnotnou“ elektronickou formou 
formulářového podání je pouze datová 
zpráva odeslaná buď z datové schránky 
anebo z Daňového portálu s přihlašovacími 
údaji do datové schránky podatele nebo  
s uznávaným elektronickým podpisem. 

„Neplnohodnotnou“, avšak často 
používanou formou elektronického 
podání, je odeslání z Daňového portálu bez 
identifikace podatele přihlašovacími údaji 
do datové schránky i bez elektronického 
podpisu a následné (do 5 dnů) písemné 
potvrzení dokumentem vytvořeným 
Daňovým portálem. 

Finanční správa nyní oznámila, že 
po přechodné období roku 2015 
bude akceptovat i tiskopisy podané 
„neplnohodnotnou“ elektronickou formou, 
tzn., nebude vyzývat k odstranění vad 
podání ani ukládat pokutu.  

 Radek Buršík 
+420 251 152 509

 Bitcoiny a daně... 
Bitcoin jako virtuální, decentralizované 
a deregulované platidlo funguje v rámci 
veřejného internetu již několik let. Již není 
pouze platebním prostředkem využívaným 
pro uzavřené kruhy či zájmové skupiny na 
webu, ale prosazuje se v reálné ekonomice 
jako alternativa současných měn. Regulátor 
v České republice (Česká národní banka) 
kryptoměny za skutečnou měnu ani za 
elektronické peníze nepovažuje. Právně lze 
tak vztah v rámci bitcoinových obchodů 
přirovnat spíše ke směně zboží tzv. barteru. 
Pokud však člověk v bitcoinové transakci 
získá větší hodnotu, než tu, kterou do ní 
vložil, měl by zisk přepočítat na koruny  
a následně zdanit a, pokud jde o plátce 
DPH, uhradit DPH z prodaného zboží, 
i když kupující platí bitcoiny. Prvním 
náznakem regulace tohoto problému je 
metodický pokyn Ministerstva financí ČR 
(zde).

 
Marek Kreisl 
+420 251 152 906

Nejistota ohledně 
formy plných mocí
Již po necelém roce účinnosti nového 
občanského zákoníku se před Nejvyšší 
soud ČR dostal případ zabývající se 
problematickou otázkou formy plných 
mocí, která zejména v podnikatelské praxi 
se zahraničním prvkem působí značné 
problémy.

Nejvyšší soud podal ve svém rozhodnutí 
výklad k § 441 odst. 2 nového občanského 
zákoníku, podle kterého musí být plná moc 
k právnímu jednání, pro něž zákon vyžaduje 
zvláštní formu, udělena v téže formě. Má-li 
být tudíž právní jednání učiněno ve formě 
notářského zápisu, měla by tuto formu mít i 
plná moc. Chtěl-li tak například zahraniční 
zakladatel založit v České republice novou 
společnost prostřednictvím služeb advokáta, 
musel v krajních případech přijet do České 
republiky, aby zde před notářem zmocnil 
svého advokáta, který poté v jeho zastoupení 
proces založení dokončil. Takovýto postup 
oslaboval samotný smysl zastoupení  
a představoval u zahraničních subjektů často 
obtížně překonatelné překážky.

Nejvyšší soud vyložil, že plná moc udělená 
k právnímu jednání, pro které zákon 
vyžaduje formu notářského zápisu o právním 
jednání, není neplatná pro nedostatek formy 
vyžadované zákonem, není-li pochyb o 
tom, kdo (která osoba) plnou moc udělil. V 
praxi to znamená, že i tehdy, je-li plná moc 
udělována k právnímu jednání, které musí 
mít formu notářského zápisu, postačí, je-li 
udělena písemně a je-li současně podpis 
zmocnitele úředně ověřen. 

Nicméně je nutno podotknout, že chvíli 
potrvá, než se rejstříkové soudy začnou 
tímto rozhodnutím řídit. Navíc, mnozí 
notáři i nadále vyžadují plnou moc ve formě 

notářského zápisu s odůvodněním, že se 
rozhodnutí Nejvyššího soudu vztahovalo 
pouze na případy zakládání obchodních 
korporací a jeho závěr se nedá vztáhnout 
obecně na formu plných mocí. 

Ačkoliv bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu 
podnikatelskou sférou v celku pozitivně 
přijato, právní jistotu do výkladu sporného 
paragrafu § 441 odst. 2 občanského 
zákoníku nepřineslo. Nezbývá, než si počkat 
na novelu občanského zákoníku, která by 
měla odstranit výkladové problémy změnou 
předmětného ustanovení.

Daniel Pikal 
+420 251 152 974

Nová služba: 
personální strategie 
pro malé a střední 
firmy
Malé a střední firmy si často nemohou 
dovolit vynakládat vysoké finanční 
prostředky na vlastní tým HR odborníků. 
S růstem společnosti je však nutné kromě 
náboru zaměstnanců zajistit a správně 
nastavit také odpovídající HR strategii 
či systém rozvoje zaměstnanců a jejich 
odměňování. Realita však bývá taková, že 
HR strategií se takové firmy nezabývají vůbec 
a řeší pouze nejnutnější administrativu. 
Efektivním řešením pro mnohé společnosti 
může být outsourcování HR funkce. Firmě 
přinese úspory v podobě nákladů na stálého 
zaměstnance, širokou škálu know-how 

velkých společností a pravidelnou podporu 
bez nutnosti několikaměsíční adaptace, která 
je nutná v případě nového zaměstnance. 

Jako novinku začal takové služby nabízet 
tým zkušených HR profesionálů PwC. 

Společnostem pomůže mimo jiné:

•  efektivně plánovat množství a strukturu 
zaměstnanců

•  nastavit systém hodnocení a měření 
výkonu

•  připravit strategii zaměstnaneckého 
rozvoje

•  naplánovat cílené rozvojové a vzdělávací 
programy provázané s reálnou potřebou 
firmy

• připravit program následnictví
•  s dalšími činnostmi potřebnými ke 

stabilizaci, rozvoji a efektivnímu vedení 
firmy 

  Andrea Linhartová 
- Palánová 
 +420 251 152 568
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Pražští hoteliéři těží ze slabého kurzu 
české měny. Letos navíc poptávku po 
hotelových službách posílí několik 
významných sportovních událostí, 
zejména mistrovství světa v hokeji. 
Rusko-ukrajinský konflikt způsobil 
pokles poptávky klientů z těchto zemí, 
nahrazují je však hosté z ostatních zemí 
Evropy, Ameriky a Asie. Průměrná cena 
za jeden hotelový pokoj v Praze dosáhla 
loni 1982 Kč, letos podle předpovědi 
vzroste o necelá 2 % na přibližně 2018 
Kč. Česká metropole však zůstane po 
Portu stále nejlevnějším ze sledovaných 
evropských velkoměst.

Za očekávaným růstem evropského 
hotelového byznysu stojí lepšící se vývoj 
ekonomiky a s ním i oživení služebních 
cest. Již rok 2014 byl pro evropské 

hotelnictví úspěšný. Evropa loni přivítala 
o 20 milionů zahraničních turistů více 
než v roce 2013. Vyšší meziroční růst 
studie očekává letos u téměř všech 
sledovaným měst s výjimkou Ženevy, 
Curychu a Moskvy. Na švýcarská města 
dopadlo skokové posílení franku, které 
výrazně zdražilo ubytování zahraničním 
návštěvníkům. Moskva pociťuje dopady 
mezinárodních sankcí.

 
 

Jan Musil 
+420 251 152 160

 2014 2015* 2016*
1. Londýn (83,0 %) Londýn (84,3 %) Londýn (84,6 %)
2. Edinburgh (80,4 %) Edinburgh (81,0 %) Edinburgh (81,3 %)
3. Paříž (80,3 %) Paříž (80,5 %) Paříž (80,9 %)
4. Dublin (78,3 %) Dublin (79,6 %) Dublin (80,2 %)
5. Amsterdam (77,2 %) Amsterdam (78,1 %) Amsterdam (78,4 %)
6. Belfast (76,1 %) Belfast (76,8 %) Belfast (77,6 %)
7. Berlín (74,2 %) Berlín (74,4 %) Berlín (75,0 %)
8. Curych (73,2 %) Barcelona (73,5 %) Vídeň (74,3 %)
9. Barcelona (73,0 %) Vídeň (73,2 %) Barcelona (74,1 %)
10. Vídeň (72,0 %) Curych (73,0 %) Lisabon (73,5 %)

Generální ředitelé obecně nepovažují rychlost technologických změn za 
velkou hrozbu pro svou firmu, nicméně 70 % dotázaných plánuje letos 
zvýšit investice do digitálních technologií a téměř 60 % chce zlepšit 
využívání technologií stávajících.

Procesy ve firmách se automatizují. Proto generální ředitelé vidí v 
rámci zvyšování konkurenceschopnosti největší prostor v efektivnějším 
využívání technologií.

Sociální média, big data a mobilní technologie již přispívají ke vzniku 
zcela nových obchodních modelů a získávání konkurenční výhody. 
Záleží jen na rozhodnutí nejvyššího managementu, jako ambasadora 
těchto změn, zda budou digitální technologie zavedeny a umožní získání 
konkurenční výhody či sníží náskok konkurence. 

Je nevyhnutelné si uvědomit, že dříve nebo později firmy na nové 
technologie přejdou a nejvíce ztratí ty, které budou nuceny tak učinit 
kvůli tlaku konkurence, a ne z vlastního, managementem podporovaného, 
rozhodnutí.

Podívejte se, jak to vidíme my v PwC na www.worldinbeta.com.

Hodláte v příštím roce zvýšit investice  
do digitálních technologií?

Viktor Nagy 
+420 251 152 061

Trendy evropského hotelnictví: 
Průměrná cena pražských hotelů 
letos překoná 2000 Kč 
 Studie PwC Trendy evropského hotelnictví 2015 a 2016 (European cities hotel 
forecast for 2015 and 2016) sleduje 20 významných evropských měst, kde 
analyzuje průměrné výnosy a obsazenost hotelů.

Průměrná obsazenost pražských hotelů loni dosáhla 70,5 %, což je nejvíce od 
roku 2007, a dle studie by měla letos vzrůst na 72 %. Z pohledu hoteliérů by 
letos měla Praha patřit mezi pět nejzajímavějších měst v Evropě. 

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015:  
70 % firem letos zvýší investice do digitálních technologií
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Ne, investice do digitálních
technologií neplánujeme

zvyšovat

Ano, zejména z důvodu
nového přístupu k zákazníkům

Ano, zejména z důvodu
zavádění nových produktů

Ano, zejména z důvodu
efektivnějšího přístupu

 k zákazníkům
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komunikace se zaměstnanci a

zvýšení jejich výkonnosti

Ano, zejména z důvodu lepšího
řízení interních procesů

Ano, zejména z důvodu
zlepšení logistiky a řízení

dodavatelů

Zaměstnanci Studie Zveme vásPrávoDaně The Academy
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Konference: NGO Day - Den pro neziskovky
15. 4. 2015 v Praze
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Registrace zde 

Odborný seminář:  
Specifické transakce nejen pro DPH specialisty
20. 4. 2015 v Praze, 9:00 - 13:00
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Registrace: dph.seminare@cz.pwc.com

Odborný seminář:  
Development in the transfer pricing area
20. 4. 2015 v Praze, 9:00 - 12:00 
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Registrace: andrea.klirova@cz.pwc.com

Odborný seminář:  
Mezinárodní obchod se zbožím z pohledu DPH
27. 4. 2015 v Praze, 9:00 - 13:00
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Registrace: dph.seminare@cz.pwc.com

Konference: POTIFOB Project Management Day 2015
30. 4. 2015 v Praze, 9:00 - 16:30
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Registrace: http://pmday.potifob.cz/
Slevový kód pro vás: „PMD 01“
PwC je partnerem akce.

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

Dubnové semináře z oblasti daní, IFRS a Lean Six Sigma 

Převodní ceny (9. dubna 2015) 
Seminář vás seznámí s metodikou převodních cen, porozumíte principu tržního 
odstupu, metodice OECD i posledním požadavkům definovaným iniciativou BEPS. 
Naučíte se, jak nastavit politiku převodních cen a jak sestavovat českou dokumentaci 
převodních cen, osvěžíte si obsah metodických pokynů Ministerstva financí 
související s převodními cenami i zpráv EU JTPF. V neposlední řadě vám ukážeme, 
jak samostatně řídit riziko v oblasti převodních cen i jak se připravit na očekávanou 
vlnu daňových kontrol zaměřených na oblast převodních cen. 

  Datum: 9. dubna 2015 
Cena: 5 900 Kč + DPH 
Jazyk: český

Lean Six Sigma – Yellow Belt  
(13. - 14. dubna 2015) 
 
Tento kurz vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma 
a provede vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC(Define, Measure, Analyze, 
Improve, Control). Během kurzu porozumíte jednotlivým druhům plýtvání (defekty, 
nadprodukce, čekání, nevyužití lidského potenciálu, doprava, zásoby, pohyby, 
zbytečné procesy) a absolvujete simulační hru pro pochopení efektů variability. Dále 
získáte základní přehled o cyklu zlepšování procesů, základních nástrojích Lean Six 
Sigma. Praktickou součástí jsou také případové studie. 

 Datum: 13. – 14. dubna 2015 
 Cena: 9 900 Kč + DPH 
 Jazyk: český

Semináře z oblasti IFRS 
 
V dubnu vás čekají hned dva IFRS semináře. Prvním je Vykazování výnosů dle 
IFRS a představení nového standardu IFRS 15, který se koná 22. dubna.  
V závěru měsíce je pro vás potom připraven seminář Účtování leasingů a nájmů 
dle IFRS a českých účetních standardů, dopad plánované novely IAS 17, a to 28. 
dubna.

 Cena: 9 900 Kč + DPH 
 Jazyk: český

© 2015 PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 
V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje 
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