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Lístky na hokej a jejich zdanění
Dostanete-li od zaměstnavatele vstupenku na hokej, daň z ní neplatíte. Jako dárek obchodnímu 
partnerovi si lístky z daní odečíst nemůžete.
Mistrovství světa v hokeji se blíží. Lístky na hokej mohou být vítaným dárkem pro zaměstnance či obchodní partnery. 
A co teprve vzít významného zákazníka přímo na stadion a sledovat zápas společně. Zní to lákavě, ale jaké to bude 
mít dopady na daňové povinnosti zaměstnance či firmy? 
Jsou vstupenky na MS v ledním hokeji zdanitelným příjmem zaměstnanců? 
Dostanete-li od zaměstnavatele lístek na hokej, daň z něj neplatíte. Zaměstnanecký benefit ve formě vstupenek na 
sportovní akci nepředstavuje zdanitelný příjem a není předmětem odvodů na veřejnoprávní pojištění, a to ani na 
straně zaměstnavatele. Podmínkou je to, že se jedná o nepeněžní plnění, tj. poskytnutí vstupenky, nikoliv poskytnutí 
peněz na její koupi. Související náklad je pro zaměstnavatele daňově neuznatelný. 
Co když společnost pozve svého obchodního partnera na hokej? 
Daňový základ si tím nesníží. Jedná se o daňově neúčinný výdaj společnosti vynaložený na reprezentaci.
Jaký je daňový dopad na zaměstnance, který na akci doprovází klienta? 
Jedná se o výkon zaměstnání a návštěva sportovní akce zaměstnancem, který doprovází a jedná s klientem, 
nepředstavuje zdanitelný příjem.
Co když obchodnímu partnerovi darujeme vstupenky? 
Z daní si nic neodečteme. Jedná se o daňově neúčinný výdaj společnosti.
Pokud pozveme klienta na sledování hokeje do restauračního zařízení? 
Výdaje na občerstvení při společném sledování hokejového zápasu nepředstavují daňově uznatelný náklad 
společnosti. Pronájem salonku je možné posoudit jako daňově uznatelný náklad pouze pokud se jedná o obchodní 
jednání.
A když pozveme klienta na sledování hokeje k nám do kanceláře? 
Zde si z daní neodečteme nic. Ani výdaje na občerstvení spojené se společným sledováním hokejového zápasu 
nepředstavují daňově uznatelný náklad společnosti.

Tomáš Hunal 
+420 251 152 516

Přehled transakcí se 
spojenými osobami  
– nejčastější dotazy
Finanční správa zveřejnila odpovědi na 
nejčastější dotazy k přehledu transakcí se 
spojenými osobami. Potvrdila, že povinnost 
podat přílohu nemají stálé provozovny, např. 
organizační složky daňových nerezidentů. 
Na druhou stranu přílohu musí vyplňovat 
společnosti, které jsou příjemcem investičních 
pobídek ve formě slevy na dani. Společnost 
tedy vykazuje lokální i přeshraniční transakce 
se spojenou osobou po celé období od udělení 
příslibu investiční pobídky až do uplynutí 
lhůty pro čerpání pobídky. 

Finanční správa rovněž vyjasňuje způsob 
vyplňování přílohy, např. při pořízení 
dlouhodobého majetku během několika 
zdaňovacích období, při pořízení zásob, 
při obdržení bezúplatných plnění, nebo jak 
postupovat v souvislosti s časovým rozlišením. 
Vysvětluje pojem licenční poplatky i úvěrové 
finanční nástroje. Řada praktických otázek 
však stále zůstává nedořešena. 

Natalia Pryhoda 
+420 251 152 647

Více o hokejovém MS na straně 3
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Převodní ceny: daňoví 
úředníci klepou na 
dveře
Rostoucí zájem finanční správy o převodní 
ceny stále pokračuje. Specializovaný 
finanční úřad (SFÚ) před několika týdny 
oznámil celoplošné kontroly převodních 
cen u nadnárodních společností.  
Územní pracoviště finančních úřadů  
i SFÚ nyní zahajují místní šetření  
v této oblasti. Finanční správa posílá 
společnostem seznam požadovaných 
dokumentů a sjednává si schůzky se 
zástupci společností. Místní šetření 
může trvat i několik dní a je velmi 
detailní. Tým úředníků kontroluje 
nastavení vnitroskupinových transakcí 
a relevantních smluv. Zaměřují se 
převážně na tzv. management fees, 
licenční poplatky nebo na funkce a rizika 
společnosti. Požadují předložení faktur  
a jiných účetních dokladů, případně 
zjišťují, kdo skutečně ve skupině 
rozhoduje. V rámci místního šetření 
nemůže dojít k doměření daně, k tomu 
slouží výhradně institut daňové kontroly. 
Přesto doporučujeme šetření nepodcenit  
a otázkám správce daně věnovat 
patřičnou pozornost. Všechny zjištěné 
skutečnosti budou zaprotokolovány, 
budou součástí daňového spisu a mohou 
vést k dalším krokům správce daně (např. 
zahájení daňové kontroly). Následně pak 
mohou být využity i při doměření daně. 

 Natalia Pryhoda 
+420 251 152 647

Riziko zrušení 
povolení v oblasti 
spotřebních daní
Od ledna 2015 došlo ke zpřísnění podmínek 
pro vydání všech povolení dle zákona 
o spotřebních daních, jako například: 
povolení k provozování daňového skladu, 
povolení k přijímání a užívání vybraných 
výrobků osvobozených od daně, povolení 
oprávněného příjemce apod.

Povolení vydaná do konce roku 2014 
zůstávají v platnosti, ale jejich držitelé mají 
povinnost do konce června 2015 prokázat 
splnění nových podmínek pro udělení 
příslušného povolení. Pokud v uvedené 
lhůtě nebudou nové podmínky prokázány a 
splněny, zahájí celní úřad řízení vedoucí ke 
zrušení povolení z moci úřední. 

Seznam dodatečných podmínek, jejichž 
splnění je třeba celnímu úřadu prokázat, 
je poměrně obsáhlý, jedná se například 
o podmínku spolehlivosti a ekonomické 
stability. Doporučujeme proto řešení tohoto 
problému neodkládat.

 
Martin Diviš 
+420 251 152 574

 
Rozšíření automatické 
výměny informací  
v oblasti daní 
Evropská unie připravila soubor 
nástrojů k boji proti daňovým únikům. 
Již nyní probíhá mezi členskými státy 
automatická výměna informací o příjmech 

ze zaměstnání, odměnách ředitelů, 
produktech životního pojištění, důchodech 
a o vlastnictví nemovitých věcí a příjmech 
z nich. Letos nabyla účinnosti směrnice, na 
jejímž základě má od roku 2016 docházet 
mezi členskými státy EU k automatické 
výměně informací shromažďovaných 
finančními institucemi o účtech, jejich 
zůstatcích, výnosech a majitelích včetně 
ovládajících osob. Stejná opatření se však  
z iniciativy USA a OECD postupně 
uplatňují v celosvětovém měřítku a od 
roku 2018 by se na automatické výměně 
informací měly podílet téměř všechny státy 
kromě zemí, jako jsou Bahrajn, Cookovy 
ostrovy, Nauru, Panama a Vanuatu. 

V současnosti je projednáván návrh, který 
zavádí automatickou výměnu informací o 
závazných posouzeních, dohodách  
a obdobných předběžných aktech 
vydaných nebo přijatých orgány správy 
daní členských států EU v oblasti 
převodních cen a přeshraničních transakcí. 
Na rozdíl od údajů o příjmech a majetku, 
které se poskytují jen členskému státu, 
jehož rezidentem je vlastník majetku nebo 
poživatel příjmu, budou tyto informace 
dostupné všem členským státům.

Připraven je i návrh nové směrnice proti 
„praní špinavých peněz“, který počítá se 
vznikem rejstříku informací o skutečných 
vlastnících („beneficial owners“) 
právnických osob, svěřenského fondu, 
fundace a obdobných sdružení majetku. 
Rejstřík by měl být veřejně přístupný 
online, pod podmínkou zajištění ochrany 
osobních údajů. V neposlední řadě se 
také chystá nové nařízení o informacích 
doprovázejících převody peněžních 
prostředků. Na zmíněná opatření budou 
navazovat prováděcí a vnitrostátní 
předpisy.

Radek Buršík 
+420 251 152 509

Hypotéka? Raději  
v příštím roce
Hypoteční úvěr je v současné době 
vyloučen z působnosti zákona  
o spotřebitelském úvěru a nevztahují 
se na něj ochranné prvky evropského 
spotřebitelského práva. EU proto v 
nedávné době ve snaze odstranit tento 
nedostatek přijala novou směrnici  
o smlouvách o spotřebitelském úvěru na 
nemovitosti určené k bydlení (dále jen 
směrnice). Nově zavádí:

Předčasné splacení úvěru 
Spotřebitel na základě této směrnice 
bude mít nově právo předčasně splatit 
úvěr, aniž by mohl být za využití tohoto 
svého práva penalizován (tzv. poplatek 
za předčasné splacení). Věřitel ovšem 
bude mít na druhou stranu nárok na 
spravedlivé a objektivní odškodnění 
nákladů, pokud k předčasnému splacení 
úvěru dojde. Jedním ze zamýšlených 
důsledků tohoto práva by mělo být snazší 
a levnější refinancování již poskytnutých 
hypoték. 

Informační povinnosti věřitele 
Spotřebitel by měl být v dostatečném 
předstihu před uzavřením smlouvy 
prostřednictvím standardizovaného 
formuláře zdarma seznámen s 
informacemi sloužícími k porovnání 

úvěrů, které jsou na trhu k dispozici. 
Tím bude mít spotřebitel možnost 
kvalifikovaně se rozhodnout, zda 
konkrétní úvěrovou smlouvu uzavře. 
Předepsaný obsah standardizovaného 
formuláře nezahrnuje pouze výši úroku 
úvěru, ale mimo jiné také modelový 
příklad splácení úvěru či RPSN (roční 
procentní sazba nákladů).

Věřitel by měl k takovému rozhodnutí 
poskytnout spotřebiteli lhůtu na 
rozmyšlenou, a to v délce 7 dní od 
chvíle, kdy mu poskytne předsmluvní 
informace. Otázka, zda se tato lhůta bude 
vztahovat i na možnost odstoupení od 
již uzavřené smlouvy či pouze na lhůtu 
před uzavřením smlouvy, je ponechána 
českému zákonodárci.

Členské státy jsou povinny směrnici 
implementovat nejpozději do 21. března 
2016. Implementaci směrnice do českého 
právního předpisu zaštiťuje Ministerstvo 
financí, které v současné době po 
ukončení veřejné konzultace připravuje 
paragrafové znění návrhu zákona. 
Důsledky této směrnice ale v mnohém 
spotřebitelé pocítí jistě dříve. Bankovní 
praxe se totiž na v mnohém striktnější 
úpravu připravuje již nyní.

 

 
Daniel Pikal 
 +420 251 152 974
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Studie

Poradenská společnost PwC analyzovala předpoklady jednotlivých zemí pro úspěch na 
mistrovství světa v hokeji, které začíná 1. května v Praze. Statistická analýza, zohledňující 
mimo jiné historické výsledky na šampionátech v posledních 20 letech, počty stadionů, 
registrovaných hokejistů, demografické a ekonomické ukazatele či průměrnou roční 
teplotu, favorizuje domácí Českou republiku. Stříbro by měl získat tým Ruska a bronz 
Kanada, které v boji o třetí místo porazí Švédsko. Černým koněm šampionátu budou 
Švýcaři, kteří zatím nenaplňují svůj potenciál.

Skóre jednotlivých zemí zohledňuje nejenom medailový zisk, ale jakékoli umístění na 
šampionátu. Model vychází z veřejně dostupných dat Mezinárodní hokejové federace 
(IIHF) obsahujících údaje o počtu registrovaných hráčů (mužů, žen a juniorů), 
registrovaných rozhodčích a stadionů v každé členské zemi. 

Následně byl model použit pro odhadnutí bodového zisku reprezentačních mužstev 
tak, jak by dle získaných dat měl vypadat. Výsledkem je jednak pořadí založené na 
odhadované „výkonnosti“ jednotlivých zemí v ledním hokeji a jednak rozdělení zemí na 
dvě skupiny – země, které jsou historicky na mistrovstvích úspěšnější, než by dle našich 
zjištění měly být, a země, které naopak svůj hokejový potenciál nenaplňují dostatečně,  
a mohou tak být černými koňmi soutěže.

Pavel Jankech 
+420 251 151 336

Češi porazí ve finále o hokejové zlato Rusko, třetí skončí Kanada 
 
Analýza PwC vychází z historických výsledků i podmínek pro hokej jednotlivých zemí

„Pomocí analytických nástrojů a postupů, kterými běžně 
řešíme byznysové problémy našich klientů, jsme se snažili 
odhalit, kdo má největší šanci zvítězit na mistrovství světa. 
Princip je podobný, sestavíte model, do kterého zahrnete vlivy, 
které můžou mít na výsledek největší dopad.“

„Data jsme doplnili o proměnné, které podle nás ovlivňují předpoklady 
země pro úspěch v ledním hokeji. Zajímavé je, že ekonomické a 
demografické faktory jako hrubý domácí produkt nebo počet obyvatel 
nejsou dle modelu statisticky významné a výkonnost neovlivňují. Naopak 
nepřekvapí, že relevantní je průměrná roční teplota, neboť existuje 
předpoklad, že severně položené, a tedy chladnější země, bývají úspěšnější 
než jižní země. Druhou statisticky významnou proměnnou je údaj, 
kolikrát byla daná země a pořadatelem mistrovství světa v ledním hokeji. 
Zde vycházíme z předpokladu, že země, kde je hokej a mistrovství světa 
populární, by v něm měly být také úspěšné.“
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Zveme vás The Academy

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“

HR MEETING (6. ročník): BYZNYS V SÍTÍCH
Nové formy komunikace a spolupráce, virtuální řízení lidí.
Datum: 28. 5. 2015, 9:00 – 15:00
Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Více informací zde
PwC je odborným garantem akce.

Digitalizace 2.0 - Zrychlete váš byznys
2. ročník konference věnovaný tématu digitalizace jako služba
Datum: 3. 6. 2015, 9:00 – 12:30
Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Konference je primárně určena pro strategické lídry  
a finanční ředitele organizací.
Registrace na: www.pwc.cz/digitalizace
PwC je odborným garantem 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

Project Management Professional:
PMP intenzivní přípravný kurz 
 
Kurz z vás nejen udělá lepšího projektového manažera, ale také vás důkladně 
připraví na zkoušku PMP (Project Management Professional) formou unikátních 
her, aktivit a technik cvičení, které jsou navrženy tak, aby zrychlily proces učení a 
pomohly vám si nové znalosti zapamatovat. Ihned po absolvování budete schopni 
skládat zkoušku PMP bez větší potřeby dalšího samostudia. Součástí kurzu jsou 
studijní materiály nakladatelství Rita Mulcahy (RMC).

 

  Datum: 19. - 22. května 2015 
Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Prague 4 
Čas: 8.00 – 18.00 
Cena: 25 000 Kč + DPH 
Jazyk: anglický

© 2015 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.

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
nám. Svobody 20,  602 00 Brno
+420 542 520 111

Kancelář Ostrava
Zámecká 20, 702 00 Ostrava
+420 595 137 111
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