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OECD vydalo 
finální zprávy 
v projektu BEPS

OECD vydalo finální doporučení v rámci 
projektu Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS). Projekt BEPS vznikl v roce 2013 
z důvodu zvyšujícího se tlaku na boj proti 
agresivnímu daňovému plánování. 
Postupně do něj byly však včleněny 
i nedostatečně specifikované oblasti 
mající dopad na přeshraniční transakce 
jako digitální ekonomie či převodní ceny 
zejména týkající se nehmotného majetku. 

Celkem 15 finálních zpráv pro konkrétní 
akční body obsahuje doporučení, která 
by měla vést k omezení schopnosti 
některých podniků používat metody 
agresivního daňového plánování pro 
snížení celkového daňového zatížení. 
Navržení směřují jak k úpravě modelové 
smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 
(včetně komentáře), tak ke změnám 
v lokálních předpisech dotčených zemí 
a zavedení povinné výměny informací 
mezi daňovými správami 
jednotlivých zemí.

České podniky změnu zaznamenají 
především v zavedení nové vykazovací 
povinnosti pro podniky s obratem nad 
750 mil. eur (tzv. Country-by-Country 
Report, poprvé za období roku 2016). 
Tato vykazovací povinnost se bude 

nepřímo týkat také všech českých 
podniků, které jsou součástí 
nadnárodních korporací, neboť budou 
povinně reportovat údaje své mateřské 
společnosti. Zároveň dojde k úpravě 
způsobů stanovení převodních cen 
u transakcí nehmotného majetku, 
manažerských služeb a přesunu funkcí 
a rizik v rámci nadnárodních korporací. 

Vzhledem k tomu, že je na úrovni OECD 
aktivně diskutován způsob implementace 
závěrů a doporučení dle jednotlivých 
akčních bodů na nadnárodní úrovni, je 
možné, že v následujících letech dojde 
k úpravě dotčených oblastí mezinárodní 
smlouvou nadřazenou aktuálním 
smlouvám o zamezení dvojímu zdanění. 
Tímto by se stala jednotlivá ustanovení 
zahrnutá v takovéto multilaterální 
úmluvě po přijetí v rámci legislativního 
procesu konkrétní země přímo závazná. 

Plánované změny 
v oblasti daně 
z nabytí nemovitostí 
od roku 2016

Vláda projednala a schválila návrh novely 
zákonného opatření o dani z nabytí 
nemovitých věcí. Navrhovaná účinnost 
novely byla oproti původnímu datu 
(1. leden 2016) posunuta 
na 1. dubna 2016.

Mezi nejvýznamnější navrhované změny 
patří:

• sjednocení osoby poplatníka – nově 
bude poplatníkem vždy nabyvatel 
nemovité věci;

• zdanění nabytí inženýrských sítí bude 
omezeno pouze na nabytí vlastnického 
práva k takovým částem či součástem 
inženýrských sítí, které splňují definici 
budovy podle katastrálního zákona;

• osvobození prvního úplatného nabytí 
nových staveb a jednotek se bude 
vztahovat pouze na první úplatné 
nabytí stavby a jednotky dokončené 
nebo užívané, bez ohledu na to, 
kolikrát byly takové stavby a jednotky 
převedeny jako rozestavěné;

• rozšíření předmětu daně na případy 
smluvního prodloužení práva stavby –
touto změnou by mělo být do 

budoucna zabráněno nežádoucím 
snahám o daňovou optimalizaci.

Ostatní změny zahrnují například 
zjednodušení postupu při stanovení 
základu daně u směny nemovitých věcí 
a dále úpravu vyloučení přeměn 
právnických osob z předmětu daně. Nově 
nebudou zdaňovány nejenom přeměny 
obchodních korporací, ale i jiných 
právnických osob. Naproti tomu se však 
navrhuje, aby změna vlastnictví nemovité 
věci při převodu jmění na společníka 
zdanění podléhala.

Ačkoliv se o novele jedná již od března, 
v rámci připomínek se stále nepatrně 
měnila a teprve nyní bude předložena 
do poslanecké sněmovny.
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Interní reorganizace 
skupiny společností 
bude třeba plánovat 
pečlivěji

Nejvyšší správní soud zamítl jedno 
z dovolání proti rozhodnutím krajských 
soudů a definitivně tak odmítl daňovou 
uznatelnost úroků plynoucích z úvěrů 
a půjček vzniklých při vnitřní 
reorganizaci a fúzi několika společností 
v rámci skupiny společností. Orgány 
daňové správy dovodily, že se v daném 
případě jedná o zneužití práva a že 
reorganizace skupiny společností 
v podstatě neměla jiný důvod než získání 
neodůvodněné daňové výhody. 

NSS se ztotožnil s názorem správce 
daně a krajského soudu, kteří ve věci 
rozhodovali. Předchozí rozhodnutí 
krajského soudu se opírá zejména o fakt, 
že daňový subjekt dostatečně neprokázal 
souvislost mezi vznikem úvěru (který 
původně představoval nesplacenou část 
kupní ceny za vnitroskupinový převod 
podílu), povinností platit úroky 
a dosažením, zajištěním a udržením 
svých zdanitelných příjmů. Po zmíněné 
restrukturalizaci totiž dříve ziskové 
společnosti začaly generovat ztráty 
způsobené větším dluhovým zatížením. 

Daňový subjekt se v rámci řízení hájil 
souladem transakce s normálními 
obchodními podmínkami za účelem 
realizace vlastnické reorganizace 
skupiny v ČR. Dle jeho tvrzení bylo 
cílem transakce vytvoření stabilní 
mezinárodní korporátní struktury 
generující stabilní výnos a zvýšení 
potenciálu pro bankovní financování. 
Soud s tímto tvrzením nesouhlasil 

a odůvodnil svoje rozhodnutí na základě 
zneužití práva, kde, dle jeho názoru, 
hlavním důvodem a výsledkem celé 
transakce bylo získání daňového 
zvýhodnění pro celou skupinu. 
Formálnost převodu dokazuje i fakt, 
že majetek zůstal nadále (nepřímo) 
ve vlastnictví původních zahraničních 
holdingových společností. 

Vzhledem k tomu, že se NSS postavil na 
stranu finančního ředitelství a krajského 
soudu, je možné, že i v případě ostatních 
běžících soudních sporů, týkajících se 
stejné problematiky, dospěje NSS 
k totožnému výsledku.

V této souvislosti bude více než kdykoliv 
předtím potřeba velmi pečlivě plánovat 
případné interní reorganizace skupiny 
společností. Je nutné detailně 
vyhodnotit právní, komerční a jiné 
důvody takovéto reorganizace a v jejich 
světle analyzovat související daňové 
dopady tak, aby se minimalizovalo riziko 
případného sporu se správcem daně. 
Z výše uvedeného judikátu je patrné, že 
takovéto posouzení je zapotřebí zejména 
v případě, kdy by jedním z dopadů 
reorganizace mohlo být i zvýšení 
úvěrového zatížení společností v České 
republice.

Návrh zákona 
o elektronické 
evidenci tržeb míří 
do třetího čtení 
v Poslanecké 
sněmovně

Návrh zákona o elektronické evidenci 
tržeb, o kterém jsme již dříve 
informovali, postoupil do třetího čtení 
v Poslanecké sněmovně. To je určeno 
pouze k hlasování o návrhu a jsou 
možné výlučně úpravy legislativně 
technických a gramatických chyb. 
Před tím se bude hlasovat o několika 
pozměňovacích návrzích, které se 
týkají doby, od které se zákon bude 
na jednotlivé skupiny podnikatelů 
vztahovat. Pokud tedy bude návrh 
odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou 
a následně Senátem, je pravděpodobné, 
že s výjimkou lhůt pro přípravu bude 
přijat v současném znění.

Vládní návrh počítá s tím, že zákon 
by měl nejdříve začít platit 
pro poskytovatele restauračních 
a ubytovacích služeb, jako jsou 
restaurace, hotely a stravovací zařízení. 

Od prvního dne čtvrtého měsíce 
po nabytí účinnosti zákona se bude 
povinnost elektronicky evidovat tržby 
vztahovat na provozovatele 
maloobchodů a velkoobchodů 
a následně po uplynutí šesti měsíců 
ode dne účinnosti zákona veškeré další 
podnikatelské subjekty. 

Podnikatel, jehož tržby budou podléhat 
elektronické evidenci, bude povinen 
opatřit provozovnu elektronickou 
pokladnou s internetovým připojením, 
která bude obsahovat příslušný 
software, který zajistí online spojení 
s finanční správou. 

IASB pracuje na textu 
nového standardu 
pro leasing

IASB (International Accounting 
Standards Board) informovalo, že nový 
standard upravující účtování leasingu by 
měl spatřit světlo světa do 3 měsíců. 
Po zveřejnění standardu IFRS 15 –
Výnosy ze smluv se zákazníky je to další 
velký projekt, který významně zasáhne 
do vykazování dle IFRS. Zásadní je, že 
účinností tohoto standardu se zvýší 
zadlužení velké části společností 
a korporací vykazujících podle IFRS. 
Na to je dobré myslet již nyní při 
sjednávání úvěrových smluv, které 
obsahují podmínky týkající se míry 
zadlužení.

Mnoho leasingových nebo nájemních 
smluv, které doposud odpočívaly ve 
stínu mimo rozvahu, se totiž nyní 
dostane do účetnictví jako právo užívat 
pronajatý majetek a na druhé straně 
závazek platit nájemné – a to ve výši 
odpovídající délce celé nájemní (nebo 
leasingové) smlouvy. Krátkodobé 
leasingy kratší než 12 měsíců budou 
ušetřeny. Povinnost vykázání v rozvaze 
se na ně vztahovat nebude. 

Výše uvedené platí pro nájemce. 
U pronajímatelů se významných změn 
pravděpodobně nedočkáme. 
Účetní model bude převzat z IAS 17. 
K dopadům nového standardu 
na jednotlivé typy smluv se vrátíme na 
přelomu roku, až bude nový standard 
zveřejněn.

Daně
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Chile zařazeno 
do programu 
„pracovní dovolené“

Představitelé České republiky a Chile 
podepsali počátkem října bilaterální 
dohodu o programu pracovní dovolené. 
Podobnou smlouvu má ČR uzavřenou 
také s Kanadou, Jižní Koreou a Novým 
Zélandem.

Takzvaná pracovní dovolená je určena 
mladým lidem ve věku 18–30 let, kteří 
mají zájem poznávat druhou zemi 
a cestovat po ní, a to až po dobu jednoho 
roku. Tyto osoby musí mít na cestu 
zajištěné finanční prostředky, nicméně 
během pobytu mohou i pracovat. 
Výdělečná činnost by tedy neměla být 
primárním cílem jejich cesty. Tento 
program svým záměrem hodně 
připomíná známý program USA pro 
studenty českých vysokých škol, Work 
and Travel.

Jaký bude zájem mladých lidí z obou 
zemí o tento typ programu, není zatím 
zřejmé. Nicméně dá se očekávat spíše 
zájem občanů Chile o pobyt v ČR. 
V rámci tohoto programu by totiž na 
základě uděleného dlouhodobého víza 
měli možnost cestovat i do jiných států 
EU. V současné době mohou občané 
Chile cestovat po území Schengenu jako 
turisté bez víza (maximálně tři měsíce 
během půl roku). Pro účely zaměstnání 
však musí absolvovat složitý proces 
vyřizování příslušných pobytových 
a pracovních oprávnění. Ze strany 
občanů ČR byl tento typ programu 
hojně využíván pro cesty do Kanady 
a Nový Zéland. 

Vyšší strop na sociální 
pojištění od roku 2016

Od 1. ledna 2016 dochází ke zvýšení 
stropu pro odvod příspěvků na sociální 
pojištění, který má vliv také na výši daně 
z příjmů (prostřednictvím „superhrubé 
mzdy“), a to na 1 296 288 Kč ročně. 
Zvýší se tak i limit pro odvod solidární 
daně, která se bude platit z měsíčního 
zdanitelného příjmu převyšujícího 
108 024 Kč. 

Minimální mzda od 
roku 2016 vzroste

Od Nového roku se rovněž zvyšuje 
měsíční minimální mzda na 9 900 Kč 
(z dosavadních 9 200 Kč). Zvýšení bude 
mít vliv například na odvody na 
zdravotní pojištění při neplaceném 
volnu nebo slevu na dani ve formě 
„školkovného“, které jsou na minimální 
mzdu navázané.

Olga Cilečková se stala 
ředitelkou oddělení 
Treasury rizik 
v PwC ČR

Ředitelkou oddělení Treasury rizik 
pro korporátní klienty poradenské 
společnosti PwC Česká republika se stala 
Olga Cilečková. Věnovat se bude řízení 
finančních a komoditních rizik 
a účetnímu poradenství. Olga Cilečková
se vrací do PwC ČR po desetiletém 
působení v londýnské kanceláři PwC
Velká Británie, kde se soustředila na 
poskytování poradenství v oblasti řízení 
finančních a komoditních rizik velkým 
britským korporacím. 

„Nově vzniklé oddělení Treasury rizik 
reaguje na poptávku našich klientů 
efektivně řídit měnová a komoditní 
rizika. Zejména měnové riziko je velmi 
aktuální na českém trhu. Firmy by se 
měly připravit na to, že centrální banka 
přestane uměle držet kurz koruny a již 
za rok může být česká měna výrazně 
silnější než dnes. Ti prozíravější už 
s námi o tomto problému diskutují“, 
říká Olga Cilečková.

Olga Cilečková (38) nastoupila do 
pražské kanceláře PwC ČR v roce 2000. 
V roce 2005 přešla do londýnské 
kanceláře PwC, kde byla ředitelkou 
oddělení řízené finančních 
a komoditních rizik pro korporátní 
klienty. Má více než 13 let zkušeností 
s finančními produkty, řízením 
finančních a komoditních rizik 
získaných jak na českém tak britském 
finančním trhu. Ve volném čase se 
věnuje lezení po horách.

PwC ČR slaví úspěchy 
v soutěži TOP 
odpovědná firma 2015

PwC získalo nejvyšší možné ocenění 
celkem ve třech kategoriích a nejvíce cen 
ze všech zúčastněných firem. Celkově 
jsme získali dva zlaté, dva stříbrné a tři 
bronzové certifikáty. 

Nejvyšší ocenění se nám podařilo 
získat v těchto kategoriích: 

• Společensky prospěšný projekt 2015

• Leader v životním prostředí 2015

• Odpovědný reporting 2015

Na stupínek vítězů jsme se dostali 
i v kategoriích:

• TOP Odpovědná velká firma 2015 
(stříbrný certifikát)

• Diverzita 2015 (bronzový certifikát)

• Pracoviště budoucnosti 2015
(bronzový certifikát)

• Firma a škola 2015 
(bronzový certifikát)

Zaměstnanci
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Od začátku 
samostatné ČR se 
prodaly firmy za více 
než 2 biliony korun

Největší privatizační transakcí byl 
prodej regionálních plynárenských 
společností, neprivatizační pak 
prodej pivovarské společnosti 
StarBev.

V České republice od jejího 
osamostatnění v roce 1993 proběhly fúze 
a akvizice v hodnotě více než dvou 
bilionů korun. Vyplývá to z analýzy 
poradenské společnosti PwC Česká 
republika, kterou připravili její 
odborníci u příležitosti oslav 25 let PwC 
na českém trhu. Poradci a auditoři PwC 
začali pomáhat domácím i zahraničním 
firmám v tehdejším Československu 
v roce 1990.

Fáze historického vývoje 
transakční aktivity:

90. léta

• Počet transakcí i jejich velikost byly 
spíše menší.

• Privatizace formou kuponové 
privatizace, zároveň pár významných 
strategických privatizací (např. Škoda 
Auto).

„Předmětem největších transakcí byly 
jednak společnosti v páteřních 
odvětvích ekonomiky, zejména finanční 
instituce, infrastruktura a energetika, 
a jednak některé významné podniky, 
například automobilka Škoda Auto 
nebo velké pivovary“, upřesňuje Jan 
Hadrava z PwC Česká republika.

2001–2008

• Prudký nárůst počtu transakcí, dějí 
se velké privatizační i neprivatizační 
transakce.

• Rok 2005 – největší objem transakcí –
celková hodnota přes 300 mld. Kč.

• Rok 2007 – největší počet transakcí 
v historii – téměř 100 transakcí.

2009–2014

• Po prudkém poklesu počtu transakcí 
v souvislosti s finanční krizí se trh 
začíná postupně vzpamatovávat 
a počet transakcí se pozvolna vrací 
k předkrizovým počtům.

• Aktivita se přesouvá od zahraničních 
investorů směrem k českým.

• Roky 2013 a 2014 vykázaly po roce 
2005 největší objem transakcí – téměř 
200 mld. Kč.

Současnost

• Letošní rok navazuje na pozitivní 
loňská čísla.

• Za tři čtvrtletí roku 2015 se 
uskutečnily transakce v hodnotě více 
než 100 miliard korun. To je sice 
přibližně o 40 % méně než za stejné 
období loňského roku, i tak jde ale 
o jeden z nejúspěšnějších roků 
v historii ČR. 

• Zájem investorů je jak o tradiční 
odvětví jako strojírenství nebo 
energetika, tak i o společnosti z IT 
nebo například mediálního sektoru.

• Za největší transakci prvního pololetí 
2015 lze považovat vyčlenění části 
podniku O2 do společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura.

„Nakupují zejména lokální investoři, 
ale na trhu krouží i řada zahraničních 
hráčů. Pozorujeme zájem čínského 
kapitálu. Stále větším tématem jsou 
prodeje firem českých podnikatelů, kteří 
nenašli v rodině nástupce a chtějí odejít 
na zaslouženou penzi či se věnovat 
jinému podnikání,“ komentuje letošní 
rok Jan Hadrava.

Blízká budoucnost 

• Již v současné době roste zájem 
investorů z Číny o investice do firem 
v České republice a celkově regionu 
střední a východní Evropy.

• Pro příklad: během květnové výpravy 
českých podnikatelů v Šanghaji 
oznámil největší čínský soukromý 
konglomerát Fosun Group, že plánuje 
v České republice investovat až 
80 miliard Kč. Za tuto částku by mohl 
zrealizovat bezmála všechny 
transakce, které se v ČR uskutečnily 
v první polovině letošního roku.

• Čínští investoři se zajímají o různá 
odvětví (strojírenství, energetika, 
služby, nemovitosti apod.).

„Čínští investoři chtějí realizovat velké 
transakce. Zatímco tématem letošního 
roku a let následujících budou spíše 
čeští investoři s menšími a středními 
transakcemi, pokud se zde rozhodnou 
něco koupit čínští investoři, půjde 
o investice v řádech miliard než stovek 
milionů. Bude ale v Česku dostatek 
zajímavých a dostatečně velikých 
příležitostí pro čínské investory?“ 
uzavírá Jan Hadrava.

Studie
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Jan Hadrava
+420 251 152 292

Oddělení fúzí a akvizic, 
PwC Česká republika

mailto:jan.hadrava@cz.pwc.com


Datum a čas Téma akce Místo konání Registrace

10. 11. 2015 Chcete proplout turbulencemi převodních cen? Praha www.pwc.cz/prevodniceny

24. 11. 2015 Seminář: DPH nejen v roce 2016 aneb v DPH stále něco nového Brno www.pwc.cz/dphseminare

24. 11. 2015 Konference: Digitalizace jako služba Praha www.pwc.cz/digitalizace

26. 11. 2015 Chcete proplout turbulencemi převodních cen? Ostrava www.pwc.cz/prevodniceny

27. 11. 2015 Seminář: Investiční pobídky v praxi Praha www.pwc.cz/investicnipobidky

30. 11. 2015 Konference: SIEM Praha www.pwc.cz/siem

9. 12. 2015 Seminář: Novinky v oblasti daní, práva a účetnictví Brno www.pwc.cz/dpu

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

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

© 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.

Změny v českém účetnictví od 2016 s Petrem Křížem 

Přijďte se seznámit s novinkami v českých účetních standardech, které budou v účinnosti od 1. ledna 2016. Hlavním prezentujícím bude Petr 
Kříž, partner v oddělení auditu společnosti PwC. Seminář bude doplněn také o aktualizace v oblasti DPH a věnovat se bude i interpretacím 
Národní Účetní Rady.

IFRS – aktuality pro rok 2015

Seznamte se s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2015. Poskytneme vám souhrnné informace o dopadu standardů, které 
jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2016 a později (například nový standard na výnosy). Část tohoto kurzu je také zaměřena na nejčastější 
problematické oblasti. 

Účetní závěrka za rok 2015 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií

Přijďte na kurz zaměřený na přípravu účetní závěrky dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií pro rok končící 31. 12. 2015. Kurz
zdůrazňuje nově požadované zveřejnění informací v porovnání s rokem 2015 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní 
závěrky dle IFRS, jako například zveřejnění týkající se finančních nástrojů (IFRS 7 a IFRS 13), struktura primárních finančních výkazů, 
zveřejnění ke snížení hodnoty nefinančních aktiv, ukončované činnosti a aktiva držená k prodeji, spřízněné strany apod.).

The Academy
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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

Datum: 30. listopadu 2015
Čas: 9.00–13.00
Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Cena: 2 100 Kč + DPH
Jazyk: český

Datum: 19. listopadu 2015
Čas: 9.00–17.00
Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Cena: 5 500 Kč + DPH
Jazyk: český

Datum: 15. prosince 2015
Čas: 9.00–17.00
Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Cena: 5 500 Kč + DPH
Jazyk: český

Právo Účetnictví Zveme vás The AcademyPwCZaměstnanciDaně Studie

http://www.pwc.cz/academy
mailto:the.academy@cz.pwc.com
http://www.pwc.cz/academy

