
Evropská komise rozhodla 
o nepřípustnosti poskytnuté veřejné podpory 
mimo jiné v případech společností Fiat 
a Starbucks a definovala pojem „nedovolené 
veřejné podpory“. Nedovolenou veřejnou 
podporu přitom mohou v českých podmínkách 
představovat zejména jednostranná 
ujednání/dohody s příslušným správcem daně 
o způsobu stanovení převodní ceny (tzv. APA), 
došlo-li jejich prostřednictvím k narušení rovných 
podmínek pro podnikání.

Obecně je za veřejnou podporu považováno 
jakékoliv poskytnutí úlevy nebo finanční i 
nefinanční dotace ze strany konkrétního státu 
(bez ohledu na to, jakou úrovní veřejné správy je 
daná podpora poskytnuta). Do veřejné podpory 
spadají nejen její zcela zjevné formy jako dotace či 
investiční pobídky, ale rovněž jakékoliv režimy 
poskytující tzv. selektivní výhodu, tj. lepší 
podmínky ve srovnání s jiným subjektem 
provozujícím činnost v témže odvětví včetně 
zmíněných cenových ujednání. 

V případě, že by jednotlivé země poskytovaly 
takovou formu veřejné podpory, jejímž 
prostřednictvím dochází k narušení principů 
rovnosti a zákazu diskriminace, tedy obecně 
k porušování evropského hospodářského práva, 
a nedošlo k její autorizaci Evropskou komisí, 
mohla by být považována právě za nedovolenou. 
Vyjmuta z uvedeného je pouze taková veřejná 
podpora, jež byla platná v době nabytí účinnosti 
konkrétní přístupové dohody dané 
(existující podpora).

Tu přitom lze odstranit pouze do budoucna, aniž 
by mohla být považována za nedovolenou 
v souladu s výše zmíněným.

Otázka přípustnosti veřejné podpory by měla být 
relevantní pro veškeré státy Evropského 
hospodářského prostoru (členské země EU včetně 
Lichtenštejnska, Islandu a Norska). Přestože by 
většina forem aktuálně poskytované veřejné 
podpory v České republice měla být v kontextu 
nedávných rozhodnutí Evropské komise 
přípustná, jelikož došlo k její autorizaci či 
notifikaci u příslušných orgánů EU, 
problematické mohou však být právě 
jednostranné dohody o způsobu stanovení 
převodní ceny s přímým dopadem na podmínky 
pro podnikání. V těchto případech bychom 
jednoznačně doporučili prověřit správnost 
nastavení převodních cen a metody jejich
stanovení optikou směrnic OECD a daňového 
práva konkrétních členských států Evropské unie.
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Omezení veřejné podpory poskytované státy EU 
se může dotknout i jednostranných dohod 
o způsobu stanovení převodní ceny

Smlouva o zamezení dvojího 
zdanění s Pákistánem 
vstoupila v platnost

Smlouva mezi Českou republikou a Islámskou 
republikou Pákistán o zamezení dvojího zdanění 
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů 
bude ze strany České republiky aplikována od 1. ledna 
2016, ze strany Pákistánu poté 1. července 2016. 
Smlouva vstoupila v platnost 30. října 2015.

Smlouva mimo jiné upravuje vznik tzv. službové stálé 
provozovny, a to po uplynutí doby 6 měsíců v 
jakémkoliv 12měsíčním období. Vyplácené dividendy 
mohou být dle smlouvy zdaněny ve státě zdroje do 
výše 5 %, jestliže skutečný vlastník drží na společnosti 
alespoň 25 % kapitálu (v ostatních situacích je příjem 
z dividend zdaněn 15 %). Licenční poplatky mohou být 
zdaněny do výše 10 % hrubé částky poplatků. 

Poněkud nestandardně smlouva obsahuje i možnost 
zdanit příjem plynoucí z poplatků za služby totožným 
způsobem jako jiné licenční poplatky, jedná-li se 
o technické, manažerské a poradenské služby 
poskytované rezidentem jednoho smluvního státu 
rezidentu druhého smluvního státu. 

V případě zájmu o bližší informace k výše uvedenému 
či pomoci při podnikání v tomto regionu, prosím, 
kontaktujte Zenona Folwarczného nebo Jana Hájka.
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Zřízení a provoz dětské 
skupiny nově financovány 
ze strukturálních fondů EU

Firmy mohou nyní nově využít podpory na 
vybudování a provoz dětské skupiny či jiné 
formy péče o dítě. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR vyzvalo 
k předkládání projektů, které budou zaměřeny 
na finanční podporu takovýchto zřízení.

Podporu mohou využít především firmy, které v 
současné době chtějí nabídnout svým 
zaměstnancům netradiční, avšak pro obě dvě 
strany velmi prospěšný benefit péče o dítě. 
Finanční prostředky mohou být využity jak na 
stavební úpravy a vybavení takového zařízení, 
tak i na mzdy a související náklady zaměstnanců 
pečujících o děti. Novinkou je velmi 
zjednodušený režim čerpání prostředků. 
Předností programu je financování předem 
(nikoliv zpětně 
na základě doložených faktur). Výše podpory tak 
není vázána na objem vynaložených prostředků 
realizátorem akce. Je samozřejmé, že bude 
požadována určitá spoluúčast žadatele. 
Na druhou stranu je nutno zdůraznit, 
že žadatel může v určitém rozsahu financovat 
provoz zařízení péče o dítě i s pomocí rodičů, 
tj. svých zaměstnanců. Dalším benefitem je 
i možnost daňových výhod pro rodiče i 
provozovatele takových zařízení. 

Odborníci z mezinárodní advokátní kanceláře 
PwC Legal jsou připraveni vám pomoci 
s žádostí i s následným zřízením zařízení 
pečující o děti zaměstnanců. 

Změna pravidel pro 
předávání osobních údajů 
do USA

Soudní dvůr Evropské unie vydal přelomový 
verdikt, kterým zrušil režim tzv. bezpečného 
přístavu, a tím změnil dosavadní praxi předávání 
osobních údajů do USA. Pro společnosti 
předávající osobní údaje do USA to znamená, 
že jsou nuceny využít jiný nástroj. Tím může být 
především buď využití standardních smluvních 
doložek, nebo závazných podnikových pravidel.

Úřad pro ochranu osobních údajů již zasílá 
sdělení s doporučením společnostem, o kterých 
má za to, že zpracovávají osobní údaje, u nichž 
může docházet k jejich předávání do USA.

Co byl režim bezpečného přístavu? 

Režim bezpečného přístavu byl založen 
rozhodnutím Evropské komise a umožňoval 
relativně snadné předávání osobních údajů 
do USA, a to těm společnostem z USA, které se 
rozhodly požadavky bezpečného přístavu splnit. 
Následným dodržováním zásad bezpečného 
přístavu měla být zajištěna odpovídající úroveň 
ochrany předávání osobních údajů do USA.

V souvislosti s novelizací zákona 
o účetnictví a prováděcí vyhlášky dochází 
od 1. ledna 2016 k významným změnám 
v pravidlech pro sestavování konsolidované účetní 
závěrky. Povinnost sestavit konsolidovanou 
účetní závěrku se bude nově vztahovat již na 
skupiny, které na konsolidovaném základě 
překročí k rozvahovému dni alespoň 
2 z následujících hraničních hodnot:

• celková aktiva 100 mil. Kč

• čistý obrat 200 mil. Kč

• průměrný počet 50 zaměstnanců 

Oproti dosavadní praxi dochází tedy k výraznému 
snížení těchto kritérií a společnosti, které 
nebudou moci aplikovat jednu ze zákonných 
výjimek, se budou muset na tento dodatečný 
požadavek připravit. 

Další významnou změnou v této oblasti je 
rozšíření požadavků na informace zveřejňované 
v příloze ke konsolidované účetní závěrce. K dříve 
požadovaným informacím, specifickým pro 
konsolidovanou závěrku, vyhláška nově vyžaduje 
uvedení stejného typu informací, které musí být 
zveřejněny v samostatné účetní závěrce velké 
účetní jednotky. 

Dále vyhláška upřesňuje, že tyto informace musí 
být stanoveny na konsolidovaném základě, 
tj. včetně souvisejících úprav 
(např. o vnitroskupinové transakce a zůstatky). 
Tyto změny povedou k harmonizaci 
konsolidovaných účetních závěrek v ČR a výrazně 
zvýší jejich hodnotu pro uživatele. Na druhou 
stranu společnosti, které doposud šly cestou 
minimálního rozsahu, budou nuceny adekvátně 
upravit svůj závěrkový proces.

Vzhledem k nutnosti zveřejnit v účetní závěrce 
i srovnatelné údaje, lze dotčeným společnostem 
doporučit, aby se těmto novým požadavkům 
věnovaly již v závěrkách za rok končící 
31. prosince 2015. Připomínáme také, 
že konsolidovaná účetní závěrka musí být vždy 
ověřena auditorem.

Právo Účetnictví PwC Zveme vásStudie
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Petr Glogar 
+420 542 520 284

Robert Capcara
+420 542 520 287

Marek Neubauer
+420 542 520 224

Konsolidovat podle českých účetních předpisů 
budou od 1. ledna 2016 i menší skupiny
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Osvobozené příjmy nad 5 mil. 
podléhají oznamovací povinnosti

Pro rok 2015 poprvé pro fyzické osoby platí povinnost 
oznámit finančnímu úřadu skutečnost, že obdržely příjem, 
který je osvobozen od daně z příjmů a zároveň je vyšší 
než 5 000 000 Kč.

Za nesplnění této oznamovací povinnosti hrozí nemalé pokuty, 
kde ta nejvyšší činí 15 % z částky osvobozeného příjmu, čímž 
pokutou de facto dojde ke zdanění takového příjmu.

Nejčastější druhy příjmů fyzických osob, které mohou být 
předmětem oznámení:

• Prodej domu, bytu, pozemku v zahraničí

• Prodej podílu ve společnosti

• Prodej družstevního podílu

• Prodej cenných papírů

• Prodej starožitností, cenin

• Dědictví, dary a další

Oznamovat se nemusí příjmy, které si správce daně může 
zjistit z rejstříků či evidencí, např. z Katastru nemovitostí ČR, 
tj. příjmy z prodeje domu/bytu/pozemku tam evidovaných. 

K oznámení osvobozeného příjmu lze využít formuláře, 
který byl k tomuto účelu vydán. Oznámení se pak, ve lhůtě 
pro podání daňového přiznání, podá na místně příslušný 
finanční úřad. 

Oznámení musí být provedeno i v případě, že nevznikla 
povinnost podat daňové přiznání.

Zaměstnanci
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Změny v penzijním a životním pojištění

Parlament schválil zákon, který s platností od 1. ledna 2017 zvyšuje částku pro 
osvobození od daně u příspěvku zaměstnavatele na zaměstnancovo penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní 
pojištění a soukromé životní pojištění, a to z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.

Zároveň se zvýší částka, kterou si budou moci poplatníci přispívající na tyto 
druhy pojištění odečíst od základu daně, a to z 12 000 Kč na 24 000 Kč za rok.

Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident ČR. 

Tomáš Hunal
+420 251 152 516

Česká republika otevře svůj 
pracovní trh pro specialisty
z Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se spolu 
s Ministerstvem zahraničí po analýze potřeb 
pracovního trhu rozhodlo urychlit vízový proces 
u technických profesí, které jsou dlouhodobě 
nedostatkové (IT specialisté, inženýři). Naznačené 
změny se budou týkat zejména přednostního přijetí 
žádostí na českých konzulátech na Ukrajině, a to 
mimo rezervační systém visapoint, který dlouhodobě 
nenabízel termíny na podání žádostí. Dále odpadne 
nutnost absolvovat povinný pohovor s konzulárním 
úředníkem. Testovací fáze projektu se bude týkat 
pěti set specialistů z Ukrajiny. 

MPSV bude dále zkoumat pracovní trh pro vytipování 
dalších nedostatkových profesí. 

V tomto směru zmiňuje rozšíření projektu na 
Uzbekistán či Mongolsko.

Tyto projekty neovlivní přednost občanů ČR/EU 
na pracovním trhu. Společnosti v ČR budou mít 
i nadále povinnost zveřejnit poptávanou pozici 
a až po 30 dnech budou moci nabídnout nenaplněnou 
pozici výše zmíněným cizincům.
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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.

Datum: 8.–10. prosince 2015
Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Čas: 9.00–16.30
Cena: 12 000 Kč + DPH

10 000 Kč + DPH pro členy ČIIA
Jazyk: anglický

Datum: 12.–14. ledna 2016
Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Čas: 9.00–16.30
Cena: 12 000 Kč + DPH

10 000 Kč + DPH pro členy ČIIA
Jazyk: anglický

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

Tento třídenní kurz vás provede okruhy ke zkoušce Certifikovaný Interní Auditor – 1. část dle 
nového sylabu. Tyto okruhy zahrnují následující témata: soulad se základními standardy IIA; 
určení priorit pro činnosti interního auditu na základě plánu vyplývajícího z analýzy rizik; 
pochopení úlohy činnosti interního auditu při správě a řízení společnosti; plnění dalších 
činností a odpovědností interního auditu; znalosti o správě a řízení společnosti, rizicích 
a kontrole; plánování auditů. 

Další část přípravného kurzu ke zkoušce Certifikovaný Interní Auditor se zaměřuje na okruhy 
2. části kvalifikace – realizace interního auditu. V této části jsou zahrnuta následující témata: 
realizace auditů; provádění specifických auditů; monitorování výsledků auditů; znalosti 
o oblasti podvodů; nástroje pro provádění auditu problematické oblasti. 

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.)

CIA 1 – Úloha interního auditu při řízení a správě 
společnosti, řízení rizik a kontrole

CIA 2 – Realizace interního auditu

Účetní závěrka za rok 2015 připravená podle IFRS 
přijatého EU

Certifikovaný Interní Auditor

Právo Účetnictví PwC Zveme vásStudieZaměstnanciDaně The Academy

Ke snižování náročnosti 
placení daní pro firmy 
dochází zejména díky 
elektronickým reformám

Možnost elektronického podávání daňových 
přiznání a placení daní byly dvě nejběžnější daňové 
reformy podniknuté v zemích po celém světě během 
uplynulého roku. Ukázalo to nejnovější vydání 
studie „Jak se platí daně (Paying Taxes)“ Skupiny 
Světové banky a poradenské společnosti PwC. 

Placení daní se tak stává jednodušší pro středně 
velké společnosti celosvětově. Důraz se přesouvá 
ze snižování daňových sazeb směrem k zavádění 
technologií, díky nimž klesá zátěž daňové 
administrativy. Studie zároveň ukazuje, že největším 
reformním výzvám čelí nízkopříjmové ekonomiky.
Studie Jak se platí daně 2016 zjistila, že celkové 
průměrné zdanění zisku modelové firmy kleslo 
oproti předchozímu roku o 0,1 procentního bodu 
na 40,8 %. Firma provede v průměru 25,6 daňové 
platby ročně a daňovou administrativou stráví 
261 hodin, o dvě hodiny méně než před rokem. 

Studie Paying Taxes také odhalila, že v průměru 
představuje pro firmy po celém světě zdanění práce 
podobný náklad jako zdanění zisku – v obou 
případech dosahují průměrné hodnoty 16,2 % 
a zároveň představují čtyři pětiny daní placených 
přímo podniky.

„Stále je zde značný prostor pro reformu daňových 
systémů ve smyslu zjednodušení a přívětivosti 
k těm, kteří daně platí. Letošní zpráva ukazuje 
zejména akutní problém v rozvojových zemích, kde 
chybí IT infrastruktura, včetně širokopásmového 
připojení k internetu, jež jsou potřeba pro 
zkonstruování a provoz moderních daňových 
systémů, které by zvýšily příjmy pro udržení růstu,“ 
dodává Andrew Packman, vedoucí oddělení 
pro daňovou transparentnost v PwC
(Tax Transparency and Total Tax Contribution).

Studie

www.pwc.cz/academy
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PwC

Auditoři z Prahy stěhovali v Klokánku Štěrboholy

Skupinka auditorů se rozhodla pomoci Klokánku ve Štěrboholech se stěhováním nábytku z bytů, které již nejsou v provozu. 

Fond ohrožených dětí, který Klokánky provozuje, podporujeme dlouhodobě. V uplynulých 12 letech jsme s uklízením či malováním 
pokojů pomáhali také v Klokánku na pražském Chodově nebo v Brně-Líšni.

Strávit jeden den ročně dobrovolnickými aktivitami umožňuje společnost PwC Česká republika každému svému zaměstnanci. 
Kromě odborného poradenství pro sociální podniky se naši kolegové v rámci dobročinnosti věnují také fyzickému dobrovolnictví.

Auditoři z brněnské kanceláře PwC ČR již 5 let pomáhají chráněnému území 
na Pálavě

Celkem 20 auditorů a daňových poradců z brněnské kanceláře PwC ČR využilo svůj dobrovolnický den pro úklid chráněné 
přírodní rezervace Pálava. V rámci pětileté spolupráce již na Pálavě pomáhalo více než 100 zaměstnanců PwC. 

Dobrovolníci letos pomáhali při údržbě Národní přírodní rezervace Děvín. Spálení vyřezaných křovin a následný úklid celé 
vyřezané plochy zvládli výborně a pomohli tak vytvořit lepší přírodní prostředí pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 
a pro jejich biotopy. 

Pomáhat životnímu prostředí nejen snižováním uhlíkové stopy kancelářské práce, ale především vlastní dobrovolnou činností, 
je jedním ze základních principů strategie PwC ČR. Za posledních 5 let se nám podařilo snížit uhlíkovou stopu o 34 % 
na 1 zaměstnance. V roce 2014 v porovnání s předchozím rokem dokonce o jednu třetinu.

Auditoři z PwC pomáhají 
v Klokánku ve Štěrboholech

Skupina dobrovolníků z brněnské kanceláře PwC při dobrovolnické akci 
na Pálavě.

13. 1. 2015 
9:00-12:00

Seminář: Daňové novinky 2016 Praha
Registrace

www.pwc.cz/danovenovinky

Zveme vás

http://www.pwc.cz/danovenovinky
http://www.pwc.cz/danovenovinky
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Slavíme 25 let v ČR

Každý rok nám přinesl něco nového: zkušenosti, zážitky i vztahy.

Bez vás bychom nebyli tím, čím jsme.

Děkujeme, že jste s námi! Vytváříme vztahy, které mají hodnotu.

Přejeme vám příjemné prožití Vánoc a mnoho úspěchů v novém roce

http://www.pwc.cz/historie

