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Daně

Aprílová změna 
poplatníka u daně 
z nabytí nemovitostí 
se odkládá

Plánovaná změna osoby poplatníka 
u daně z nabytí nemovitých věcí 
na kupujícího, která měla nabýt 
účinnosti již 1. dubna 2016, se odkládá. 

Důvodem bylo přerušení projednávání 
této novely ze strany rozpočtového 
výboru poslanecké sněmovny. 
Ten stanovil termín pro podávání 
pozměňovacích návrhů do 24. března 
2016 a původně navrhované datum 
účinnosti se tak změnilo. 

Návrh novely kromě změny poplatníka 
přináší také rozšíření předmětu daně 
na prodloužení práva stavby, 
zjednodušení zdanění inženýrských sítí 
nebo změny v posouzení osvobození 
u nových staveb a jednotek.

Úrok v případě 
zadržování 
nadměrného odpočtu 
DPH zůstává i nadále 
nízký
Připravovaná novela daňového řádu 
přináší mimo jiné změnu úpravy nároku 
na úrok z daňového odpočtu. Úrok 
představuje kompenzaci za 
dlouhotrvající prověřování (a z něj 
vyplývající oddálení okamžiku vrácení) 
daňového odpočtu. Změny lze nicméně 
označit spíše za kosmetické. Roční sazba 
zůstává zachována na úrovni repo sazby 
ČNB, zvýšené o 1 p. b., nově je však 
vymezena doba úročení. Dle současné 
úpravy vzniká nárok na úrok fakticky 
až po 7 měsících zadržování vrácení 
nadměrného odpočtu u DPH, novela 
zkracuje toto období na 6 měsíců.

Přes proklamace, že úprava reaguje 
na vývoj judikatury Soudního dvora EU, 
je soulad tuzemské úpravy s unijním 
právem sporný. A to jednak vzhledem 
k úrokové sazbě, ale i nastavené lhůtě. 
Soudní dvůr EU totiž ve svém posledním 
rozsudku k souladu slovenské úpravy 
s právem EU uvedl, že lhůta 6 měsíců je 
v rozporu se zásadou neutrality DPH. 

Daně na úřadech bude 
možno zaplatit kartou
Zákonodárci navrhují možnost zaplatit 
daně na finančních úřadech platební 
kartou. Podmínkou by však mělo být 
zveřejnění informace, které druhy daní 
lze takto platit a za jakých podmínek. 
Využití platebních karet se předpokládá 
zejména při platbách správních 
a soudních poplatků a pokut. Novela 
momentálně prochází připomínkovým 
řízením.
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Připravuje se 
automatická výměna 
daňových rozhodnutí 
mezi členskými státy 
EU

V připomínkovém řízení se nachází 
novela zákona o mezinárodní spolupráci 
při správě daní, která reaguje 
na směrnici Rady EU a zavádí 
automatickou výměnu předběžných 
daňových rozhodnutí (tzv. rulings –
v Česku „Rozhodnutí o závazném 
posouzení“), resp. předběžných 
posouzení převodních cen (tzv. Advance 
Price Agreements – v Česku „Závazné 
posouzení způsobu, jakým byla 
vytvořena cena sjednávaná mezi 
spojenými osobami“), mezi finančními 
správami členských států EU.

Vyměňovat se budou pouze rozhodnutí 
související s přeshraničními 
transakcemi, a to dvakrát ročně. 
V České republice výměnu zaštítí 
Generální finanční ředitelství. 
Státy si také jednorázově vymění 
informace o všech předběžných 
daňových rozhodnutích a předběžných 
posouzeních převodních cen, která byla 
vydána po 31. 12. 2011. 

Česká republika se zavázala 
implementovat výše zmíněnou směrnici 
do konce roku 2016, účinnost novely je 
proto plánována na začátek roku 2017.

Právnické osoby 
budou trestně 
odpovědné za více 
trestných činů 

Poslanecká sněmovna schválila návrh 
novely zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob. Dochází k rozšíření 
okruhu trestných činů, za jejichž 
spáchání může být trestně odpovědná 
právnická osoba. Trestní odpovědnost 
by se nově měla uplatňovat u všech 
zločinů nebo přečinů uvedených 
v trestním zákoníku, kromě těch, které 
zákon výslovně vyloučí. Významnou 
změnou je rozšíření možnosti právnické 
osoby se z trestného činu vyvinit. 
Doposud se mohla právnická osoba 
zprostit trestní odpovědnosti pouze 
ve vztahu k protiprávnímu jednání svých 
zaměstnanců, nově bude mít možnost 
se vyvinit se i u dalších osob, jejichž 
jednání se právnické osobě tzv. přičítá –
např. statutárního orgánu nebo osoby 
s rozhodujícím či řídícím vlivem.

Třetím čtením ve Sněmovně prošel také 
návrh změny trestního zákoníku, který 
zavádí trestnost přípravy zločinu 
zkrácení daně, pokud škoda dosahuje 
nejméně 5 milionů Kč nebo byl spáchán 
ve spojení s organizovanou skupinou 
působící ve více státech. Příprava 
zločinu obecně spočívá v úmyslném 
vytváření podmínek pro jeho spáchání. 

Účetní novinky 
pro rok 2016

Představujeme vám hlavní změny 
v zákonu o účetnictví od ledna 2016. 
Mění se například definice subjektů 
veřejného zájmu (dříve upravena 
v zákoně o auditorech), která byla 
zúžena na emitenty veřejně 
obchodovaných cenných papírů, banky, 
pojišťovny, penzijní společnosti 
a zdravotní pojišťovny.

Nově se zavádějí kategorie účetních 
jednotek a to: 

• mikropodniky, nepřekračující dvě 
kritéria: 9 mil. Kč aktiva, 18 mil. Kč 
obrat, 10 zaměstnanců

• malé podniky, nepřekračující dvě 
kritéria: 100 mil. Kč aktiva, 
200 mil. Kč obrat, 50 zaměstnanců

• střední podniky, nepřekračující dvě 
kritéria: 500 mil. Kč aktiva, 
1 mld. Kč obrat, 250 zaměstnanců

• velké podniky, které překročí 
minimálně dvě kritéria pro střední 
podnik anebo jsou subjektem 
veřejného zájmu

Velikosti účetních jednotek jsou 
přizpůsobeny povinnosti při vykazování 
a zveřejňování informací z účetnictví.

Dalšími změnami jsou:

• Povinnost velkých a středních 
účetních jednotek sestavovat výkaz 
peněžních toků a změn vlastního 
kapitálu. 

• Úlevy a zjednodušení pro mikro 
a malé účetní jednotky při 

sestavování účetních závěrek. 
Sestavit ji budou moci ve zkráceném 
rozsahu, odpadne jim také povinnost 
sestavovat výkazy peněžních toků 
a změn vlastního kapitálu a dále 
nutnost zveřejňovat výkazy zisku 
a ztrát.

• Razantní snížení limitů pro 
konsolidaci: od povinnosti 
konsolidace jsou osvobozeny pouze 
malé skupiny podniků, které 
nepřekračují dvě ze tří výše 
uvedených kritérií pro malé podniky 
a zároveň nejsou subjektem 
veřejného zájmu.

• Nová úprava oceňování a vykazování 
zásob a rezerv. Cílem bylo co nejvíce 
se přiblížit obdobným úpravám 
o oceňování a vykazování v IFRS.

• Doplnění definice reálné hodnoty, 
ze které vyplývá, že jako reálnou 
hodnotu je možno použít také 
hodnoty vyplývající z obecně 
uznávaných oceňovacích modelů 
a technik, pokud je jejich cílem 
odhad tržní hodnoty.

• Omezení maximální výše dividend 
v případech, kdy účetní jednotka 
vykazuje v rozvaze dosud 
neodepsané výsledky vlastního 
výzkumu. V rozvaze tak musí 
ve vlastním kapitálu zůstat alespoň 
taková část nerozděleného zisku, 
kolik činí zůstatková hodnota dosud 
neodepsaných výsledků vlastního 
vývoje.

• Povinnost zejména velkých podniků, 
včetně subjektů veřejného zájmu 
v těžebním a dřevozpracujícím 
průmyslu, připravit a zveřejnit 
zprávu o platbách vládám.

• Velmi malé účetní jednotky, které 
nebyly založeny za účelem 
dosahování zisku (např. malé 
spolky) a pro něž by vedení 
podvojného účetnictví bylo 
administrativně a finančně náročné, 
mohou vést jednoduché účetnictví. 

Změny v účetních předpisech byly 
iniciovány zejména závazkem 
implementovat změny evropského 
práva.

Právo
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Zaměstnanci pracující 
na DPČ budou mít 
zákonný nárok 
na dovolenou

Zásadní změny přináší novela zákoníku 
práce, která je nyní v připomínkovém 
řízení. Zaměstnancům pracujícím 
na základě dohody o pracovní činnosti, 
by měla náležet zákonná dovolená, a to 
nezávisle na smluvním ujednání 
se zaměstnavatelem. 

Výpočet dovolené všech zaměstnanců 
by nově měl reflektovat odpracovanou 
týdenní pracovní dobu, nahradí tak 
dosavadní systém výpočtu dle 
odpracovaných směn.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
chystá také zakotvení pravidel pro práci 
doma. Zaměstnavatel by nově měl hradit 
náklady související s prací konanou 
mimo pracoviště, přičemž by tyto 
náklady neměly být zahrnuty přímo 
ve mzdě. 

Další změny směřují zejména ke zvýšení 
flexibility základních pracovněprávních 
vztahů za současného posílení postavení 
zaměstnance. Patří mezi ně například 
změny: ve způsobu rozvržení pracovní 
doby, posuzování práce přesčas, vzniku 
překážek v práci, převádění zaměstnance 
na jinou práci a ochrany mzdových práv 
zaměstnance.

Dvě třetiny českých 
firem umožňují svým 
zaměstnancům práci 
z domova

České firmy reagují na nový trend práce 
na dálku a zaměstnancům, jejichž 
povaha práce to umožňuje, dovolí 
pracovat z místa, které si sami 
zaměstnanci zvolí. Ukázal to průzkum 
PwC ČR mezi více než stovkou šéfů 
nejvýznamnějších tuzemských firem. 
Práci na dálku podporují i zaváděním 
nejmodernějších technologií, pomocí 
kterých mezi sebou zaměstnanci 
odkudkoliv komunikují a spolupracují 
v reálném čase.

Nemusí se přitom jednat pouze o práci 
z domova, ale také například 
od zákazníka, z oblíbené kavárny 
či vlaku, upřesnila Andrea Linhartová 
Palánová, odborník na řízení lidských 
zdrojů ze společnosti PwC ČR.

Aby byla dodržena efektivnost práce 
na dálku, je třeba dodržet několik zásad.

• Mít kvalitní a rychlé připojení 
k internetu, výkonný počítač nebo 
tablet a e-mail.

• Mít bezpečné vzdálené připojení 
k firemním datům a dodržovat 
pravidla pro bezpečnou práci s daty.

• Mít alespoň středně pokročilou 
znalost práce s počítačem.

• Mít sebedisciplinu a motivaci, 
nenechat se snadno rozptylovat, být 
zodpovědný a dodržovat domluvené 
termíny, dokázat samostatně 
pracovat.

• Mít vhodné místo na práci, např. 
domácí pracovnu, nebo jiné klidné 
místo.

Ne každému však práce na dálku 
vyhovuje. Zaměstnanec pracující 
na dálku by měl nejen výborně ovládat 
moderní informační technologie, ale měl 
by být samostatný, vysoce organizovaný 
a mít silnou vnitřní motivaci a schopnost 
vyhledat si sám informace ke svým 
pracovním úkolům. Měl by také umět 
plánovat dopředu a své úkoly plnit včas. 

PwC ČR analyzovalo 
české a mezinárodní 
účetní standardy pro 
veřejný sektor
PwC ČR vydalo první komplexní 
srovnání českých účetních předpisů pro 
veřejný sektor a mezinárodních 
standardů (IPSAS). Srovnání je určeno 
zejména účetním, auditorům a 
kontrolorům.

Tento kapesní průvodce obsahuje 
přehledné srovnání technických postupů 
platných účetních principů pro vybrané 
účetní jednotky v České republice a 
podle IPSAS. Jednotlivé kapitoly 
srozumitelným způsobem rozebírají 
např. vykazování v účetní závěrce, 
způsoby oceňování, účtování o aktivech 
pořízených formou finančního leasingu, 
vykazování transakcí se spřízněnými 
stranami apod.

Mezinárodní účetní standardy pro 
veřejný sektor jsou důležité jak v oblasti 
účetnictví a výkaznictví, tak i 
rozpočetnictví, zejména tím, že poskytují 
komplexní a srovnatelný rámec při 
zohlednění specifik veřejného sektoru 
a měli by se stát běžně užívanou a 
rozšířenou alternativou IFRS pro 
veřejný sektor po celém světě. 

Přesto jen polovina států na světě 
prezentuje občanům své účty způsobem, 
který je běžný u firem, tedy na základě 
akruálního principu. Zavedení 
podvojného účetnictví přitom umožnuje 
efektivnější řízení státu a větší 
propojenost příjmů a výdajů pro lepší 
rozhodování. Výsledky vyplynuly 
z průzkumu PwC ve více než 100 zemích 
světa. 

. 

Zaměstnanci

3
Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte Jiřího Horáčka, jiri.horacek@cz.pwc.com.

Studie

Aleš Terš
+420 251 152 573

Andrea Palánová
+420 251 152 568

Právo Zveme vásThe Academy PwCDaně ZaměstnanciÚčetnictví Studie

Petra Bočáková
+420 603 436 056

mailto:jiri.horacek@cz.pwc.com
mailto:ales.ters@pwclegal.cz
mailto:andrea.linhartova.palanova@cz.pwc.com
mailto:petra.bocakova@cz.pwc.com


4

The Academy

IFRS 16 – účtování leasingů

Workshop vám představí standard, který byl vydán v lednu 2016 a v platnost 
vstupuje pro účetní závěrky za rok 2019. Jelikož může být jeho implementace 
značně časově i finančně náročná, je třeba se na něj připravit včas. Změny 
se budou týkat zejména společností podnikajících v oblasti retailu, zábavního 
průmyslu, telekomunikací, zdravotnictví a dopravy.

IFRS 15 – vykazování výnosů

Druhý workshop je zaměřen na standard vstupující v platnost s účinností 
od 1. ledna 2018. Tento standard nahrazuje všechny stávající mezinárodní 
i americké účetní předpisy upravující účtování výnosů. Významný dopad bude 
mít na všechny společnosti, ale nejvýznamnější změny čekají na společnosti 
z oblastí telekomunikací a poskytování internetu, stavebnictví, 
automobilového průmyslu nebo IT.

Workshopy ke standardům IFRS 16 a IFRS 15

IFRS 16 IFRS 15

Datum: 4. května 4. května

Čas: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Cena za 1 seminář: 1 900 Kč + DPH 1 900 Kč + DPH

Cena při účasti na obou 
seminářích:

3 400 Kč + DPH

Místo: prostory PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Jazyk: český

Konsolidace – základy dle IFRS, rozdíly oproti českým účetním 
standardům, účtování přeměn

Seminář vás provede základními pravidly konsolidace existující skupiny 
a účtování při akvizicích a prodejích podniků. Pokrývá standardy IFRS 10, IAS 
28, IFRS 3 a IFRS 5. Obsahuje praktické příklady týkající se základních 
konsolidačních úprav. Seminář se zabývá také úskalím účtování o přeměnách 
jak z pohledu CZ GAAP, tak jeho dopady do IFRS účetní závěrky.

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. 
Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou a s problematikou 
kontroly v případech, kdy není definována dle vlastnického podílu. Probrána 
budou i specifika vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, 
které nejsou uzavřeny za tržních podmínek, a dále dopady kapitalizace 
úrokových nákladů na skupinu.

Konsolidace

Konsolidace – základy
Konsolidace – složité 

skupiny

Datum: 16. května 31. května

Čas: 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00

Cena za 1 seminář: 6 900 Kč + DPH 6 900 Kč + DPH

Cena při účasti na obou 
seminářích:

12 000 Kč + DPH

Místo: prostory PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Jazyk: český
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Obsah kurzu

Kurz z vás nejen udělá lepšího projektového manažera, ale zároveň vás 
důkladně připraví na zkoušku PMP (Project Management Professional) 
formou unikátních her, aktivit, technik a cvičení, které pomáhají zrychlit 
proces učení a zapamatování si nových znalostí. Zkoušku tak budete 
schopni složit hned po absolvování, bez větší nutnosti dalšího samostudia. 
Součástí kurzu jsou studijní materiály nakladatelství Rita Mulcahy (RMC).

Project Management Professional: 
PMP intenzivní přípravný kurz

Datum: 23. – 26. května 2016

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Čas: 8:00 – 18:00

Cena: 33 500 Kč + DPH

Jazyk: anglický

V ceně jsou zahrnuty 4 dny výuky a kompletní set studijních 
materiálů RMC. Studijní materiály lze zakoupit také samostatně. 
Cena studijních materiálů: 8 900 Kč + DPH.

PwC

Jak si rezervovat místo?

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.

PwC ČR bude hostit konferenci o využití technologií v neziskovém 
sektoru.

Na půdě pražské pobočky PwC ČR se bude ve čtvrtek 14. 4. 2016 konat Den pro neziskové organizace. 
Program zahrnující přednášky, workshopy a případové studie je zaměřen na využití technologií v neziskovém 
sektoru. 

Na programu je také oficiální vyhlášení vítězů soutěže Microsoft NGO Awards – Technologie pomáhají. PwC ČR 
vítězům věnuje cenu v podobě odborného poradenství v oblasti analýzy dat a práce s nimi. 
Poradenství povedou naše kolegyně Martina Miskolczi a Petra Fremutová.

PwC ČR je partnerem konference již 4 roky. 
Více informací o konferenci a program najdete na www.techsoup.cz/NGOday2016

PwC ČR pomáhá rozjet sociálně odpovědné podnikání již 5 let

PwC ČR zahájilo již jubilejní 5. ročník spolupráce s akceleračním programem pro mladé lidi Social Impact Award.

Odborní dobrovolníci z řad našich zaměstnanců, poskytnou letošním deseti vybraným finalistům individuální 
mentoring. Během letního akceleračního programu tak finalisté získají hodiny poradenství v oblasti daní či práva, 
aby svůj projekt mohli rozjet naplno. 

Se zahájením dalšího ročníku úspěšné spolupráce bude PwC ČR hostit ve svých prostorách výstavu o minulých 
účastnících Social Impact Award a jejich startupech.

Program Social Impact Award se zaměřuje na projekty společensky odpovědného podnikání. Začínající mladí 
podnikatelé se mohou přihlásit se svým nápadem nebo již fungujícím startupem. 

Loňská 
výstava 
Social 
Impact 
Award 
a mentoři

Na fotografii Kamila Petrovská 
z vítězného projektu Třetí rodič 
společně s mentorkou Michaelou 
Tybusovou z PwC ČR.

The Academy

http://www.pwc.cz/academy
mailto:the.academy@cz.pwc.com
https://www.techsoup.cz/NGOday2016
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Zveme vás

18. 4. 2016
9:00–12:30 hod.

Seminář:
Změny celních předpisů 
od května 2016

Praha Registrace:
www.pwc.cz/celniseminar

19. 4. 2016  
9:00–16:40 hod.

Konference:
Platební karty vs. 
Hotovost
(Měšec.cz)

Praha Registrace:
http://www.tuesday.cz/akce/platebni-karty-

vs-hotovost/
PwC je partnerem akce

28. 4. 2016  
9:00–12:30 hod.

Seminář:
Dva měsíce zkušeností 
s kontrolním
hlášením a další změny 
v DPH před námi

Praha Registrace:
www.pwc.cz/dphseminare

5. 5. 2016 
9:00–17:00 hod.

Konference:
POTIFOB Project 
Management Day 2016 

Praha Více na: http://pmday.potifob.cz/
PwC je partnerem akce

7. ročník mezinárodní konference POTIFOB Project 
Management Day

Již 7. ročník mezinárodní konference o projektovém řízení proběhne 
5. května v Praze. Letošní konference dá více prostoru řečníkům z 
českého a slovenského projektového managementu a také tématu 
agilních metod v řízení projektů.

Účastníci se seznámí s charakteristikami jednotlivých certifikací v 
oblastech projektového managementu a rozdíly mezi nimi, a také 
charakteristikami agilního řízení.

PwC je platinovým partnerem akce a nabízíme vám 15% slevu na 
vstupné. Registrujte se, prosím, na http://pmday.potifob.cz/. (Váš 
slevový kód je PwC20160505).

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

Bořivoj Líbal
vedoucí partner
Právní služby PwC Legal
+420 251 152 929

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

© 2016 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.
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