
Témata

> Novela zákona 
o významné tržní síle

> Mimosoudní spory mezi 
prodávajícím 
a spotřebitelem budou 
řešit státní instituce 

> Evropský soud: 
Zaměstnavatel může 
monitorovat soukromou 
korespondenci svých 
zaměstnanců 

> Evropská komise navrhla 
balíček opatření proti 
daňovým únikům

> Novela zákona o daních z 
příjmů mění dobu odpisů 
majetku i daňové 
zvýhodnění na dítě

> První pozdní podání 
kontrolního hlášení bez 
pokuty a reverse charge
pro zahraniční osoby

> První kontrolní hlášení 
nepodalo 45 tisíc plátců

Tax, Legal & Business News

1

Newsletter o daních, právu, účetnictví, poradenství a auditu 

www.pwc.cz/tbn

březen 2016

Právo

Novela zákona 
o významné tržní síle

Novela zákona o významné tržní síle 
jednoznačně vymezuje okruhů vztahů, 
na které bude dopadat. Stávající úprava 
totiž opomíjela fakt, že spolu s nákupem 
úzce souvisí i řada služeb, při jejichž 
poskytování může také docházet 
ke zneužívání významné tržní síly. 
Věcná působnost je tak nyní rozšířena 
o vztahy související s poskytováním 
těchto služeb. 

Novela dále doplňuje základní pojmy 
a přesněji stanovuje kritéria pro 
posuzování významné tržní síly. Díky 
konkrétním oprávněním Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže by mělo 
také dojít ke zrychlení správních řízení.

Odběratelé a dodavatelé budou mít 
3 měsíce na to, aby uvedli své stávající 
smlouvy do souladu s novou právní 
úpravou. V budoucnosti by měla být 
posuzována i jiná odvětví výroby nebo 
služeb, ve kterých se objevují stejné 
vztahy jako mezi dodavateli a odběrateli 
potravin.

Mimosoudní spory 
mezi prodávajícím 
a spotřebitelem budou 
řešit státní instituce 
Spotřebitelské právo zavádí novinku 
– systém alternativního řešení sporů 
(ADR). Ten má zajistit nezávislé, 
nestranné, transparentní, efektivní, 
rychlé a spravedlivé postupy při řešení 
mimosoudních sporů mezi prodávajícím 
a spotřebitelem. 

Systém navíc spotřebiteli umožňuje, 
aby se se svým nárokem obrátil na státní 
instituci. Hlavní roli při řešení těchto 
sporů má Česká obchodní inspekce. 
V některých případech ale vystupují i jiné 
subjekty, např. pro oblast finančních 
služeb je to finanční arbitr, pro oblast 
elektronických komunikací a poštovních 
služeb Český telekomunikační úřad 
a v oblasti elektroenergetiky 
a plynárenství Energetický regulační 
úřad. Úkolem subjektů je aktivní 
komunikace se stranami sporu, která má 
vést k uzavření dohody.

Prodejci musí o využití nového systému 
ADR informovat spotřebitele jasným, 
srozumitelným a snadno dostupným 
způsobem. Informaci by tak měli umístit 
na své webové stránky a zahrnout ji také 
do svých obchodních podmínek. 
V případě, že ke sporu skutečně dojde, 
je prodejce povinen spolupracovat 

s Českou obchodní inspekcí či jedním 
ze specializovaných subjektů. 

Mimosoudní řešení sporů spočívá 
na dobrovolném přístupu spotřebitele 
a povinné účasti podnikatele. Záleží tedy 
na spotřebiteli, zda návrh na zahájení 
ADR podá. Pokud bude řízení zahájeno, 
má možnost z něj kdykoli vystoupit. 
Spotřebitel však musí jednat včasně 
a návrh na mimosoudní řešení sporu 
podat předtím, než kterákoli ze stran 
podá žalobu obecnému soudu. 
Zahájením mimosoudního řešení sporu 
však není dotčeno právo spotřebitele 
domáhat se ochrany svých práv soudní 
cestou.

Evropský soud pro 
lidská práva: 
Zaměstnavatel může 
monitorovat 
soukromou 
korespondenci svých 
zaměstnanců 
Evropský soud pro lidská práva (ESLP) 
na začátku letošního roku rozhodl, 
že zaměstnavatel může ukončit pracovní
poměr zaměstnance, jestliže se prokáže, 
že zaměstnanec užíval účet elektronické 
komunikace, určený primárně pro 
komunikaci s klienty, k soukromým 
účelům. 

Rozhodnutí se týkalo rumunského 
občana, který se odvolal vůči rozhodnutí 
rumunských soudů k ESLP. Odvolával 
se přitom na právo na soukromí 
zaručeného čl. 8 Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv. Jedním 
z klíčových důkazů zaměstnavatele totiž 
byl několikastránkový přepis soukromé 
korespondence zaměstnance. ESLP však 
konstatoval, že kontrola zaměstnance 
byla přiměřená, neboť se jednalo 
o pracovní účet, u něhož by se dalo 
předpokládat, že nebude obsahovat 
soukromé zprávy.

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte Jiřího Horáčka, jiri.horacek@cz.pwc.com.
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Podle českého zákoníku práce nesmějí 
zaměstnanci bez souhlasu 
zaměstnavatele užívat jeho výrobní 
a pracovní prostředky, včetně výpočetní, 
techniky a telekomunikačního zařízení, 
pro svou osobní potřebu. Zaměstnavatel 
má právo dodržování zákazu 
přiměřeným způsobem kontrolovat.

Přiměřené monitorování a sledování 
soukromé komunikace zaměstnance je
možné, avšak až pouze po předchozím 
oznámení, pokud je proto dán závažný 
důvod, spočívající ve zvláštní povaze 
činnosti zaměstnavatele.

Evropská komise 
navrhla balíček 
opatření proti 
daňovým únikům

Evropská komise předložila balíček 
opatření, která mají do budoucna 
zabránit daňovým únikům zejména 
v přeshraničních oblastech. Cílem je 
zvýšit transparentnost mezi členskými 
státy a zajistit pro všechny podniky 
na jednotném trhu spravedlivější 
hospodářskou soutěž. Balíček doplňuje 
a posiluje iniciativu OECD proti 
rozmělňování základu daně a přesouvání 
zisků (BEPS). 

Novela směrnice o administrativní 
spolupráci navíc zavádí povinnost 
mateřské nebo dceřiné společnosti 
nadnárodní skupiny zpracovávat roční 
přehled vybraných ekonomických 
ukazatelů o skupině a zasílat jej svému 
správci daně. Ten pak bude informace 
automaticky sdílet s daňovými správami 
všech zemí, kde se skupina vyskytuje. 
Cílem je umožnit daňovým správám 
členských států efektivně získat 
informace k řádnému výběru daní. 

Balíček obsahuje mimo jiné návrh 
směrnice zamezující daňovým únikům, 
směrnice o správní spolupráci mezi 
daňovými správami členských států, 
dále doporučení k úpravě smluv 
o zamezení dvojího zdanění a sdělení 
k vnější strategii EU v oblasti 
spravedlivého zdanění. 

Jak jsme již informovali v únorovém 
vydání newsletteru, směrnice proti 
daňovým únikům navrhuje šest 
opatření, která by všechny členské státy 
měly zavést do svých domácích 
předpisů.

Konkrétně:

• průběžné zdanění zisků ovládaných 
společností v daňových rájích bez 
ohledu na skutečnou výplatu dividend 
(CFC pravidla)

• pravomoc správce daně předem 
schválit možnost osvobození od daně 
oproti možnosti zápočtu daně 
u přeshraničních příjmů (switchover
pravidlo)

• zdanění přesunu aktiv nebo daňového 
rezidentství do zahraničí (exit tax)

• povinnost respektovat u příjmu jeho 
charakteristiku ze státu zdroje 
(zamezení dvojího nezdanění 
tzv. hybridních nástrojů) 

• omezení daňové uznatelnosti úroků

• zavedení obecného pravidla 
zamezujícího zneužití daňového práva 

Pokud bude směrnice v navrhované 
podobě schválena, bude Česká republika 
muset zavést do svého právního řádu 
zejména první tři navrhované změny.

Komise členským státům doporučuje 
novelizovat již uzavřené smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění, a to 
zavedením obecného pravidla proti 
zneužití a revizí definice stálé 
provozovny. 

Novela zákona 
o daních z příjmů mění 
dobu odpisů majetku 
i daňové zvýhodnění 
na dítě

Ministerstvo financí chystá změny 
v zákoně o daních z příjmů pro rok 2017, 
které se dotknou fyzických i právnických 
osob. 

U daní z příjmů fyzických osob návrh 
zachovává princip tzv. superhrubé mzdy 
i solidárního zvýšení daně, a to ve výši 
7 % ze základu daně nad strop pro 
placení pojistného na sociální 
zabezpečení, tj. nad cca 108 tisíc 
Kč měsíčně.

Navrhovaná novela například počítá 
se zvýšením daňového zvýhodnění 
na druhé a další vyživované dítě. 
Zvýhodnění na druhé dítě by mělo činit 
1 617 Kč měsíčně, na další vyživované 
dítě pak 2 017 Kč měsíčně.

Chystaná norma zvažuje také 
znovuzavedení srážkové daně u 
zaměstnance, jehož měsíční příjmy 
nepřesáhnou částku 2 500 Kč (např. 
dohoda o pracovní činnosti, odměna za 
výkon funkce) a který u zaměstnavatele 
nepodepíše prohlášení k dani.

Ministerstvo upřesňuje způsob 
oceňování majetkového prospěchu 
zaměstnanců plynoucí z bezúročných 
zápůjček, jež přesahují jistinu 
300 000 Kč. 

Dále se zvažuje upravení podmínky 
pro osvobození příjmu z prodeje 
nemovitosti, ve které vlastník bydlel 
méně než 2 roky před prodejem. 
Od daně bude tento příjem osvobozen, 
pokud získané prostředky vynaloží 
na pořízení vlastního bydlení, nikoliv 

bydlení jeho rodiny nebo dalších osob. 

Navrhuje se také změna v počítání 
časového testu pro osvobození příjmů 
z prodeje cenného papíru a podílu 
v obchodní korporaci při zdědění 
po zůstaviteli, který byl přímým 
příbuzným nebo manželem/manželkou. 
Nově by měla být zahrnuta také doba, 
po kterou byl cenný papír či podíl 
v majetku zůstavitele. 

Fyzických i právnických osob se týká 
i novelizace ustanovení ohledně 
daňových odpisů nehmotného majetku. 
Nově by měla být stanovena minimální 
doba odpisování, kterou bude možno 
prodloužit. Úprava tak reflektuje 
skutečnost, že doba užívání nehmotného 
majetku (a současně i doba účetního 
odpisování) bývá delší.

Další novinkou má být možnost 
odpisovat technické zhodnocení cizího 
majetku uživatelem. V současnosti může 
technické zhodnocení odpisovat pouze 
nájemce, zatímco podnájemce či jiný 
subjekt toto právo nemají. Úprava by tak 
zjednodušila mnoho převodů nájemních 
smluv či podnájemních vztahů.

Chystaná novela nyní prochází vnějším 
připomínkovým řízením, o legislativním 
procesu vás budeme dále informovat. 
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První pozdní podání 
kontrolního hlášení 
bez pokuty a reverse 
charge pro zahraniční 
osoby

Navrhovaná novela zákona o DPH počítá 
s automatickým prominutím 
tisícikorunové pokuty, a to za každé 
první pozdní podání kontrolního hlášení 
v daném kalendářním roce. Půjde také 
požádat o prominutí pokut v souvislosti 
s kontrolním hlášením, které jsou 
stanoveny v rozmezí deset tisíc 
až padesát tisíc korun. Finanční úřad 
bude přihlížet ke konkrétním 
okolnostem, které k nesplnění 
povinnosti vedly. 

Novela se dotýká také zahraničních 
osob, které nejsou v Česku usazené 
a registrované k DPH. Od května 2016 
budou českému plátci u dodání zboží 
s místem plnění v ČR uplatňovat režim 
přenesení daňové povinnosti, a tedy 
fakturovat bez DPH. 

Další zásadní úpravou je změna místní 
příslušnosti neusazených zahraničních 
osob registrovaných k DPH z Finančního 
úřadu pro hl. město Prahu na Finančním 
úřadu pro Moravskoslezský kraj. Tato 
novela zákona o DPH v souvislosti 
s celním řádem je nyní v poslanecké 
sněmovně.

První kontrolní 
hlášení nepodalo 
45 tisíc plátců

V únoru 2016 podávali čeští plátci DPH 
svá první kontrolní hlášení. Ze zhruba 
290 tisíc předpokládaných plátců tak 
v termínu neučinilo přibližně 45 tisíc 
z nich, jak informovalo ministerstvo 
financí. Dalších 10 tisíc sice hlášení 
podalo včas, ale nevyplnilo všechny 
nezbytné údaje.

Klienti PwC mají možnost využít 
speciální nástroj VAT Spectrum, který 
podobným chybám předchází 
a identifikuje i další nesrovnalosti 
v reportovaných datech. I díky tomuto 
nástroji jsme nezaznamenali žádné 
technické problémy spojené s podáním 
kontrolních hlášení. Nyní bude 
finanční správa analyzovat data 
a vyzývat k případným změnám, 
potvrzení či doplnění podaných hlášení.

Více o našich službách spojených 
s kontrolním hlášením najdete 
na www.pwc.com/cz/cs/danove-
sluzby/kontrolni-hlaseni-dph.html. 

Víra generálních 
ředitelů ve zlepšení 
globální ekonomiky 
klesá
Celosvětový průzkum názorů 
generálních ředitelů ukázal, že dvě 
třetiny z nich pozorují více 
geopolitických hrozeb, kterým jejich 
byznys bude muset čelit, než před třemi 
lety. Jen 27 % lídrů věří, že se vývoj 
globální ekonomiky v následujícím roce 
zlepší, což je o deset procentních bodů 
méně než loni. Nejisté vyhlídky vývoje 
globální ekonomiky ovlivňuje především 
balancování čínské ekonomiky, pád ceny 
ropy a geopolitická bezpečnost. 

Mezi největší rizika, která ohrožují 
růstové ambice firem, podle ředitelů 
patří: nadměrná regulace (79 %), 
geopolitická nejistota (74 %) a kolísání 
měnového kurzu (73 %). Více než 
polovinu ředitelů (61 %) v USA, Austrálii 
a Velké Británii znepokojuje 
kybernetická bezpečnost, která podle 
nich ohrožuje jak národní, tak komerční 
zájmy. Klíčová je zejména v sektoru 
pojištění, bankovnictví a technologií.

Nejoptimističtějším regionem je Blízký 
východ a západní Evropa. V pozitivní 
globální vývoj ekonomiky tam věří více 
než třetina ředitelů. V Severní Americe 
je optimistická pouze necelá pětina 
lídrů. Zpomalení vývoje v letošním roce 
očekává i třetina čínských představitelů 
firem.

Globálního průzkumu se zúčastnilo více 
než 1 400 generálních ředitelů.

Daně
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Zpráva o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za rok 2015 

Jsme držitelem certifikátu TOP Odpovědná firma v kategorii Odpovědný reporting za rok 2015. Každoročně připravujeme 
souhrn našich aktivit firemní odpovědnosti, a to formou reportu podle mezinárodní metodiky GRI (Global Reporting 
Iniciative). 

Naším cílem je budovat důvěru ve společnosti v širším kontextu, k čemuž nám pomáhají naše služby. Jako své 
nejdůležitější závazky v oblasti udržitelného podnikání jsme si stanovili: 

• zlepšení podmínek pro podnikání, rozvoj inovativnosti a podnikavosti na českém trhu

• rozvoj zaměstnanců a prosazování kultury začleňování, za který máme bronzový certifikát TOP Odpovědná firma 2015

• podporu sociálního podnikání díky našim znalostem a zkušenostem, za které máme zlatý certifikát TOP Odpovědná 
firma 2015

• eliminaci dopadu našich činností na životní prostředí, za kterou máme stříbrný certifikát TOP Odpovědná firma 2015

To všechno a mnohem více se dozvíte v naší nové zprávě, která mapuje aktivity firemní odpovědnosti za finanční rok 2015. 
K dispozici je i v tištěné podobě, v případě zájmu prosím kontaktujte Pavlu Zemanovou.

Zprávu a více podrobností o jednotlivých aktivitách najdete na www.pwc.cz/odpovědnost.

• V minulém roce jsme odvedli:

• Třem nejaktivnějším firemním dobrovolníkům jsme v prosinci udělili čestný titul Srdcař roku. 

• Tři neziskové organizace – Fond ohrožených dětí, Linka bezpečí a Rozlet od nás obdržely dar 317 000 Kč. 

• Za posledních 7 let jsme snížili uhlíkovou stopu o 50 %. 

Líbí se vám náš report a chtěli byste mít podobný? Neváhejte kontaktovat Radku Nedvědovou.

553 hodin odborného dobrovolnictví

399 hodin fyzického dobrovolnictví
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Přihlaste se k odběru našich globálních 
daňových publikací

Globální daňové publikace poskytují aktuální zprávy a pohledy 
do daňové problematiky po celém světě. 

Odběr novinek si můžete kdykoliv přihlásit nebo odhlásit. 

Dostupné publikace: 

Finanční služby a převodní ceny

Newsletter globálních účetních služeb

Mezinárodní účetní zprávy

Přehled daňových sporů a jejich rozhodnutí 

Bulletin daňové politiky

Daňový přehled o převodních cenách

Přehled globálních daní

PwC

K odběru se můžete přihlásit zde
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The Academy

Certifikovaný Interní auditor

Část I: Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti, řízení 
rizik a kontrole (1 den)

Zkrácený jednodenní intenzivní přípravný kurz ke zkoušce CIA 1 je 
koncipován jako konzultace s lektorem navazující na samostudium. Je určen 
zejména pro účastníky, kteří se chtějí připravit na zkoušku CIA 1 zároveň 
s druhou částí. Kurz proběhne 14. března 2016. 
V případě zájmu nás pro více informací kontaktujte.

Část II: Realizace interního auditu (3 dny)

Třídenní kurz účastníky připraví na zkoušku CIA 2. Projdou nezbytnou teorii 
a budou řešit konkrétní zkušební otázky včetně tipů a triků, jak zkoušku skládat. 
V rámci školení studenti projdou jednotlivé okruhy z aktuálního sylabu zkoušky, 
ke kterým patří: realizace auditů, provádění specifických auditů, monitorování 
výsledků auditů, znalosti o oblasti podvodů, nástroje pro provádění auditu.

Projektový management – základní tábor

Kurz zájemce naučí technikám řízení projektů prostřednictvím unikátní 
případové studie výstupu na Mt. Everest. Vhodný je pro projektové manažery, 
ale i pro ty, kteří se s řízením projektů setkávají nad rámec svých hlavních 
pracovních povinností. Po jeho absolvování účastníci úspěšně zvládnou 
nejdůležitější koncepce, procesy i techniky projektového řízení.

Detaily

Datum: 15. – 17. března 2016

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Cena: 12 000 Kč + DPH (10 000 Kč + DPH pro členy ČIIA)

Jazyk: anglický

Datum: 13. ─ 14. dubna 2016 nebo
13. – 14. června 2016

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Cena: 10 900 Kč + DPH

Jazyk: český

Detaily

Jak si rezervovat místo?
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Pro více informací a registraci 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.

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


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.

Zveme vás

Datum: 4. 4. 2016 a 28. 4. 2016

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Registrace: www.pwc.cz/dphseminare

Přednášející: DPH specialisté ze společnosti PwC ČR

Jazyk: český

Cena: 2 900 Kč bez DPH*

* V případě registrace 4 a více míst pro jednu společnost na seminářích v libovolných termínech nabízíme slevu 10 % z 
celkové ceny. Na jednotlivé semináře se, prosím, přihlaste nejpozději pět dní před jejich konáním. 

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

16. 3. 2016 16:00 − 20:00 

Konference:

TMA Europe – East European

Conference

ČNB, Senovážné náměstí 30, Praha 1
Registrace:

TMA Europe

4. 4. 2016 9:00 – 12:30 

Seminář:

Dva měsíce zkušeností s kontrolním 

hlášením a další změny v DPH před 

námi

PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Registrace:

www.pwc.cz/dphseminare

7. 4. 2016 9:00–12:30

Praktický workshop:

Akciové a opční plány ve vaší 

společnosti

PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Registrace:

Darja Sýkorová 

+420 251 152 542

19. 4. 2016 9:00 – 17:00 
Konference:

Platební karty vs. hotovost
PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Registrace:

http://www.tuesday.cz/akce/platebn

i-karty-vs-hotovost/

PwC je partnerem akce.

28. 4. 2016 9:00 − 12:30 

Seminář:

Dva měsíce zkušeností s kontrolním 

hlášením a další změny v DPH před 

námi

PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Registrace:

www.pwc.cz/dphseminare
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http://www.pwc.cz/dphseminare
http://www.tma-europe.org/events/east-europe-conference-2016.asp
http://www.pwc.cz/dphseminare
mailto:darja.sykorova@cz.pwc.com
http://www.tuesday.cz/akce/platebni-karty-vs-hotovost/
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