
Ministerstvo financí 
a vybrané instituce 
připomínkovaly 
evropské inciativy proti 
daňovým únikům

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo své 
pracovní vyjádření k opatřením 
navrženým projektem BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting) a Směrnicí 
proti vyhýbání se daňovým 
povinnostem (Směrnice). 

K dokumentu ministerstva se vyjádřily 
některé instituce a zájmová sdružení. 
Níže uvádíme jejich nejvýznamnější 
připomínky:

• stanovení přechodného období 
(např. na 5 let), během nějž by 
poplatníci mohli uzpůsobit současné 
smluvní vztahy novým legislativním 
podmínkám;

• vymezení případů, kdy poplatník 
bude muset oznamovat postupy, 
které využil pro optimalizaci své 
daňové povinnosti. Pro oznamované 
případy se do Směrnice navrhuje 
zavést povinnost správce daně 
závazně se vyjádřit, zda oznámený 
daňový přístup bude akceptovat 
jako legitimní; 

• vymezení majetku, jehož 
přeshraniční přesun bude 
z daňového hlediska považován 

za prodej a domnělý zisk z prodeje 
zdaněn s cílem omezit přemisťování 
aktiv do států s nízkým daňovým 
zatížením; 

• doplnění Směrnice o jednotnou 
definici stálé provozovny. 
V důsledku jejího odlišného 
vymezení v jednotlivých státech EU, 
by totiž mohlo dojít k různému 
hodnocení stejného případu, 
v závislosti na tom, ve kterém 
členském státě nastal;

• jelikož Směrnice navrhuje omezení 
uznatelnosti úroků (nízká 
kapitalizace) na dluhové nástroje 
od spřízněných i nespřízněných 
osob, instituce požadují zachování 
testu nízké kapitalizace pouze pro 
dluhové nástroje od spojených osob. 
Neexistuje totiž žádná souvislost 
mezi bojem proti agresivnímu 
daňovému plánování 
a poskytováním cizích zdrojů od 
nespojených osob. 

V současné době je Směrnice proti 
vyhýbání se daňovým povinnostem 
v Evropském parlamentu ke konzultaci 
a u Rady EU k přijetí. Pokud bude 
schválena, musí ji Česká republika 
implementovat do domácích zákonů.

Výklad některých 
povinností při 
oznamování 
osvobozených příjmů 
byl upřesněn

Od ledna 2015 mají fyzické osoby 
povinnost oznamovat přijetí 
osvobozených příjmů. Oznámit takovýto 
příjem převyšující částku 5 mil. Kč 
mohou do konce lhůty pro podání 
daňového přiznání za rok, ve kterém jej 
obdržely. Povinnost se vztahuje 
i na fyzické osoby bez povinnosti 
podávat daňové přiznání.

Finanční správa a odborná veřejnost 
před časem upřesnily výklad některých 
ustanovení, které s oznamováním 
souvisí:

• U příjmu, který plyne postupně 
ve splátkách, se uvedený limit pro 
oznamování použije samostatně pro 
každou splátku. Jednotlivé splátky 
se pro účely limitu nesčítají. Nesmí 
však jít o účelové rozdělení příjmu 
s cílem vyhýbání se oznamovací 
povinnosti.

• U příjmů z dědictví je povinnost 
oznámit takovýto osvobozený 
příjem převyšující 5 mil. Kč ke dni 
pravomocného skončení dědického 
řízení, nikoliv ke dni smrti 
zůstavitele. Finanční správa také 
potvrdila, že hodnota dědictví se 

posuzuje jako celek, nikoliv po jeho 
jednotlivých složkách.

• Oznámení o osvobozených příjmech 
se netýká příjmů, které se nedaní 
(např. z vypořádání společného 
jmění manželů) ani příjmů, které 
podléhají srážkové dani, ale po 
zaokrouhlování daň nakonec nebyla 
vybrána (např. korunové 
dluhopisy).

• Finanční správa dále potvrdila, že 
dvojí oznamování poplatníků, kteří 
přijali náhradu za uvolnění 
bytu, není nutné. To však platí 
za předpokladu, že oznámení 
o přijetí náhrady za uvolnění bytu 
vyšší než 5 mil. Kč bude obsahovat 
všechny podstatné náležitosti 
oznámení o osvobozeném příjmu, 
tj. výši příjmu, popis okolností jeho 
nabytí a datum vzniku příjmu.
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Ministerstvo chce 
zpřísnit využívání 
paušálních výdajů 
výměnou za daňové 
slevy

Ministerstvo financí zveřejnilo záměr 
navrhující návrat daňových slev na děti 
a na manželku pro poplatníky, kteří 
uplatňují výdaje paušálem, tj. zejména 
podnikatele a osoby žijící z příjmu 
z pronájmu nemovitostí. Tato změna by 
mohla platit již od příjmů dosažených 
za rok 2017.

Výměnou za to však plánuje další 
zpřísnění využívání paušálů. Nový strop 
pro uplatnění paušálů by měl klesnout 
ze současných dvou milionů Kč ročně 
na jeden milion. 

Nový celní kodex mění 
klasifikace zvláštních 
celních režimů

Po více než 22 letech byl s účinností od
1. května 2016 novelizován celní kodex 
Evropské unie (EU) a jeho prováděcí 
předpisy. Nový kodex přináší rozsáhlé 
změny zejména v oblasti elektronizace 
celního řízení, zvláštních celních režimů 
a zakotvení konkrétních výhod pro 
držitele povolení schváleného 
hospodářského subjektu. Rovněž přispěl 
ke sjednocení výkladu některých 
sporných otázek. 

Jednou z nejvýznamnějších změn je 
nová klasifikace celně schválených 

určení a zvláštních celních režimů. Nový 
kodex upouští od některých celních 
postupů (např. uskladňování v celním 
skladu typu D, aktivní zušlechťovací styk 
v systému navracení, svobodné pásmo 
typ II) a současně přeskupuje některé 
zvláštní celní režimy, např. aktivní 
a pasivní zušlechťovací styk či 
přepracování pod celním dohledem.  

Nový kodex tedy definuje pouze 
následující zvláštní celní režimy:

• Tranzit – vnější a vnitřní

• Uskladnění – celní uskladnění 
či uskladnění ve svobodném pásmu

• Zvláštní účel – dočasné použití 
a konečné použití

• Zušlechtění – aktivní a pasivní 
zušlechťovací styk

Sjednocen byl také výklad pojmu 
vývozce. V kolonce 2 celního prohlášení 
tak nemůže být uveden subjekt, který má 
sídlo mimo EU. Současně však vývozce 
nemusí být totožný se subjektem, jehož 
jménem je toto celní prohlášení 
podáváno. 

Vývozcem tedy může být výhradně 
subjekt se sídlem v EU, který má v době 
podání celního prohlášení uzavřenou 
platnou smlouvu s příjemcem tohoto 
zboží ve třetí zemi, popřípadě má 
alespoň pravomoc rozhodnout 
o přepravě předmětného zboží na místo 
určení ve třetí zemi. 

Dobrou zprávou pro držitele povolení 
oprávněného hospodářského subjektu
(OHS) je, že toto povolení s příchodem 
nového celního kodexu nabývá na 
významu. Na rozdíl od běžných subjektů 
budou mít držitelé OHS výrazně snazší 
přístup ke zjednodušeným celním 
postupům a jako jediní budou moci 

využít mezinárodně centralizovaného 
celního řízení, samovyměření a upuštění 
od předložení zboží při zápisu do 
evidence deklaranta.

Počítat je nutné také se změnou lhůt 
platnosti závazných tarifních informací, 
která se nově snižuje na 3 roky. Veškeré 
závazné tarifní informace, které byly 
vydány před 1. květnem 2016, zůstávají 
i nadále v platnosti 6 let, a to v souladu 
s dřívější úpravou.

S ohledem na výše jmenované změny 
v celní oblasti, doporučujeme provést 
kontrolu procesů a celních režimů, které 
využíváte tak, aby byly plně v souladu 
s novou celní legislativou.

Praha mezi pětkou 
nejzajímavějších měst 
Praha mezi pětkou 
nejzajímavějších měst v 
Evropě pro hotelový 
byznys

Podle hoteliérů by Praha měla letos 
patřit k 5 nejzajímavějším městům 
v Evropě. Průměrná obsazenost pražský 
hotelů by měla překonat 76 % a cena 
za pokoj částku 2 000 Kč. Roční růst 
výnosů na jeden pokoj (tzv. RevPAR), 
by měl letos vzrůst na 6,6 %. Prognóza 
vychází ze studie PwC Trendy 
evropského hotelnictví 2016 a 2017 
(European cities hotel forecast for 2016 
and 2017). 

„Přestože letos neočekáváme v Praze 
ani jinde v republice žádnou událost 
světového významu, mohou být hoteliéři 
spokojeni. Průměrná cena za hotelový 
pokoj by se měla za letošek zvýšit 
o necelou stokorunu na 2212 Kč za noc, 
a obsazenost hotelů z loňských 75 na 
76 procent,“ uvedl již dříve Jan Musil, 
odborník PwC ČR na hotelnictví.

V letošním roce by se mělo podařit 
překročit hranici průměrné 80 % 
obsazenosti třem městům: Londýnu 
(83 %), Dublinu (82,3 %), Edinburghu 
(82 %), těsně pod 80 % hranicí se drží 
Amsterdam (78,4 %). Letošními 
nejdražšími městy zůstává podle 
předpovědí Paříž (252 eur), Ženeva 
(247 eur) a Curych (219 eur). Nad částku 
200 eur za ubytování se dostal ještě 
Londýn (202 eur). 

Za očekávaným růstem evropského 
hotelového byznysu v letech 2015 a 2016 
stojí lepšící se vývoj ekonomiky a s ním 
i oživení služebních cest. Již rok 2014 
byl pro evropské hotelnictví úspěšný. 

Evropa v tomto roce přivítala 
o 20 milionů zahraničních turistů více 
než v roce 2013.
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Martin Diviš byl jmenován od 
července 2016 partnerem v 

oddělení Daňových a právních 
služeb společnosti PwC Česká 

republika. Ve své nové roli bude 
odpovědný za další rozvoj 

oddělení specializujícího se na 
nepřímé daně a celní 

problematiku. Je uznávaným 
odborníkem, na něhož se klienti 

obracejí s problematikou 
elektronické správy daní. 
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Veletrh ukázal, že technologické služby máme 
v malíku. Přijďte na jeho podzimní verzi 

Na začátku května jsme uspořádali Technomarket 1.0, interní veletrh služeb PwC. 
Jeho cílem bylo ukázat názorně, kreativně a netradičně služby a produkty PwC, 
které různým způsobem využívají nové technologie. 

Na akci se prezentovaly týmy technologického poradenství, datové analýzy, 
forenzních technologických služeb, řízení vztahu se zákazníky, řízení rizik, 
kybernetické bezpečnosti, digitalizovaných daňových služeb a auditu. Každý z týmů 
měl své stanoviště, na kterém probíhaly různé hry, kvízy, představení a jiné 
interakce. 

Akce probíhala celý den. Kdykoliv se mohl zastavit kdokoliv ze zaměstnanců 
a pozvaných alumni. O tom, že náš první interní veletrh služeb byl neobyčejně 
úspěšný svědčí vysoký počet účastníků, jejich pozitivní naladění a zpětná vazba. 
Ocenili, že si mohli o zajímavých technologiích nejen do hloubky popovídat, ale 
hlavně si na ně sáhnout a zažít je.

Na vylepšenou verzi této akce se můžete těšit již v říjnu (12. 10.), kdy budou zváni 
i naši klienti. O zajímavém programu, který připravujeme, vás budeme ještě 
podrobněji informovat.  

Deseti projektům soutěže Social Impact Award 
poradí mentoři z PwC ČR 

Koncem června začne v sídle PwC ČR na pražském Pankráci letní intenzivní
akcelerační program pro letošní finalisty soutěže Social Impact Award. Mladí
lidé, kteří uspěli a postoupili do finále se svými nápady jak pomáhat a 
podnikat zároveň, budou moci přes léto získat odborné rady, jak ze svého
nápadu udělat funkční a finančně udržitelný společensky prospěšný podnik. 

Podpora sociálního podnikání prostřednictvím odborného dobrovolnictví si
v PwC již vybudovala tradici. V letošním roce se do mentoringového
programu zapojilo více než 25 specialistů z různých oborů, například
odborníci na analýzy zákazníků a konkurence, strategické plánování nebo
informační technologie. 

Každý start-upový tým získá jednoho mentora, se kterým se během 2 měsíců
bude pravidelně potkávat a řešit, jak úspěšně rozjet sociální start-up. 
Hlavními tématy setkání budou např.: stanovení celkového konceptu
podnikání, základy finančního plánování, analýza konkurence a potenciálních
zákazníků, komunikace a propagace nového podnikání, i technické otázky
ohledně právní formy nebo daní. 

Na konci září se dozvíme, kdo si v akcelerátoru vedl nejlépe, a které tři
projekty budou vyhlášeny jako vítězové SIA 2016.  

Foto s finalisty

autor: Social Impact Award

Provoz Linky bezpečí na Den dětí šel na nás

Náklady na provoz Linky bezpečí 1. a 2. června pokryl finanční dar PwC ČR a jejich zaměstnanců, díky kterému jsme 
pomohli více než 200 dětem.
Linka bezpečí je jedním z našich dlouhodobých partnerů, které podporujeme. 

Zaměstnanci PwC prožili Den 
dětí netradičně s Linkou bezpečí. 
Tří- až čtyřčlenné týmy si 
vyzkoušely interaktivní 
hru Únik do bezpečí a dozvěděly 
se, jak Linka funguje, jaká 
témata řeší, i to, jak obtížné 
může být najít sobě odvahu 
říct si o pomoc. 

Zveme vásThe AcademyPwCDaně Studie
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The Academy – Přihlaste se na podzimní semináře již nyní

Program CIPD Certificate in HRM je 
určen pro pracovníky z oblasti lidských 
zdrojů. Cílem je vést účastníky 
k efektivnímu prokazování schopností 
a plnění povinností v rámci různých rolí 
řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční 
studijní program certifikovaný CIPD 
(Chartered Institute of Personnel and 
Development).

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM)

Intenzivní seminář vás provede celým 
českým daňovým systémem. 
Je zaměřen převážně na daň z příjmů 
právnických a fyzických osob, včetně 
sociálního a zdravotního pojištění. 
Shrne však také základní principy DPH 
a daňového řádu. Lektoři vás provedou 
obsahem daňových přiznání a vysvětlí 
i principy zdanění zahraničních příjmů 
a metody zamezení dvojího zdanění.

Český daňový systém v anglickém jazyce

Datum: září 2016 – únor 2017

Cena: 73 500 Kč + DPH

Sleva 10 %: 66 150 Kč + DPH
(při včasném přihlášení
do 30. 6. 2016) 

Jazyk: anglický

Datum: 20. – 21. září

Cena: 10 900 Kč + DPH 

Jazyk: čeština v kombinaci 
s angličtinou (nebo 
naopak – podle složení 
účastníků)

Semináři vás provedou experti 
z mezinárodní advokátní kanceláře PwC
Legal. Školení nejsou pouze výkladová, 
ale nabízejí i případové studie zaměřené 
na aplikaci dané problematiky v praxi.

Experti vás provedou problematikou tří 
oblastí: Postavení členů 
statutárních orgánů (5. října), 
Pracovní právo v otázkách 
a odpovědích (13. října) 
a Obchodní korporace – jejich 
správa a řízení (24. října).

Právní semináře

Datum: 5., 13., 24. října

Čas: 9:00 – 12:00

Cena: 1 400 Kč + DPH 
(za 1 seminář)

Jazyk: čeština nebo angličtina 
(podle složení 
účastníků)

Jak si rezervovat místo?

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.

Unikátní kurzy se šaolinskými mnichy

Školení vedená šaolinskými mnichy 
přináší v České republice ojedinělou 
příležitost zapracovat na vašich 
dovednostech vedení lidí. Tyto kurzy 
byly speciálně vyvinuty pro potřeby 
vrcholového managementu a CEO. 

Své dovednosti můžete rozvinout ve 
čtyřech oblastech: Stress 
management (5. října), Jak řešit 
konflikty (6. října), Self-
empowerment (28. listopadu) 
a Umění strategie (29. listopadu).

Datum: říjen, listopad

Čas: 9:00 – 17:00

Cena: 14 900 Kč + DPH
(za 1 seminář)

Jazyk: angličtina

PMP (Project Management Professional)

Čtyřdenní intenzivní kurz vás připraví 
na zkoušku, která vede k získání 
mezinárodně uznávané certifikace PMP 
a členství v PMI (Project Management 
Institute). Tato kvalifikace představuje 
jednu z nejuznávanějších certifikací pro 
profesionály v oboru projektového řízení. 
Jejím držením prokazujete své 
zkušenosti, vzdělání a plnou způsobilost 
k řízení projektů. 

Datum: 10. – 13. října

Cena: 33 500 Kč + DPH

Jazyk: angličtina

Zveme vásThe AcademyPwCDaně Studie

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


5

Zveme vás 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.

Termín Název

15. 6. Seminář: Elektronická evidence tržeb (EET) Hradec Králové                       PwC je partnerem akce.

20. 9.
Seminář: Elektronická evidence tržeb aneb e-tržby již 

tento rok
Praha

Na našem webu se dozvíte více o aktivitách firemní odpovědnosti. Neváhejte se s námi podělit o váš názor.
Líbí se vám náš report a chtěli byste sestavit podobný? 

Kontaktujte Radku Nedvědovou na radka.nedvedova@cz.pwc.com.

Zveme vásThe AcademyPwCDaně Studie

http://www.komora-khk.cz/cs_CZ/kalendar/15-6-2016/
http://www.pwc.cz/eetseminar
mailto:radka.nedvedova@cz.pwc.com

