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Daně

Nejasnosti okolo 
bezúplatných příjmů 
jsou vyřešeny

Koordinační výbor Generálního 
finančního ředitelství (GFŘ) a daňoví 
poradci řešili daňové nejasnosti u 
bezúplatných příjmů.

GFŘ například potvrdilo, že z 
bezúročných zápůjček poskytnutých 
společníkem nevzniká za běžných 
okolností nepeněžní příjem u společnosti 
ani u společníka.

Dále bylo potvrzeno, že pokud je použit 
bezúplatný příjem k dosažení 
zdanitelných příjmů a vzniká i nárok na 
odpovídající snížení základu daně, musí 
tento nárok na snížení základu daně 
poměrně krátit, pokud je „domnělý“ 
příjem použit i ve vztahu např. k 
osvobozeným příjmům. V případě 
bezúročné zápůjčky se vztah ke 
zdanitelným příjmům testuje na výši 
jistiny a nikoliv výši „domnělých“ úroků.

V samostatném příspěvku byla řešena 
i otázka vzniku nepeněžního příjmu 
korporace, jejíž statutární orgány 
vykonávají svou funkci bezplatně. 
Daňoví poradci navrhovali potvrdit, že 
příjem korporaci nevzniká. GFŘ však 
tvrdilo, že „domnělý“ příjem korporaci 
nevzniká pouze v případě, kdy funkci 
statutárního orgánu vykonává společník. 

Plný nárok na odpovídající snížení 
základu daně by proto měly jen ty 
společnosti, které dosahují pouze 
zdanitelných příjmů. Ostatní společnosti 
by snížení musely poměrně zkrátit. 
Příspěvek tak byl uzavřen s trvajícím 
rozporem. 

Česká republika 
a Monako si budou 
vyměňovat informace 
o daních
Dohoda mezi Českou republikou 
a Monackým knížectvím o výměně 
informací v daňových záležitostech 
specifikuje typy informací, které jsou 
obě země povinny poskytnout v případě, 
že o ně bude požádáno. Dohoda 
stanovuje rovněž procesní podmínky, 
za kterých může výměna proběhnout.

Na základě žádosti mohou být 
poskytnuty informace, které jsou 
považovány za významné pro zjištění, 
stanovení a vybírání daně z příjmů 
právnických a fyzických osob 
a nemovitých věcí, zabezpečení jejich 

úhrady nebo pro vyšetřování či trestní 
stíhání daňových trestných činů. 

Informace budou poskytovány 
na základě formální žádosti, adresované 
druhé zemi, bez ohledu na skutečnost, 
zda jednání, k němuž budou informace 
žádány, je dle předpisů dané země 
považováno za trestné či nikoliv.

Poskytnutí informací je však možné také 
odmítnout. A to v případě, že by odhalily 
důvěrnou komunikaci týkající 
se poskytování právní rady, mezi 
klientem, advokátem, právním poradcem 
či jiným uznaným právním zástupcem.

Dohodu, která platí od začátku března, je 
možné aplikovat i na skutečnosti vzniklé 
před nabytím její účinnosti. 

Zvýšení daňového 
zvýhodnění na děti je 
schváleno
Zvýšení daňového zvýhodnění pro rok 
2016, které mohou uplatnit fyzické osoby 
vyživující děti, které s nimi žijí ve 
společně hospodařící domácnosti, bylo 
schváleno. 

Částka daňového zvýhodnění u druhého 
dítěte se zvyšuje z dřívějších 15 804 Kč 
na 17 004 Kč ročně a u třetího a každého 
dalšího dítěte z původních 17 004 Kč na 
20 604 Kč. Vyšší slevy na dani mohou 
být poprvé uplatněny při zúčtování mezd 
za květen.

Částka daňového zvýhodnění u jednoho 
dítěte zůstává beze změny a činí 
13 404 Kč ročně. Nemění se ani 
maximální výše daňového bonusu. 

Zvýšení daňového zvýhodnění platí 
zpětně již od ledna 2016. Rozdíl ve výši 
daňového zvýhodnění za první měsíce 
letošního roku bude poplatníkům 
vyrovnán až po podání daňového 
přiznání za rok 2016 nebo v ročním 
zúčtování na začátku roku 2017.

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte Jiřího Horáčka, jiri.horacek@cz.pwc.com.
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Elektronická evidence 
tržeb bude spuštěna 
v prosinci 2016

První účtenky za tržby bude nutné 
evidovat elektronicky již od 1. prosince 
2016. V první vlně začnou elektronicky 
evidovat své tržby poskytovatelé 
ubytovacích a stravovacích služeb, 
v další vlně od 1. března 2017 pak 
velkoobchody a maloobchody. 
Přehledný náběh všech odvětví je 
zobrazen v naší infografice.

Se zavedením elektronické evidence 
tržeb souvisí i snížení sazby DPH na 
poskytování stravovacích služeb 
a podávání nápojů (vyjma alkoholických 
nápojů a tabákových výrobků) z 21 
na 15 %. Pokud vás tato problematika 
zajímá, dovolujeme si vás pozvat na 
tematický seminář, který pořádáme v 
úterý 20. září 2016, v prostorách PwC
ČR. Zákon o evidenci tržeb a související 
doprovodné zákony byly publikovány 
v dubnu 2016 ve Sbírce zákonů.

Chystaná legislativní 
novela mění zásadně 
audit subjektů 
veřejného zájmu 
Vláda v minulých dnech předložila 
poslanecké sněmovně návrh novely 
zákona o auditorech. 

Ten zavádí:

• Povinnou rotaci auditorských firem 
subjektů veřejného zájmu po deseti 
letech, která může být tendrem 
prodloužena na dalších deset let.

• Další výrazné omezení povolených 
neauditorských služeb pro subjekty 
veřejného zájmu a jejich mateřské 
a ovládané subjekty. Veškeré 
povolené služby budou muset být 
předem schváleny výbory pro audit.  

Novela dále umožňuje poskytovat 
daňové a oceňovací služby, pokud 
nemají přímý nebo mají pouze 
nevýznamný vliv na účetní závěrku.

Tato navrhovaná úprava představuje 
poměrně zásadní změnu auditu subjektů 
veřejného zájmu, ostatních auditů 
se dotýká pouze okrajově.

Pokud bude předkládaný návrh přijat, 
mohl by začít platit letos v polovině 
června. Ve stejném období přitom 
nabývá účinnosti také nařízení EU 
o auditu subjektů veřejného zájmu. 
Novela i nařízení se vztahují 
k finančnímu roku začínajícímu po 
17. červnu 2016, v případě kalendářního 
roku tedy až pro rok 2017.

Nová zákonná úprava 
zjednoduší soustavu 
státních zastupitelství
Vláda schválila v dubnu paragrafové 
znění nového zákona o státním 
zastupitelství posilující nezávislost, ale 
i odpovědnost státních zástupců. 
Nová úprava by měla od ledna 2017 
rovněž zjednodušit soustavu státních 
zastupitelství na tři stupně a zrušit obě 
vrchní státní zastupitelství. 

Navrhuje se také zřízení Speciálního 
státního zastupitelství pro korupci 
a závažnou hospodářskou kriminalitu. 
Tento vládní návrh je zatím 
v připomínkovém řízení.

Nejvyšší soud: 
I příloha smlouvy 
o převodu obchodního 
podílu musí mít 
úředně ověřené 
podpisy
Nejvyšší soud vyřešil spor o jasném 
určení kupní ceny. Jelikož zákon 
o obchodních korporacích vyžaduje pro 
platnost smlouvy o převodu podílu 
písemnou formu a úředně ověřené 
podpisy, soud rozhodl, že i příloha 
obsahující kupní cenu musí tuto 
klauzuli naplňovat. 

Podle soudního rozhodnutí je totiž 
kupní cena nezbytnou součástí smlouvy 
o převodu podílu, a proto musí příloha 
obsahující ujednání o kupní ceně 
naplňovat formální požadavky 
na takovou smlouvu kladené.

Daně

2
Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte Jiřího Horáčka, jiri.horacek@cz.pwc.com.

Právo

Martin Diviš
+420 251 152 574

Daniel Pikal
+420 251 152 974

Právo Zveme vásThe AcademyPwCDaně Zaměstnanci a Studie

Petr Kříž
+420 251 152 045

http://j.mp/eet-mapa
mailto:jiri.horacek@cz.pwc.com
mailto:martin.divis@cz.pwc.com
mailto:daniel.pikal@pwclegal.cz
mailto:petr.kriz@cz.pwc.com


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

Zaměstnanci a studie

Právo Zveme vásThe AcademyPwCDaně Zaměstnanci a Studie

PwC

Indie zavedla 
elektronická cestovní 
víza, Kanada povolení 
eTA

Občané České republiky mohou 
od letošního února cestovat do Indie 
na základě elektronických víz. Ti, kteří 
se vydávají do Indie na krátké obchodní 
cesty nebo za turistickými zážitky, tak už 
nemusí podstupovat časově 
a finančně náročnou proceduru 
vydávání víz indickou ambasádou 
v Praze.

Cestující do Kanady by pro svou cestu 
měli mít vyřízené elektronické povolení, 
tzv. eTA. Kanada se tímto krokem 
přiblížila Spojeným státům americkým, 
které podobný systém 
cestovních autorizací mají zaveden již 
několik let.

Světové firmy 
investují do roku 2020 
přes 900 mld. dolarů 
ročně do Průmyslu 4.0
Nejvýznamnější světové firmy hodlají 
v nejbližších pěti letech investovat více 
než 900 miliard dolarů ročně do 
Průmyslu 4.0. Navazuje tak na proces 
inovace a digitalizaci výroby, spojenou 
se správným vyhodnocováním dat 

z výrobních procesů. 

Průmysl 4.0 představuje úsporu času, 
zvýšení efektivity a flexibility firem. 
Inovativní přístup propojuje všechny 
produkty, stroje, místnosti a další 
součásti podniku, které dostanou vlastní 
část jednoduché nebo složité inteligence. 
Díky tomu je možné je kontrolovat 
a řídit vzdáleně například přes internet. 
Důležitou roli již nyní hrají cloudová 
úložiště, 3D tisk, vzdálený monitoring, 
chytré sklady apod.

Průměrný návrat investic trvá zhruba 
dva roky. Tyto investice navíc zaručují 
zvýšení konkurenceschopnosti na 
lokálním i globálním trhu. Již investice 
ve výši 5 % obratu umožňují 
společnostem rozšíření měřících 
jednotek, propojení prostředí i 
dostatečný trénink zaměstnanců, aby 
udrželi krok s rychlým technologickým 
vývojem. 

Firmy však stále více řeší také otázku 
nedostatku kvalifikovaných odborníků 
a nutnosti zajištění kybernetické 
bezpečnosti nových technologií. 

Více informací o průzkumu, který PwC 
provedlo mezi 2 000 podniky napříč 
sektory z 26 zemí, najdete na: 
http://www.pwc.com/gx/en/industries/
industry-4.0.html.

Na fotografii Martina Miskolczi
(vpravo), seniorní konzultantka 
v oddělení Dat a analýz, předává 
cenu vítězi Nadace Bona, za 
volnočasový klub Nadace Bona. 
Dále na fotografii vedle Martina 
Bulánková z Microsoftu 
(vpravo), Filip Vrbický z nadace 
Bona a Lenka Čábelová z 
Microsoftu.

Mentoři z loňského ročníku, 
zleva Michal Jekielek
z právního oddělení, 
Zdeněk Czerny z oddělení 
poradenství, Jaroslav 
Rummler, z oddělení 
poradenství.

PwC ČR ocenilo neziskovky za jejich
příkladnou práci s technologiemi

Více než 130 zástupců neziskových organizací ze všech koutů České republiky se 
sešlo ve čtvrtek 14. 4. v konferenčním centru PwC ČR na Dnu pro neziskové
organizace. Mezi účastníky byly organizace aktivní v oblasti ekologie, sociálních
služeb i advokacii. 

Součástí programu bylo mimo jiné oficiální vyhlášení vítězů soutěže Microsoft 
NGO Awards - Technologie pomáhají.  

V jednotlivých kategoriích zvítězily tyto organizace:

• Kancelář v cloudu – výherce Centrum sociálních služeb Ostrava za příběh
Kolega Office 365

• Technologie pro každý den – výherce Nadace Bona za příběh Volnočasový
klub Nadace Bona

• Procesy a infrastruktura – výherce SVR – společnost pro vývojovou
rehabilitaci za příběh Rehabilitace s dálkovou správou videí

Vítězové získají od PwC cenu ve formě odborného poradenství v oblasti analýzy
a zpracování dat. Poradenství poskytnou kolegyně Martina Miskloczi z oddělení
Data Analytics a Petra Fremutová z oddělení Knowledge Management.

Noví mentoři poradí vítězům soutěže pro 
mladé podnikatele Social Impact Award
Přihlašování na pátý ročník soutěže Social Impact Award pro mladé podnikatele
bylo ukončeno a PwC ČR se pomalu chystá na letní akcelarační program pro 
finalisty. 

Rozjezd sociálně odpovědného podnikání mladých lidí podpoříme již popáté 
hodinami odborného mentoringu. Naši zaměstnanci, kteří se do dobrovolného 
odborného mentoringu přihlásí, začínajícím podnikatelům poradí v daňových či 
právních otázkách.

V minulosti naši mentoři radili platformě Třetí rodič, projektu Sharygator, JAPŮ či 
Czechitas. U příležitosti zahájení dalšího ročníku proběhla v sídle PwC ČR také 
výstava „Pomáháme podnikat jinak“, která představila všechny úspěšné 
projekty soutěže.

Více informací o soutěži najdete na webu socialimpactaward.cz

Tomáš Pluhařík
+420 251 152 207

Jana Zelová
+420 251 152 567

mailto:jiri.horacek@cz.pwc.com
http://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html
https://www.techsoup.cz/ngoawards
mailto:tomas.pluharik@cz.pwc.com
mailto:jana.zelova@cz.pwc.com


4

The Academy

Zveme vás na jedinečné kurzy vedené šaolinskými mnichy, které jsou na 
českém trhu novinkou. V červnu se můžete zúčastnit prvního školení na téma 
Self-Empowerment, což v pojetí šaolinské kultury znamená porozumění 
a přijetí vlastních limitů. Díky technikám, nástrojům a dalším získaným 
vědomostem se naučíte odhalovat své vlastní limity, zjistíte, jak je překonat, 
a vylepšit tak kvalitu svého (nejen profesního) života. Školení vás také naučí 
oprostit se od neplodných myšlenek a rozvíjet kreativně a neomezeně svou 
mysl. Kurzy jsou určeny zejména účastníkům zastávající pozice ve vedení 
společností, vrcholovém managementu nebo CEO.

Unikátní kurzy se šaolinskými mnichy:
Self-Empowerment

V kurzu vás během pěti dnů provedeme tématy zkoušky Certifikovaný Interní 

Auditor – 3. část dle nového sylabu. Tato témata zahrnují správní a 

podnikatelskou etiku, řízení rizik, organizační strukturu včetně podnikových 

procesů a rizik, komunikaci, principy řízení a vedení, informační technologie a 

podnikatelskou kontinuitu, finanční řízení a globální podnikatelské prostředí.

Certifikovaný Interní Auditor:
CIA 3 – Prvky znalosti interního auditu

Datum: 21. června 2016

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Cena: 14 900 Kč + DPH

Jazyk: anglický

Datum: 8. – 10. června + 14. – 15. června 2016

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Cena: 18 000 Kč + DPH
16 000 Kč + DPH (pro členy ČIIA)

Jazyk: anglický

Hlavními tématy tohoto prakticky zaměřeného semináře jsou: obchodní 
metriky pro společnosti řízené daty, pokročilá analýza dat v Excelu, zpracování 
velkého objemu dat v SQL, procházení, vizualizace a prezentace dat v Qlik 
Sense a samostatný projekt. První den se účastníci budou věnovat zejména 
zpracování dat, přičemž teorie bude doplněna velkým množstvím příkladů 
z praxe. Druhý den je volitelný, účastníci se zaměří na zpracování 
samostatných projektů pod vedením zkušených mentorů z PwC nebo 
zpracování vlastních donesených dat.

Pokročilá analýza dat a jejich vizualizace

Datum: 13. – 14. června 2016

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Cena: 1. den – 4 400 Kč + DPH

Při účasti na druhém volitelném dni zvýhodněná cena
celkem 7 800 Kč + DPH za oba dva dny.

Jazyk: český

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

Právo Zveme vásThe AcademyPwCDaně Zaměstnanci a Studie
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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

18. 5. CISCO Connected Factory Workshop PwC je partnerem akce.

19.-20. 5. Workout and Restructuring 2016 PwC je partnerem akce.

26. 5. Revenue Assurance Forum Registrujte se: martina.ptackova@cz.pwc.com

26. 5. ASA European Valuation Conference PwC je partnerem akce.

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

tento rok
www.pwc.cz/eetseminar

Právo Zveme vásThe AcademyPwCDaně Zaměstnanci a Studie

http://www.cisco.com/c/m/cs_cz/events/2016/manufacturing-seminar/index.html#overview
http://www.smithnovak.com/conferences/workout-restructuring-2016.html
mailto:martina.ptackova@cz.pwc.com
http://www.appraisers.org/Education/local-chapter-courses/2016/02/02/05-26-2016-asa-european-valuation-conference
http://www.pwc.cz/eetseminar

