
Pojištění členů 
statutárních orgánů 

Stále častěji se setkáváme s otázkou 
zdanění pojištění členů statutárních 
orgánů, které hradí společnost.  

Oblast pojišťovnictví je v tomto směru 
velmi rozvinutá a na trhu jsou 
k dispozici různé produkty, které se buď 
samy týkají pouze pojištění členů 
statutárních orgánů, nebo jej kombinují 
s jinými pojištěními.

V praxi je možné se setkat se situací, 
kdy je pojistná smlouva uzavřena mezi 
společností (pojistníkem) a pojišťovnou 
(pojistitelem). Společnost se tak stává 
nositelem smluvního závazku k úhradě 
pojistného, které hradí.

Proměnnou, která se může u pojistných 
smluv lišit, je samotný pojištěný. 
Pojištěným může být společnost, která si 
pojišťuje svá firemních rizika (např. 
úmrtí člena statutárního orgánu), či 
samotný člen/členové statutárního 
orgánu společnosti. V této souvislosti 
se nabízí otázka, zda pojistné hrazené 
společností představuje nepeněžní 
zdanitelný příjem člena statutárního 
orgánu.

Odpověď by se mohla zdát jednoduchá, 
nicméně při bližším pohledu na věc 
zjistíme, že znění pojistných smluv 
i pojistné podmínky se často liší. 
Pojištěným totiž nemusí být pouze 

společnost a/nebo člen statutárního

orgánu, nýbrž také všichni minulí 
i budoucí členové statutárního orgánu, 
vedoucí pracovníci, jejich rodinní 
příslušníci, dědicové aj. Takové 
vymezení pojištěného značně 
komplikuje určení, kdo je kdy pojištěn. 
Pojišťovny v takovém případě vlastně 
neví, kolik osob v určitém časovém 
momentu pojištění kryje, neboť tento 
údaj se může v čase měnit.

Dalším rozměrem této problematiky je 
pojistné krytí členů statutárního orgánu 
nejen společnosti, která uzavřela 
s pojišťovnou smlouvu, ale i dalších 
společností ve skupině (např. členů 
statutárních orgánů dceřiných 
společností). Tak může být například 
z pojistné smlouvy uzavřené v České 
republice pojištěn jednatel dceřiné 
společnosti v Řecku. Neméně důležitým 
prvkem je pak skutečnost, že některé 
smlouvy zaručují jednorázové plnění 
ze strany pojišťovny, jiné smlouvy 
zaručují plnění opakované. 

Doporučením je tak vždy detailní revize 
smluvního vztahu mezi společností, 
pojišťovnou a případně i pojištěnou 
osobou, včetně pojistných podmínek 
platných pro daný smluvní vztah.

Komise: Apple byl 
v Irsku zvýhodňován, 
musí doplatit daně 
i úroky

Evropská komise vydala 30. srpna 2016 
rozhodnutí ve věci šetření daňových 
výhod pro Apple v Irsku. Komise 
dospěla k závěru, že společnost 
profitovala z nezákonných daňových 
výhod poskytnutých Irskem v letech 
2003-2014, a nařídila zemi dovybrat
od Applu na daních 13 miliard eur 
a příslušný úrok.

Komise prošetřila jejich dvě dohody 
(z roku 1991 a 2007) o způsobu alokace 
zisku irským pobočkám dvou 
nerezidentních společností založených 
v Irsku, jejichž nejvyšší mateřskou 
společností je Apple Inc. a spočítala, že 
výše efektivní sazby korporátní daně, 
kterou Apple platil v Irsku, klesla z 1 % 
v roce 2003 na 0,005 % v roce 2014.

Podle Komise dohody neodpovídaly 
ekonomické skutečnosti ve vztahu 
k rozdělení zisku, a proto dospěla k 
závěru, že byla Applu poskytnuta daňová 
úleva, která ho zvýhodňovala 
v porovnání s jinými společnostmi. 
Z pohledu společnosti však tyto dohody 
byly v souladu s platnou daňovou 
legislativou země.

Lze očekávat, že se Irsko nebo Apple 
dále odvolá k Soudnímu dvoru EU. 
Tento případ ukazuje určitou míru 

nejistoty i pro daňové poplatníky 
v České republice, Komise by totiž 
v budoucnu mohla napadnout dohody 
uzavřené s českou finanční správou 
v souladu s daňovou legislativou 
(v podobě tzv. závazných posouzení). 
V praxi to znamená, že se české daňové 
orgány mohou začít dívat na potenciální 
závazná posouzení nejen z lokálního 
hlediska, ale i z hlediska spravedlivého 
zacházení se všemi daňovými poplatníky 
či z hlediska ostatních protistran ve 
specifických transakcích. Stále ale platí, 
že závazná posouzení české finanční 
správy (např. v oblasti převodních cen) 
zůstávají platným právním nástrojem 
a poskytují daňovým poplatníkům 
nejvyšší možný stupeň jistoty.

Natalia Pryhoda
+420 251 152 647
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Přípravy na EET jsou 
v plném proudu

Přelom srpna a září znamenal značný 
posun v situaci okolo elektronické 
evidence tržeb (EET). Finanční správa 
zveřejnila metodickou informaci 
a zároveň vstoupila v účinnost některá 
ustanovení zákona o evidenci tržeb. 
Poplatníci tak již mohou žádat 
o autentizační údaje pro přístup do 
portálu EET, kde si ještě před samotným 
evidováním tržeb musí povinně 
vydefinovat provozovny a získat 
certifikáty pro pokladní zařízení. Dále 
mohou poplatníci žádat o závazná 
posouzení nebo o povolení evidování 
v tzv. zjednodušeném režimu.

Zmíněná metodická informace bohužel 
neodstranila všechny nejasnosti, které 
nejen mezi odbornou veřejností panují. 
Naopak do sektoru stravování vnesla 
zcela nové otázky, kdy tato oblast je 
rozdělena do 1. a 3. fáze evidence tržeb. 
Především společnostem se složitějšími 
byznys modely, větším počtem 
provozoven nebo souběhem několika 
typů činností doporučujeme s přípravou 
na EET neotálet.

EU nařizuje hlásit
významná porušení
kybernetické ochrany 
e-shopů

Narušení kybernetické bezpečnosti je 
stále častější a komplexnější a může 
ohrozit dodávku zásadních služeb, jako 
je elektřina, doprava nebo bankovnictví. 
Riziko proto přivedlo Evropskou komisi 
k přijetí směrnice o bezpečnosti sítě a 
informačních systémů (směrnice NIS), 
která začala platit letos v srpnu. Členské 
státy ji do svých právních řádů musí 
transponovat ve lhůtě 21 měsíců.  

Směrnice stanoví minimální úroveň 
společné evropské ochrany před 
kybernetickými útoky a zároveň ukládá 
určitým subjektům povinnost hlásit 
významné případy porušení 
kybernetické ochrany. Zavedení 
ohlašovací povinnosti se dotkne mimo 
jiné poskytovatelů digitálních služeb 
(internetové vyhledávače, sociální sítě, 
e-shopy atd.) a hospodářských subjektů 
v oblasti energetiky anebo zdravotnictví. 
Povinnost oznamovat bezpečnostní 
incidenty, které mají významný dopad 
na jimi poskytované služby, tak ovlivní 
nejen činnost internetových gigantů, 
jako jsou Google, Amazon nebo PayPal, 
ale také české internetové obchody. 

Směrnice NIS je snahou Evropské 
komise reagovat na rychle se měnící 
povahu hrozeb, s cílem vytvořit 
společnou vysokou úroveň ochrany
ve všech členských státech EU.

Malé a střední účetní 
jednotky již nebudou 
muset uvádět nefinanční 
informace ve výroční 
zprávě

Zákon o účetnictví zavádí významné 
zjednodušení při sestavování výročních 
zpráv pro mikro, malé, a dokonce 
i střední účetní jednotky. Zatímco 
samotná povinnost sestavit výroční 
zprávu je, jako již dříve,  vázána na 
povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, výše zmíněné účetní 
jednotky už nemusejí ve svých výročních 
zprávách uvádět nefinanční informace. 

To souvisí s vypuštěním údajů týkajících 
se např. předpokládaného vývoje 
činnosti účetní jednotky, aktivit v oblasti 
ochrany životního prostředí 
a pracovněprávních vztahů, aktivit 
v oblasti výzkumu a vývoje, skutečností, 
které nastaly až po rozvahovém dni atd.

Na druhou stranu však došlo k zavedení 
povinnosti připravit výroční zprávu 
i v případech, kdy účetní závěrka 
podléhá povinnému audit z důvodu 
stanoveném zvláštním právním 
předpisem, tj. nově v případě přeměn 
společností. V případě, že účetní 
jednotka sestaví výroční zprávu (ať již 
povinně nebo dobrovolně), zůstává 
zpráva o vztazích i nadále její součástí. 
Povinnost sestavit zprávu o vztazích 
totiž vychází ze zákona o obchodních 
korporacích, a je tudíž nezávislá na 
požadavcích zákona o účetnictví. 

Požadavky na zveřejnění účetní závěrky 
a výroční zprávy zůstávají nezměněny. 
Došlo pouze k upřesnění maximální 
lhůty, která je stanovena na 12 měsíců 
od rozvahového dne zveřejňované účetní 

závěrky. V případě využití výjimky 
z konsolidace české účetní předpisy 
nadále požadují zveřejnit 
konsolidovanou výroční zprávu 
a konsolidovanou účetní závěrku 
(včetně zprávy auditora), sestavenou 
za širší konsolidační celek jinou 
konsolidující účetní jednotkou, 
v českém jazyce.

Budoucnost evropských 
bank: technologické 
inovace a spolupráce 
se start-upy

Zavedené evropské banky budou muset, 
i s ohledem na brexit, přistoupit k 
technologické inovaci a spolupráci 
napříč finančně-technologickým 
sektorem. Podle autorů PwC studie 
Budoucnost bankovnictví v Evropě, 
se budou zavedené finanční domy 
spojovat s technologickými firmami, aby 
ustály nápor trhu i konkurence. 

Autoři studie již dříve předpověděli, že 
bankovní průmysl se po prodělané krizi 
probudí do radikálně jiného tržního 
prostředí, kterému budou dominovat 
fúze, aliance a obchodní vztahy 
poskytovatelů finančních služeb 
a technologických společností. Do 
tohoto nového tržního prostředí se 
kromě prodělané krizi promítá také 
rozhodnutí Velké Británie o vystoupení 
z Evropské unie.

Banky se již nyní snaží více orientovat na 
vylepšování zákaznických služeb či 
provozní mezery na trhu. Vývoj tímto 
směrem by podle autorů studie měl 
bankovnímu sektoru navrátit růstový 
potenciál. Je však nutno počítat s riziky 
a překážkami. 

Celou studii najdete zde. 

Daně
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PwC

PwC uspořádalo veletrh inovativních služeb 
Technomarket

Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili našeho veletrhu inovativních 
služeb PwC Technomarket. Napočítali jsme více než 250 návštěvníků z řad 
klientů, alumni, studentů a zaměstnanců. 
Své technologicky pokročilé služby a nástroje představilo celkem 12 týmů, jejich 
přehled najdete v tomto dokumentu. Z tzv. heat mapy týmu Industry 4.0 
vyplynulo, že návštěvnost jednotlivých stánků byla vyrovnaná. 

Pro více informací o Technomarketu navštivte stránky: 
www.pwc.cz/technomarket

Nadace Via ocenila nejinspirativnější filantropické příběhy

Ceny za filantropické aktivity v České republice jsou rozdány. A letošní ročník ukázal, že i malá firma dokáže
velké věci. 

Partnerem ocenění Nadace Via s názvem Via Bona jsme již 7 let a v letošním roce jsme zaštítili kategorii Dobrá
firma. Z dvacítky finalistů byla nakonec vybrána novojičínská autoopravna DUŠAN HOPP, Auto Díly Servis
s.r.o., a to za dlouhodobé, efektivní propojení podnikání a filantropie v regionu. 

Její majitel – Dušan Hopp, podporuje dlouhodobě místní azylový dům a do dobročinných aktivit se snaží
zapojovat i své zákazníky. V případě, že zákazník přispěje na azylový dům, sníží Dušan Hopp cenu za opravu
jejich auta o darovanou částku. 

V loňském roce bylo PwC ČR jedním z finalistů v kategorii Otevírání nových cest, a to za spolupráci se sociálním
podnikem Startujeme, provozovatelem naší interní kavárny. Ta zaměstnává lidi s lehkým mentálním postižením
a pomáhá je tak začlenit do pracovního prostředí, což odráží naší snahu šířit principy udržitelného podnikání
v České republice.

Čtyři stříbra pro PwC ČR v soutěži Top odpovědná firma a Green Frog
Award

PwC ČR slaví úspěch hned ve dvou soutěžích firemní odpovědnosti. Celkem 3 stříbrné ocenění si letos odnášíme ze 
soutěže Top odpovědná firma. Porota nás ocenila za celkovou strategii firemní odpovědnosti, za podporu sociálních 
start-upů prostřednictvím odborného dobrovolnictví a za náš odpovědný reporting. 

V letošním roce jsme se také poprvé zúčastnili soutěže společnosti Deloitte – Green Frog Award. V národním kole jsme 
skončili na 2. místě, a to za naši zprávu o udržitelnost, environmentální politice a CSR. 

Všechna čtyři ocenění nás velice těší a jsme rádi, že i odborná veřejnost oceňuje naše aktivity na poli trvale udržitelného 
a odpovědného podnikání v České republice. Zprávu o firemní odpovědnosti PwC ČR a další informace o našich 
aktivitách najdete zde. 

Michael Mullen při
předávání ceny 
Via Bona. 
Autor: Kryštof Kříž 
pro Nadaci Via

Zveme vásAkademieAuditDaně Právo Studie PwC
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Akademie

Zveme vásAkademieAuditDaně Právo Studie PwC

Dvoudenní 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.

Kurz vás seznámí s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2016 a poskytne krátké souhrnné informace o dopadu standardů, které 
jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2017 a později. Tento rok se budeme například věnovat nejčastějším chybám při akvizičním účtování (pořízení 
dceřiné společnosti v konsolidované účetní závěrce), rezervám, platbám vázaným na akcie nebo rozlišení mezi vlastním kapitálem (akcie) a úvěrem.

IFRS – aktuality pro rok 2016 

Datum: 21. – 22. listopadu 2016

Cena: 9 000 Kč + DPH
7 000 Kč + DPH pro členy ČIIA

Jazyk: angličtina

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.

IFRS aktuality IFRS 9 Základy IFRS Účetní závěrka

Termín: 21. listopadu 22. listopadu 28. listopadu 15. prosince

Cena: 6 900 Kč + DPH (za 1 seminář)

Jazyk: čeština

Seminář je vhodný pro odborníky z účetního, controllingového a reportingového oddělení a odborníky z oddělení treasury a řízení rizik, kteří 
se v současnosti zabývají problematikou přechodu z IAS 39 na IFRS 9 a kteří k rozhodnutí o přípravách a zavedení změn souvisejících s tímto 
přechodem potřebují znalost aktuální úpravy IFRS 9.

Přijďte se dozvědět ty nejdůležitější informace o rozdílech mezi českým účetnictvím a IFRS a usnadněte si vaši každodenní praxi. Seminář je 
zaměřen na hlavní principy a pravidla účtování a oceňování dle IFRS. Důraz je kladen na oblasti, které jsou řešeny rozdílně oproti českým účetním 
standardům (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, finanční nástroje, leasing, výnosy, rozeznání aktiv apod.).

IFRS 9

Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům 

Kurz se zaměřuje na přípravu účetní závěrky dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií pro rok končící 31. 12. 2016. Zdůrazňuje nově požadované 
zveřejnění informací v porovnání s rokem 2016 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní závěrky dle IFRS.

Účetní závěrka za rok 2016 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií 

Certifikovaný Interní Auditor: Část II – Realizace interního auditu

http://www.pwc.com/cz/cs/the-academy/seminare-kvalifikace-kurzy/internal-audit-controlling/certified-internal-auditor-cia.jhtml
mailto:the.academy@cz.pwc.com
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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 Registrace

25. 11. 2016 Vývoj v oblasti převodních cen PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Andrea Řeřichová,

andrea.rerichova@cz.pwc.com

1. 12. 2016 Novinky v oblasti daní a práva Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno www.pwc.cz/danovenovinky

13. 12. 2016 Novinky v oblasti daní a práva PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 www.pwc.cz/danovenovinky

12. 1. 2017 Novinky v oblasti daní a práva PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 www.pwc.cz/danovenovinky

16. 1. 2017 Plánované a nedávné změny v DPH PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jana Adamcová, 

dph.seminare@cz.pwc.com

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 vásAkademieAuditDaně Právo Studie PwC

http://www.pwc.com/cz/cs/akce/assets/vyvoj-v-oblasti-prevodnich-cen-pwc-seminar-podzim-2016.pdf
http://www.pwc.com/cz/cs/akce/assets/novinky-v-oblasti-dani-a-prava-brno-seminar-pwc-prosinec-2016.pdf
http://www.pwc.cz/danovenovinky
http://www.pwc.com/cz/cs/akce/assets/novinky-v-oblasti-dani-a-prava-praha-seminar-pwc-prosinec-2016-leden-2017.pdf
http://www.pwc.cz/danovenovinky
http://www.pwc.com/cz/cs/akce/assets/novinky-v-oblasti-dani-a-prava-praha-seminar-pwc-prosinec-2016-leden-2017.pdf
http://www.pwc.cz/danovenovinky
http://www.pwc.com/cz/cs/akce/assets/zmeny-v-dph-pwc-seminare-rijen-2016-leden-2017.pdf
mailto:radka.nedvedova@cz.pwc.com

