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Změny v režimu 
přenesení daňové 
povinnosti se dotknou 
obchodníků 
s elektřinou a plynem 
Obchodníci s elektřinou a plynem budou 
nově odvádět DPH z těchto nakoupených 
komodit v režimu přenesení daňové 
povinnosti. Režim se uplatní také 
u certifikátů na elektřinu z obnovitelných 
zdrojů. 

Nově schválené nařízení vlády, účinné 
od 1. února 2016, obsahuje i možnost 
písemné dohody mezi prodávajícím 
a kupujícím ohledně uplatnění režimu 
přenesení daňové povinnosti 
u vybraného zboží (obiloviny, kovy, 
mobilní telefony a další elektronika) také 
pro transakce s hodnotou pod 
stanoveným limitem 100 tisíc Kč. 
Finanční úřady nebudou v případě 
písemné dohody tento postup 
rozporovat. 

Finanční správa v současnosti připravuje 
k reverse charge mezi obchodníky 
s elektřinou a plynem informaci, která 
by měla pomoci při jeho aplikaci. Česká 
republika spolu se Slovenskem usiluje 
u Evropské komise také o rozšíření 
režimu přenesení daňové povinnosti 
i na mléko a maso.

Smlouva o zamezení 
dvojího zdanění 
s Lichtenštejnskem  
konečně účinná
Smlouva mezi Českou republikou 
a Lichtenštejnskem o zamezení dvojího 
zdanění a zabránění úniku v oboru 
daních z příjmů a majetku, účinná 
od 1. ledna 2016, by měla zvýšit právní 
jistotu případných investorů obou států.

Smlouva mimo jiné umožňuje snížit 
srážkovou daň z dividend až na nulu. 
Upravena je také výměna informací 
v oblasti daní relevantních ve vztahu 
k provádění této smlouvy a mechanismy 
napomáhající k zamezení případným 
daňovým únikům a podvodům.

Lichtenštejnsko, společně 
se Švýcarskem, taktéž podepsalo 
smlouvu s EU o automatické výměně 
informací o finančních účtech v rámci 
iniciativy OECD. Finanční úřady 
jednotlivých států by tak měly mít 
přehled o tom, ve kterých zemích mají 
jejich daňoví poplatníci vedeny bankovní 
účty, aby mohly dohlédnout na řádné 

plnění jejich daňových povinností 

Komise navrhuje 
opatření proti 
daňovým únikům
Evropská komise předložila balíček 
opatření včetně směrnice proti daňovým 
únikům, která navrhuje následující 
opatření: 

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

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

• zdanění přesunu aktiv nebo daňové 
rezidentství do zahraničí (tzv. 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. 

Bude-li směrnice schválena, bude muset 
Česká republika do svého právního řádu 
navrhované změny zavést.

Zůstatková cena 
výsledků výzkumu 
může blokovat výplatu 
dividend
Nový test pro výplatu podílů na zisku, 
který zavádí netypicky zákon 
o účetnictví, dopadá na společnosti 
vykazující v aktivech výsledky výzkumu 
a vývoje. Dividendu mohou vyplatit, 
pokud si ve vlastním kapitálu zachovají 
disponibilní zdroje alespoň ke krytí 
zůstatkové hodnoty neodepsaných 
výsledků vlastního výzkumu a vývoje. 
Část disponibilních zdrojů je tak 
blokována k absorpci budoucích odpisů 
aktiva výzkumu a vývoje.

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte Denisu Skálovou, denisa.skalova@cz.pwc.com.
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Implementaci MiFID II 
bude projednávat 
poslanecká sněmovna

Návrh novely ministerstva financí, 
upravující zákon o podnikání 
na kapitálovém trhu, zákon 
o investičních společnostech 
a investičních fondech, trestní zákoník, 
trestní řád či zákon o bankách a zákon 
o spořitelních a úvěrních družstvech, jde 
do třetího čtení v poslanecké sněmovně. 

Připravovaný návrh reaguje 
na povinnost implementovat soubor 
unijních předpisů v oblasti kapitálového 
trhu – směrnici a nařízení o trzích 
finančních nástrojů MiFID II a MiFIR, 
nařízení o zneužívání trhu (MAR) 
a směrnici o trestních sankcích 
za zneužívání trhu (CSMAD).

Novela mimo jiné upravuje zavedení tzv. 
organizovaných obchodních systémů, 
tedy platforem pro obchodování 
nekapitálových investičních nástrojů. 
Dále navrhuje regulaci v obchodování 
s emisními povolenkami a jejich deriváty 
či možnost zakázat obchodování 
s konkrétními investičními nástroji, 
které ohrožují stabilitu finančních trhů.

Ministerstvo financí tak reaguje na další 
z požadavků EU.

Nový zákon snižuje 
počet nebankovních 
poskytovatelů úvěrů

Ministerstvo financí připravilo nový 
zákon o spotřebitelském úvěru, který 
poskytovatelům úvěrů mimo jiné ukládá 
povinnost udržovat kapitál v min. výši 
20 milionů Kč. Zákon také snižuje 
smluvní pokuty při prodlení spotřebitele 

na 0,1 % denně z dlužné částky prodlení, 
spotřebitelům rovněž umožňuje 
předčasně splatit úvěr na bydlení 
v některých případech bez sankce.

Jedním z hlavních cílů zákona je snížit 
počet nebankovních poskytovatelů 
spotřebitelského úvěru. Návrh je svým 
obsahem odrazem unijních požadavků 
vyplývajících ze směrnice. V případě, že 
projde úspěšně legislativním procesem, 
nabyde účinnosti v první polovině 
letošního roku. 

Smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění 
mohou být 
diskriminační, 
rozhodla Evropská 
komise
Existující smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění v rámci EU bude zřejmě nutno 
upravit. Evropská komise (EK) v 
nedávné době řešila problematický 
článek omezení výhod (Limitation
of Benefits) ve smlouvě o zamezení 
dvojího zdanění Nizozemska 
s Japonskem. Podle EK totiž smlouva 
některým příjemcům plateb z Japonska 
odepírá výhody diskriminačním 
způsobem, což je v rozporu s právem 
EU. 

Nizozemské subjekty, jejichž vlastníci 
pochází z jiných zemí EU, nemají nárok 
na snížené sazby srážkové daně 
na dividendy, úrok ani licenční poplatky 
z Japonska. Podobným subjektům, jenž 
vlastní Nizozemci, nebo s jejichž akciemi 
je obchodováno na nizozemské burze, 
přitom nárok uznán byl.

Rozhodnutí EK, podložené judikaturou 
Evropského soudního dvora, tak může 
mít dopad na další smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění v rámci EU. 

Zvýšení daňového 
zvýhodnění na druhé 
dítě čeká na schválení 

V posledních letech dochází ke zvýšení 
částek daňového zvýhodnění, které 
mohou uplatnit fyzické osoby vyživující 
děti, které s nimi žijí ve společně 
hospodařící domácnosti. 

Návrh čekající na schválení mění částku 
daňového zvýhodnění u druhého dítěte 
ze stávajících 15 804 Kč na 17 004 Kč 
ročně a u třetího a každého dalšího 
dítěte ze stávajících 17 004 Kč 
na 20 604 Kč. Částka daňového 
zvýhodnění u jednoho dítěte zůstává 
beze změny a činí 13 404 Kč ročně. 
Nemění se ani maximální výše daňového 
bonusu. 

Pokud bude návrh schválen, zvýšení 
daňového zvýhodnění bude platit zpětně 
již od ledna 2016. Avšak 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.

Novela zákona mění 
lhůty vyřizování 
cizineckých víz 
a pobytů
Novela cizineckého zákona, která je 
v účinnosti od prosince loňského roku, 

přináší zásadní změny maximálních 
a minimálních lhůt pro podání žádostí 
o prodloužení dlouhodobého 
víza/povolení k pobytu na území 
České republiky. Žádosti lze podat 
nejdříve 120 dnů před vypršením 
předchozího pobytového oprávnění 
a nejpozději poslední den platnosti 
víza/povolení k pobytu. 
Zaměstnaneckou kartu však lze 
prodloužit nejpozději 30 dnů před jejím 
vypršením.

Novela také více specifikuje pravidla 
počítání uvedených lhůt, které jsou 
odlišné od těch stanovených správním 
řádem, zejména pak co se týče 
posledního dne pro podání žádosti 
s ohledem na svátky nebo víkend. 

Jako praktické se jeví nové ustanovení, 
kdy v případě žádosti o změnu 
zaměstnavatele podané ve lhůtě 
maximálně 120 dnů předem 
a minimálně 30 dnů před skončením 
platnosti zaměstnanecké karty, je 
ministerstvem automaticky vyřizována 
jako prodloužení zaměstnanecké karty. 

Novela zpřísňuje a zužuje definici 
rodinného příslušníka občana EU –
např. vyživovanou osobou se myslí 
osoba max. do 21 let věku, vztahem 
obdobným rodinnému se nyní myslí 
pouze vztah nesezdaných partnerů.

Ministerstvo vnitra také zúžilo okruh 
institucí, které mohou provádět jazykové 
zkoušky z českého jazyka pro účely 
trvalého pobytu.

Právo
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Studie

IFRS 16: Auto 
na operativní leasing 
budete mít ve své 
účetní rozvaze

IASB (International Accounting 
Standards Board) vydala v polovině 
ledna dlouho očekávaný standard IFRS 
16 - Leasingy. Novinka ovlivní 
především společnosti a skupiny 
vykazující dle IFRS a užívající majetek 
na základě smluv o operativním 
pronájmu. 

Cílem standardu je dostat závazky 
z operativních leasingů do rozvah 
společností. Dle odhadů dosahují 
současné závazky z těchto smluv 
u společností reportujících podle IFRS 
a US GAAP souhrnné výše 2,9 bilionu 
USD. Zvýšení zadlužení však nebude 
jediným efektem zavedení nových 
pravidel. 

Společnostem s operativními leasingy 
se sice zvýší EBITDA (zisk před 
započtením úroků, daní a odpisů) ale 
zvýší se jim také odpisy a úrokové 
náklady. Rozvaha se navýší na straně 
aktiv i závazků. 

Ve výkazu cash flow se zvýší provozní 
cash flows (pozitivní zvýšení peněžních 
toků) a více se zatíží finanční cash flows 
(negativní dopad). Celkové cash flows
se nezmění. Tyto efekty budou mít vliv 
na řadu finančních ukazatelů. 

Společnosti se smluvními závazky vůči 
bankám musí o změnách souvisejících 
s dopadem nového standardu včas 
komunikovat se svými věřiteli 
a případně nově vyjednat podmínky 
vztahující se k finančním poměrovým 
ukazatelům.

Standard IFRS 16 bude povinný 
od 1. ledna 2019, aby společnosti měly 
čas na přípravu změn v interních 
informačních systémech.

Šéfové českých firem 
jsou nejoptimističtější 
za posledních sedm let

Růst tržeb letos čeká 82 % českých 
firem, říkají jejich generální ředitelé. 
Největší hrozbou je podle nich 
nedostatek lidí s potřebnými 
dovednostmi a znalostmi. Ředitele však 
znepokojuje také administrativní zátěž 
ze strany státu. Vyplývá to 
z nejnovějšího Českého průzkumu 
názorů generálních ředitelů.

Letošní průzkum mezi 110 šéfy 
významných firem působících na českém 
trhu reflektuje pozitivní vývoj české 
ekonomiky. Stav svých zaměstnanců 
hodlá zvyšovat 50 % firem. 

Rostoucí česká ekonomika, nízká 
nezaměstnanost a zvyšující se mzdy 
podporují domácí poptávku. 
Na vzestupu jsou i firemní investice. 
Podniky chtějí maximálně vytěžit tento 
spotřebitelský a investiční apetit, 
a soustředí se proto na domácí trh. 
Na druhém místě uvádějí inovace (21 %) 
a na třetím posílení svých pozic 
na stávajících zahraničních trzích (15 %).

Největší hrozbou růstu je podle více než 
poloviny šéfů firem nedostatek 
kvalifikovaných lidí. Vysoké procento 
(43 % resp. 39 %) generálních ředitelů 
straší i nekvalitní legislativa či přílišná 
regulace. 

Mezi nové povinnosti firem patří velmi 
medializovaná kontrolní hlášení 
či elektronická evidence tržeb. 
Administrativní zátěží ze strany státu je 
znepokojeno 40 % generálních ředitelů. 
Šéfové firem mají pocit, že toho po nich 
chce stát opravdu hodně a snaha chytit 

nepoctivé dopadá i na ty, co pravidla 
dodržují. 

Stát by si podle generálních ředitelů měl 
stanovit tři oblasti priorit, aby se lépe 
dařilo podnikání v Česku – jednoduchý, 
stabilní a efektivní daňový systém 
(91 %), kvalifikovanou, vzdělanou 
a adaptabilní pracovní sílu (90 %) 
a dostatečnou fyzickou i digitální 
infrastrukturu (66 %).

Tým z daňového 
oddělení pomáhal 
na farmě sociální 
firmy 

Pět kolegů z daňového oddělení 
se koncem loňského roku vydalo 
pomáhat na farmu do vesnice Ledce 
u Kladna. Očesáním jablek v sadu tak 
pomohli sociální firmě Startujeme, která 
provozuje farmu a interní kavárnu PwC
Café. 

Strávit jeden den ročně dobrovolnickými 
aktivitami umožňuje společnost PwC
Česká republika každému svému 
zaměstnanci. V loňském roce strávili 
zaměstnanci dobrovolnickým 
poradenstvím pro sociální podniky 
553 hodin. 

PwC Česká republika věnovala 
na charitu celkem 1 216 000 Kč. 

.

PwC
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PRINCE 2

PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments) je flexibilní 
metodologie, která pomáhá úspěšnému řízení projektů nezávisle 
na jejich typu a velikosti. V kurzech se s touto metodologií seznámíte, 
naučíte se tipy a triky projektového řízení od zkušených projektových 
manažerů a vyzkoušíte si realizaci úkolů v rámci případové studie. 
Zkušení lektoři vás naučí správné techniky, které jsou nezbytné pro 
úspěšné zvládnutí certifikační zkoušky, kterou můžete na konci kurzu 
skládat.

Kurz a zkoušku lze absolvovat ve dvou úrovních:

• PRINCE2 Foundation – vhodné pro projektové manažery 
a členy projektových týmů, kteří chtějí získat kvalifikaci.

• PRINCE2 Foundation + Practitioner – vhodné pro zkušené 
projektové a liniové manažery, kteří chtějí získat pokročilý 
certifikát prokazující jejich hluboké porozumění procesu 
projektového řízení podle PRINCE2 a jeho aplikaci na reálné 
projekty.

DipIFR 

Kurz Diploma in International Financial Standards (DipIFR) vás 
detailně seznámí s IFRS standardy a připraví na zkoušku k získání 
kvalifikace Diploma in IFRS, která je vytvořena přední profesní 
organizací pro účetní a auditory, asociací ACCA. Během kurzu získáte 
podrobnou a ucelenou znalost základních standardů a principů IFRS 
a předpoklady pro praktické využití IFRS.

Prince 2 Foundation Foundation + Practitioner

Datum: 7. – 9. března 2016 7. – 11. března 2016

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Cena kurzu: 14 800 Kč + DPH 28 800 Kč + DPH

Cena zkoušky: 4 700 Kč + DPH 11 500 Kč + DPH

Jazyk: český český

DipIFR

Část 1 : 18. – 21. dubna 2016

Datum: Část 2 : 16. – 19. května 2016

Zkouška nanečisto: 30. května 2016

Místo: PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Cena:
29 000 Kč + DPH

25 000 Kč + DPH (při přihlášení do 31. ledna 2016)

Jazyk: český
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Zveme vás

Datum: 10. 3. 2016 9:00–12:00 hod.

Intro: Odborný seminář pokrývající téma nových příležitostí v oblasti     
investičních pobídek a přinášející praktická řešení situací, které 
mohou v souvislosti s čerpáním investičních pobídek nastat.

Místo: Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Registrace: www.pwc.cz/investicnipobidky

Detaily k této i dalším akcím najdete na www.pwc.cz/events

Odborný seminář: Investiční pobídky v praxi
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