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Téma měsíce Daně

Novela zákona  
o DPH podepsána 
prezidentem
Poslanecká sněmovna 
přehlasovala senátní 
pozměňovací návrhy k novele 
zákona o dani z přidané hodnoty 
a schválila novelu v původním 
znění. Dne 21. února 2011 
byla novela rovněž podepsána 
prezidentem a s účinností  
od 1. dubna 2011 přinese řadu 
významných změn, o nichž jsme 
vás již informovali v předchozích 
vydáních Tax & Business News. 
Zároveň bychom vás chtěli 
upozornit na chystané změny 
v sazbách DPH v souvislosti 
s důchodovou reformou, na 
kterých se dohodla vláda na 
svém zasedání 17. února 2011. 
Záměrem je sjednotit sazbu DPH 
na 20 % a do této sazby přeřadit 

veškeré zboží a služby, které  
v současné době podléhají 
snížené sazbě. Výjimku by 
měly tvořit základní potraviny, 
například mléko, brambory, 
chléb, ryby, zelenina, dětská 
mléčná výživa a potraviny  
pro diabetiky či pro bezlepkovou 
dietu. U těch bude zachována 
10% sazba. 

Martin Diviš
+420 251 152 574

Novela zákona  
o spotřebních daních 
čeká na schválení 
Senátem
Na nejbližší schůzi Senátu by 
měla být projednána novela 
zákona o spotřebních daních, 
která mimo jiné přinese zvýšení 
daně z tabákových výrobků  
od ledna 2012. Účinnost novely  
se posunula až na první den 
měsíce následujícího po vyhlášení 
novely ve Sbírce zákonů  
(s výjimkou uvedeného zvýšení 
spotřební daně z tabákových 
výrobků).
Kromě zvýšení sazeb v případě 
tabákových výrobků novela 
přinese také například konec 
osvobození emulzní nafty, 
upřesnění předmětu daně  
z minerálních olejů ve vztahu 
ke zkapalněnému bioplynu, 

osvobození aromatických látek 
určených pro výrobu lihovin 
znehodnocených za dozoru 
celního úřadu či zavedení 
evidenční povinnosti osobám, 
které přijímají a užívají vybrané 
minerální oleje v množství 
přesahujícím 10 000 litrů za 
rok. Dojde ke změně definice 
doutníků a cigarillos. Návrh 
také počítá s úplným zrušením 
systému regulace předzásobení 
se cigaretami při změně 
spotřební daně. 

Pavla Polanská
+420 251 152 628
Martin Diviš
+420 251 152 574
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Daně Účetnictví

Změna termínu  
pro podání daňového 
přiznání
Nový daňový řád mění zažitou 
praxi pro termíny podání 
některých daňových přiznání. 
Podle nových pravidel se poslední 
den pro podání přiznání k dani  
z příjmů a současně i pro 
splatnost daně posouvá o jeden 
den, tedy na 1. dubna. Subjekty, 
za které podává přiznání 
daňový poradce nebo podléhají 
statutárnímu auditu, mají nový 
termín 1. července. 
Tato změna vyplývá z § 33 
daňového řádu, který upravuje 
počítání lhůt. Dle nové úpravy 
běží lhůta stanovená podle 
týdnů, měsíců a let až ode dne 
následujícího po dni, kdy dojde 
ke skutečnosti určující její 
počátek. Je třeba zdůraznit,  
že uvedená změna se netýká 
lhůt počítaných na dny. Takovou 
lhůtou je například lhůta pro 
podání daňového přiznání k dani 
z přidané hodnoty. 
Změna termínu se také týká 
vyúčtování daně z příjmů 
vybírané srážkou a daně z příjmů 
ze závislé činnosti. Termín pro 
podání vyúčtování daně z příjmů 
vybírané srážkou je posunut 

ze 30. dubna na 1. května. 
Vyúčtování daně z příjmů ze 
závislé činnosti je možné podat  
až do 1. března, nikoliv do 
28. února, jak tomu bylo dříve. 

Petra Nováková
+420 251 152 679

Peter Chrenko
+420 251 152 600

NSS: Činnosti stálé 
provozovny musí 
tvořit významnou část 
aktivit podnikání
Stálá (službová) provozovna 
vznikající poskytováním služeb  
v závislosti na splnění tzv. časového 
testu musí splnit podmínky 
existence trvalého zařízení  
k výkonu podnikání. Nejvyšší 
správní soud (NSS) to uvedl  
v nedávném rozsudku týkajícím 
se podmínek pro vznik a existenci 
stálé provozovny. NSS se ztotožnil 
se závěrem koordinačního výboru, 
že rozhodujícím kritériem je, zda 
aktivity trvalého místa podnikání 
samotné stálé provozovny tvoří 
nezbytnou a podstatnou část aktivit 
podniku jako celku.  

Stálá provozovna tak nemusí 
vzniknout, pokud se trvalé zařízení 
pro podnikání využívá pouze 

za účelem vykonávání činností 
pro podnik, které mají přípravný 
charakter nebo představují 
pomocnou činnost (jako například 
reklamní činnost, poskytování 
informací, vědecký výzkum apod.). 
To může mít významný dopad na 
české společnosti, které podnikají 
prostřednictví stálé provozovny 
v zahraničí, ale i pro zahraniční 
společnosti takto podnikající  
v tuzemsku. 

Výše zmíněný rozsudek se týkal 
sporu, kdy česká společnost 
tvrdila, že měla stálou provozovnu 
v Rakousku, kde poskytovala 
zprostředkovatelskou činnost. 
Příjmy realizované touto stálou 
provozovnou tudíž vyjmula ze svých 
„celosvětových“ příjmů a zdaňovala 
je pouze v Rakousku. Česko-
rakouská smlouva o zamezení 
dvojího zdanění definuje stálou 
provozovnu jako trvalé zařízení pro 
podnikání, jehož prostřednictvím 
podnik vykonává zcela nebo zčásti 
svoji činnost, a vyjmenovává 
konkrétní případy. Zmíněná 
smlouva však nezná existenci  
tzv. službové stálé provozovny.

Martin Kopecký
+420 251 152 538

Zuzana Vaněčková

+420 251 152 800

Můžete si zvolit dobu 
odpisování goodwillu  
a oceňovacího rozdílu

Novela prováděcí vyhlášky  
č. 500/2002 Sb.1, která nabyla 
účinnosti 1. ledna 2011, mění 
pravidla pro odpis goodwillu  
a oceňovacího rozdílu  
k nabytému majetku. U goodwillu 
umožňuje zkrátit nebo prodloužit 
původně 60měsíční fixní období 
odpisování. Pokud by však došlo 
k prodloužení, je třeba toto 
rozhodnutí odůvodnit v příloze.  
U aktivního i pasivního 
oceňovacího rozdílu umožňuje 
zkrátit dobu odpisování, která 
je nyní povinně 180 měsíců. 
Podmínkou je, že součástí 
nabytého majetku nejsou položky 
s dobou použitelnosti delší než 
15 let. Pro již existující goodwill 
nebo oceňovací rozdíl se může 
společnost rozhodnout, zda  
dobu jeho odpisování změní  
od 1. ledna 2011. 
Novela vyhlášky přináší také 
změny v povinnosti zveřejnění 
informací v příloze k účetní 
závěrce. Povinnost zveřejnit 
vysvětlení položky „Zřizovací 
výdaje“ a informace  
o rozčlenění tržeb podle  
činností a zeměpisných trhů  
byla zúžena na společnosti, které 
překročily alespoň 2 ze 3 kritérií: 

celková aktiva větší než 350 mil. 
Kč, roční čistý obrat větší než  
700 mil. Kč a počet zaměstnanců 
větší než 250. Tuto změnu je 
možné uplatnit již pro účetní 
závěrku za kalendářní rok 2010. 
Novou povinností je uvést  
v příloze informace o existenci 
významné nejistoty schopnosti 
nepřetržitého trvání společnosti, 
pokud taková významná  
nejistota existuje. 

Petr Kříž
+420 251 152 045

1vyhl. č. 419/2010 Sb.
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Zaměstnanci Právo Trh

Důchodová reforma  
aneb co nás čeká?
Vláda se shodla na nastavení 
„spravedlivějších“ pravidel 
pro výpočet důchodů (snížení 
stropu pro odvody pojistného, 
úprava výpočtu důchodu změnou 
redukčních hranic a procentuální 
výměry).

Dalšími parametry plánované 
důchodové reformy jsou:
• možnost vyvedení příspěvků 

ve výši 3% ze státního 
průběžného systému  
do soukromých penzijních 
fondů navýšených o soukromý 
příspěvek ve výši 2%

• výplata doživotní penze ze 
soukromých penzijních fondů

• zvýšení (až na výjimky) 
snížené sazby DPH na 20% 
kompenzované zvýšením 
daňové slevy na dítě

Petra Bobková
+420 251 152 515

William Schofield

+420 251 152 500

Nezveřejňujete účetní 
závěrku? Vystavujete 
se velkému 
finančnímu riziku
Přestože mají obchodní 
společnosti ze zákona povinnost 
pravidelně zveřejňovat účetní 
závěrku v obchodním rejstříku,  
tato povinnost je z jejich strany 
často ignorována, přestože jim 
hrozí za porušení této povinnosti 
značné finanční sankce. 

Společnosti jsou často motivovány 
k porušování své zákonné 
povinnosti snahou neodhalovat 
konkurenci citlivé údaje o své 
podnikatelské činnosti. Dlouho 
tolerovanou praxi společností 
ovšem začaly od začátku roku 
2011 postihovat finanční úřady. 
Zákon jim umožňuje ukládat 

provinilým společnostem pokuty 
až do výše 3 % hodnoty aktiv 
společnosti. Kromě finančního 
postihu ze strany finančního 
úřadu, mohou být společnosti 
pokutovány také ze strany 
rejstříkového soudu v případě, 
že neuposlechnou jeho výzvy 
účetní závěrku do sbírky listin 
obchodního rejstříku doplnit. 
Cílem povinnosti uveřejňovat 
finanční výsledky společnosti  
a jejího důslednějšího vynucování 
ze strany státních orgánů  

je zajistit možnost podnikatelům 
prověřit si své stávající či 
potencionální obchodní partnery 
na základě relevantních informací 
uvedených v obchodním rejstříku.

Martin Bohuslav
Ambruz & Dark, advokátní kancelář 
přidružená k PwC
+420 251 152 981

Studie PwC a ULI: 
Evropský realitní trh 
se musí přizpůsobit 
přísnější regulaci 
a omezenějšímu 
úvěrování
Přísnější regulace, spořící 
Evropa, krize veřejného dluhu 
a stále omezený úvěrový 
trh budou v letošním roce 
představovat největší výzvy pro 
evropský realitní sektor. Uvádí 
to letošní vydání studie Nové 
trendy na evropském trhu s 
nemovitostmi (Emerging Trends 
in Real Estate Europe 2011), 
kterou společně připravily PwC 
a Urban Land Institute (ULI). 
Odhady na základě názorů 
600 realitních odborníků 
předpovídají, že rok 2011 
ještě nebude rokem obratu, 
v nějž realitní sektor doufal. 
Pravděpodobně se vytvoří 
„dvourychlostní trh“, který 
odráží rozšiřující se mezeru 
mezi předními investičními 
centry a realitními trhy  
druhé kategorie.

„Až se v budoucnu ohlédneme 
zpět na rok 2011, uvidíme rok 
transformace realitního sektoru. 
Realitní odborníci čelí těžkým 
časům. Tradiční zdroje úvěrování 
pro refinancování volných 
nemovitostí či rekonstrukcí 
k dispozici nebudou, avšak 
očekáváme nové zdroje úvěrů  
ve formě státních investičních 
fondů a od pojišťoven,” 
komentoval trendy na 
evropském realitním trhu Glen 
Lonie, partner a vedoucí 
realitní skupiny PwC ve 
střední a východní Evropě.

Zaměstnanci
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Jiří Moser
řídící partner PwC ČR,  
vedoucí partner,  
Poradenské služby 
+420 251 152 048 

Paul Stewart 
vedoucí partner,  
Daňové a právní služby 
+420 251 152 711

Paul Cunningham 
vedoucí partner,  
Auditorské služby 
+420 251 152 012

Lenka Mrázová
ředitelka,  
Daňové a právní služby   
+420 251 152 553

Kancelář Praha 
Kateřinská 40, 120 00 Praha 2
+420 251 151 111

Kancelář Brno
náměstí Svobody 20,  
602 00 Brno
+420 542 520 111

Kancelář Ostrava
Zámecká 20, 702 00 Ostrava
+420 595 137 111

© 2011 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.

• ACCA open evening
7. března, 17:00–19:00 hod.

Navštivte náš neformální  
„ACCA open evening“, kde  
se budete moci nad sklenkou 
vína dozvědět více o našem 
novém studijním schématu 
„ACCA Advantage“, které může 
být klíčem k vašemu úspěchu 
při zkouškách ACCA. Dále vám 
představíme změny v ACCA 
sylabu pro rok 2011 a mnoho 
dalšího.

• HR Workshop pod záštitou 
CIPD (The Chartered 
Institute of Personnel and 
Development)
15. března, 13:00–17:00 hod.

Přijměte pozvání na tematický 
workshop, jehož obsahem 
bude ochutnávka následujících 
témat z mezinárodní kvalifikace 
CIPD: vedení a motivace 
lidí, profesionální rozvoj a 
manažerské výzkumné metody.

IFRS Centre of excelence: 
• Systém a základy IFRS

10. března, 9:00–16:30 hod.

• Řízení měnového rizika  
v návaznosti na IFRS
17. března, 9:00–12:30 hod.

• Diplomový seminář  
z oblasti IFRS (ACCA  
Dip IFR)
První část této kvalifikace  
se koná 21. – 23. března 

Otevřené semináře z oblasti 
Management & Business 
skills

• Coaching na pracovišti
3. března, 8:30–16:30 hod.

• Influencing Skills 
10.–11. března,  
8:30 –16:30 hod.

• Time Management
29. března, 8:30–16:30 hod.

Akademie

Semináře a vzdělávací programy na březen 2011
Pro své klienty a obchodní partnery pořádáme odborné 
semináře, školení a konference a rádi i vás na některé z těchto 
akcí přivítáme.

Dovolujeme si vás odkázat na naše webové stránky,  
kde naleznete aktuální přehled seminářů. 

www.pwc.cz/events

V případě dotazů pište na business.academy@cz.pwc.com nebo 
volejte Jana Hrubého na +420 251 152 030, případně navštivte 
www.pwc.cz/academy

Zaměstnanci
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