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Přímé daně

2018
Daňové novinky
Přímé da ně

Odpočet na výzkum a vývoj: Zásadní rozsudek
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl ve prospěch žalobce
(ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.), když zrušil napadené rozhodnutí
a věc vrátil Odvolacímu finančnímu ředitelství k dalšímu řízení.
V rozsudku došlo k zásadnímu objasnění právního pojmu
„začátek řešení projektu výzkumu a vývoje“, byla vyjádřena
nemožnost paušalizace závěrů pro jednotlivá zdaňovací
období a v neposlední řadě byla vyslovena nutnost ustanovení
znalce pro vybraná posouzení.
V našem červencovém článku dReportu jsme se věnovali
chystaným novinkám v oblasti odpočtu na výzkum a vývoj
(dále „VaV“), které by měly vést ke snížení daňové nejistoty
a administrativní zátěže poplatníků. Uvedený rozsudek
Krajského soudu v Hradci Králové (dále „Krajský soud“)
č. j. 52 Af 18/2016-181 je další pozitivní zprávou pro
poplatníky, kteří uplatňují, popř. chystají se uplatnit odpočet
na VaV. Rozhodnutí se týká doměrku na dani z příjmů
právnických osob a souvisejícího penále za zdaňovací období
2009 a 2010 z důvodu neunesení důkazního břemene
v důsledku nepředložení veškeré obchodní dokumentace,
nesplnění formálních a materiálních náležitostí projektu VaV
a neprokázání přítomnosti ocenitelného prvku novosti
a nutnosti odstranění technické nejistoty.
Stěžejní body rozsudku:






Poplatník není povinen uplatnit všechny náklady
vynaložené v souvislosti s VaV. Naopak může odečíst
pouze takové výdaje, u kterých dokáže ustát své důkazní
břemeno před správcem daně s ohledem na jejich
prokazatelnost, evidenci a administrativní náročnost.
Krajský soud uvedl, že „lze konstatovat, že schválením
písemného vypracování projektu VaV pověřenou osobou,
ve kterém zpracovatel vytyčí základní cíle, metody, plánované
výdaje projektu VaV a další zákonem stanovené základní
údaje, je řešení projektu VaV zahájeno.”
Od momentu schválení projektu VaV musí vést poplatník
oddělené účetnictví o projektu VaV.







Je výlučně na vůli poplatníka, které činnosti provede před
momentem schválení projektu VaV; náklady, které se
vztahují k těmto činnostem, jsou automaticky neuznatelné.
Krajský soud se vyjádřil k nemožnosti paušalizovat závěry
pro jednotlivá zdaňovací období, aniž by byly prokázány
jasné souvislosti. Tím reagoval na paušalizaci závěrů, kdy
z textace interní směrnice vypracované poplatníkem
správce daně dovodil, že dávala zpětně vzniku projektu
VaV. Tento závěr vztáhl i na projekty VaV, které se ale
vztahovaly až na období po vyhotovení směrnice.
Krajský soud potvrdil už v dřívějších rozsudcích zmíněnou
nutnost ustanovení nezávislého znalce, který sám bude
posuzovat dostatečnost předložených materiálů
a přítomnost ocenitelného prvku novosti a odstraňování
technické nejistoty. Důvodem pro to je, že daňové orgány
nedisponují takovými odbornými znalostmi, aby sami
dokázaly posoudit případný ocenitelný prvek novosti
a odstranění technické nejistoty.
Krajský soud se vyjádřil i k míře důkazů, které je poplatník
povinen předložit pro účely vypracování znaleckého
posudku ustanoveným znalcem pro daňové orgány. Pokud
nebyl poplatník v daňovém řízení důkazně naprosto
nečinný, je plně v gesci znalce, aby posoudil, zda
předložené materiály postačují k vytvoření relevantního
znaleckého posudku.

Uvedené rozhodnutí je vedle rozsudků „Fortell“, „Abadia“
a „Vestra Clinics“ dalším v pořadí, které konkretizuje nepříliš
jasná ustanovení zákona, zvyšuje daňovou jistotu poplatníků
a v neposlední řadě může být přínosné i pro hodnocení
sporných otázek z pohledu správců daně. Jasným objasněním
doposud nepříliš určitému sousloví „zahájení činností VaV“ tak
snad odpadají dohady, že by se za zahájení činností VaV
mohlo při daňových kontrolách považovat již např. podepsání
smlouvy s odběratelem, obdržení objednávky nebo interní
schůze managementu k plánovaným činnostem.
Jakub Vrkoč
jvrkoc@deloittece.com
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Nepřímé daně

2018
Nepřímé daně

Novela zákona o DPH
Z důvodu odsunutí projednávání technické novely zákona
o DPH lze očekávat, že příslušné změny (např. V oblastech
oprav základu daně, snížení DPH v případě nedobytných
pohledávek, zdanění odměn jednatelů a členů statutárních
orgánů, odlišení finančního a operativního pronájmu či
zdanění poukázek na odběr zboží/služeb) budou účinné
nejdříve 1. 4. 2019. Navíc některé z navrhovaných bodů novely
by dle našich informací měly být ještě ve druhém čtení dále

modifikovány (například by měla být opětovně vedena diskuze
o zdanění odměn jednatelů a členů statutárních orgánů).
Je tak obtížné predikovat, v jakém rozsahu bude zákon o DPH
novelizován.
Novela by měla být projednána Poslaneckou sněmovnou
v 1. čtení nejdříve koncem října. Podobný časový
harmonogram platí i pro novelu zákona o EET, na základě níž
je navrhována aplikace 10% sazby DPH na točené pivo.
Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com

Rozhodnutí SDEU
V případu C-249/17 – Ryanair se SDEU zabýval možností
uplatnit nárok na odpočet z výdajů souvisejících s pořízením
a držbou obchodních podílů. Ryanair předpokládala, že po
pořízení podílů bude poskytovat dceřiné společnosti
manažerské služby. K pořízení však nakonec nedošlo. SDEU

přiznal společnosti Ryanair plný nárok na odpočet daně, podle
našeho názoru však daný závěr učinil na základě určitých
předpokladů, které v judikátu vůbec nezmiňuje. Interpretace
daného rozsudku tak může být v praxi značně různorodá.
Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com
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2018
Mezinárod ní z daně ní

Zveřejnění pozice ČR k návrhům EU
na zdanění digitální ekonomiky
Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových
stránkách krátké shrnutí pozice, kterou zastává Česká
republika k návrhům Evropské unie v oblasti zdanění
tzv. digitální ekonomiky. Tomuto tématu jsme se věnovali
v článku Nová pravidla pro zdanění digitálních společností jsou
tady. Z pohledu České republiky je třeba jakákoliv dlouhodobá
opatření v dané oblasti řešit na celosvětové úrovni v rámci

OECD. Krátkodobé řešení zdanění zisků v rámci EU
prostřednictvím zavedení prozatímní (nepřímé) daně
Ministerstvo financí nevidí jako koncepční řešení.
Obdobný (negativní) postoj k představeným návrhům zastávají
i některé další země (Irsko, Finsko, aj.). Další vývoj v této oblasti
budeme i nadále sledovat.
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com

Přehled novinek
Lucembursko: státní podpora pro společnost McDonald’s

Německo: Přísnější podmínky pro distribuci dividend

Dne 19. září 2018 Evropská komise po čtyřletém vyšetřování
došla k závěru, že Lucembursko v případu společnosti
McDonald’s neposkytlo žádnou nepřípustnou státní pomoc.
Evropská komise oznámila, že nezdanění určitých zisků
alokovaných americké pobočce v Lucembursku bylo v souladu
s místním daňovým právem a daňovou dohodou uzavřenou
mezi Lucemburskem a USA. Komise rovněž zjistila, že
lucemburské daňové orgány danou dohodu aplikovaly
správně, a že daňové výhody, které lucemburská entita
obdržela (a které vyplývají z nesouladu mezi daňovými
právními předpisy platnými v Lucembursku a v USA), nelze
považovat za narušení volné soutěže na jednotném trhu.

Soudní dvůr Evropské unie zjistil, že určitá ustanovení v oblasti
zdanění obchodu pravděpodobně odrazují tuzemské
mateřské společnosti od investování svého kapitálu do
dceřiných podniků zřízených v nečlenských státech, protože
odčitatelnost dividend vyplacených dceřinými společnostmi
v nečlenských státech podléhá přísnějším podmínkám, než
jaké jsou podmínky pro dividendy vyplacené tuzemskými
společnostmi. Jak uzavřel Soudní dvůr EU, tato ustanovení
představují omezení pohybu kapitálu mezi členskými
a nečlenskými státy, což je zakázáno článkem 63 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

Rozhodování kvalifikovanou většinou v některých daňových
záležitostech

Dne 5. září 2018 zveřejnila OECD „Reformy daňových politik

Na začátek roku 2019 připravuje Evropská komise návrh pro
upuštění od jednomyslného rozhodování v určitých daňových
záležitostech za účelem zlepšení efektivity projednávání
legislativy v oblasti daní. Komise pravděpodobně navrhne
hlasování kvalifikovanou většinou u omezeného souboru
daňových záležitostí – například u legislativních návrhů
týkajících se daňových přiznání. Komise ve věci hlasování
kvalifikovanou většinou navrhuje dvě odlišné vize: první je
hlasování kvalifikovanou většinou podle článku 116 Smlouvy
o fungování Evropské unie, který říká, že „zjistí-li Komise, že
existují rozdíly mezi právními a správními předpisy členských
států, které narušují podmínky hospodářské soutěže na
vnitřním trhu, je nutné je odstranit po poradě s dotčenými
členskými státy“. Druhá vize pro hlasování kvalifikovanou
většinou by mohla být na článku 48.7 Smlouvy o Evropské unii,
který říká: „Stanoví-li Smlouva o fungování Evropské unie, že
Rada rozhoduje v určité oblasti nebo v určitém případě
jednomyslně, může Evropská rada přijmout rozhodnutí, které
Radě umožní v této oblasti nebo v tomto případě rozhodovat
kvalifikovanou většinou.“

OECD: Daňový report pro rok 2018
pro rok 2018: OECD a vybrané partnerské ekonomiky“.
Každoroční zpráva upozorňuje na hlavní trendy v daňových
politikách. Zpráva popisuje daňové trendy v 35 zemích OECD,
dále v Argentině, Indonésii a Jižní Africe. Ze zprávy vyplývá, že
ekonomické pobídky poskytované v rámci fiskální politiky
nabyly na významu. Jedná se například o pokračující trend
snižování sazby daně z příjmu právnických osob, kdy
průměrná sazba napříč zeměmi OECD klesla z 32,5 % v roce
2000 na 23,9 % v roce 2018, nebo snížení sazby daně z příjmu
fyzických osob pro osoby s nízkými a středními příjmy.

Lotyšsko: CFC pravidla
V Lotyšsku nejsou v současnosti zavedena žádná pravidla pro
ovládané zahraniční společnosti. V návrzích změn zákona se
nyní tato pravidla pro ovládané zahraniční společnosti objevují
a zavádějí povinnost daňových poplatníků odvádět v Lotyšsku
daň z příjmu právnických osob z podílů na zisku zahraniční
společnosti, v níž má lotyšský daňový poplatník významný
podíl a výplata podílů na zisku nemá ekonomickou podstatu,
neboť jejím hlavním účelem bylo získání daňového
zvýhodnění. Budou-li tyto změny v parlamentu přijaty, vejdou
v platnost 1. ledna 2019.
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Nizozemsko: Daňový balíček pro rok 2019
Daňové plány nizozemské vlády pro rok 2019 a roky
následující, které byly zveřejněny dne 18. září 2018, zahrnují
implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým
povinnostem (ATAD 1) – zejména zavedení pravidel pro
omezení odčitatelnosti nákladových úroků a pravidla pro
ovládané zahraniční společnosti. Balíček dále obsahuje návrh
na postupné snížení sazby daně z příjmu právnických osob
a zrušení stávající srážkové daně z dividend, jakož i zavedení
srážkové daně z rozdělení vnitroskupinových dividend do
jurisdikcí vyznačujících se nízkou daňovou sazbou
a v případech, kdy by mohlo dojít k zneužití.

Austrálie: Zdanění digitální ekonomiky
Dne 2. října 2018 otevřela australská vláda diskusi s cílem
získat různé pohledy na možnosti, jak se posunout ke
„spravedlivějšímu a udržitelnějšímu daňovému systému pro
digitalizovanou ekonomiku“. Klíčové body k diskusi jsou: Měla
by být změněna stávající pravidla pro určování? Které státy
mají právo na zahraniční daňový domicil? Měly by být
potenciální změny v daňové oblasti týkající se zdaňování

digitální ekonomiky zcela odděleny a aplikovány pouze na
digitální ekonomiky, nebo by jejich dosah měl být širší?

EU: Seznam nespolupracujících jurisdikcí
Dne 2. října 2018 oznámila Rada Evropské unie,
že Lichtenštejnsko a Peru byly odstraněny z tzv. šedého
seznamu nespolupracujících jurisdikcí. Obdobně bylo
odstraněno Palau z tzv. černého seznamu. Na šedé listině jsou
vedeny jurisdikce, které nesplňují požadavky EU na spolupráci
v daňové oblasti, ale které se zavázaly svá pravidla revidovat.
Na černé listině zůstává šest jurisdikcí: Americká Samoa,
Guam, Namibie, Samoa, Trinidad a Tobago a Americké
Panenské ostrovy. Důvodem jejich zařazení na černou listinu
je nedostatečná transparentnost či nespravedlivé zdanění
nebo skutečnost, že nesouhlasily se zavedením minimálních
standardů BEPS.
Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
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Osta tní

Průlom v dosavadní praxi? Management
společnosti může ručit za doměřenou daň
Jak vyplývá z naší praxe, je finanční správou vyvíjen velký tlak
na výběr daní, který se odráží jak v samotném vyšším výběru
daní, tak např. V počtu nařízených daňových exekucí. Finanční
správa se ovšem občas snaží zajistit výběr daně mnohdy velmi
neortodoxními způsoby. Jeden z takových způsobů nedávno
posuzoval i Krajský soud v Hradci Králové – pobočka
v Pardubicích („Krajský soud“).
Ve zmíněném případě byla společnosti po provedené daňové
kontrole doměřena daň (a související příslušenství), a to
z důvodu neprokázání nároku na odpočet DPH z důvodu
nepředložení dostatečných důkazních prostředků
prokazujících provedení stavebních prací. Vzhledem
k neuhrazení doměřené daně byla tato následně na
společnosti neúspěšně vymáhána v exekučním řízení. V tomto
bodě by většinou postup správce daně skončil. Správce daně
ale v tomto případě následně vydal ručitelskou výzvu, ve které
požadoval, aby jednatel společnosti za ni uhradil daňový
nedoplatek. Jednatelovu povinnost ručení správce daně
dovozoval z následujících skutečností.

Důsledky porušení péče řádného hospodáře
Dle správce daně jednatel pochybil, když nepředpokládal, že
bude v budoucnu nutné prokazovat provedení předmětných
stavebních prací. Toto pochybení je pak dle správce daně
nutné vykládat jako porušení péče řádného hospodáře, jelikož
to byl právě jednatel, který měl povinnost uchovat jak kopii
stavebního deníku, tak samotných dokladů. Tímto pochybením
pak dle správce daně vznikla společnosti škoda, za kterou,
v případě jejího neuhrazení, jednatel ručí, a tedy po něm může
být i požadováno uhrazení doměřené daně.

Pozitivně–negativní rozhodnutí Krajského soudu
Krajský soud rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství sice
zrušil, ale bohužel ne kvůli nesprávnosti celé konstrukce
ručení jednatele. Krajský soud se místo toho zabýval přímo
podmínkami, za kterých by výše uvedená povinnost ručení
mohla vzniknout.

Krajský soud nejprve uvedl, že za škodu vzniklou případným
porušením péče řádného hospodáře nelze bez dalšího
považovat částku doměřené daně, a to vzhledem k tomu, že
výše daně je stanovena zákonem a její placení je povinné. Za
takovouto škodu by nicméně dle krajského soudu mohlo být
považováno příslušenství daně, tj. úrok z prodlení či penále,
které v některých případech činí i stejnou částku jako samotná
daň. Krajský soud následně posuzoval, zda jednatel
neuchováním dokladů porušil povinnost jednat s péčí
řádného hospodáře. Krajský soud dospěl k názoru, že žádný
zákon takovou povinnost nestanovuje a pokud by finanční
správa z tohoto „opomenutí“ chtěla dovozovat porušení
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, musí to
důsledně odůvodnit. Rozhodnutí bylo tedy zrušeno jako
nepřezkoumatelné.

Dopady na daňové kontroly
Proti rozsudku Krajského soudu nebyla Odvolacím finančním
ředitelstvím podána kasační stížnost. Dříve nebo později se
však Nejvyšší správní soud bude zcela jistě zabývat otázkou,
zda je vůbec možné dovozovat odpovědnost managementu
za doměřenou daň. V současné době je tedy kvůli (zatím
Krajským soudem) potvrzené teoretické možnosti vymáhat
daňové nedoplatky po osobách, které porušily svou povinnost
péče řádného hospodáře (tj. především po všech členech
statutárních orgánů) možné, že se celá finanční správa zaměří
v rámci daňových kontrol kromě prokazování skutečností
vedoucích k doměření daně i na prokazování porušení
povinností vedením těchto společností.
Společnosti, resp. jejich volené orgány, by se tak měly
zamyslet, jaké veškeré povinnosti v souvislosti s jejich činností
od nich mohou správci daně očekávat. Statutární orgán
společnosti, která má v souvislosti se svou činností zvýšené
riziko (byť nevědomého) zapojení do karuselového podvodu
na DPH, by se měl zaměřit na nastavení efektivních
kontrolních opatření svých obchodních partnerů.
Anna Kottasová
akottasova@deloittece.com
Jiřina Procházková
jprochazkova@deloittece.com
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Projekt Indie: zjednodušení vstupu vysoce
kvalifikovaných občanů Indie do ČR
Dne 19. září 2018 rozhodl Koordinační orgán pro ochranu
hranic a migraci o rozšíření projektu Ukrajina o Indii, a to
s okamžitou účinností.
Projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance
z Ukrajiny a Indie umožní jednodušší vstup až 500 vysoce
kvalifikovaným státním občanům Indie na území ČR. Doposud
se projekt vztahoval pouze na vysoce kvalifikované pracovníky

z Ukrajiny, přičemž kvóta pro ukrajinské zaměstnance činila
také 500 žádostí ročně. Příjem žádostí o modré nebo
zaměstnanecké karty bude pro uchazeče indické státní
příslušnosti zařazené do tohoto projektu probíhat
od 1. října 2018 na Zastupitelském úřadě ČR v Novém Dillí.
Inka Joslová
ijoslova@deloittece.com

Koncepční změny v úpravě dovolené a minimální
mzdy a více než 80 dalších navrhovaných změn
s účinností již od 1. července 2019
To všechno přináší návrh novely zákoníku práce, předložený
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jedná se o poněkud
skromnější počin ve srovnání s velmi ambiciózním, avšak
neúspěšným návrhem z roku 2016, který i přesto stojí za
pozornost.

Změny v úpravě dovolené
Stávající úprava dovolené v zákoníku práce je již poměrně
dlouho považována za nevyhovující. Nově navrhovaný koncept
by měl zahrnovat právo na dovolenou vyjádřené v hodinách;
její výměra se bude odvíjet od týdenní pracovní doby
zaměstnance. V souladu s požadavky z praxe má být také
umožněno převést si dovolenou v rozsahu přesahujícím
zákonné 4 týdny do následujícího roku. Změny dozná i čerpání
dovolené, její krácení v případě neomluvené absence atd.

Flexibilita?
Do novely se žel nedostala výslovná úprava práce z domova
(tzv. home office). Hlasům volajícím po zavedení modernějších
institutů, které by na náš pracovní trh přinesly větší flexibilitu,
MPSV odpovídá zavedením tzv. sdíleného pracovního místa.
Šlo by o nastavení, kdy dva nebo i více zaměstnanců sdílí
jedno pracovní místo a sami si rozvrhují pracovní dobu tak,
aby v souhrnu naplnili stanovenou pracovní dobu, a to na
základě písemné dohody zaměstnavatele se všemi
zaměstnanci sdílejícími pracovní místo.

Doručování
Praxi také dlouhodobě trápil nesoulad mezi úpravou lhůt
v souvislosti s doručováním pracovněprávních dokumentů.
Nově má být úprava v zákoníku práce uvedena do souladu
s doručovacími podmínkami České pošty, tj. lhůta pro
vyzvednutí uložené (osobně nedoručené) zásilky zaměstnanci
bude nově činit 15 kalendářních dnů (místo stávajících
10 pracovních dnů). Zaměstnanci mají mít nově také
povinnost písemně hlásit změnu adresy, na kterou jim
zaměstnavatel může písemnosti doručovat.

Minimální a zaručená mzda
Navrhuje se také zavedení pevného mechanismu valorizace
minimální mzdy (a potažmo nejnižších úrovní zaručené mzdy).
Cílem návrhu je nastavení valorizačního mechanismu tak, aby
byla minimální mzda zvyšovaná pravidelně a její výše byla
jednoduše a dostatečně včas odhadnutelná. Minimální mzda
má podle navrhované novely činit 0,548násobek průměrné
hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za
předminulý kalendářní rok (zaokrouhleno na celé stokoruny
nahoru).
O těchto a některých dalších připravovaných změnách Vás
budeme informovat na webcastu 6. listopadu.
Anna Szabová
aszabova@deloittece.com
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Blíží se konec termínu pro splnění povinnosti
zapsat do Evidence údajů o skutečných majitelích
skutečné majitele společností
Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, účinná od 1. ledna 2018, zavedla
Evidenci údajů o skutečných majitelích („Evidence“), do které
musí všechny právnické osoby zapsané do obchodního
rejstříku zapsat své skutečné majitele do 1. ledna 2019.
Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných
rejstříků (včetně svěřenských fondů) mají tuto povinnost do
1. ledna 2021. Co to v praxi znamená, jak je to složité a jaké
problémy to může způsobit?

Kdo je skutečným majitelem?
Za skutečného majitele se podle § 4 odst. 4 zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“),
považuje fyzická osoba, která má fakticky nebo právně
možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv
v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném
právním uspořádání bez právní osobnosti. Skutečným
majitelem je vždy konkrétní fyzická osoba (příp. více fyzických
osob). AML zákon dále uvádí, které skutečnosti můžou
indikovat skutečného majitele. Naplnění těchto skutečností
ale nemusí nutně znamenat, že je daná osoba skutečným
majitelem. Vždy je potřeba posoudit, zda má tato osoba
možnost vykonávat rozhodující vliv.

Jaké jsou následky nezapsání skutečného majitele do
Evidence?
Pokud právnické osoby do 1. ledna 2019 nesdělí a nedoloží
informace o svých skutečných majitelích do Evidence, žádné
přímé sankce jim prozatím nehrozí. Mohou se však dostat do
problémů při žádostech o poskytování finančních služeb,
protože finanční instituce musí dle AML zákona provádět
kontrolu klienta, jejíž součástí je i zjišťování a ověřování
skutečného majitele. Pokud při ověřování budou využívat
i Evidenci a naleznou zde rozpor (nebo žádné informace
nenaleznou), je možné, že se poskytnutí bankovního produktu
a služby zkomplikuje.
Na další problémy by však právnické osoby mohly narazit,
pokud budou usilovat o veřejnou zakázku nebo žádat o dotaci
z evropských fondů.
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek totiž
by měl zadavatel veřejné zakázky získat údaje o skutečném
majiteli z Evidence. Pokud tedy informace v Evidenci budou
chybět, nebo budou v rozporu s jinak deklarovanými údaji
o skutečném majiteli, právnická osoba si ztíží své šance na
úspěch v zadávacím řízení.

Společnosti mají povinnost svého skutečného majitele
identifikovat a zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění
a ověření jeho totožnosti, včetně údajů o skutečnosti, která
zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění,
proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Podle oznámení zveřejněného na webových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu řídicí orgán Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla
do výzev vyhlašovaných od června roku 2018 zařazena
podmínka stanovující, že žadatelem dotace programů nebude
moci být subjekt, který ke dni podání žádosti nemá zapsány
skutečné majitele v Evidenci.

Evidence údajů o skutečných majitelích

Je zápis do Evidence složitý?

Evidence vznikla na základě požadavku tzv. 4. AML Směrnice
na uchovávání údajů o skutečném vlastnictví v centrálním
registru s cílem mít aktuální a přesné informace o konečných
příjemcích finančních prostředků, ke kterým mají přístup
zejména státní orgány, finanční zpravodajské jednotky
a povinné osoby při provádění opatření kontroly klienta.
V mnohdy složitých korporátních vztazích je totiž snadné
zastřít skutečné majitele.
Evidence je neveřejným rejstříkem. Údaje o skutečném majiteli
se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku
a ani se neuveřejňují. Do Evidence má přístup omezený, avšak
relativně široký okruh osob. Kromě státních orgánů jde
především o zástupce tzv. povinných osob, které mají z AML
zákona povinnosti týkající se zjišťování a kontroly skutečných
majitelů (zde se jedná především o banky a další finanční
instituce).
Prvním zápisem skutečných majitelů do Evidence celý proces
rozhodně nekončí. Údaje je nutné udržovat aktuální a přesné.

Pro některé právnické osoby s jednoduchou vlastnickou
strukturou určení skutečného majitele a jeho zápis do
Evidence nebude představovat větší problém. Při naší praxi
se však běžně setkáváme s vlastnickými strukturami, úpravami
hlasovacích práv v orgánech apod., kdy mají tyto společnosti
se samotným určením svých skutečných majitelů potíže (a to
nejenom u velkých společností). Na první pohled jasný pojem
skutečného majitele má totiž zákonnou definici s mnoha
úskalími. Typickým příkladem mohou být společnosti s účastí
zahraničních právnických osob.
Pozor si musí dát i společnosti působící ve více zemích, kde
jednak můžou vznikat obdobné evidence a povinnosti (hlavně
v EU) a kde také ale definice skutečného majitele může být
odlišná a do tamní evidence se můžou poté hlásit jiné osoby.
Např. skutečným majitelem v USA je už osoba s 10 %
hlasovacích práv oproti 25 % ve většině států EU.
Více se tomuto tématu budeme věnovat v rámci našeho
pravidelného webcastu 6. listopadu.
Radek Musílek
rmusilek@deloittece.com
Vladimír Cupal
vcupal@deloittece.com

9

Daňové novinky – dReport listopad 2018
2018

Daňové povinnosti – listopad 2018
Listopad
Pátek 9.

Spotřební daň

Splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

Středa 14.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za říjen 2018, papírová forma

Pátek 16.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za říjen 2018, elektronická forma

Úterý 20.

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

Pondělí 26.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
Souhrnné hlášení za říjen 2018
Kontrolní hlášení za říjen 2018

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018

Spotřební daň

Splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za říjen 2018
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například
z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl
nárok)

Pátek 30.

Daň z nemovitých věcí

Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018
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Daňové povinnosti – prosinec 2018
Prosinec
Pondělí 10.

Spotřební daň

Splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

Pátek 14.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za listopad 2018, papírová forma

Pondělí 17.

Daň silniční

Záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční
daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou
sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Úterý 18.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za listopad 2018, elektronická forma

Čtvrtek 20.

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

Čtvrtek 27.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
Souhrnné hlášení za listopad 2018
Kontrolní hlášení za listopad 2018

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad
2018

Spotřební daň

Splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za listopad 2018
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například
z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl
nárok)

Pondělí 31.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového
oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků:
Přímé daně
Jaroslav Škvrna
jskvrna@deloittece.com
Zbyněk Brtinský
zbrtinsky@deloittece.com

Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš
jbenes@deloittece.com

Miroslav Svoboda
msvoboda@deloittece.com
Marek Romancov
mromancov@deloittece.com
LaDana Edwards
ledwards@deloittece.com
Tomas Seidl
tseidl@deloittece.com
Nepřímé daně
Adham Hafoudh
ahafoudh@deloittece.com
Radka Mašková
rmaskova@deloittece.com

Deloitte Advisory, s. r. o.
Nile House, Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8 - Karlín,
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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Aktuální harmonogram výzev Operačního
programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK)
V tabulce níže uvádíme aktuální harmonogram již vyhlášených výzev OP PIK, včetně termínů stanovených pro příjem žádostí
o podporu v jednotlivých programech.
Název
programu

Zaměření programu

Druh výzvy

Podporované
území

V. výzva Potenciál

Dotace na založení nebo rozvoj
center průmyslového výzkumu,
vývoje a inovací

Kolová

Území ČR, mimo
MSP, VP s vazbou na
Od 1. 10. 2018
území hl. m. Prahy životní prostředí nebo Do 3. 1. 2019
ve spolupráci s MSP

V. výzva Inovace

Dotace na nákup výrobní
Průběžná
technologie za účelem zavedení
nových nebo inovovaných
výrobků do výroby a na trh

Území ČR, mimo
MSP, VP s vazbou na
území hl. m. Prahy životní prostředí

VI. výzva Aplikace
(s účinnou
spoluprací i bez)

Dotace na realizaci
průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje

Kolová

Území ČR, mimo
MSP, VP s vazbou na
Od 28. 8. 2018
území hl. m. Prahy životní prostředí nebo Do 17. 12. 2018
ve spolupráci s MSP

Průběžná

Území ČR, mimo
MSP
území hl. m. Prahy

Od 22. 10. 2018
Do 22. 5. 2019

III. výzva Nemovitosti Dotace na modernizaci
výrobních provozů
a rekonstrukci stávající
zastaralé podnikatelské
infrastruktury a objektů typu
brownfield

Typy příjemců*

Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu

Od 26. 9. 2018
Do 27. 11. 2018

III. výzva Úspory
energie v SZT

Dotace na rekonstrukci a rozvoj Průběžná
v SZT, zvyšování účinnosti KVET

Území ČR, mimo
MSP, VP
území hl. m. Prahy

Od 11. 6. 2018
Do 31. 3. 2019

IV. výzva Úspory
energie

Dotace na aktivity spojené
s úsporou konečné spotřeby
energie

Průběžná

Území ČR, mimo
MSP, VP
území hl. m. Prahy

Od 2. 7. 2018
Do 29. 4. 2019

IV. výzva
Obnovitelné zdroje
energie

Dotace na projekty výroby
a distribuce energie
z obnovitelných zdrojů

Průběžná

Území ČR, mimo
MSP, VP
území hl. m. Prahy

Od 3. 8. 2018
Do 29. 3. 2019

IV. výzva ICT
a sdílené služby
– Zřizování a provoz
center sdílených
služeb

Dotace na zřizování a provoz
center sdílených služeb

Průběžná

Území ČR, mimo
MSP, VP
území hl. m. Prahy

Od 28. 8. 2018
Do 28. 5. 2019

IV. výzva ICT
a sdílené služby
– Budování
a modernizace
datových center

Dotace na modernizaci
a budování datových center

Průběžná

Území ČR, mimo
MSP, VP
území hl. m. Prahy

Od 31. 8. 2018
Do 31. 5. 2019
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Začátkem října byl harmonogram výzev OP PIK aktualizován a došlo k upřesnění termínu vyhlášení a termínu pro příjem žádostí
u výzvy ICT a sdílené služby –- Tvorba nových IS/ICT řešení, kde je předpokládané datum vyhlášení výzvy stanoveno na prosinec 2018.

Název
programu

Zaměření programu

Druh výzvy Podporované
území

IV. výzva ICT
a sdílené služby
– Tvorba nových
IS/ICT řešení

Dotace na tvorbu nových IS/ICT
řešení

Průběžná

Typy příjemců*

Území ČR, mimo
MSP, VP
území hl. m. Prahy

Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu
Od 2/2019
Do 11/2019

* MSP – Malý a střední podnik, VP – velký podnik

Aktualizace harmonogramu výzev OPŽP
na rok 2019
V průběhu září došlo k aktualizaci harmonogramu výzev
Operačního programu Životní prostředí. Příští rok tak bude
možné čerpat podporu v rámci 16 chystaných výzev, kde bude
připraveno celkem 11,9 miliard Kč. Ty jsou rozděleny do
5 prioritních os, kterými jsou:






Kromě plánovaných výzev bude v příštím roce také pokračovat
11 stávajících otevřených výzev. Uchazeči tak budou moci
podávat žádosti o podporu v rámci 27 výzev, jejichž žádosti
budou přijímat Státní fond životního prostředí ČR a Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR.

Čistota vody
Kvalita ovzduší
Zpracování odpadu
Ochrana přírody
Energetické úspory

Vyhlášení národní veřejné soutěže CHIST-ERA III
Ve středu 3. října vyhlásila Technologická agentura České
republiky veřejnou soutěž CHIST-ERA III, určenou úspěšným
uchazečům ve společné mezinárodní výzvě CHIST-ERA III Call
2017. Tato soutěž je součástí Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky
a výzkumné organizace, ale musí se jednat pouze o úspěšné
uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call
2017, jejichž projekty byly doporučeny k podpoře a kteří mají
k dispozici Decision Letter vydaný konsorciem CHIST-ERA III.

Podpořeny budou projekty, jejichž předpokladem je dosažení
alespoň jednoho z výsledků podporovaných programem
EPSILON, kam patří například průmyslový nebo užitný vzor,
prototyp, software či ověřená technologie.

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této
veřejné soutěže činí 60 % celkových uznaných nákladů.
Termín, do kdy je možné podávat návrhy projektů, je stanoven
na 15. 11. 2018.
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Plánované vyhlášení výzvy EuroNanoMed 3
Během listopadu bude dle harmonogramu Technologickou
agenturou České republiky vyhlášena společná výzva
EuroNanoMed 3 Joint Call 2019 v rámci Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.
Výzva se bude skládat ze tří následujících témat:




Podpořeny budou projekty v oblasti nanomedicíny, a to
v oblastech Diagnostika (Diagnostics) a Cílené transportní
systémy (Targeted delivery systems).
Předpokládaný termín přijímání návrhů projektů bude do
ledna 2019.

Regenerační medicína (Regenerative medicine)
Diagnostika (Diagnostics)
Cílené transportní systémy (Targeted delivery systems)

Otevřená výzva Evropské kosmické agentury
Stále je aktuální výzva Evropské kosmické agentury (ESA) pro
české subjekty s názvem "Program na podporu rozvoje
kosmického průmyslu v České republice.
Výzva je určena pro české podnikatelské subjekty, veřejné
školy a výzkumné instituce. Do programu se mohou zapojit jak
jednotlivé subjekty, tak projektová konsorcia.
Podporovány jsou projekty zaměřené na budování kapacit
a zvyšování technologické úrovně v technologických oblastech
relevantních pro kosmický výzkum, při současné integraci

českých subjektů do dodavatelských struktur ESA.
Míra podpory je 90 % způsobilých operativních výdajů,
přičemž návrhy projektů hodnotí jak ESA, tak příslušný odbor
českého Ministerstva dopravy.
Aktuální termín pro podání návrhů projektů je
12. prosince 2018. Pro podrobnější informace o výzvě
a technologických oblastech nás kontaktujte.

Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
Dotace CZ

Investiční pobídky

Luděk Hanáček
lhanacek@deloittece.com

Daniela Hušáková
dhusakova@deloittece.com

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
Dotace a investiční pobídky SK
Martin Rybar
mrybar@deloittece.com

Deloitte Advisory, s. r. o.
Nile House, Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8 - Karlín,
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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