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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 

 

Přímé daně 
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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 

 

 

Nepřímé daně 
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Mezinárodní 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 

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. 

Rozhodování kvalifikovanou většinou v některých daňových 

záležitostech 

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.“  

Německo: Přísnější podmínky pro distribuci dividend 

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. 

OECD: Daňový report pro rok 2018 

Dne 5. září 2018 zveřejnila OECD „Reformy daňových politik 

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.  

Mezinárodní zdanění 
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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.  

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. 

Evidence údajů o skutečných majitelích  

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.  

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.  

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. 

Je zápis do Evidence složitý? 

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

https://akce.deloitte.cz/akce/18-11-06-pravidelna-diskuze-nad-aktualnimi-tematy/
mailto:rmusilek@deloittece.com
mailto:vcupal@deloittece.com


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 

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

Kontrolní hlášení 

Jaroslav Beneš 

jbenes@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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Dotační a investiční novinky  

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 

Typy příjemců* Plánované 

datum příjmu 

žádostí  

o podporu 

V. výzva Potenciál Dotace na založení nebo rozvoj 

center průmyslového výzkumu, 

vývoje a inovací 

Kolová Území ČR, mimo 

území hl. m. Prahy 

MSP, VP s vazbou na 

životní prostředí nebo 

ve spolupráci s MSP 

Od 1. 10. 2018 

Do 3. 1. 2019 

V. výzva Inovace Dotace na nákup výrobní 

technologie za účelem zavedení 

nových nebo inovovaných 

výrobků do výroby a na trh 

Průběžná Území ČR, mimo 

území hl. m. Prahy 

MSP, VP s vazbou na 

životní prostředí 

Od 26. 9. 2018 

Do 27. 11. 2018 

VI. výzva Aplikace 

(s účinnou 

spoluprací i bez) 

Dotace na realizaci 

průmyslového výzkumu 

a experimentálního vývoje 

Kolová Území ČR, mimo 

území hl. m. Prahy 

MSP, VP s vazbou na 

životní prostředí nebo 

ve spolupráci s MSP 

Od 28. 8. 2018 

Do 17. 12. 2018 

III. výzva Nemovitosti Dotace na modernizaci 

výrobních provozů 

a rekonstrukci stávající 

zastaralé podnikatelské 

infrastruktury a objektů typu 

brownfield 

Průběžná Území ČR, mimo 

území hl. m. Prahy 

MSP Od 22. 10. 2018 

Do 22. 5. 2019 

III. výzva Úspory 

energie v SZT 

Dotace na rekonstrukci a rozvoj 

v SZT, zvyšování účinnosti KVET 

Průběžná Území ČR, mimo 

území hl. m. Prahy 

MSP, VP 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 

území hl. m. Prahy 

MSP, VP 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 

území hl. m. Prahy 

MSP, VP 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 

území hl. m. Prahy 

MSP, VP 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 

území hl. m. Prahy 

MSP, VP 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 

Typy příjemců* Plánované 

datum příjmu 

žádostí  

o podporu

IV. výzva ICT

a sdílené služby

– Tvorba nových

IS/ICT řešení

Dotace na tvorbu nových IS/ICT 

řešení 

Průběžná Území ČR, mimo 

území hl. m. Prahy 

MSP, VP 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: 

 Čistota vody

 Kvalita ovzduší

 Zpracování odpadu

 Ochrana přírody

 Energetické úspory

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. 

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. 

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. 

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. 

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: 

 Regenerační medicína (Regenerative medicine) 

 Diagnostika (Diagnostics) 

 Cílené transportní systémy (Targeted delivery systems) 

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. 

 

 

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  

Luděk Hanáček 

lhanacek@deloittece.com 

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

Dotace a investiční pobídky SK 

Martin Rybar 

mrybar@deloittece.com 

Investiční pobídky 

Daniela Hušáková 

dhusakova@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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Účetní novinky  

České úče tnictví  

Jiný výsledek hospodaření minulých let 
 

Od roku 2013 je součástí vlastního kapitálu položka „Jiný 

výsledek hospodaření minulých let“ (do roku 2017 jako 

položka A.IV.3., od roku 2018 jako A.IV.2.), která je upravena 

§ 15a vyhlášky č.500/2002 Sb. V dnešním článku si 

připomeneme, za jakým účelem byl tento řádek zaveden 

a jaké jsou správné postupy účtování v souvislosti s ním. 

Účetní případy, při nichž účtujeme na Jiný výsledek 

hospodaření minulých let  

Účetní jednotky v rámci vlastního kapitálu standardně vykazují 

výsledek hospodaření za běžné účetní období jako rozdíl mezi 

výnosy a náklady časově souvisejícími s daným účetním 

obdobím. K účtování na Jiný výsledek hospodaření minulých 

let, jak už z názvu tohoto řádku plyne, dochází v případě, že 

účetní jednotce vznikne výnos či náklad zapříčiněný obdobím 

minulým, o němž z nějakého důvodu nebylo v minulém 

období účtováno. Vyhláška upravuje tři okamžiky takového 

využití. Jedná se o okamžik prvního účtování o odložené dani, 

opravy chyb let minulých (v důsledku nesprávného účtování 

nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních 

obdobích) a zachycení rozdílů ze změn účetních metod. 

Pojďme si projít jednotlivé situace konkrétně. 

A. Prvotní účtování o odložené dani 

V případě, že společnost účtuje historicky poprvé o odložené 

dani, zajisté použije Jiný výsledek hospodaření minulých let 

pro účtování o části odloženého daňového závazku, resp. 

odložené daňové pohledávky, která souvisí s předchozím 

účetním obdobím (či obdobími) a která tedy byla situací 

v minulém účetním období vyvolána. Zde je potřeba zdůraznit, 

že prvotní účtování o odložené dani je vyvoláno skutečností, 

že společnosti poprvé vznikla povinnost účtovat o odložené 

dani, nikoliv tím, že společnost v předchozích letech 

postupovala nesprávně a o odložené dani neúčtovala. 

Byť korekce nesprávnosti vztahující se k minulým účetním 

obdobím může v konečném důsledku vést ke stejnému 

zachycení v účetnictví a v účetní závěrce. 

Důvodem pro tento postup je původ odložené daně, která 

v prvním roce účtování vychází ze všech přechodných rozdílů, 

jež vznikly za celou dobu existence účetní jednotky a nadále 

existují k rozvahovému dni. Ať už je třeba proúčtovat odložený 

daňový závazek nebo odloženou daňovou pohledávku, část 

odložené daně, která se vztahuje k předchozímu účetnímu 

období, nesmí ovlivnit výsledek hospodaření běžného období 

a bude zaúčtována čistě rozvahově. To jest MD 426 „Jiný 

výsledek hospodaření minulých let“ / DAL 481 „Odložený 

daňový závazek“ v případě odloženého daňového závazku, 

resp. MD 481 „Odložená daňová pohledávka” / DAL 426 „Jiný 

výsledek hospodaření minulých let“ pro odloženou daňovou 

pohledávku. 

Část odložené daně, která byla vyvolána skutečnostmi 

v běžném účetním období, nám ovlivní náklady skrze účet 

592 a bude účtována jako MD 592 „Daň z příjmů – odložená“ / 

DAL 481 „Odložený daňový závazek“ v případě odloženého 

daňového závazku, resp. MD 481 „Odložená daňová 

pohledávka” / DAL 592 „Daň z příjmů – odložená“ pro 

odloženou daňovou pohledávku. 

V případě, že účetní jednotka přerušila účtování o odložené 

dani (např. z důvodu očekávaných daňových ztrát se 

společnost rozhodla z opatrnostního hlediska neúčtovat 

o odložené daňové pohledávce, protože by ji v budoucnosti 

neuplatnila), avšak po jisté době znovu o odložené dani 

účtovat započala, použití položky Jiný výsledek hospodaření 

minulých období se neaplikuje a veškerý dopad „opětovného 

započetí“ účtování o odložené dani ovlivňuje výsledek 

hospodaření běžného období. Důvodem pro tento přístup je 

skutečnost, že se nejedná o změnu metody, ani se nejedná 

o opravu nesprávnosti minulého období, nýbrž jde o změnu 

odhadu, která je promítána prospektivně. Může se jednat 

například o situaci, kdy účetní jednotka zaúčtuje a vykáže 

odloženou daň jen z části celkových kumulovaných daňových 

ztrát, o které předpokládá, že ji v budoucnosti uplatní. 

B. Opravy chyb let minulých 

Druhým případem účtování na Jiný výsledek hospodaření 

minulých let jsou opravy chyb minulých účetních období, které 

byly zjištěny po uzavření účetních knih za minulé účetní 

období. Změna tedy již nemůže být promítnuta do 

příslušného období, avšak z důvodu její významnosti je třeba ji 

opravit. Za významnou chybu považujeme takovou chybu, jež 

může zásadním způsobem ovlivnit pohled a rozhodování 

uživatelů účetní závěrky. Pro posouzení významnosti je 

potřeba odborný úsudek a vedení společnosti v této 

souvislosti podobné situace konzultuje s auditorem. 

Podívejme se na takovou opravu chyb let minulých formou 

příkladu: 

Po uzavření účetních knih je zjištěno opomenutí v podobě 

nezaúčtování došlé dodavatelské faktury. Tato faktura se 

vztahuje k dodávce služby za již uzavřené účetní období 

a vedení společnosti částku faktury vyhodnotilo jako 

významnou. Tato faktura bude v novém účetním období 

účtována pouze rozvahově, a to následovně: MD 426 „Jiný 

výsledek hospodaření minulých let“ / DAL 321 „Závazky 

z obchodních vztahů“, neboť není žádoucí, aby ovlivnila 

výsledek hospodaření běžného období. 

Zde je však namístě zdůraznit, že při sestavování účetních 

výkazů je potřeba upravit údaje za minulé účetní období pro 

zachování zásady srovnatelnosti informací za běžné a minulé 

účetní období. Informace bude v účetní závěrce za minulé 

České účetnictví 
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období uvedena tak, jako by k chybě v minulém období 

nedošlo. Tím máme na mysli, že o danou dodavatelskou 

fakturu bude na úrovni výkazů zvýšena částka nákladů 

za služby (řádek A.3. Služby) a budou o ni zvýšeny závazky 

z obchodního styku (řádek C.II.4. Závazky z obchodních 

vztahů). Taková úprava s dopadem na výsledek hospodaření 

má samozřejmě nepřímý dopad na výpočet daně z příjmu 

minulého účetního období skrze jiný základ daně a vyžaduje 

podání dodatečného daňového přiznání. Došlo by tedy 

zároveň k zohlednění korekce daňové povinnosti za minulé 

účetní období v souvislosti s opravovanou nesprávností: 

v účetnictví by se jednalo o účtování mezi účtem 426 – Jiný 

výsledek hospodaření minulých let a účtem 341 – Daň 

z příjmů právnických osob (v našem případě by šlo o snížení 

celkového daňového závazku nebo o vznik či zvýšení celkové 

daňové pohledávky); ve výkazech by se korekce promítla za 

minulé účetní období na řádku výkazu zisku a ztráty 

L.1. Daň z příjmu splatná a v rozvaze dle povahy na řádcích 

C.II.2.4.3. v aktivech, C.II.8.5., případně B.2.v pasivech. 

Pokud by se v našem příkladu jednalo o dodavatelskou 

fakturu nevýznamné částky, pak by se faktura v běžném 

období zaúčtovala na stejný nákladový účet, na který by se 

účtovalo v minulém období, pokud by k opomenutí nedošlo, 

tj. MD 518 „Služby“ / DAL 321 „Závazky z obchodních vztahů“. 

C. Rozdíly ze změn účetních metod 

Před zavedením položky Jiného výsledku hospodaření účtovaly 

účetní jednotky o dopadech změn účetních metod k prvnímu 

dni účetního období do mimořádných nákladů či výnosů, čímž 

v konečném důsledku ovlivňovaly výsledek hospodaření 

běžného období. Od 1. 1. 2013 se pro tyto případy používá 

Jiný výsledek hospodaření a zúčtování rozdílů vyplývajících 

ze změn účetních metod, jako je například změna metody 

oceňování zásob, je třeba zaúčtovat rozvahovým zápisem 

skrze účet 426. Podobně jako u předchozí situace opravy chyb 

minulých období i zde dochází k úpravám údajů za minulé 

účetní období obsažených v účetní závěrce – ve výkazech. 

V případě zvýšení ocenění zásob vlastní výroby v důsledku 

změny metody oceňování se promítne změna jako MD 12* 

„Zásoby vlastní činnosti“ / 426 „Jiný výsledek hospodaření 

minulých let“. Změna metody by měla být vždy dostatečně 

okomentována v příloze k účetní závěrce. 

Často se můžeme v praxi setkat s tenkou hranicí mezi 

případem opravy chyby minulých let, změnou metody 

a změnou účetního odhadu (asi nejčastější dilemata se týkají 

oblasti doby životnosti a odpisů dlouhodobého majetku). 

Účetní řešení změny účetního odhadu je však odlišné od 

předchozích dvou kategorií. Pokud se jedná o odhad, účetní 

jednotka predikuje částku a načasování účetního případu na 

základě dostupných informací v rozhodném okamžiku. Pokud 

dojde ke změně okolností, za kterých byl odhad tvořen, měla 

by účetní jednotka změnit a aktualizovat odhad v momentě, 

kdy se o této změně dozví, nejpozději pak k rozvahovému dni, 

resp. při sestavování účetní závěrky. Tím není dotčena 

problematika zohlednění tzv. následných událostí neboli 

událostí po rozvahovém dni, které se rovněž mohou týkat 

účetních odhadů a ke kterým se vrátíme v některém z příštích 

článků.  

Požadavky na zveřejnění 

O Jiném výsledku hospodaření minulých období účtujeme 

skrze syntetický účet ve skupině 42 a je vhodné jej pro 

přehlednost a zpětnou evidenci zůstatků za jednotlivá období 

dělit na analytické účty dle charakteru transakcí v nich 

obsažených. Při použití účtu Jiného výsledku hospodaření 

je účetní jednotka povinna komentovat takové rozhodnutí 

v příloze účetní závěrky. Konkrétně upozorňujeme na 

povinnost komentáře k ponechání nesrovnatelných informací, 

tedy mimo jiné může jít o situace, kdy sice nesprávnost 

vztahující se k minulému období nebo změna metody 

je promítnuta skrze účet 426 – Jiný výsledek hospodaření 

minulých let, ale ve výkazech není provedena korekce údajů 

za minulé účetní období. 

Co dál s Jiným výsledkem? 

Stejně jako výsledek hospodaření běžného období i Jiný 

výsledek hospodaření minulých let podléhá rozhodnutí 

nejvyššího orgánu účetní jednotky o jeho rozdělení, ať již 

převedením do kumulovaných zisků/ztrát minulých let, 

či následnou distribucí v podobě podílu na zisku.  

Závěr 

Jiný výsledek hospodaření minulých období není řádkem, 

na který by mělo být účtováno často, avšak má své zásadní 

postavení a význam především ve smyslu dodržení principu 

časové souvislosti účetních případů s obdobím a dodržení 

srovnatelnosti účetních období. 

 

Andrea Havlová 

ahavlova@deloittece.com 
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Pozvánka na seminář 
 

Aktuality v českém účetnictví 
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Hradec Králové 

Zveme vás na tradiční podzimní seminář zaměřený na možná 

úskalí při sestavování účetní závěrky. Seminář povedeme 

formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto 

poradci a auditoři nejčastěji zjišťujeme pochybení. Probereme 

také změny v české účetní legislativě účinné od 1. ledna 2018. 

Chybět nebudou ani daňové novinky s dopadem na účetní 

závěrku společností. 

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním 

manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní 

legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů nebo 

jsou s její přípravou jinak spojeni. Seminář je vhodný i pro 

všechny, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových 

i právních novinkách dozvědět víc. 

Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících 

v oboru účetního poradenství. 

Termíny 

 

Praha: 14. listopadu 2018 a 11. prosince 2018 

Brno: 27. listopadu 2018 

Ostrava: 28. listopadu 2018 

Plzeň: 5. prosince 2018 

Hradec Králové: 13. prosince 2018 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

www.akce.deloitte.cz 
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IFRS 

Aplikace modelu očekávaných úvěrových ztrát 

dle IFRS 9 na obchodní pohledávky 
 

Standard IFRS 9 Finanční nástroje je účinný pro roční účetní 

období počínající 1. lednem 2018 nebo po tomto datu. Nové 

požadavky na znehodnocení obsažené v tomto standardu 

budou mít dopad na většinu účetních jednotek, nikoliv pouze 

na velké finanční instituce. Také všechny účetní jednotky, které 

evidují významné obchodní pohledávky, smluvní aktiva 

či pohledávky z leasingu, by se měly ujistit, že zavedly 

vhodné procesy pro výpočet očekávaných úvěrových ztrát.  

Oproti modelu vzniklých ztrát podle IAS 39 Finanční nástroje: 

vykazování a oceňování zavádí IFRS 9 nový model 

znehodnocení na základě očekávaných úvěrových ztrát. 

V souladu s požadavky standardu IAS 39 se ztráty ze 

znehodnocení finančních aktiv oceněných v zůstatkové 

hodnotě vykazovaly pouze v případě, že existovaly objektivní 

důkazy znehodnocení. Jinými slovy bylo třeba, aby před 

zaúčtováním ztráty ze znehodnocení došlo k události, která 

vedla ke ztrátě.  

Standard IFRS 9 zavádí nový model znehodnocení na základě 

očekávaných úvěrových ztrát, podle něhož se vykáže opravná 

položka dříve, než vznikne úvěrová ztráta. Při aplikaci tohoto 

přístupu musí účetní jednotky zvážit stávající podmínky, jakož 

i přiměřené a doložitelné informace o budoucnosti, které jsou 

k dispozici, aniž by vynaložily nadměrné náklady či úsilí při 

odhadu očekávaných úvěrových ztrát. IFRS 9 definuje 

tzv. obecný přístup ke znehodnocení. V některých případech 

je však aplikace tohoto obecného přístupu příliš složitá, 

a proto byla zavedena některá zjednodušení.  

Obecný přístup ke znehodnocení 

Podle obecného přístupu se opravná položka na očekávané 

úvěrové ztráty za dobu trvání finančního nástroje vykazuje 

v případě, že dojde k významnému zvýšení úvěrového rizika 

(oceněného pomocí pravděpodobnosti selhání po dobu 

trvání) od prvotního vykázání finančního aktiva. Pokud se 

k datu účetní závěrky úvěrové riziko související s finančním 

nástrojem od prvotního vykázání významně nezvýšilo, vykáže 

se opravná položka ve výši 12měsíční očekávané úvěrové 

ztráty. Jinými slovy obecný přístup využívá pro ocenění 

očekávaných úvěrových ztrát dvě oceňovací základny 

– 12měsíční očekávané úvěrové ztráty a očekávané úvěrové 

ztráty za dobu trvání.  

Očekávaná úvěrová ztráta za dobu trvání označuje očekávané 

úvěrové ztráty, jež vznikají v důsledku všech potenciálních 

selhání během očekávané doby trvání finančního nástroje.  

12měsíční očekávaná úvěrová ztráta je částí očekávaných 

úvěrových ztrát za dobu trvání, jež vznikají v důsledku selhání 

finančního nástroje, které může nastat během 12 měsíců po 

datu účetní závěrky.  

Termín „selhání“ není ve standardu IFRS 9 definován, a účetní 

jednotka tedy bude muset zavést vlastní zásady pro situace, 

které považuje za selhání, a aplikovat definici konzistentně 

s definicí používanou pro účely interního řízení úvěrového 

rizika u daného finančního nástroje. IFRS 9 obsahuje 

vyvratitelnou domněnku, že k selhání dochází nejpozději 

v okamžiku, kdy je finanční aktivum 90 dní po splatnosti, 

pokud účetní jednotka nemá přiměřené a doložitelné 

informace, aby prokázala, že je vhodnější nastavit pozdější 

kritérium selhání. Pokud jde o samotné ocenění na základě 

obecného přístupu, účetní jednotka by měla ocenit očekávané 

úvěrové ztráty finančního nástroje tak, aby zohlednila principy 

ocenění stanovené v IFRS 9. Podle těchto principů musí odhad 

očekávaných úvěrových ztrát odrážet:  

 nezkreslenou a pravděpodobnostně váženou částku, která 

se určí vyhodnocením rozsahu možných výsledků; 

 časovou hodnotu peněz;  

 přiměřené a doložitelné informace o minulých událostech, 

současných podmínkách a předpovědích budoucích 

ekonomických podmínek, které jsou dostupné k datu 

účetní závěrky bez vynaložení nepřiměřených nákladů 

nebo úsilí k datu účetní závěrky. 

 

Pokud převedeme teorii do praxe, očekávané úvěrové ztráty 

podle „obecného přístupu“ lze nejlépe charakterizovat pomocí 

následujícího vzorce: pravděpodobnost selhání (PD) 

x ztrátovost ze selhání (LGD) x expozice v selhání (EAD). Pro 

každý budoucí scénář účetní jednotka pomocí tohoto vzorce 

vypočte očekávanou úvěrovou ztrátu a rovněž 

pravděpodobnostně vážené výsledky.  

Zjednodušený přístup ke znehodnocení  

IFRS 9 umožňuje účetním jednotkám aplikovat 

tzv. zjednodušený přístup k obchodním pohledávkám, 

smluvním aktivům a pohledávkám z leasingu. Zjednodušený 

přístup umožňuje účetním jednotkám vykazovat očekávané 

úvěrové ztráty za dobu trvání, aniž by bylo nutné identifikovat 

významné zvýšení úvěrového rizika. Při aplikaci účetní politiky 

existuje určitá možnost volby:  

 U obchodních pohledávek a smluvních aktiv, jež 

neobsahují významný prvek financování, se požaduje 

vykázat opravnou položku na očekávané úvěrové ztráty za 

dobu trvání (tj. účetní jednotka musí vždy aplikovat 

tzv. zjednodušený přístup).  

 U ostatních obchodních pohledávek, ostatních smluvních 

aktiv, pohledávek z operativního leasingu a pohledávek 

z finančního leasingu si lze zvolit účetní politiku, která 

bude samostatně aplikována na jednotlivé typy aktiv 

(avšak která se vztahuje na všechna aktiva daného typu).  

 

Významný prvek financování existuje tehdy, pokud z načasování 

úhrad odsouhlasených smluvními stranami (explicitně nebo 

implicitně) plyne zákazníkovi nebo účetní jednotce významný 

prospěch spočívající ve financování převodu zboží nebo služeb 

na zákazníka. [IFRS 15:60] 

IFRS 
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Aplikace zjednodušeného přístupu pomocí matice tvorby 

opravných položek  

Při aplikaci zjednodušeného přístupu, například na obchodní 

pohledávky bez významného prvku financování, lze využít 

matici tvorby opravných položek. Matice tvorby opravných 

položek neznamená nic jiného než aplikaci příslušné míry ztrát 

na neuhrazené zůstatky obchodních pohledávek (tj. věková 

analýza pohledávek). Protože IFRS 9 neobsahuje k této 

problematice žádné specifické pokyny, níže uvádíme detailní 

popis jednotlivých kroků, které je třeba při aplikaci matice 

tvorby opravných položek provést.  

Krok č. 1: Stanovení vhodných skupin pohledávek  

IFRS 9 neobsahuje specifické pokyny ani konkrétní požadavky 

ohledně toho, jak obchodní pohledávky kategorizovat. 

Jednotlivé skupiny obchodních pohledávek lze stanovit na 

základě geografického regionu, typu produktu, hodnocení 

zákazníků, zajištění nebo pojištění obchodních úvěrů či typu 

zákazníka (např. retailový nebo velkoobchodní).  

Pro aplikaci matice tvorby opravných položek na obchodní 

pohledávky je třeba jednotlivé obchodní pohledávky nejprve 

rozdělit do určitých skupin pohledávek s obdobnou 

charakteristikou úvěrového rizika. Při vytváření skupin 

pohledávek s obdobnými znaky úvěrového rizika je nezbytné 

pochopit a identifikovat nejvýznamnější faktory, které úvěrové 

riziko každé skupiny ovlivňují.  

Krok č. 2: Stanovení období, během nějž je aplikace míry 

historických ztrát relevantní  

Po identifikaci jednotlivých skupin je nezbytné získat pro 

každou skupinu údaje o historických ztrátách. V IFRS 9 nejsou 

stanoveny žádné specifické pokyny ohledně toho, jak daleko 

do minulosti je třeba při shromažďování údajů zacházet. 

Účetní jednotky musí dle vlastního uvážení stanovit období, 

pro nějž je možné získat spolehlivé historické údaje, které jsou 

relevantní pro budoucí období, v němž budou obchodní 

pohledávky inkasovány. Obecně by délka tohoto období měla 

být přiměřená, tj. nikoliv nerealisticky krátká nebo dlouhá. 

V praxi se využívá období dvou až pěti let.  

Krok č. 3: Stanovení míry historických ztrát 

Poté, co jsou identifikovány jednotlivé skupiny a je stanoveno 

období, za které se shromáždí potřebná data, musí účetní 

jednotka určit míru očekávaných ztrát pro každou skupinu, 

která je dále rozdělená do dílčích kategorií podle počtu dní po 

splatnosti (např. míra ztráty pro pohledávky, které nejsou po 

splatnosti, míra ztráty pro pohledávky 1–30 dní po splatnosti, 

míra ztráty pro pohledávky 31–60 dní po splatnosti atd.). Pro 

provedení této dílčí kategorizace musí účetní jednotky stanovit 

míru historických ztrát pro každou skupinu nebo dílčí skupinu 

na základě pozorovatelných údajů ze stanoveného období.  

IFRS 9 neposkytuje žádné konkrétní pokyny, pokud jde 

o výpočet míry ztrát či požadované úsudky.  

Krok č. 4: Zohlednění budoucích makroekonomických faktorů 

a určení vhodné míry ztrát 

Míry historických ztrát vypočtené v kroku č. 3 odrážejí 

ekonomické podmínky během období, k němuž se historické 

údaje vztahují. Přestože jsou míry historických ztrát výchozím 

bodem pro identifikaci očekávaných úvěrových ztrát, nemusí 

nutně představovat míry konečných ztrát, které se aplikují na 

účetní hodnotu. Je zapotřebí stanovit, zda míry historických 

ztrát vznikly za ekonomických podmínek, které odpovídají 

očekávaným podmínkám během období expozice daného 

portfolia k datu účetní závěrky. 

Krok č. 5: Výpočet očekávaných úvěrových ztrát 

Očekávané úvěrové ztráty pro každou skupinu stanovenou 

v rámci kroku č. 1 by měly být vypočítány na základě aktuální 

hrubé výše pohledávek vynásobené mírou ztrát. Na jednotlivé 

dílčí věkové kategorie pohledávek v rámci jednotlivých skupin 

by se měla aplikovat specifická upravená míra ztrát (zjištěná 

v kroku 4). Po výpočtu očekávaných úvěrových ztrát pro 

každou věkovou kategorii pohledávek se tyto jednoduše 

sečtou a získá se celková výše očekávaných úvěrových ztrát 

celého portfolia. Následující tabulka zobrazuje, jak by se 

vypočítala konečná opravná položka na očekávané úvěrové 

ztráty pomocí míry ztrát vypočítané v rámci kroku č. 4.  

 

Stanovení očekávané 

úvěrové ztráty 

0 dní po 

splatnosti  

1–30 dní po 

splatnosti 

31–60 dní po 

splatnosti 

61–90 dní po 

splatnosti 

Více než 

90 dní po splatnosti 

Celkem 

Neuhrazené zůstatky 

k datu účetní závěrky 

875 000 

USD 

460 000 USD 145 000 USD 117 000 USD 55 000 USD 

Míra očekávaných 

úvěrových ztrát  

1,2 % 2,4 % 6 % 10,8 % 22,8 % 

Opravná položka na 

očekávané úvěrové 

ztráty  

10 500 

USD 

11 040 USD 8 700 USD 12 636 USD 12 540 USD 55 416 USD 

 

Více informací o aplikaci matice tvorby opravných položek v praxi, včetně detailního názorného příkladu, lze získat v publikaci vydané 

společností Deloitte. Tato publikace je v angličtině k dispozici zde. 

Zdroj: a Closer Look — Aplikace modelu očekávaných úvěrových ztrát na obchodní pohledávky pomocí matice tvorby opravných položek 

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com 
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Stav schvalování IFRS v Evropské unii 
 

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) 

aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování 

všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 

12. října 2018.  

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají 

k 23. říjnu 2018 následující dokumenty rady IASB: 

Standardy 

 IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno 

v lednu 2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat 

schvalovací proces tohoto prozatímního standardu 

a počkat na finální standard 

 IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017) 

Úpravy 

 Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv 

mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem 

(vydáno v září 2014) 

 Úprava standardu IAS 19 Změny plánu, krácení 

a vypořádání (vydáno v únoru 2018) 

 Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé podíly v přidružených 

a společných podnicích (vydáno v říjnu 2017) 

 Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2015 – 2017 

(vydáno v prosinci 2017) 

 Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS 

(vydáno v březnu 2018) 

Interpretace 

 IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů (vydáno 

v červnu 2017) 

Zpráva o schvalování IFRS v EU 

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com 
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Pozvánka na podzimní IFRS semináře 
 

Novinky v IFRS 2018 
On-line seminář proběhl 16. října 2018. 

Jeho záznam naleznete zde. 

 

 

 

IFRS 16 pro pokročilé 
Zveme vás na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), 

tentokrát věnovaný novému standardu IFRS 16 Leasingy. 

IFRS 16 nahrazuje IAS 17 Leasingy a související interpretace 

a bude účinný pro období začínající 1. ledna 2019. Nový 

standard přináší významné změny zejména z pohledu 

nájemce, neboť operativní leasingy budou nově vykazovány 

v rozvaze.  

Navazujeme na náš seminář IFRS 16 – nový standard o leasingu, 

který se konal v prosinci minulého roku a letos v květnu. 

Tentokrát se více zaměříme na problematické oblasti, které 

budou vyžadovat při aplikaci nového standardu zapojení větší 

míry úsudku.  

Detailněji se budeme věnovat i různým zjednodušením, která 

lze při přechodu na nový standard využít. Dozvíte se, jak se na 

implementaci standardu připravit a jaké nové informace bude 

třeba v příloze zveřejňovat.  

Rádi zodpovíme vaše dotazy, na které bude dostatek času. 

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním 

manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se 

chtějí o IFRS dozvědět víc.  

Celodenní seminář proběhne v Praze a vystoupí na něm 

odborníci z naší společnosti. 

Termín 

 Praha: 6. listopadu 2018 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

www.akce.deloitte.cz 

 

Nejčastější chyby v účetních 

závěrkách dle IFRS 
Přijďte na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). 

Tentokrát se budeme věnovat chybám, se kterými se při 

auditu účetních závěrek svých klientů setkáváme nejčastěji 

a které se ve výkazech často opakují. Pozornost zaměříme i na 

chybějící zveřejnění informací v přílohách.  

Poskytneme vám také přehled standardů a interpretací, které 

jsou povinně účinné od 1. ledna 2018 nebo později. Podíváme 

se, jakým způsobem by se měla projevit implementace nových 

standardů IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy ze smluv se 

zákazníky v účetní závěrce za rok končící 31. 12. 2018. 

Ukážeme také možné přístupy k přechodu na standard IFRS 

16 Leasingy, který je účinný už od 1. 1. 2019. 

Rádi zodpovíme vaše dotazy, na které bude dostatek času.  

Seminář je určen účetním, ekonomům a finančním 

manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří 

se chtějí o IFRS dozvědět víc.  

Celodenní seminář proběhne v Praze a vystoupí na něm 

odborníci z naší společnosti. 

Termín 

 Praha: 21. listopadu 2018 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

www.akce.deloitte.cz 
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US GAAP  

Jaké změny v US GAAP vstupují v platnost letos 

v prosinci? 
 

S blížícím se koncem roku by většina společností měla být 

připravena na klíčové změny v US GAAP, které brzy vstoupí 

v platnost, např. na změny ve vykazování leasingů. Chystaných 

změn je však více. 

Doufáme, že níže uvedený přehled změn v účetních 

standardech US GAAP (ASU), které nabývají účinnosti 

k 15. prosinci 2018, bude pro vás přínosný. 

 ASU 2016-02, Leasing (Téma 842) – vydaná 25. února 2016. 

Tato aktualizace je účinná pro finanční roky začínající po 

15. prosinci 2018, včetně mezitímních období v rámci 

těchto finančních roků, pro všechny následující subjekty: 

- Veřejné obchodní účetní jednotky. 

- Neziskové účetní jednotky, které emitovaly 

(nebo jsou dlužníky dluhopisů účelového investičního 

subjektu, tzv. conduit bonds) cenné papíry, jež jsou 

obchodovány, registrovány nebo kotovány na burze 

nebo na OTC trhu.  

- Plány zaměstnaneckých požitků, které předkládají účetní 

závěrku americké Komisi pro cenné papíry (SEC). 

Pro všechny ostatní účetní jednotky jsou úpravy v této 

aktualizaci účinné pro finanční roky začínající po 

15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci finančních 

roků začínajících po 15. prosinci 2020. Dřívější použití 

úprav v rámci aktualizace je povoleno pro všechny účetní 

jednotky.  

 ASU 2017-06, Vykazování hlavního fondu plánů 

zaměstnaneckých požitků (konsensus pracovní skupiny pro 

aktuální otázky) – vydaná 27. února 2017. Úpravy v této 

aktualizaci jsou účinné pro finanční roky začínající po 

15. prosinci 2018. Dřívější použití je povoleno.  

 ASU 2017-08, Odepisování jistiny u pořízených 

vypověditelných dluhových cenných papírů – vydaná 

30. března 2017. Pro veřejné obchodní účetní jednotky 

jsou tyto úpravy účinné pro finanční roky začínající 

po 15. prosinci 2018 a mezitímní období v rámci těchto 

finančních roků. Pro všechny ostatní účetní jednotky jsou 

tyto úpravy účinné pro finanční roky začínající 

po 15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci 

finančních roků začínajících po 15. prosinci 2020. Dřívější 

použití je povoleno, včetně přijetí v mezitímním období.  

 ASU 2017-11, I. Účtování o určitých finančních nástrojích 

se znaky kola financování s nižším oceněním (down round) 

a II. Nahrazení odkladu na dobu neurčitou pro závazně 

vypověditelné finanční nástroje určitých neveřejných účetních 

jednotek a určitých závazně vypověditelných nekontrolních 

podílů, které mají výjimku – vydaná 13. července 2017. 

Aktualizace je účinná pro veřejné obchodní účetní 

jednotky pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018 

a mezitímní období v rámci těchto roků. Pro veškeré 

ostatní organizace jsou úpravy účinné pro finanční roky 

začínající po 15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci 

finančních roků začínajících po 15. prosinci 2020. Dřívější 

použití je povoleno.  

 ASU 2017-12, Cílená zdokonalení účtování o zajišťovacích 

činnostech – vydaná 28. srpna 2017. Pro veřejné obchodní 

účetní jednotky jsou úpravy v rámci této aktualizace 

účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018 

a mezitímní období v jejich rámci. Pro všechny ostatní 

účetní jednotky jsou úpravy účinné pro finanční roky 

začínající po 15. prosinci 2019 a mezitímní období 

začínající po 15. prosinci 2020. Všechny účetní jednotky 

mohou aktualizaci přijmout dříve v mezitímních obdobích 

po jejím vydání.  

 ASU 2017-15, Kodifikační úpravy tématu 995, paroplavební 

účetní jednotky v USA – eliminace tématu 995 – vydaná 

5. prosince 2017. Úpravy v rámci této aktualizace jsou 

účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018. 

Dřívější přijetí je povoleno.  

 ASU 2018-02, Reklasifikace určitých daňových efektů 

kumulovaného ostatního úplného výsledku – vydaná 

14. února 2018. Aktualizace je účinná pro všechny účetní 

jednotky pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018 

a mezitímní období v rámci těchto finančních roků. Dřívější 

přijetí je povoleno.  

 ASU 2018-07, Zdokonalení účtování o nezaměstnaneckých 

úhradách vázaných na akcie – vydaná 20. června 2018. 

Úpravy v rámci aktualizace jsou účinné pro veřejné 

obchodní účetní jednotky pro finanční roky začínající po 

15. prosinci 2018, včetně mezitímních období v rámci 

těchto roků. Pro všechny ostatní účetní jednotky jsou 

tyto úpravy účinné pro finanční roky začínající po 

15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci finančních 

let začínajících po 15. prosinci 2020. Dřívější použití 

je povoleno, ale ne dříve, než účetní jednotka přijme 

kodifikaci ASC 606.  

 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@deloittece.com 

 

 

US GAAP 
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Kontakty 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního 

oddělení společnosti Deloitte, s odbornou skupinou Deloitte na adrese CZ_TechnicalDesk@deloittece.com nebo s jedním 

z následujících odborníků:

České účetnictví 

Jarmila Rázková 

jrazkova@deloittece.com 

IFRS a US GAAP 

Martin Tesař 

mtesar@deloittece.com 

Soňa Plachá 

splacha@deloittece.com 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@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. 

 

23

mailto:CZ_TechnicalDesk@deloittece.com
mailto:jrazkova@deloittece.com
mailto:mtesar@deloittece.com
mailto:splacha@deloittece.com
mailto:gjindriskova@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html


Právní novinky – dReport listopad 2018 

2018 

 
 

 

Práv ní nov inky  

Smart contracts jako budoucnost závazkového 

práva aneb pacta sunt servanda v absolutní 

podobě? 
 

V poslední době se často můžeme setkat, a to zejména 

v souvislosti s rychle se rozvíjející technologií blockchain, 

s termínem smart contracts. Obecně jako smart contracts 

označujeme technologické řešení, které má za cíl samostatně 

zajistit výkon smluvního závazku prostřednictvím specifického 

technologického nástroje (zejm. softwaru). 

Pojem smart contracts byl v teorii však zaveden již dávno před 

vznikem a rozvojem zmiňovaných blockchainových 

technologií. Autorství je přisuzováno právnímu teoretikovi 

a kryptografovi Nicku Szabovi, který ve svém článku (Smart 

Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public 

Networks, pozn. autora) z roku 1997 považuje za smart 

contracts právě klasické nápojové automaty, kdy dle Szabova 

názoru dochází k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, jenž 

sice není v tu chvíli přítomen, nicméně je zastoupen 

příslušným prodejním automatem. Přičemž jakmile kupující 

vhodí své mince do automatu a učiní výběr požadovaného 

zboží, akceptuje tím nabídku prodávajícího a smlouva je 

následně vykonána prodejním automatem, který zboží 

kupujícímu vydá a umožní mu nabýt vlastnické právo. 

Blockchain a rozvoj smart contracts 

K opravdovému rozvoji smart contracts však dochází až 

v posledních letech, zejména díky rozvoji technologie 

nazývané blockchain, která s sebou do technologického světa 

přinesla stěžejní komoditu – věrohodnost údajů.  

Jak lze tedy smart contracts chápat v kontextu dnešní doby? 

Obecně lze říci, že jako smart contract můžeme označit každý 

algoritmus, jenž samostatně ověří, provede, vymůže či omezí 

výkon smluvních práv a povinností. V praxi je pak možné 

uvažovat právě o kupních či nájemních smlouvách, nakládání 

s finančními deriváty či sjednáváním a realizací zástavních 

práv. Již zde se však nabízí upozornění, že praktické využití 

je nezbytné chápat rovněž v kontextu technologické povahy 

smart contracts. Smart contract (toliko tedy softwarový kód) 

je po schválení oběma stranami nahrán do prostředí 

blockchainové databáze, ověřen a již bez možnosti změny 

čeká na stanovený termín, kdy dojde buď k vykonání „A“, či „B“, 

alt. pak i „C“ (např. zrušení závazku, if-then principle). 

Jedním z mnoha nedostatků smart contracts je nemožnost 

následné alterace závazku, jenž byl do blockchainového 

prostředí zadán. Nicméně, předtím, než se zaměříme na 

jednotlivá pozitiva či negativa smart contracts jako takových, 

zamysleme se nejdříve, zda je možno tento postup považovat 

za kontraktační proces v souladu s platným právem. 

Co na to české právo? 

Můžou být považovány smart contracts za smlouvy jako 

takové? Ustanovení občanského zákoníku stanoví, 

že „smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek 

a řídit se obsahem smlouvy a že smlouva je uzavřena, jakmile 

si strany ujednaly její obsah“. V případě smart contracts není 

pochyb, že algoritmus, jenž má za úkol závazek vykonat, 

je  projevem vůle stran, přičemž ve chvíli ujednání tohoto 

závazku je jako takový validován v prostředí blockchainové 

sítě, tj. smlouva je uzavřena. 

Ustanovení občanského zákoníku umožňují každému zvolit si 

pro právní jednání libovolnou formu (nestanoví-li ujednání 

či zákon jinak). V souvislosti se smart contracts se nabízí další 

otázka, a to zda právní jednání právě v podobě smart contracts 

obstojí i v případě požadavku písemné formy. 

Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé smart contracts, 

resp. jejich obsah, zachyceny v algoritmech sepsaných 

ve specifických programovacích jazycích, jsou vyžadovány 

odborné znalosti na straně čtenáře pro jejich pochopení. 

Žádný předpis však nestanoví, který jazyk musí pro splnění 

požadavku písemné formy být použit. Lze proto konstatovat, 

že sjednaný algoritmus jako takový může zcela zachycovat 

obsah právního jednání. 

Identifikace jednající osoby  

S ohledem na to, že každý uživatel je v rámci blockchainové 

databáze držitelem dvou certifikačních „klíčů“ – privátního 

a veřejného –, lze určit jednající osobu, byť není možné tímto 

způsobem takovou osobu identifikovat na základě běžných 

občanských identifikačních údajů (jméno, příjmení atd.). To, 

připusťme si, může představovat nejproblematičtější část 

našeho posouzení a do budoucna rovněž pravděpodobně 

největší kámen úrazu v případě snahy o integraci smart 

contracts do právního řádu. 

Je však nezbytné v době pokročilých technologií rigidně trvat 

na potřebě identifikace dle konvenčních údajů, nebo je 

naopak možné akceptovat i digitalizovanou podobu 

identifikačních znaků jednotlivých osob, o to více v unikátním 

prostředí, které si kontrahenti pro „písemnou“ formu zvolili?  

Jelikož může privátním klíčem disponovat pouze konkrétní 

uživatel a po nahrání do databáze nelze údaje změnit, dochází 

zároveň ke splnění požadavků na podpis písemné formy 

zaručeným elektronickým podpisem v souladu s evropskou 

legislativou, resp. zákonem o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce. 

David Neumahr 

dneumahr@deloittece.com
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Evropská komise hledá řešení regulace 

chemických látek, výrobků a odpadů 

Jak bude vypadat budoucnost evropské regulace týkající se 

odpadu, chemických látek a výrobků? Právě na tuto otázku 

nyní hledá Evropská komise odpověď, přičemž vyjádřit se 

může skutečně každý. 

V současnosti probíhá veřejná konzultace Evropské komise 

k řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se 

chemických látek, výrobků a odpadů. Do 29. října 2018 má 

kdokoli možnost vyjádřit se k uvedené problematice formou 

tohoto dotazníku. I díky této konzultaci by měla být přijata 

opatření k urovnání v tuto chvíli komplikovaného právního 

stavu existujícího na rozhraní chemických látek, výrobků 

a odpadů. Výsledky konzultace se tedy odrazí v budoucích 

právních předpisech i nelegislativních iniciativách.  

Konzultace probíhá v návaznosti na Akční plán Evropské unie 

pro oběhové hospodářství, ve kterém Komise nadefinovala 

svůj ambiciózní cíl iniciovat přechod od stávajícího lineárního 

modelu ekonomiky k ekonomice cirkulární. Aplikace principů 

cirkulární ekonomiky by měla napomoci udržitelnému růstu 

regionu a zvýšení jeho globální konkurenceschopnosti. 

Koncept je inspirován fungováním přírodního ekosystému, 

v němž se nic neztrácí, pouze transformuje. Snaží se opustit 

současný hospodářský mechanismus „vzít – použít – zahodit“ 

tím, že uzavře životní cyklus výrobků. Cílem je minimalizace 

používání primárních surovin a maximální možná míra 

zhodnocení a využití všech již v ekonomice dostupných 

surovin, výrobků a odpadů. Významnou roli přitom sehrává 

již počáteční stádium životního cyklu výrobků, kterým je design 

výrobku, jemuž je přisuzován až 80% podíl na dopadech 

výrobků na životní prostředí.  

Recyklaci a opětovnému použití však často brání přítomnost 

chemických látek ve výrobcích. Některé z nich jsou navíc přímo 

nebezpečné pro člověka či životní prostředí. Dohromady tyto 

různé typy chemických látek vyskytujících se v odpadech 

z výrobků nazýváme „látkami vzbuzujícími obavy“.  

Komise identifikuje čtyři hlavní překážky, které brání 

bezpečnému využívání druhotných surovin z těchto výrobků. 
První jsou nedostatečné informace o přítomnosti „látek 

vzbuzujících obavy“ ve výrobcích a odpadu. Odpad z výrobků 

často obsahuje „látky vzbuzující obavy“, ale zpracovatelé 

odpadu k těmto informacím nemají přístup, protože tyto buď 

neexistují, nebo jim nejsou k dispozici. V úvahu přichází 

i zavedení povinného systému, který by zajistil předávání 

informací o složení výrobků zpracovatelům odpadů.  

Druhou překážkou je přítomnost takových „látek vzbuzujících 

obavy“, které dnes již nesmí být v nových výrobcích použity. 
To přirozeně vyplývá ze životního cyklu výrobků 

a brání recyklaci odpadu do nových výrobků. Tento problém 

se nazývá problémem „starých látek“ a Komise jej plánuje řešit 

metodikou na podporu rozhodování o recyklovatelnosti 

odpadů obsahujících „látky vzbuzující obavy“.  

Třetí překážkou je skutečnost, že pravidla pro to, kdy odpad 

přestává být odpadem (tzv. end-of-waste status), nejsou plně 

harmonizována. Pro komplexnost a komplikovanost toků 

odpadů proto dochází k tomu, že jsou různé materiály 

a odpady obchodovány a používány za netransparentních 

a za nejasných právních podmínek. 

Čtvrtou překážkou je chybějící harmonizace klasifikace 

nebezpečných odpadů a chemických látek. Může se tak stát, 

že nebezpečnost výrobku bude záviset od toho, zda se z něj 

již stal odpad nebo nikoliv. To má dalekosáhlé důsledky na 

způsoby zpracování odpadů a přechod na oběhové 

hospodářství. K řešení tohoto problému již Evropská komise 

vydala technické pokyny pro klasifikování odpadu (2018/C 

124/01), které by měly pomoci při klasifikaci odpadů napříč 

EU.  

Snahou Komise je zajistit, aby všichni aktéři v dodavatelském 

řetězci měli k dispozici odpovídající informace o „látkách 

vzbuzujících obavy“ obsažených ve výrobcích, a aby se tyto 

informace dostaly i ke zpracovatelům odpadu. Rovněž je třeba 

usnadnit recyklaci a zintenzivnit využívání druhotných surovin 

prostřednictvím podpory oběhu netoxických materiálů, 

harmonizovat výklad a zavádění pravidel pro end-of-waste 

status a také sjednotit klasifikaci chemických látek a odpadů 

v celé EU. Dlouhodobým cílem je pak dosažení plného 

souladu mezi právními předpisy v oblasti odpadů 

a chemických látek. 

Ve zmíněném dotazníku se může odborná i laická veřejnost 

vyjádřit k následujícím osmi specifickým výzvám, vycházejícím 

z popsaných problematických oblastí: 

 č. 1: Definice „látek vzbuzujících obavy“

 č. 2: Sledování „látek vzbuzujících obavy“

 č. 3: Rovné podmínky pro druhotné a primární materiály

 č. 4: Rovné podmínky pro zboží vyráběné v EU a dovážené

zboží

 č. 5: Design pro účely oběhového hospodářství

 č. 6: Zvýšení jistoty při aplikaci ustanovení týkajících se

stavu, kdy materiál přestává odpadem

 č. 7: Sbližování pravidel pro klasifikaci chemických látek

a odpadu

 č. 8: Klasifikace odpadu s ohledem na formu, v jaké

je generován
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Komise doručené podněty analyzuje a následně vydá 

souhrnnou zprávu založenou mimo jiné na zkušenostech 

a postřezích zainteresovaných subjektů. Je klíčové, aby se 

co nejvíce subjektů vyjádřilo k problémům vyplývajících 

z interakce právních předpisů týkajících se chemických látek, 

výrobků a odpadů. Jen tak může být regulace této sféry 

postavena na realistických podkladech. To je jistě přínosnější 

a v důsledku praktičtější než normotvorba vznikající 

tzv. od stolu. 

Pro odstranění bariér na cestě k oběhovému hospodářství 

v EU tedy máme k dispozici nástroje, jež mohou zmírnit 

některé třecí plochy, ale je potřebných více poznatků 

a informací z celé EU, aby byly některé problémy s širším 

dosahem řešeny nejlepším možným způsobem. Je proto 

potřebné, aby se zainteresované subjekty zapojily 

do probíhající konzultace a poskytly Komisi svůj pohled 

na budoucí legislativu v této oblasti. 

Dotazník naleznete zde. 

Filip Hloušek 

fhlousek@deloittece.com 

Martina Müllerová 

mmullerova@deloittece.com 

Kontakty 

Máteli zájem o další informace ohledně služeb poskytovaných společností Deloitte v Českérepublice, obraťte se prosím na odborníky 

z právního oddělení:

Ambruz & Dark Deloitte Legal, s. r. o., advokátní kancelář 

Nile House Karolinská 654/2  

186 00 Praha 8 - Karlín 

Česká republika 

Tel.: +420 246 042 100 

www.deloittelegal.cz 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů. 
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