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Přímé daně

Přímé da ně

Z judikatury NSS: odpočet na výzkum a vývoj
Nejvyšší správní soud („NSS“) vydal dvě důležitá rozhodnutí
v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj („VaV“).
V prvním případě řešil možnou podjatost správce daně
v důsledku přiznávání cílových odměn za neuznávání odpočtu
na VaV a ve druhém případě pak uznatelnost náhrad na
dovolenou v rámci odpočtu na VaV.
Odměny za neuznání odpočtu na VaV
První spor je specifický hned ze dvou důvodů. Poprvé byly
zveřejněny konkrétní parametry dokumentu nazvaného
„Podmínky pro příslib cílové odměny, příslib cílové odměny“,
který adresovalo Generální finanční ředitelství („GFŘ“) v roce
2016 jednotlivým finančním úřadům. A pravděpodobně
poprvé v historii daňových sporů bylo u NSS rozhodnuto
o kasační stížnosti v rámci veřejného jednání, a to právě
s cílem prověřit a objasnit důvodnost kasační námitky týkající
se možné podjatosti správce daně. Dokument podle NSS
definoval podmínky, za kterých náležely správcům daně
odměny za neuznání odpočtu na VaV, konkrétně při snížení
uplatněného odpočtu o 2,5 mil. Kč a více. Tuto praxi finanční
správy, která úředníky provádějící daňové kontroly motivovala
cílovými odměnami, následně zkritizoval NSS na svých
webových stránkách v rámci sekce tiskových zpráv. Obdobný
dokument GFŘ by měl existovat i pro doměrky v důsledku
kontroly převodních cen.
Dovolená je nákladem za práci
Druhý spor se týkal možnosti uplatnění náhrad na dovolenou
v rámci uznatelných nákladů na odpočet na VaV. Již v roce
2015 byla tato oblast diskutována s GFŘ v rámci příspěvku na
Koordinační výbor Komory daňových poradců. Tehdejší závěr
předkladatelů příspěvku obhajující možnost uznání náhrad za
dovolené v rámci odpočtu nebyl ze strany GFŘ odsouhlasen.
Praxe krajských soudů za poslední téměř rok ukázala, že dva
krajské soudy se přiklonily k variantě zahrnutí náhrad, naproti
tomu jeden krajský soud v rámci svého rozhodnutí náhrady na
dovolenou neuznal. A právě případ posledního jmenovaného

byl jako první projednán u NSS s jasným dílčím závěrem, který
říká, že náhrady mzdy za dovolenou patří mezi osobní náklady,
a jsou tudíž uznatelné v rámci odčitatelné položky na podporu
VaV. NSS své rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné argumentem,
že čerpání dovolené je nezbytné k zachování základních
fyziologických potřeb lidské bytosti a nárok na ni je podmíněn
konáním práce, a to i při uskutečňování projektů VaV, čímž se
stává „nákladem za práci“, a nikoli nákladem za „nepřítomnost
v práci“.
Novela zákona přinesla od dubna nová pravidla
Oba rozsudky NSS vedle výše uvedených nových skutečností
řešily již několikrát projudikovanou nutnost naplnění všech
formálních požadavků na projektovou dokumentaci
a oddělenou nákladovou evidenci a povinnost schválení
projektové dokumentace před zahájením řešení projektu VaV.
Právě poslední jmenovaná povinnost byla odstraněna
novelou zákona o daních z příjmů, kdy od 1. dubna 2019 mají
poplatníci místo schválení projektové dokumentace povinnost
zaslat oznámení o záměru uplatnit odpočet na VaV svému
příslušnému správci daně. Shrnutí novely v oblasti VaV jsme
přinesli například v článku Nová pravidla pro daňový odpočet
na výzkum a vývoj.
S našimi klienty zjednodušujeme administraci odpočtu
a kontrolujeme dodržování všech povinností daných
legislativou a vývojem judikatury prostřednictvím našeho
softwarového nástroje R&D Calculation Tool, o kterém si
můžete přečíst na našem webu.
Tomuto tématu se budeme blíže věnovat na našem
pravidelném webcastu 4. února.
Kateřina Novotná
knovotna@deloittece.com
Jakub Vrkoč
jvrkoc@deloittece.com
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Zneužití práva opět u Nejvyššího správního
soudu
Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) se ve svém nedávném
judikátu č. j. 6 Afs 376/2018 - 46 ze dne 14. listopadu 2019
věnoval institutu zneužití práva. Připomeňme, že institut
zneužití práva je obecně vykládán jako situace, kdy právní
úprava při svém doslovném uplatnění vede k řešení, které je
však v rozporu s jejím vlastním smyslem a účelem. O co
v daném případu šlo? A jak NSS rozhodl?

nabídku. Jako nelogickou hodnotil finanční úřad i skutečnost,
že akcionáři přistoupili na prodej akcií za nižší cenu, než byla
hodnota finančních prostředků ve společnosti umístěných,
tj. že akcionáři prodávali „peníze pod cenou“. Naopak, tento
rozdíl v částce cca 3 mil. Kč byl posouzen jako určitá forma
„odměny“ za účast na transakci kupujícímu, který byl obecně
nespojená osoba.

Popis souzeného případu

Posouzení krajským soudem

Na základě přeměny odštěpením vznikla společnost, na
kterou přešla vyčleněná část obchodního jmění, a to ve formě
finančních prostředků ve výši 210 mil. Kč. Tuto nově založenou
společnost vlastnili akcionáři – fyzické osoby. Za měsíc po
vzniku společnosti došlo k převodu všech jejích akcií za částku
207 mil. Kč na kupujícího, který však na tento nákup neměl
prostředky (kupujícím byla firma s obratem v řádech statisíců
korun). V tentýž den nákupu akcií tak kupující jako jediný
akcionář rozhodl o výplatě dividend z nově nabyté společnosti
a z těchto vyplacených prostředků uhradil kupní cenu akcií
fyzickým osobám. Výsledkem transakce tedy bylo, že fyzické
osoby prodaly podíl ve společnosti, v níž byly pouze finanční
prostředky, a příjem z tohoto prodeje osvobodily v souladu se
zákonem o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Díky vztahu mateřské
a dceřiné společnosti byla následná výplata dividend novému
vlastníkovi taktéž od daně osvobozená. Efektivně tak došlo
k výplatě finančních prostředků fyzickým osobám bez
souvisejícího zdanění, kterému by se fyzické osoby v případě
výplaty finančních prostředků přímo z rozdělované
společnosti nevyhnuly.

Krajský soud v posuzované situaci identifikoval dvě operace,
a to převod akcií a výplatu dividend. Přičemž převod akcií byl
podle soudu zjevně účelový, protože kupující společnost
koupil, aniž by taková aktiva chtěl využít ke své ekonomické
činnosti. Od začátku tak bylo podle soudu cílem transakce
obratem finanční prostředky ze společnosti vyvést. Přičemž
získání a rozdělení daňové úspory bylo soudem identifikováno
jako jediná ekonomicky racionální pohnutka celého jednání.
Závěr soudu byl tedy takový, že je třeba od účelové transakce
zcela odhlédnout a výplatu dividendy podrobit srážkové dani.

Posouzení finančním úřadem
Z celkového kontextu transakce finanční úřad dovodil, že
situace měla pouze daňové, a nikoli ekonomické
opodstatnění. Původní akcionáři totiž dle správce daně docílili
faktického vyplacení dividend, u nichž byly uměle naplněny
podmínky pro osvobození od daně z příjmů. Podle finančního
úřadu nebyl prokázán účel přeměny, kterou vznikla
společnost vyplácející dividendy, ani fakt, že se o koupi akcií
ucházelo více zájemců, přičemž kupující podal nejvýhodnější

Závěry Nejvyššího správního soudu
V souladu s judikaturou soudního dvora EU Nejvyšší správní
soud připomíná, že zneužití práva v sobě zahrnuje objektivní
i subjektivní prvek. Objektivní prvek spočívá v tom, že aplikací
právní normy nebyl naplněn její účel. Zatímco subjektivní
prvek pak znamená záměr získat výhodu umělým vytvořením
podmínek pro její dosažení. Jinými slovy jedná se o transakci,
která má hlavní a zjevně převažující cíl v podobě získání
daňové výhody. NSS tak potvrdil názor krajského soudu, že se
v tomto případě jednalo o zneužití práva, jehož jediným cílem
bylo vyplatit fyzickým osobám dividendu bez odpovídajícího
zdanění. Situaci je dle soudu třeba hodnotit jako celek, a to
i vzhledem k časovým souvislostem jednotlivých jednání. Ze
všech okolností případu vyplývá účelovost těchto jednání,
a soudy tak v předmětné transakci neshledaly žádný jiný
ekonomicky racionální důvod než úsporu na dani.
Marie Velflová
mvelflova@deloittece.com
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Pohled NSS na skutečné vlastnictví u sublicence
Nejvyšší správní soud (NSS) vynesl koncem minulého roku
rozsudek ve věci uplatnění srážkové daně na příjem vyplácený
mezi dvěma českými daňovými rezidenty na základě
podmínek uzavřené sublicenční smlouvy.
NSS ve svém rozhodnutí (10 Afs 140/2018 - 32) konstatoval, že
česká společnost, která byla příjemcem licenčních poplatků,
byla ve skutečnosti pouze „průtokovým“ článkem a skutečným
vlastníkem licenčních poplatků byla ruská společnost (daňový
nerezident). Tato nerezidentní společnost poskytla licenci
české společnosti, která dále zajistila výrobu na základě
sublicenční smlouvy u jiné české společnosti
(žalobkyně/stěžovatelka).
Krajský soud v Českých Budějovicích a následně i NSS dospěly
k závěru, že česká entita byla pouze příjemcem licenčních
poplatků, ale ne jejich skutečným vlastníkem, neboť byla
povinna odvádět ruské společnosti coby poskytovateli licence
(s nímž měla licenční smlouvu) poplatky ve stejné výši, v jaké je
jí samotné odváděla žalobkyně z titulu sublicenční smlouvy.
Dle soudu tak není naplněn § 19 odst. 6 zákona o daních
z příjmů, který definuje skutečného vlastníka jako osobu, která
platby přijímá ve svůj vlastní prospěch, a nikoliv jako
zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu.
Tato skutečnost měla být žalobkyni z kontextu zřejmá, a tudíž
měla z těchto poplatků srazit a odvést daň v 10% sazbě (podle
čl. 12 bodu 2 smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi
Českou republikou a Ruskou federací).
NSS nevidí důvod v rozlišování mezi zdaněním pravidelných
opakovaných plateb, jejichž výše se odvíjí od hodnoty
produkce, a zdaněním tzv. jednorázové (první) platby za
poskytnutí licence. Předmětem daně dle českého zákona
o daních z příjmů jsou náhrady za poskytnutí práva na užití
jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how);
přičemž i jednorázová platba poskytovateli licence
(sublicence), kterou stěžovatelka označuje jako poplatek za
uzavření licenční smlouvy, patří do této kategorie.

Odpovědnost je na straně plátce daně
Rozhodnutí NSS je poměrně krátké, nejsou v něm podrobně
popsány detaily smluv a vzájemných vztahů, a ani jakou roli
v daném případu hrála případná reorganizace příjemce
(sub)licenčních poplatků. Kasační stížnost v podstatě pouze
kopíruje původní žalobu, kterou zamítl již předtím krajský
soud, aniž by se žalobkyně jakkoliv vypořádala s jeho
argumenty. NSS tak uzavřel, že podle české legislativy
zodpovídá česká společnost jako plátce příjmů za sražení
a odvedení daně ve správné výši, a jelikož byly žalobkyni
známy skutečnosti, že skutečným vlastníkem licenčních
poplatků je nakonec nerezidentní společnost z Ruska, a nikoliv
česká společnost, měla srazit a odvést srážkovou daň
v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění.
V praxi toto většina plátců ověřuje při výplatách příjmů do
zahraničí, nicméně v kontextu daného judikátu je třeba touto
optikou nahlížet i na tuzemské platby – zejména pokud existují
indicie nebo pochybnosti, zda je příjemce příjmů i jejich
skutečným vlastníkem.
Připomínáme, že na jaře minulého roku vydal Evropský soudní
dvůr zajímavé judikáty, které se týkaly požadavku skutečného
vlastnictví ve vztahu k aplikaci osvobození od srážkové daně
na základě evropských směrnic. (Více v článku Výklad
skutečného vlastnictví soudním dvorem EU) Nejudikoval v nich
však koncept skutečného vlastnictví jako takového, ale spíše
zneužití práva. Toto téma je poměrně aktuální i v okolních
zemích. Doporučujeme proto prověřit daňové aspekty
vyplácených příjmů a nastavení případných opatření tak, aby
vaše společnost nebyla jako plátce vystavena riziku doměření
daně.
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
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Jaké novinky platí od ledna v oblasti daní?
Sněmovní tisk č. 509, kterým se mění některé zákony v oblasti
daní, podepsal v prosinci 2019 prezident republiky, čímž byl
dokončen legislativní proces. Zákon byl vyhlášen 31. 12. 2019
ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2019 Sb. Od 1. 1. 2020 se
tak změnily některé předpisy.
Vybrané zákony, kterých se změny týkají:
 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“);
 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu
daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rezervách“);
 zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních
daních“);
 zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z hazardních
her“).
Zákon o daních z příjmů
O navrhovaných změnách jsme vás již informovali v článku
Plánované změny daně z příjmu pro rok 2020. Ve stručnosti
však připomínáme následující oblasti:
Změna zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů
emitovaných před 1. lednem 2013
Novela zrušila výjimku (přechodné ustanovení) pro dluhopisy
emitované před 1. lednem 2013 tak, že se všechny úrokové
příjmy zaokrouhlují až na úrovni daně z celkového příjmu od
jednoho emitenta, a to bez ohledu na datum emise dluhopisu.
U všech dluhopisů je tak aplikován stejný způsob
zaokrouhlování, který eliminuje výhodu tzv. korunových
dluhopisů.
Nová pravidla se vztahují na úrokový příjem z dluhopisu
emitovaného před 1. lednem 2013, který poplatníkovi plyne
po 1. lednu 2020.
Změna metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv
v pojišťovnictví
Pojišťovny a zajišťovny nově zohledňují jako daňově uznatelné
výdaje tvorbu rezerv podle zákona o pojišťovnictví, který
vychází ze směrnice Solventnost II, a nikoliv technické rezervy
tvořené podle právních předpisů upravujících účetnictví.
Technické rezervy tvořené podle účetních předpisů tak již
nadále nebudou daňově uznatelným výdajem. V tomto
kontextu došlo i k nové textaci zákona o rezervách. Další
změnou v přístupu je, že vzhledem k tomu, že se
o technických rezervách tvořených podle zákona upravujícího
pojišťovnictví neúčtuje, budou rezervy v pojišťovnictví
promítány do základu daně formou mimoúčetních úprav
výsledku hospodaření.
Předpokládá se, že přechod na nový systém povede
k poměrně velkému dopadu na daňovou povinnost pojišťoven

a zajišťoven, proto zákon obsahuje přechodná ustanovení,
která by tuto jednorázovou daňovou povinnost měla rozložit
na dvě zdaňovací období.
Omezení osvobození výher z hazardních her pro fyzické osoby
Hazardní hry se rozdělily do jednotlivých příjmových kategorií,
přičemž výhry z loterie a tomboly a také výhry z účtenkové
loterie nově podléhají srážkové dani s tím, že za základ daně
se považuje hrubá výše výhry nesnížená o výdaje. Osvobozená
je pak pouze částka jednotlivé výhry, která nepřesáhne 1 mil.
Kč. Nově mají poplatníci možnost příjmy z loterie a tomboly,
které podlehly srážkové dani, zahrnout do přiznání k dani
z příjmů fyzických osob a sraženou daň uplatnit podobně jako
zálohu, pokud to bude pro ně výhodné. Srážková daň se
uplatní na výhry z loterie a tomboly plynoucí fyzické osobě od
1. ledna 2020.
Příjmy z ostatních typů her jsou zdaňovány v daňovém
přiznání poplatníka daně z příjmů fyzických osob jako ostatní
příjem, tj. nebude zdaňováno organizátorem hry (plátcem)
formou srážkové daně. Základ daně je kalkulován jako rozdíl
úhrnu výher z daného druhu příjmu (resp. příjmové kategorie)
a úhrnu vkladů do hry v rámci tohoto druhu příjmu. Pokud
rozdíl mezi úhrnem příjmů a úhrnem vkladů ze všech
hazardních her spadajících do jednotlivého druhu příjmu za
celé zdaňovací období nepřesáhne 1 mil. Kč, budou příjmy
z příslušných hazardních her od daně osvobozeny. Jiné výdaje
než vklady do hry nebude možné v kalkulaci základu daně
uplatnit. Nová pravidla se uplatní na výhry z ostatních typů
hazardních her, které jsou předmětem daně od 1. ledna 2020.
Zákon o spotřebních daních
Navrhovaným změnám zákona o spotřebních daních jsme se
věnovali například v článku o daňovém balíčku. Ve stručnosti
však připomínáme nejvýznamnější změny, které novela zákona
přináší.
Významná změna se týká zvýšení sazeb daně z lihu. Od
1. ledna 2020 činí sazba daně z lihu pro líh obsažený ve
výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207
(například výrobky s obsahem alkoholu více než 80 % obj.
nebo výrobky obsahující líh využívané jako palivo), dále pod
kódem nomenklatury 2208 (například whisky, vodka, gin) a
v ostatních případech 32 250 Kč / hl etanolu. Také v případě
lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení
v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno
výrobní období došlo ke zvýšení sazby daně z lihu na
16 200 Kč / hl etanolu.
Další zvýšení sazeb se týká daně z tabákových výrobků, kdy
procentní část u cigaret se nově zvyšuje na 30 %. Pevná část
sazby daně nově činí u cigaret 1,61 Kč / kus, u doutníků
a cigarillos 1,88 Kč / kus a u tabáku ke kouření 2 460 Kč / kg.
Navýšená byla taktéž minimální sazba daně u cigaret na
celkovou minimální částku 2,9 Kč / kus. i v případě zahřívaných
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tabákových výrobků došlo ke zvýšení sazby daně na 2,46 Kč /
kus.
V důsledku přijetí tohoto zákona může provozovatelům
daňového skladu nebo oprávněným příjemcům pro
opakované přijímání vybraných výrobků vzniknout povinnost
změnit zajištění daně. Proto je nutné případné navýšení
zajištění daně zkalkulovat. Zajímavostí je i navýšení limitu piva
vyráběného fyzickou osobou v zařízení pro domácí výrobu
piva, kdy pokud takto vyrobené množství piva nepřesáhne
nově 2000 l za kalendářní rok a nebude prodáno, výrobce
není považován za plátce daně.

Zákon o dani z hazardních her
Daňový balíček obsahuje také změnu sazby daně u dílčího
základu daně z loterií, která by nově měla činit 35 %, nikoli
23 %. Původní znění novely zákona počítalo se zvýšením sazeb
daně z hazardních her i u ostatních dílčích základů daně,
nicméně návrh zákona prošel několika pozměňovacími návrhy,
a ostatní zvýšení sazeb daně byly z finálního znění zákona
vypuštěny.
Tomuto tématu se budeme blíže věnovat na našem
pravidelném webcastu 4. února.
Marie Velflová
mvelflova@deloittece.com
Petr Mrňák
pmrnak@deloittece.com
Aneta Řehánková
arehankova@deloittece.com

Příspěvky na sociální zabezpečení a změny
od 1. ledna 2020
Vyšší minimální mzda, vyšší průměrná mzda a tím pádem
i vyšší maximální vyměřovací základ pro placení pojistného.
To jsou jen některé změny, které přináší rok 2020. S jakými
dalšími úpravami je nutné počítat?





Maximální vyměřovací základ je 1 672 080 Kč.
Průměrná mzda v roce 2020 činí 34 835 Kč.
Minimální mzda v roce 2020 se zvýšila na 14 600 Kč.
Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na
nemocenském pojištění je 3 000 Kč, u dohod o provedení
práce je limitem zúčtovaný příjem nad 10 000 Kč.

Změny výše záloh pro samostatně výdělečně činné osoby:




Minimální záloha na důchodové pojištění je 2 544 Kč.
Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 2 352 Kč.
Minimální záloha na nemocenské pojištění (dobrovolné)
je 126 Kč.
Vladan Čirka
vcirka@deloittece.com
Veronika Růžičková
vruzickova@deloittece.com

Zvýšení daně z nemovitostí v Praze
Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy
došlo ke zvýšení místního koeficientu z hodnoty 1 na hodnotu
2. Na základě zvýšení tohoto koeficientu dochází ke zvýšení
daně z nemovitých věcí na dvojnásobek. Toto zvýšení má
dopad zejména na daň z nemovitých věcí u kancelářských
budov, nákupních center a ostatních komerčních prostor.
Pouze v případě bytových jednotek (a nebytových jednotek
nepoužívaných k podnikání) ve vybraných městských částech
(např. Praha 5, Praha 9) nemusí dojít ke dvojnásobnému
zvýšení, neboť tyto vybrané městské části se rozhodly
kompenzovat zvýšení místního koeficientu snížením
koeficientu aplikovaného na jednotky, a tudíž zde může být
dopad minimální nebo žádný.

Samotné změny koeficientů nezakládají povinnost pro podání
daňového přiznání, vyšší daňová povinnost bude správcem
daně automaticky zohledněna při výpočtu daně na aktuální
rok. Informaci o dvojnásobné daňové povinnosti se tak
nejspíše dozvíte až ze složenky zasílané správcem daně
v průběhu května 2020.
Tereza Gebauer
tgebauer@deloittece.com
Daniela Kovalová
dkovalova@deloittece.com
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Přehled novinek
Novela zákona o DPH

Názor GFŘ – tankovací karty

Jak jsme vás již informovali, k 1. lednu 2020 měla Česká
republika povinnost zavést nová opatření k dosavadnímu
fungování systému daně z přidané hodnoty, takzvaná quick
fixes. Opatření se měla citelně dotýkat uplatňování osvobození
od DPH při prodeji zboží do jiného členského státu, měnit
zažitý způsob přiřazování přepravy při intrakomunitárním
dodání zboží v rámci řetězových obchodů a rovněž unifikovat
postup zdaňování prodejů zboží prostřednictvím
konsignačních skladů s takzvaným call-off stock
zjednodušením. Příslušná novela zákona o DPH je však stále
v legislativním procesu a je pravděpodobné, že účinnost této
novely nenastane dříve než v dubnu 2020. Do té doby mají
plátci možnost postupovat dle dosavadního znění zákona
o DPH, nebo mohou využít přímého účinku evropské
směrnice a postupovat již dle nových pravidel.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) má snahu změnit stávající
přístup k aplikaci DPH při hrazení pohonných hmot na
čerpacích stanicích tak, aby byl v souladu s judikaturou SDEU.
Ačkoli přesný termín změny není znám, již v průběhu roku
2020 by mohlo dojít k tomu, že na subjekty, které poskytují
svým klientům tankovací karty, by se mělo z perspektivy DPH
nahlížet jako na poskytovatele služeb, nikoli jako na
dodavatele PHM. V současné době se vede diskuze, jaké
obchodní modely takových subjektů by se mohly nadále řídit
pravidly pro dodávání zboží a u jakých bude výše naznačená
změna skutečně nezbytná.

Tomuto tématu se budeme blíže věnovat na našem
pravidelném webcastu 4. února.

Vysvětlivky Komise EU ke „quick fixes“ pravidlům
V materiálu, který na svých webových stránkách publikovala
Komise EU koncem loňského roku, je zřejmá snaha některá
ustanovení nových „quick fixes“ pravidel vysvětlit a uvést do
souladu s praktickými možnostmi plátců. Bohužel do značné
míry se tak děje na úkor právní jistoty: některé myšlenky
uváděné Komisí EU jsou v rozporu s tím, co je legislativě
vlastně uvedeno. Nejasnost tak vzniká především u okamžiku
předání DIČ zákazníka při intrakomunitární dodávce,
u možnosti napravit chyby v souhrnném hlášení, v pravidlech
pro přiřazení přepravy nebo v případě aplikace call-off stock
zjednodušení.

Všeobecný režim přenesení daňové povinnosti v ČR
Zpoždění nabírá implementace všeobecného režimu
přenesení daňové povinnosti na dodávky nad limit 17 500 eur,
pro který Česká republika získala dočasné oprávnění od Rady
EU. Podle vyjádření Ministerstva financí je nejprve nutné
připravit a schválit další novelu zákona o DPH a rovněž
vyjednat časové prodloužení této výjimky s ostatními
členskými státy EU. Zavedení nového režimu všeobecné
přenesené daňové povinnosti v dohledné době je tak velmi
nepravděpodobné. Další vývoj v této věci budeme sledovat.

Jednání Koordinačního výboru KDPČR a GFŘ – benefitní
karty
V rámci Koordinačního výboru mezi Komorou daňových
poradců ČR (KDPČR) a GFŘ by mělo být projednáno, zda by
benefitní karty (typickým příkladem je MultiSport karta) měly
být chápány jako poukazy pro účely DPH, na které by se měla
aplikovat speciální pravidla dle zákona o DPH. Předkladatel
navrhuje, že by se mělo jednat o poukazy, v praxi pak
samozřejmě jde nejčastěji o víceúčelové poukazy.

Judikatura SDEU
V případu C-707/18 Amarasti vyjádřil Soudní dvůr EU názor na
to, kdy se má aplikovat komisionářská fikce plnění pro účely
DPH. Dle jeho pohledu dokonce i v situaci, kdy za plátce bez
nároku na honorář zařizuje na základě smluvní dohody jeho
zákonnou povinnost jiná osoba (dodavatel) svým jménem
a tento dodavatel si na dílčí úkony sjedná subdodavatele, má
se povinně aplikovat fikce plnění dle nákupní komisionářské
struktury. Plátce tak nepřijímá jedinou objednanou službu
(v podobě služby spočívající v zařízení dané věci), ale tolik
plnění, kolik jich pořídil dodavatel od svých subdodavatelů.
To má vliv na určení DUZP a základu daně plnění, která na
výstupu přiznává dodavatel. Daný judikát představuje velmi
překvapivý precedens.
Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com

8

Daňové novinky – dReport leden 2020
2018

Volný obchod mezi EU a Singapurem
Dne 21. listopadu 2019 vstoupila v platnost dohoda
o hospodářském partnerství uzavřená mezi EU a Singapurem.
Od tohoto data je možné dovážet do Singapuru všechny
produkty původní v EU bez cla. Obdobně EU odstranila clo
na většinu produktů původních v Singapuru. U některých
vybraných položek se EU zavázala, že clo sníží postupně
v průběhu následujících tří až pěti let.
Volný obchod se zbožím se bude zakládat, stejně jako u jiných
obdobných dohod, na preferenčním původu zboží. Konkrétní
pravidla preferenčního původu pro obchod se Singapurem
jsou součástí této dohody. Při vývozu do Singapuru mohou EU
vývozci osvědčit preferenční původ prohlášením schváleného
vývozce na faktuře nebo jiném obchodním dokladu (v případě
zásilek do 6000 eur může prohlášení vydat kterýkoliv vývozce).
Při vývozu ze Singapuru se vývozci řídí singapurskými
předpisy. Text prohlášení o původu zboží se od ostatních
obdobných dohod neliší.
Pokud hodláte osvědčovat preferenční původ zboží při vývozu
do Singapuru, je samozřejmě třeba, aby zboží splnilo
související pravidlo původu stanovené v dohodě EU-Singapur.
Je třeba pamatovat na to, že i dodavatelská prohlášení
vztahující se na materiály původní v EU, které byly použity při
výrobě, by měla nově pokrývat obchod se Singapurem.

Sjednocení norem a právní ochrana vybraných potravin
Dohoda se dále projeví ve sjednocení norem pro
bezpečnostní testy u automobilů či jiných elektronických
zařízení, označování textilu, v oblasti farmaceutických
přípravků, ekologických technologií či sanitárních
a fytosanitárních opatření. Dohoda pokrývá také poskytnutí
právní ochrany pro 138 originálních evropských potravin
s chráněným zeměpisným označením (CHZO).
Singapur – největší obchodní partner EU v JV Asii
Vzájemný obchod se zbožím a službami mezi oběma partnery
přesahuje 100 miliard eur. Rychle rostoucí investice mezi EU
a Singapurem dosáhly v roce 2017 hodnoty 344 miliard eur.
Singapur tak pro EU představuje největšího obchodního
partnera v jihovýchodní Asii. V této souvislosti má dohoda pro
bilaterální vztahy obrovský význam.
Pokud máte v této oblasti jakékoliv nejasnosti, neváhejte
nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.
Petra Závalová
pzavalova@deloittece.com
Olga Kalousová
okalousova@deloittece.com

Nesprávné uplatnění a osvědčení preferenčního původu může
vyústit v komplikace nejen na straně EU vývozců, ale také
následně na straně vašich singapurských zákazníků.
Analogicky pokud váš singapurský dodavatel bude daná
pravidla aplikovat chybně, může se do složité situace dostat
vaše společnost dovážející dotčené zboží do EU.
Doporučujeme věnovat této problematice dostatečnou
pozornost, tak abyste související výhody správně a včas využili.
S ohledem na skutečnost, že se posouzení preferenčního
původu zboží odvíjí především od správného sazebního
zařazení zboží, je v hodné se zaměřit také na tuto
problematiku.

9

Daňové novinky – dReport leden 2020

Mezinárodní zdanění

2018
Mezinárod ní z daně ní

Krátce z mezinárodního zdanění
Povinná registrace skutečného majitele na Islandu
Dne 4. prosince 2019 byl islandskému parlamentu předložen
návrh zákona, který novelizuje nedávno schválenou legislativu
týkající se povinnosti registrovat skutečné vlastníky
právnických osob. Důvodem k přijetí novely bylo zařazení
Islandu mezinárodní organizací FATF (Finanční akční výbor) na
tzv. šedou listinu. Na tento seznam se zařazují země, které
nezavedly dostatečná preventivní opatření proti praní
špinavých peněž a financování terorismu. Lhůta pro povinnou
registraci skutečných vlastníků právnických osob, jež jsou již
zapsané v islandském obchodním rejstříku, bude zkrácena do
1. března 2020 (momentálně do 1. června 2020). Povinnost
registrovat skutečné vlastníky nových právnických osob platí
od 30. srpna 2019, zákon však umožnuje odklad pro právnické
osoby, které byly v islandském obchodním rejstříku zapsány již
před tímto datem. Od 1. prosince 2019 mají právnické osoby
možnost své skutečné vlastníky zaregistrovat prostřednictvím
webových stránek finančních úřadů.

Lucembursko: pokyny k postupu obnovy předběžných
daňových rozhodnutí
Lucemburská finanční správa dne 3. prosince 2019 na svých
webových stránkách zveřejnila zpravodaj popisující formální
aspekty a procesní kroky, které mají daňoví poplatníci dodržet,
pokud si chtějí obnovit předběžné daňové rozhodnutí, jež
pozbývá platnosti. Pokyny jsou obzvlášť relevantní pro daňové
poplatníky, jejichž předběžná daňová rozhodnutí byla
lucemburskými finančními úřady vydána před 1. lednem 2015,
jelikož taková rozhodnutí mohou být již od 1. ledna 2020
neplatná. Návrh lucemburského rozpočtového zákona na rok
2020, který byl poslanecké sněmovně předložen v říjnu 2019
a nyní je projednáván zákonodárným orgánem, zahrnuje
opatření, na jehož základě by se stala neplatnými všechna
předběžná daňová rozhodnutí vydaná před 1. lednem 2015
pro poplatníky, kteří používají hospodářský rok, jenž v roce
2019 již skončil (tj. např. společnost, jejíž hospodářský rok
skončil k 31. březnu 2019). K 1. lednu 2020 by skončila
platnost předběžných daňových rozhodnutí vydaných před
rokem 2015 vztahujících se na daňové poplatníky, kteří
používají kalendářní rok. Jelikož žádosti o předběžné daňové
rozhodnutí schválené lucemburskými daňovými úřady po
1. lednu 2015 jsou v zásadě platné pět let, sjednotilo by
navrhované opatření nakládání s předběžnými daňovými
rozhodnutími vydanými před rokem 2015 a po něm. Daňoví
poplatníci, kterých se toto ustanovení týká a kteří by chtěli
získat předběžné daňové rozhodnutí i na další roky, musí
podat novou žádost.

USA: Nové předpisy proti erozi daňového základu
a zneužívání
Americké ministerstvo financí (Treasury) a finanční úřad
(Internal Revenue Service) vydaly 2. prosince 2019 finální
návrh znění předpisů proti erozi daňového základu
a zneužívání (base erosion and anti-abuse tax – BEAT). Nová

daňová povinnost, která se uplatňuje nad rámec běžné
daňové povinnosti poplatníka, je navržena tak, aby
předcházela snížení daňové povinnosti některými velkými
účetními jednotkami prostřednictvím určitých plateb
zahraničním spřízněným osobám a některých daňových
odpočtů. Úprava se týká především korporací s ročními
hrubými příjmy přesahujícími v průměru 500 mil. USD za
tříleté období, které provádějí daňově uznatelné platby
zahraničním spřízněným osobám. Předpisy poskytují
podrobné pokyny ohledně toho, kteří daňoví poplatníci budou
této dani podléhat, dále ohledně určování plateb vedoucích
k erozi daňového základu, metody výpočtu minimální částky
daně pro prevenci eroze daňového základu a požadované
výše daně pro prevenci eroze daňového základu a zneužívání
vyplývající z tohoto výpočtu. Finální předpisy se také týkají
účetních jednotek, které mají povinnost podávat informace
ohledně některých transakcí se spřízněnými osobami
a informace týkající se obchodování nebo podnikání
zahraniční korporace v USA.

Negativní rozhodnutí dánského soudu ve vztahu
k licenčním poplatkům
Dánský Východní vrchní soud, Østre Landsret, (dále „soud“)
vydal dne 4. července 2019 rozhodnutí v případu
SKM2019.537.ØLR (zveřejněné 28. října 2019), které se
zabývalo principem tržního odstupu u licenčních poplatků
zaplacených za různé ochranné známky a obchodní jména,
rozsáhlé know-how, nehmotná aktiva mezinárodní sítě
a ochrannou známku nového obchodního konceptu
zaplacené dánskou dceřinou společností v letech 2006 až
2009 nejvyšší mateřské společnosti rezidentní ve Švýcarsku.
Výše licenčních poplatků byla vypočítána na základě
srovnatelné nezávislé ceny a nastavena ve výši 2 % čistých
tržeb pro kancelářskou a průmyslovou divizi a 4 % pro
profesionální obchodní divize. Dánské finanční úřady
nesouhlasily s analýzou převodních cen a vyjádřily názor, že
nastavené převodní ceny nebyly v souladu s principem tržního
odstupu. Soud tvrdil, že licenční poplatky zaplacené dánskou
dceřinou společností za využívání ochranné známky a knowhow švýcarské mateřské společnosti nebyly odečitatelným
provozním nákladem. Soud dospěl k závěru, že společnost
neunesla důkazní břemeno, jelikož v dokumentaci převodních
cen dostatečně nevysvětlila, jak marketingové nehmotné
aktivum dánské dceřiné společnosti pomáhalo k zajištění
příjmů. Soud v dokumentaci převodních cen shledal náznaky,
že licenční poplatky byly švýcarskou mateřskou společností
vynuceny bez velkého ohledu na podmínky dánské dceřiné
společnosti. Soud poukázal na fakt, že cena byla na dánském
trhu nejvýznamnějším konkurenčním parametrem, dánská
dceřiná společnost ovšem dlouhodobě hospodařila se
ztrátou. Kromě toho soud zjistil, že z marketingových nákladů
dánské dceřiné společnosti vyplývalo, že využívání ochranné
známky švýcarské mateřské společnosti pro ni mělo jen malý
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užitek. Nezávislá osoba by tedy za právo používat takovou
ochrannou známku neplatila nebo by v platbách
nepokračovala. Soud předpokládal, že švýcarská mateřská
společnost měla vlastní možnosti, jak si zajistit zastoupení na
dánském trhu.

EU: neshoda ohledně návrhu o veřejném podávání zpráv
podle jednotlivých zemí
Na zasedání evropské Rady pro konkurenceschopnost, které
proběhlo 28. listopadu 2019, se neshledal s dostatečnou
podporou kompromisní návrh představený finským
předsednictvím týkající se směrnice o veřejném podávání
zpráv podle jednotlivých zemí (country-by-country reporting),
kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde
o zveřejňování informací o dani z příjmů. Směrnici poprvé
navrhla Evropská komise v dubnu 2016 a revidovaná verze
byla následně schválena Evropským parlamentem v červenci
2017. Dle návrhu by nadnárodní společnosti měly povinnost
za každou zemi, v níž působí, zveřejňovat informace o objemu
svého majetku a výši zdanitelného příjmu v dané zemi, výši
odvedené daně, počtu zaměstnanců atd. Ačkoli v Radě
zazněla široká podpora pro zvýšení transparentnosti
podnikatelských aktivit nadnárodních společností
v jednotlivých členských státech, návrh předsednictví se
s dostatečnou podporou nesetkal, především s ohledem na
navrhovaný právní základ. Kypr, Česká republika, Estonsko,
Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Slovinsko
a Švédsko ve společném prohlášení oznámily podporu závěrů
právní služby Rady, z nichž obecně vzato vyplývá, že návrh
musí být schválen Radou pro hospodářské a finanční věci a že
Rada pro konkurenceschopnost není vhodným fórem pro
přijímání obecného přístupu k návrhu.

Zavedení zdanění při odchodu v Maďarsku
V souladu s prováděcími povinnostmi vyplývajícími
z evropských směrnic proti vyhýbání se daňovým povinnostem
zavedlo Maďarsko od 1. ledna 2020 tzv. daň při odchodu (v
České republice zavedeno jako zdanění při přemístění
majetku bez změny vlastnictví). Účelem daně při odchodu je
zabránit daňovým poplatníkům, aby se vyhnuli zdanění
přesunem rezidenství, majetku nebo činnosti ze země, aniž by
při tomto přesunu byla uvalena daň na nerealizované
kapitálové zisky. V rámci zdanění při odchodu má Maďarsko
nárok na kapitálové zisky generované na jeho území, které
jsou však v době převodu nerealizované. Daň při odchodu se
odvádí, pokud daňový poplatník přesune své daňové
rezidenství do jiné země, s výjimkou aktiv, která zůstávají
fakticky spojena se stálou provozovnou v Maďarsku; dále
pokud daňový poplatník převede aktiva z maďarské centrály
do stálé provozovny v jiné zemi, a Maďarsko tak z důvodu
převodu přijde o právo zdanit převedená aktiva; pokud
daňový poplatník převede aktiva z maďarské stálé provozovny
do centrály nebo jiné stálé provozovny v jiné zemi za
předpokladu, že Maďarsko již z důvodu převodu nemá právo
zdanit převedená aktiva; a pokud daňový poplatník převede

podnikání vykonávané maďarskou stálou provozovnou do jiné
země za předpokladu, že Maďarsko již z důvodu převodu
nemá právo zdanit převedená aktiva. Obecná 9% sazba daně
z příjmů právnických osob se uplatní na rozdíl mezi tržní
hodnotou převedených aktiv a činností v okamžiku jejich
přesunu ze země na jedné straně a jejich účetní hodnotou na
straně druhé. V souladu s evropskými normami umožnuje
maďarské prováděcí nařízení daňovým poplatníkům platbu
daně při odchodu rozložit na pět stejných splátek hrazených
po dobu pěti let, pokud jde o přesun do jiného členského
státu EU nebo do třetí země, která je smluvní stranou Dohody
o Evropském hospodářském prostoru.

Turecko: 7,5procentní daň z digitálních služeb
Turecký parlament dne 21. listopadu 2019 schválil zákon
č. 7193, kterým se mění některé daňové zákony a zavádí se
daň z digitálních služeb. Daň je uvalena na výnosy
z konkrétních služeb poskytovaných v Turecku, kterými jsou
všechny typy online reklamy, prodej audia, videa nebo jiného
digitálního obsahu v digitálním prostředí; jakékoli služby
poskytované prostřednictvím digitálního rozhraní, které
umožňuje poslech, sledování nebo přehrávání tohoto obsahu
v digitálním rozhraní; a audio, video nebo jiný digitální obsah,
který je nahrán nebo používán na elektronickém zařízení;
poskytování a řízení služeb v digitálním rozhraní, jež
uživatelům umožňuje vzájemně komunikovat (včetně služeb,
které jsou poskytovány za účelem umožnění nebo
zjednodušení prodeje zboží nebo služeb mezi uživateli);
a zprostředkovatelské služby poskytované v digitálním
rozhraní týkající se výše uvedených služeb. Okruh daňových
subjektů daně z digitálních služeb také zahrnuje fyzické
a právnické osoby a stálé provozovny, bez ohledu na to, zda
jsou rezidenty, nebo ne, a zástupce nerezidentů. Osoby
poskytující digitální služby s ročními celosvětovými výnosy
v hodnotě nižší než 750 mil. EUR (ekvivalent v TRY se zvažuje)
za předchozí hospodářský rok a s celkovými zdanitelnými
výnosy z digitálních služeb generovaných v Turecku v hodnotě
nižší než 20 mil. TRY jsou od daně z digitálních služeb
osvobozené. Zákon obsahuje také seznam služeb, které
budou od daně osvobozené, např. finanční služby nebo služby
poskytované centry výzkumu a vývoje či designovými centry.
Sazba daně z digitálních služeb je 7,5 % a daň se vypočítává na
základě hrubých výnosů z poskytnutých digitálních služeb. Pro
účely výpočtu daně z digitálních služeb nejsou možné žádné
odpočty výdajů, nákladů nebo daní. Daň z digitálních služeb
navíc nebude samostatně uváděna na fakturách nebo
podobných dokumentech vystavovaných poskytovateli
digitálních služeb. Zákon o dani z digitálních služeb vstoupí
v účinnost první den třetího měsíce po dni, kdy bude vydán
v úředním věstníku.
Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
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Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění
s Jižní Koreou a další změny na poli zamezení
dvojímu zdanění
Dne 20. prosince 2019 vešla v platnost nová smlouva
s Korejskou republikou. Tato nová smlouva se vztahuje na
příjmy vzniklé v období započatém po 1. lednu 2020,
v případě příjmů podléhajících srážkové dani potom na
všechny příjmy vyplacené 1. ledna 2020 a později. Nová
smlouva mění např. výši zdanění u srážkových daní u dividend
a úroků a upravuje i další oblasti.
Vybrané parametry nové smlouvy:






Srážková daň z dividend a úroků je touto smlouvou
stanovena na 5 %.
U daně z licenčních poplatků je stanovena sazba na 10 %
(průmyslových) a 0 % (z kulturních).
Prodloužení lhůty pro vznik stálé provozovny ve formě
staveniště na 12 měsíců, doplnění konceptu tzv. službové
stálé provozovny (pro služby poskytované po dobu delší
než 9 měsíců v rámci 12měsíčního období).
Zisky ze zcizení majetku – doplnění tzv. nemovitostní
klauzule u převodu podílů a akcií. Na základě tohoto
ustanovení má stát zdroje právo zdanit zisky z prodeje
cenných papírů nebo podílů na společnosti, pokud
majetek takové společnosti tvoří z více než 50 % nemovitý
majetek umístěný na jeho území.

Další smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
Dále připomínáme, že 1. ledna 2019 vstoupila v platnost
nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění
s Turkmenistánem. Dále došlo ke změně sazby úroků v rámci

smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Chilskou republikou
z původních 15 % na 10 % (na základě aktivace tzv. doložky
nejvyšších výhod).
V průběhu roku 2019 byla podepsána smlouva o zamezení
dvojímu zdanění s Bangladéšem, s Botswanskou republikou a
s Kyrgyzskou republikou, všechny uvedené smlouvy však musí
být ještě ratifikovány.
Zákon ohledně zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem byl
schválen Poslaneckou sněmovnou dne 27. 11. 2019, nicméně
legislativní proces stále ještě nebyl dokončen.
Změny v seznamech nespolupracujících jurisdikcí
Dne 10. října 2019 oznámila Evropská rada, že vyškrtla
Marshallovy ostrovy a Spojené arabské emiráty z přílohy
i seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí (tzv. černá
listina). Zároveň byly z přílohy II (tzv. šedá listina) vyškrtnuty
Albánie, Kostarika, Mauricius, Srbsko a Švýcarsko. Na černé
listině zůstává 9 nespolupracujících jurisdikcí: Americká
Samoa, Belize, Fidži, Guam, Omán, Samoa, Trinidad a Tobago,
Americké Panenské ostrovy a Vanuatu.
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
Daniela Kovalová
dkovalova@deloittece.com
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Mnohostranná úmluva o boji proti snižování
daňového základu a přesouvání zisků (MLI) –
aktuální stav v ČR
MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část
smluv o zamezení dvojímu zdanění a může vést ke vzniku
nové daňové povinnosti. V České republice zatím nedoběhl
ratifikační proces, nicméně v důsledku přijetí pouze
tzv. minimálních standardů se neočekávají revoluční změny
ve výkladu smluv o zamezení dvojímu zdanění. V jiných zemích
tomu však může být jinak – například Slovensko již MLI
ratifikovalo a od 1. ledna 2020 se aplikuje na smlouvy
o zamezení dvojímu zdanění se státy, kde již ratifikační
proces také proběhl.
Jak jsme vás již informovali v průběhu minulých měsíců, Česká
republika k MLI přistoupila roku 2017 v Paříži, avšak v rámci
této úmluvy ČR zvolila režim minimálních standardů, tedy
nejmírnější variantu. Česká republika se totiž rozhodla
rezervovat si právo neaplikovat většinu článků, které by měly
novelizovat patřičná ustanovení ve vztahu k dotčeným
daňovým smlouvám. Aplikace MLI navíc závisí na testu
prvotního účelu (principle purpose test, PPT), který je právě
jedním z minimálních standardů, kdy se zjišťuje, zdali
transakce či organizační uspořádání měly i jiný počáteční
důvod (např. ekonomický) než jen daňový. Tento test
koresponduje s institutem zneužití práva, který byl přijat
novelou daňového řádu jako součást daňového balíčku pro
rok 2019, respektive 2020 v případě zdaňovacího období

korespondujícího s kalendářním rokem. Součástí minimálního
standardu jsou dále pravidla pro efektivnější řešení sporů
dohodou (dispute resolution).
Do konce roku 2019 nebyla MLI ratifikována, v roce 2020 tudíž
nebude mít z pohledu České republiky žádné praktické
dopady na stávající smlouvy o zamezení dvojímu zdanění,
kterými je Česká republika vázána.
Je však důležité mít na zřeteli, že všechny státy nepřistoupily
k MLI ve stejné míře, a proto v ostatních státech může mít
mnohem větší praktický dopad na výklad smluv a správu daní.
V některých případech MLI podstatně mění znění
dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění. V mnoha
státech je již MLI účinná (například na Slovensku, ale i v Polsku,
Rakousku, Francii, Nizozemsku, Švýcarsku, Lucembursku
a dalších zemích, aktuální přehled je zveřejněn na webových
stránkách OECD). Doporučujeme proto ověřit případné
dopady MLI na znění smluv uzavřených mezi těmito zeměmi,
pokud do vaší kompetence spadají i jiné země než Česká
republika.
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
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Osta tní

Daňové povinnosti – únor 2020
Únor
Pondělí 10.

Spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 17.

Daň z příjmů

Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací
období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové
zvýhodnění za zdaňovací období 2019
Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

Čtvrtek 20.

Daň z příjmů

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

Pondělí 24.

Spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

Úterý 25.

Daň z přidané
hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
Souhrnné hlášení za leden 2020
Kontrolní hlášení za leden 2020

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

Spotřební daň

Daňové přiznání za leden 2020
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů,
ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

Daňové povinnosti – březen 2020
Březen
Pondělí 2.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

Středa 11.

Spotřební daň

Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 16.

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha na daň

Pátek 20.

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

Středa 25.

Daň z přidané
hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
Souhrnné hlášení za únor 2020
Kontrolní hlášení za únor 2020

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

Spotřební daň

Daňové přiznání za únor 2020
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

Čtvrtek 26.

Spotřební daň

Splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

Úterý 31.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
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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.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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Vyhlášení nových výzev v OP PIK
Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vyhlásil několik výzev Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014–2020 se zahájením příjmu žádostí o podporu začátkem ledna. Pojďme si je blíže představit.

Úspory energie v SZT (soustavách zásobování teplem)
Výzva IV. programu Úspory energie v SZT podporuje projekty
zaměřené na rekonstrukci a rozvoj v SZT a zvyšování účinnosti
KVET (kombinované výroby elektřiny a tepla). Podporovány
jsou aktivity jako například budování, rekonstrukce, rozvoj či
vzájemné propojení stávajících soustav pro zásobování
tepelnou energií, instalace a modernizace technologických
zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie či instalace
solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV.
Kdo může o dotaci žádat:
 Malé, střední i velké podniky
Na co se dotace vztahuje:
 Výdaje na stavbu
 Výdaje na projektovou dokumentaci, včetně
inženýrské činnosti
 Výdaje na technologická zařízení
 Dlouhodobý hmotný majetek




Dlouhodobý nehmotný majetek
Energetický posudek

Výše dotace na jeden projekt:
 Rozmezí od 0,5 do 200 mil. Kč
Míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro velké podniky
Příjem žádostí:
 8. ledna 2020 – 12. prosince 2020
Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy,
přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Nízkouhlíkové technologie
Výzva V. programu Nízkouhlíkové technologie se týká celkem
tří oblastí programu Nízkouhlíkové technologie. Jedná se
o výzvy:
1. Akumulace energie
2. Druhotné suroviny
3. Elektromobilita
Kdo může o dotaci žádat:
 Malé, střední a velké podniky a kromě výzvy
Elektromobilita mohou o podporu žádat i podniky
vlastněné veřejným sektorem
Výzva Akumulace energie
Mezi podporované aktivity této výzvy patří inovativní činnosti
zaměřené na zavádění technologií akumulace energie.
Na co se dotace vztahuje:
 Výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení
 Výdaje na inženýrské sítě a inženýrskou činnost
 Výdaje na stavbu
Výše dotace na jeden projekt:
 Rozmezí od 300 tis. Kč do výše de minimis

Míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky
Příjem žádostí:
 6. ledna 2020 – 28. května 2020
Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy,
přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.
Výzva Druhotné suroviny
Mezi podporované aktivity této výzvy patří projekty zaměřené
na zavádění inovativních technologií k získávání druhotných
surovin vhodných k dalšímu využití, na výrobu výrobků
vyrobených z druhotných surovin a na efektivní způsob
získávání cenné druhotné suroviny z použitých výrobků.
Na co se dotace vztahuje:
 Výdaje na pořízení strojů a zařízení
 Výdaje na inženýrské sítě a inženýrskou činnost
 Výdaje na stavbu
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Výše dotace na jeden projekt:
 Rozmezí od 1 mil. do 70 mil. Kč
Míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké p,odniky
Příjem žádostí:
 6. ledna 2020 – 28. května 2020
Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy,
přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.
Výzva Elektromobilita
Tato výzva podporuje činnosti zavádění inovativních
technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy, tedy pořízení
elektromobilu v podporovaných kategoriích silničních vozidel,
pořízení elektromobilu s rozšířeným dojezdem, pořízení
bateriového elektrického vozidla a pořízení neveřejných
(rychlo)nabíjecích stanic.

Na co se dotace vztahuje:
 Výdaje na pořízení vozidla
 Výdaje na pořízení nabíjecí stanice
Výše dotace na jeden projekt:
 Rozmezí od 250 tis. Kč do výše de minimis
Míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 40/30 % způsobilých výdajů pro malé podniky,
dle kategorie pořizovaných vozidel
 Maximálně 35/25 % způsobilých výdajů pro střední
podniky, dle kategorie pořizovaných vozidel
 Maximálně 30/20 % způsobilých výdajů pro velké podniky,
dle kategorie pořizovaných vozidel
Příjem žádostí:
 6. ledna 2020 – 28. května 2020
Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy,
přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu
Výzva III. programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy
s/bez akumulace pro vlastní spotřebu podporuje projekty
zaměřené na snížení spotřeby energie, a to prostřednictvím
instalace fotovoltaických systémů (včetně i bez systémů
akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku).
Kdo může o dotaci žádat:
 Malé, střední i velké podniky
Na co se dotace vztahuje:
 Dlouhodobý hmotný majetek
 Dlouhodobý nehmotný majetek
 Výdaje na projektovou dokumentaci stavby, včetně
inženýrské činnosti ve výstavbě
 Výdaje na inženýrské sítě

Očekávaná výše dotace na jeden projekt:
 Rozmezí od 2 mil. do 50 mil. Kč
Očekávaná míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky
Příjem žádostí:
 13. ledna 2020 – 31. srpna 2020
Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy,
přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.
Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
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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.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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České účetnictví

Účetní novinky
České úče tnic tví

Majetkové cenné papíry a podíly v obchodních
korporacích v cizí měně
V listopadovém článku o problematice kurzových rozdílů jsme
slíbili, že se podrobněji vrátíme k přeceňování majetkových
účastí a seznámíme vás s názory, které se v souvislosti
s postupy přeceňování majetkových účastí diskutují.
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „Zákon
o účetnictví“) stanoví, že účetnictví se vede v jednotkách české
měny. Podíly v obchodních korporacích i majetkové cenné
papíry se proto také musí vést v české měně, a to i v případě,
že jsou podíly na obchodních společnostech nebo majetkové
cenné papíry vyjádřeny primárně v cizí měně.
V případě podílů v obchodních korporacích a majetkových
cenných papírů vyjádřených primárně v cizí měně musí účetní
jednotka přepočíst hodnotu podílu či cenného papíru na
českou měnu jak při jeho pořízení, tak i k rozvahovému dni
nebo jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní
závěrka.

Oceňování k okamžiku pořízení podílů
Podíly a majetkové cenné papíry se obvykle pořizují převodem
nebo vkladem.
Při pořízení podílu nebo majetkového cenného papíru
vyjádřeného v cizí měně převodem ocení kupující účetní
jednotka podíl nebo cenný papír pořizovací cenou a použije
k tomu kurz ČNB ke dni převodu.
Při pořízení podílu vkladem vkladatel převede část svého
majetku, případně závodu nabývající jednotce a tím zvýší
vlastní kapitál nabyvatele o hodnotu vkladu. Vkladatel naopak
obdrží obchodní podíl nebo akcie, podle typu obchodní
společnosti. Protože v těchto případech kurzové rozdíly
nevznikají, nebudeme se tímto způsobem pořízení dále
zabývat.
Nabyvatelé vykazují obchodní podíly podle svého záměru při
jejich nabytí nejčastěji jako dlouhodobý finanční majetek
v položce B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (účet
061) v případě rozhodujícího vlivu nebo v položce B.III.3.
Podíly – podstatný vliv (účet 062), kde se vykazují podíly
s podstatným vlivem. Spíše výjimečně budou podíly vykázány
jako krátkodobý finanční majetek v položce C.III.1. Podíly
– ovládaná nebo ovládající osoba (účty např. 251, 252)
v případech, kdy podíly jsou pořizovány s úmyslem
obchodovat s nimi nebo kdy není jasný záměr je držet po
dobu delší než jeden rok.

Oceňování k rozvahovému dni
Podíly a majetkové cenné papíry, které představují účast
v ovládané osobě (rozhodující vliv) nebo v osobě pod
podstatným vlivem, můžeme k rozvahovému dni buď přecenit
ekvivalencí, nebo vykázat v pořizovací ceně a testovat pokles
její hodnoty pomocí opravné položky k majetkové účasti.

Majetkové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
nemůžeme oceňovat reálnou hodnotou (§24 odst. 2 pís. b)
v kombinaci s §27 odst. 1 pís. a) Zákona o účetnictví).
Ocenění pořizovací cenou
Při vykázání účasti vyjádřené primárně v cizí měně je třeba
tuto účast přecenit kurzem ČNB k rozvahovému dni nebo
k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.
Kurzový rozdíl se vykáže v souladu s § 51 odst. 3 vyhlášky
č. 500/2002 Sb., pro podnikatele účtující v soustavě
podvojného účetnictví (dále jen „Vyhláška pro podnikatele“),
prostřednictvím 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků. Při vyřazení účasti oceněné v cizí měně je třeba
nejdříve Oceňovací rozdíly z přecenění odúčtovat a pak teprve
cenný papír představující majetkovou účast vyřadit obvyklým
způsobem prostřednictvím účtů výkazu zisku a ztráty.
Ocenění ekvivalencí
Použití ekvivalence je dobrovolné. Jakmile se však
rozhodneme pro použití tohoto způsobu ocenění, musíme je
použít pro ocenění veškerých takových podílů.
Ocenění ekvivalencí se provádí tak, že se pořizovací cena
podílu upraví na hodnotu odpovídající míře účasti účetní
jednotky na vlastním kapitálu obchodní korporace, v níž má
účetní jednotka účast. Dopad přecenění ekvivalencí se účtuje
na 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků (§ 51 odst. 3 Vyhlášky pro podnikatele). To v sobě
zahrnuje i efekt změny kurzu: porovnáváme aktuální ocenění
v účetnictví oproti hodnotě zjištěné vynásobením míry účasti
na cizoměnovém vlastním kapitálu aktuálním závěrkovým
kurzem ČNB. Při vyřazení účasti oceněné v cizí měně
ekvivalencí postupujeme obdobně jako u metody pořizovací
ceny, jak je popsáno výše.
Pro úplnost dodáváme, že úprava CELKOVÉHO ocenění
investice při metodě pořizovací ceny je obecně pouze směrem
dolů (zohledňuje se pouze znehodnocení investice pod
pořizovací cenu), u ekvivalence je i směrem nahoru (tj.
zohledňuje se také zhodnocení investice nad pořizovací cenu
včetně vlivu kurzu).
Kombinace pohybu kurzu a celkového znehodnocení investice
V praxi však mohou nastat situace, kdy se efekt zhodnocení
investice vlivem pohybu kurzu a efekt celkového
znehodnocení investice (pro názornost řekněme 100 %)
kombinují. Jaký je dopad na jednotlivé metody ocenění?
U metody pořizovací ceny se v prvním kroku zohlední pohyb
kurzu, tj. při znehodnocení české koruny se zvýší ocenění
investice, přičemž zvýšení ocenění je vykázáno ve vlastním
kapitálu. V druhém kroku je však s ohledem na celkové
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znehodnocení investice dotvořena opravná položka do výše
100 % ocenění investice, přičemž tato je vykázána ve výkazu
zisku a ztráty.
U ekvivalenční metody je již z minulosti ocenění investice
nulové, přičemž celkový efekt je vykázán ve vlastním kapitálu.
Tj. následná kombinace zhodnocení investice vlivem pohybu
kurzu a celkového znehodnocení investice nemá žádný dopad
na zůstatky prezentované v účetnictví.
Vidíme tedy, že v případě metody ocenění pořizovací cenou je
kurzový přepočet požadovaný českou účetní legislativou
v některých případech poněkud nesystémový a zřejmě
nepřináší žádnou přidanou hodnotu: v případě metody
ocenění pořizovací cenou má pro uživatele smysl pouze
porovnání historické pořizovací ceny v CZK a aktuální hodnoty

investice v CZK vyjádřené mírou účasti a tržní nebo účetní
hodnotou vlastního kapitálu entity, do které bylo investováno,
přičemž aktuální hodnota investice v CZK již zahrnuje efekt
vývoje kurzu, ať už jakýmkoliv způsobem. Samotný efekt
pohybu kurzu nemá pro uživatele účetní závěrky obecně
přidanou hodnotu.
Odvážil by se management společnosti k přecenění investice
ve výše naznačené situaci, pokud by efekt byl v řádu několika
procent nebo desítek procent výsledku hospodaření
a vlastního kapitálu (bez výsledku hospodaření za běžné
období)? Přinesl by takový postup věrnou informaci v účetní
závěrce?
Jarmila Rázková

jrazkova@deloittece.com
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IFRS
IFRS

Uzavírání roku 2019 v účetní závěrce dle IFRS
Přinášíme stručný přehled nových a novelizovaných standardů
a interpretací účinných pro účetní období končící v prosinci
2019 a později. Obecně však platí, že účetní jednotky mohou
nové a novelizované standardy a interpretace začít používat
před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé
standardy a interpretace). Uvádíme tedy i přehled standardů
a interpretací, které může účetní jednotka aplikovat pro účetní
období končící 31. prosince 2019.
Upozorňujeme na nutnou obezřetnost ve vztahu k dřívějšímu
dodržování standardů a interpretací u společností, které
sestavují účetní závěrku podle IFRS ve znění přijatém
Evropskou unií. Standardy, interpretace a úpravy stávajících
standardů, které nebyly schváleny k používání v EU, nemohou
použít společnosti sestavující svou účetní závěrku dle IFRS ve
znění přijatém Evropskou unií.
Pokud jsme se již o konkrétním standardu nebo interpretaci
rozepsali podrobněji v některém z předchozích vydání
Účetních novinek, uvádíme odkaz na příslušný zpravodaj. Již
vydané Účetní novinky jsou k dispozici na našem blogu
dReport.cz. Jako vždy platí, že účetní jednotky se musejí se
standardy a interpretacemi samy seznámit a zjistit, které
změny se jich konkrétně dotknou.
Pokud jsou standard nebo interpretace používány před datem
jejich účinnosti, je nutno tuto skutečnost zveřejnit v účetní
závěrce.

I v případech, kdy účetní jednotka neplánuje implementaci
standardu nebo interpretace před datem jejich účinnosti,
musí mít přehled o tom, které standardy a interpretace jsou
vydávány, aby mohla splnit požadavek standardu IAS 8 Účetní
pravidla, změny v účetních odhadech a chyby zveřejnit možné
dopady vydávaných, ale doposud neúčinných standardů
a interpretací ve svých účetních závěrkách. Tato povinnost se
vztahuje také na standardy a interpretace dosud neschválené
k užívání v EU.
Doporučujeme proto sledovat i další nově vydávané novely
standardů a interpretace, které budou schváleny do data
vydání účetní závěrky společnosti. O těchto novinkách
budeme aktuálně informovat na webových stránkách
www.iasplus.com a v našich Účetních novinkách.
Data účinnosti nových IFRS vydaných radou IASB a nových
IFRS ve znění přijatém Evropskou unií se mohou lišit.

Nové a novelizované standardy a interpretace
V následujících tabulkách naleznete kompletní seznam nových
a novelizovaných standardů a interpretací, které byly vydány
k 26. lednu 2020 a které jsou buď účinné pro účetní období
končící 31. prosince 2019, nebo je možné jejich dřívější
použití.
Všechny vydané Účetní novinky jsou k nahlédnutí na našem
blogu.

Standardy a interpretace účinné pro účetní období končící 31. prosince 2019
Nové standardy

IFRS 16

Leasingy

Účinné pro období začínající Účinné v EU pro období
uvedeným datem nebo po začínající uvedeným datem
tomto datu
nebo po tomto datu

Účetní novinky

1. ledna 2019

únor 2016
březen 2016
duben 2016
červenec 2016
prosinec 2017
září 2019

1. ledna 2019

Úpravy standardů

Účinné pro období začínající Účinné v EU pro období
uvedeným datem nebo po začínající uvedeným datem
tomto datu
nebo po tomto datu

Účetní novinky

IFRS 9

Úpravy IFRS 9 Prvek předčasného
splacení s negativní kompenzací

1. ledna 2019

1. ledna 2019

listopad 2017
květen 2018

IAS 19

Úpravy IAS 19 Změna, krácení nebo
vypořádání plánu

1. ledna 2019

1. ledna 2019

březen 2018
březen 2019

IAS 28

Úpravy standardu IAS 28
Dlouhodobé účasti v přidružených
a společných podnicích

1. ledna 2019

1. ledna 2019

listopad 2017
březen 2019

Různé IFRS

Roční zdokonalení IFRS – cyklus
2015–2017

1. ledna 2019

1. ledna 2019

únor 2018
březen 2019
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Interpretace

IFRIC 23

Nejistota týkající se daní z příjmů

Účinné pro období začínající Účinné v EU pro období
uvedeným datem nebo po začínající uvedeným datem
tomto datu
nebo po tomto datu

Účetní novinky

1. ledna 2019

červenec 2017
prosinec 2018

1. ledna 2019

Možné dřívější použití pro účetní období končící 31. prosince 2019
Nové standardy

IFRS 17

Pojistné smlouvy

Účinné pro období začínající Účinné v EU pro období
uvedeným datem nebo po začínající uvedeným datem
tomto datu
nebo po tomto datu

Účetní novinky

1. ledna 2021*

červenec 2017

Dosud neschváleno
k použití v EU

Úpravy standardů

Účinné pro období začínající Účinné v EU pro období
uvedeným datem nebo po začínající uvedeným datem
tomto datu
nebo po tomto datu

Účetní novinky

IFRS 3

Úpravy standardu IFRS 3 Definice
podniku

1. ledna 2020

Dosud neschváleno
k použití v EU

prosinec 2018

IFRS 9, IAS 39
a IFRS 7

Úpravy standardů IFRS 9, IAS 39
a IFRS 7 Reforma referenčních
úrokových sazeb

1. ledna 2020

1. ledna 2020

říjen 2019
leden 2020

IFRS 10 a IAS
28

Úpravy standardů IFRS 10 a IAS 28
Prodej nebo vklad aktiv mezi
investorem a jeho přidruženým či
společným podnikem

Datum účinnosti bylo radou Dosud neschváleno
IASB dočasně odstraněno
k použití v EU

říjen 2014

IAS 1

Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace
závazků jako krátkodobé
a dlouhodobé

1. ledna 2022

Dosud neschváleno
k použití v EU

leden 2020

IAS 1 a IAS 28

Úpravy standardů IAS 1 a IAS 8
Definice pojmu „významný“

1. ledna 2020

1. ledna 2020

prosinec 2018
leden 2020

Různé IFRS

Změny odkazů na koncepční rámec
ve standardech IFRS

1. ledna 2020

1. ledna 2020

červen 2018
červenec 2018
leden 2020

*V červnu 2019 rada IASB zveřejnila návrh úprav IFRS 17. V tomto zveřejněném návrhu (ED) rada IASB navrhuje odložit povinné datum
účinnosti IFRS 17 o jeden rok, tak aby účetní jednotky byly povinny aplikovat IFRS 17 na roční účetní období začínající dne 1. ledna 2022 nebo
po tomto datu.
Ve zvláštním vydání publikace IFRS in Focus – Closing out 2019
jsou uvedeny problémy týkající se účetního výkaznictví, které
mohou být relevantní pro roky končící dne 31. prosince 2019
nebo po tomto datu s ohledem na oblasti, na něž se zaměřují
regulační orgány, ale i v návaznosti na současné hospodářské
prostředí nebo změny účetních standardů. Tato 24stránková
publikace obsahuje následující témata:







Prvotní aplikace IFRS 16 Leasingy
Jak zlepšit a zdokonalit zveřejnění požadovaná
standardem IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy
ze smluv se zákazníky
Vykazování dopadů daně z příjmů
Přezkumy znehodnocení aktiv
Brexit a výroční zprávy za rok 2019 (relevantní pro účetní
jednotky, které mají významnou část činností ve Velké
Británii)









Využití jiných než všeobecně uznávaných účetních principů
(GAAP) nebo alternativních měřítek výkonnosti
Změny vyplývající z reformy referenčních úrokových sazeb
Změny v definici podniku
Zveřejnění kritérií ESG (tj. environmentálních, sociálních
a správních kritérií)
Měna a hyperinflace
Zveřejnění úsudků a odhadů
Rozhodnutí Výboru pro interpretace IFRS v roce 2019
ohledně toho, které záležitosti by měly být zahrnuty do
jeho agendy.
Zdroje: IFRS in Focus – Closing out 2019
www.iasplus.com
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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Vzorová účetní závěrka dle IFRS ve znění
přijatém EU
Na webových stránkách Deloitte nyní naleznete vzorovou
konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS ve znění
přijatém Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2019, a to
v češtině i angličtině.
Tato verze, která je ke stažení na webu Deloitte, je určena
společnostem, jež připravují svou účetní závěrku v souladu
s IFRS ve znění přijatém Evropskou unií za účetní období
končící 31. prosince 2019. Hlavní rozdíl mezi standardy IFRS
vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB)
a standardy IFRS ve znění přijatém Evropskou unií
k 31. prosinci 2019 spočívá v tom, že řada úprav stávajících
standardů s datem účinnosti od 1. 1. 2020 a později nebyla
dosud přijata k použití v EU, a není tudíž možné jejich dřívější
použití (tedy pro účetní závěrku za účetní období končící 31.
prosince 2019).

Tato vzorová účetní závěrka názorně ukazuje dopad prvotní
aplikace standardu IFRS 16 Leasingy na základě plně
retrospektivního přístupu. Příloha 2 ilustruje prvotní aplikaci
IFRS 16 na základě retrospektivního přístupu s kumulativním
dopadem (tzv. cumulative catch-up approach).
Zároveň tato vzorová účetní závěrka nezachycuje dopad
nových a novelizovaných standardů a interpretací, které
nejsou závazně účinné v EU od 1. ledna 2019.
Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené
v souladu s IFRS v podobě vydané radou IASB za účetní
období končící 31. prosince 2019 je k dispozici na
www.iasplus.com.
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com

Rada IASB vydala úpravy IAS 1, které objasňují
klasifikaci závazků
upřesňují, že klasifikaci neovlivňují očekávání, zda účetní
jednotka využije právo odložit vypořádání závazku;
objasňují, že vypořádání označuje převod peněžních
prostředků, kapitálových nástrojů, ostatních aktiv nebo
služeb na protistranu.

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dne 23. ledna
2020 vydala úpravy s názvem „Klasifikace závazků jako
krátkodobé a dlouhodobé (Úpravy IAS 1)“, které poskytují
obecnější přístup ke klasifikaci závazků dle IAS 1 na základě
smluvních ujednání k datu účetní závěrky.



Úpravy IAS 1 nazvané „Klasifikace závazků jako krátkodobé
a dlouhodobé“ se týkají pouze vykazování závazků ve výkazu
o finanční situaci – nikoli tedy částky nebo načasování
zaúčtování jednotlivých aktiv, závazků, výnosů nebo nákladů
či informací, které účetní jednotka o těchto položkách
zveřejňuje. Změny:

Datum účinnosti a přechodná ustanovení



upřesňují, že klasifikace závazků jako krátkodobé
a dlouhodobé by měla vycházet z práv, která existují ke
konci účetního období, a sjednocují znění všech dotčených
odstavců tak, aby odkazovaly na „právo“ odložit vypořádání
závazku o nejméně dvanáct měsíců, a výslovně uvádí, že
klasifikaci závazku by měla ovlivňovat pouze práva, která
existují „ke konci účetního období“;



Změny jsou účinné pro roční účetní období počínající
1. lednem 2022 nebo později a použijí se retrospektivně.
Dřívější použití je povoleno.
Zdroj: www.iasplus.com
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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Úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 přijaty pro použití
v Evropské unii
Dne 15. ledna 2020 Evropská komise přijala úpravy standardů
IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 Reforma referenčních úrokových sazeb
pro použití v Evropské unii. Datum účinnosti úprav v Evropské
unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB
(účetní období začínající dne 1. ledna 2020 nebo později).
Dřívější aplikace je možná.
Úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 byly vydány v reakci na možné
důsledky připravované reformy úrokových sazeb na
mezibankovním trhu (IBOR) na finanční výkaznictví. Úpravy
jsou povinné pro všechny zajišťovací vztahy, které jsou přímo
ovlivněny reformou referenčních úrokových sazeb. Upravují
specifické požadavky na zajišťovací účetnictví tak, aby je účetní
jednotky uplatňovaly za předpokladu, že referenční hodnota
úrokové sazby, na které jsou založené zajišťované peněžní

toky a peněžní toky ze zajišťovacího nástroje, nebude
v důsledku reformy referenčních úrokových sazeb změněna.
Úpravy jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2020
nebo po tomto datu, přičemž je povoleno dřívější použití.
Úpravy se použijí retrospektivně.
O úpravách jsme podrobně informovali v našich Účetních
novinkách v říjnu 2019.
Zdroje: www.iasplus.com
Úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com

Úpravy IAS 1 a IAS 8 přijaty pro použití v Evropské
unii
Dne 29. listopadu 2019 Evropská komise přijala úpravy
standardů IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu „významný“ pro použití
v Evropské unii. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je
stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní
období začínající dne 1. ledna 2020 nebo později). Dřívější
aplikace je možná.

Nová definice pojmu „významný“: Informace jsou významné,
pokud by se mohlo důvodně očekávat, že jejich vynechání,
zkreslení nebo zastření ovlivní rozhodnutí, která činí primární
uživatelé obecné účetní závěrky na základě této účetní závěrky,
jež poskytuje finanční informace o konkrétní vykazující účetní
jednotce.

Úpravy standardů IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní
závěrky a IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech
a chyby byly vydány v říjnu roku 2018.

Definice pojmu „významný“ v IAS 8 byla nahrazena odkazem
na definici pojmu „významný“ v IAS 1. Kromě toho rada IASB
pro zajištění jednotnosti upravila další standardy a Koncepční
rámec, které obsahují definici pojmu „významný“ nebo na
termín „významný“ odkazují.

Definice pojmu „významný“, což je v rámci standardů IFRS
důležitý účetní koncept, společnostem pomáhá při
rozhodování, zda mají být určité informace zahrnuty do účetní
závěrky. Cílem úprav není změnit základní koncepci
významnosti ve standardech IFRS, ale jen zpřesnit její definici.
Hranice významnosti ovlivňující uživatele byla změněna
z „mohla by ovlivnit“ na „mohlo by se důvodně očekávat,
že ovlivní“. Součástí nové definice se stal pojem „zastření“
významných informací nevýznamnými informacemi.

Úpravy se použijí prospektivně pro roční účetní období
začínající 1. ledna 2020 nebo později, dřívější použití je
povoleno.
O úpravách jsme podrobně informovali v našich Účetních
novinkách v prosinci 2018.
Zdroje: www.iasplus.com
Úpravy IAS 1 a IAS 8
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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Změny odkazů na koncepční rámec ve
standardech IFRS byly přijaty pro použití
v Evropské unii
Dne 29. listopadu 2019 Evropská komise přijala Změny odkazů
na koncepční rámec ve standardech IFRS pro použití v Evropské
unii. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako
datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období
začínající dne 1. ledna 2020 nebo později). Dřívější aplikace je
možná.
Společně s novelizovaným Koncepčním rámcem, který nabyl
účinnosti vydáním dne 29. března 2018, rada IASB vydala také
Změny odkazů na koncepční rámec ve standardech IFRS.
Dokument obsahuje úpravy IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS
1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20,
IFRIC 22 a SIC-32.

nový revidovaný Rámec z roku 2018), nebo aby informovala,
že definice ve standardu nebyly aktualizovány pomocí nových
definic obsažených v novelizovaném Koncepčním rámci.
Úpravy, které jsou ve skutečnosti aktualizacemi, jsou účinné
pro roční účetní období začínající 1. ledna 2020 nebo později,
dřívější použití je povoleno.
O novém Koncepčním rámci a souvisejících úpravách odkazů
ve standardech IFRS jsme podrobně informovali v našich
Účetních novinkách v červnu a červenci 2018.
Zdroje: www.iasplus.com
Změny odkazů na koncepční rámec

Ne všechny úpravy však aktualizují znění s ohledem na odkazy
a citace z rámce tak, aby odkazovaly na novelizovaný
Koncepční rámec. Některá znění jsou aktualizována pouze tak,
aby upozornila, na kterou verzi Rámce odkazují (Rámec IASC
přijatý radou IASB v roce 2001, Rámec IASB z roku 2010 nebo

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com

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
23. ledna 2020.
Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly
k 26. lednu 2020 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 standardu IFRS 3 Definice podniku (vydáno v říjnu
2018)
Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv
mezi investorem a jeho přidruženým či společným
podnikem (vydáno v září 2014)
Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako
krátkodobé a dlouhodobé (vydáno v lednu 2020)

Zpráva o schvalování IFRS v EU
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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US GAAP
US GAAP

Ověřte si, jaké aktualizace standardů US GAAP
pro vaši společnost v roce 2020 začnou platit
Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) pravidelně
vydává nové standardy či aktualizace standardů již platných.
Změny v účetních pravidlech vstupují v platnost dle platného
zveřejněného kalendáře pro každou schválenou úpravu či
aktualizaci. Různá data jsou relevantní pro různé typy
společností – veřejné či neveřejné.

Zde máte možnost si ověřit, jaké úpravy musíte v roce 2020
zvážit a implementovat ve vašem výkaznictví.
V případě potřeby vám naši specialisté s implementací
novinek do vašich účetních procesů rádi pomohou.
Gabriela Jindřišková
gjindriskova@deloittece.com

Instituce FASB zveřejnila na svých stránkách seznam všech
doposud přijatých standardů a změn těchto standardů
s uvedením dat jejich platnosti.

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

Deloitte Audit s. r. o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.

Gabriela Jindřišková
gjindriskova@deloittece.com
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Novinky v oblasti zdravotnických prostředků:
nový zákon míří do legislativního procesu
V pondělí 6. ledna 2020 schválila vláda návrh zákona, který
reflektuje evropské nařízení o zdravotnických prostředcích –
Medicinal Devices Regulation (“MDR”), účinné od 26. května
2020, a částečně také evropské nařízení o diagnostických
zdravotnických prostředcích in vitro, účinné od 26. května
2022, do národní legislativy. Součástí toho legislativního
balíčku jsou dále zásadní změny v oblasti regulace reklamy na
zdravotnické prostředky.
Vládní návrh zákona vychází konkrétně z následujících
evropských nařízení: nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických
prostředcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických
zdravotnických prostředcích in vitro.





Informační systém zdravotnických prostředků
MDR zlepší sledovatelnost zdravotnických prostředků
a transparentnost distribučního řetězce zdravotnických
prostředků tím, že bude vyžadovat zveřejnění informací
o prostředcích a klinických a funkčních studiích týkajících
se jejich shody. Údaje budou shromažďovány díky nové
evropské databázi zdravotnických prostředků
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro –
EUDAMED (European Database on Medical Devices),
jejímž prostřednictvím bude zároveň veřejnost
informována o zařízeních uváděných na trh. UDI –
jedinečná identifikace prostředku, jednotné registrační
číslo pro evropský trh, umožní identifikaci každého
konkrétního prostředku na trhu a významně posílí
sledovatelnost a efektivitu činností spojených s dohledem
nad zdravotnickým prostředkem po jeho uvedení na trh.



Vigilance a dozor nad trhem
MDR klade důraz na zajištění dozoru nad výrobou
zdravotnického prostředku a ukládá výrobci povinnost
zavést komplexní systém sledování po uvedení na trh,
zřízený v rámci jejich systému řízení kvality a vycházející
z plánu sledování po uvedení na trh. Národní úprava
v návrhu nového zákona o zdravotnických prostředcích je
zaměřena především na evidenci závažné nežádoucí
příhody nebo na implementaci bezpečnostního
nápravného opatření na území České republiky.

Nový zákon o zdravotnických prostředcích reflektující MDR
Cílem přijetí MDR byl záměr harmonizace regulace
zdravotnických prostředků na evropské úrovni, podobně jako
je tomu v případě léčivých přípravků, za účelem zajištění
bezpečnosti a zvýšení transparentnosti a sledovatelnosti
zdravotnických prostředků v rámci jejich distribuce.
MDR reaguje především na závažné případy závad v jakosti
zdravotnických prostředků, které vedly k ohrožení bezpečnosti
a zdraví pacientů (mediálně známé jsou například případy
vadných prsních implantátů). Harmonizace regulace
zdravotnických prostředků, jejich klasifikace, klinického
hodnocení a vigilance by měla vést ke konzistentnímu
uplatňování společných evropských standardů na jakost
a bezpečnost zdravotnických prostředků v rámci celé
Evropské unie.
MDR je nařízením, má tedy přímý účinek a není jej nezbytné
transponovat do národních právních řádů členských států,
jako je tomu v případě směrnice. Přesto je však nutné národní
legislativu upravit tak, aby byla s MDR v souladu, a doplnit ji
o aspekty, které MDR ponechalo v kompetencích členských
států (např. některá pravidla pro předepisování, výdej,
používání, servis zdravotnických prostředků, kompetence
státní správy v oblasti zdravotnických prostředků, skutkové
podstaty přestupků a související sankce).
Nejzásadnější změny, které MDR přináší:


Klasifikace
Definice zdravotnického prostředku zahrnuje např.
software, nanomateriály, jiná zdravotnická zařízení
a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky či
specifické čisticí prostředky a harmonizuje definici
zdravotnického prostředku v rámci Evropské unie. MDR
může vést k reklasifikaci určitých zdravotnických
prostředků a má širší rozsah než předchozí evropská

právní úprava. MDR dále zavádí postup konzultace před
uvedením na trh u některých vysoce rizikových
zdravotnických prostředků.
Klinická hodnocení
MDR nastavuje vyšší standardy pro klinické zkoušky
zdravotnických prostředků, zavádí databázi klinických
hodnocení zdravotnických prostředků a zdůrazňuje
význam důkazů o bezpečnosti a sledování zdravotnických
prostředků po uvedení na trh za účelem zajištění
bezpečnosti pacientů.

Regulace reklamy na zdravotnické prostředky
Reklama na zdravotnické prostředky nebyla doposud
předmětem specifické regulace jdoucí nad rámec obecných
požadavků na reklamu (např. její soulad s dobrými mravy,
omezení reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, apod.).
Nově bude regulována obdobně, jak je tomu v případě
léčivých přípravků. Do zákona o regulaci reklamy je vkládána
nová specifická úprava pro zdravotnické prostředky
a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Reklamou na
zdravotnické prostředky budou „také všechny formy
informování, průzkumu nebo pobídek, konané za účelem
podpory předepisování, výdeje, prodeje nebo používání
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zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro“, zejména pak například návštěvy
obchodních zástupců u osob oprávněných prostředky
předepisovat, dodávání jejich vzorků či sponzorování setkání
konaných za účelem propagace nebo setkání vědeckých.
Reklamu na zdravotnické prostředky novela dělí na reklamu
cílenou na veřejnost a cílenou na odborníky a pro každý typ
stanovuje specifická pravidla. Některé druhy reklamy zákon
nově zakazuje, například reklamu na zdravotnické prostředky
hrazené z části nebo zcela z veřejného zdravotního pojištění.
Nutno dodat, že zavedení regulace reklamy na zdravotnické
prostředky nemá původ v evropské legislativě.

Změna současného zákona o zdravotnických prostředcích
Aktuální právní úprava obsažená ve stávajícím zákoně č.
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, se mění v tom smyslu, že bude regulovat
toliko diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Jde
o přechodné řešení do doby, než nastane účinnost nařízení
o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, tedy do
26. května 2022.
Tereza Davidová
tdavidova@deloittece.com
Štěpán Kaluha
skaluha@deloittece.com

Exekuce a insolvence z pohledu zaměstnavatele
Exekuce a insolvence zaměstnanců způsobují starosti nejen
jim samotným, ale přinášejí také práci navíc jejich
zaměstnavatelům jako plátcům mzdy. Dopadá na ně totiž
značná administrativní zátěž a povinnosti, které jim ukládají
právní předpisy. Víte, co všechno musíte jako zaměstnavatel
splnit? Jaké sankce vám hrozí, pokud některý z povinných
úkonů neprovedete? a jak se vlastně vypočítá výše srážek,
které musíte provádět?
Nejprve si řekněme, jaký je rozdíl mezi exekucí a insolvencí
(úpadkem dlužníka). Zatímco exekuce je individuální postup
vymáhání pohledávky oprávněného vůči dlužníkovi, insolvence
je vlastně kolektivní způsob řešení, kdy se věřitelé uspokojují
poměrným způsobem. K insolvenci dochází, když se dlužník
dostane do pozice, kdy není schopen plnit své závazky vůči
několika věřitelům, přičemž by hrozilo riziko, že by dlužník
mohl některé věřitele zvýhodnit na úkor ostatních.
S exekutory je důležité spolupracovat
Pokud má zaměstnavatel ve své firmě zaměstnance
zatíženého exekucí, je jeho povinností v první řadě
komunikovat s exekutorem a zodpovědět jeho oprávněné
dotazy. Součinnost, kterou se rozumí především včasné
a správné provádění srážek a poskytování informací, hraje
zásadní roli, neboť její neposkytnutí může být postiženo
pokutou.
Exekutor má právo od zaměstnavatele vyžadovat informace
týkající se konkrétního exekučního řízení, nicméně přesný
okruh údajů, které může vyžadovat, není jasně vymezen.
Co exekutor může a pravděpodobně také bude vyžadovat:






Informace o konkrétním pracovním poměru, ze kterého
má plynout mzda, z níž budou uspokojovány předmětné
nároky
Informace o mzdě a prováděných srážkách ze mzdy
Informace o počtu vyživovaných osob
Informace o případné pracovní neschopnosti

Může se však stát, že exekutor bude vyžadovat také jiné
(někdy s exekucí daného zaměstnance zcela nesouvisející)
informace a zaměstnavatel si nebude jist, zda takové
informace může exekutorovi poskytnout. V takovém případě
je nutné pamatovat na to, že právní předpisy upravující
ochranu osobních údajů dopadají také na tuto situaci
a zaměstnavatel by neměl exekutorovi poskytnout informace,
na jejichž poskytnutí nemá exekutor právo. Pokud si nejste
jistí, zda je možné exekutorem požadovanou informaci
poskytnout, doporučujeme poradit se s odborníkem.
V případě, že máte za to, že exekutor na poskytnutí některých
informací nemá právo, doporučujeme žádost o informace
odmítnout s patřičným vysvětlením, že jste připraveni
exekutorovi potřebnou součinnost poskytnout, avšak dané
informace představují informace, které kvůli ochraně osobních
údajů v dané situaci poskytnout nemůžete.
Sankce
Za nesoučinnost při provádění exekuce si zaměstnavatel
může „vysloužit“ nezanedbatelné sankce. Jaké? Může dojít
k uložení pořádkové pokuty, povinnosti nahradit vzniklou újmu
nebo i ke vzniku trestní odpovědnosti za trestný čin maření
výkonu úředního rozhodnutí.
Co je možné exekučně postihnout?
Pravidlo je relativně jednoduché. Exekučně nelze postihnout
částky, které byly zaměstnanci poskytnuty jako náhrada
nákladů vzniklých při výkonu práce. Přesto v praxi někdy
dochází k nedorozuměním, neboť exekutoři se v některých
případech snaží postihnout částky, které exekučně postihnout
nelze.
Příklady částek, které postihnout lze: náhrada mzdy, peněžitá
pomoc v mateřství, důchody, odstupné, náhrada za ztrátu na
výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti (např.
při pracovním úrazu)
Co postihnou nelze: cestovní náhrady, náhrady jiných výdajů
zaměstnance souvisejících s výkonem práce
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Nezabavitelná částka a jak se vypočítávají srážky
Jak se vlastně určí, kolik peněz zaměstnanci v exekuci ze mzdy
zůstane? Postup, jak k této částce dojít, je výslovně upraven
právními předpisy.
1. Nejprve se z čisté mzdy zaměstnance odečte tzv. (základní)
nezabavitelná částka. To je částka, která nesmí být
zaměstnanci sražena. Její výše se rovná úhrnu dvou třetin
součtu částky životního minima jednotlivce (aktuálně 3410
Kč) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu
osobu v nájmu v obci s 50 000 až 99 999 obyvateli
(aktuálně 6233 Kč) a jedné čtvrtiny takové částky na
každou osobu, které musí dlužník poskytovat výživné.
2. Zbylá částka se zaokrouhlí směrem dolů na částku
dělitelnou třemi.
3. První třetina z této částky zůstane povinnému.
4. Druhá třetina z této částky se srazí na přednostní
pohledávky, pokud jsou – v opačném případě zůstane
dlužníkovi. Výčet přednostních pohledávek je taxativně
uveden v zákoně.
5. Třetí třetina z této částky se srazí na zbývající přednostní
pohledávky (pokud jsou a nestačila druhá třetina)
a všechny ostatní pohledávky.
Pozor! Pokud je čistá mzda po odečtení (základní)
nezabavitelné částky a zaokrouhlení větší než dvojnásobek
součtu částky životního minima jednotlivce a částky
nominativních nákladů na bydlení pro jednu osobu – aktuálně
19 286 Kč –, srazí se vše nad tuto částku bez omezení.
Změna zaměstnavatele
V případě změny pracovního místa se povinnost provádět
srážky ze mzdy v praxi přirozeně přesune na nového
zaměstnavatele. Ten má povinnost vyžádat si od přijatého
zaměstnance potvrzení vystavené předchozím

zaměstnavatelem a v případě, že zjistí, že u nastoupivšího
zaměstnance bylo nařízeno provádění srážek ze mzdy,
neprodleně oznámí, že u něj takový zaměstnanec nastoupil.
Předchozí zaměstnavatel je zase povinen vystavit výše
zmíněné potvrzení, dále oznámit, že u něj přestal povinný
zaměstnanec pracovat, a zaslat vyúčtování provedených
srážek a informace o pohledávkách.
Insolvenční řízení má přednost před exekučním
Pokud se člověk dostane do situace, kdy není schopen své
dluhy splácet, může podat insolvenční návrh. Dnem
doručením insolvenčního návrhu se zahajuje insolvenční
řízení, přičemž od tohoto okamžiku se provádění exekucí
pozastavuje. Po zahájení insolvenčního řízení tak nelze
exekuci vykonat a v případě, že bude v insolvenčním řízení
rozhodnuto o úpadku zaměstnance, exekuci už nebude
možné ani nařídit či zahájit.
Poté, co insolvenční soud vydá své rozhodnutí, v němž
schvaluje oddlužení zaměstnance (jeden ze způsobů řešení
úpadku) plněním splátkového kalendáře, nařídí plátci mzdy (či
jiného příjmu), aby prováděl srážky. Takové rozhodnutí
insolvenční soud doručí také do vlastních rukou plátce mzdy.
Práva a povinnosti plátce mzdy jsou pak podobné jako
u exekuce. Zaměstnavatel je především povinen poskytovat
součinnost ve formě spolupráce při výplatě mzdy. Je však
důležité zmínit, že zaměstnavatel není povinen poskytnout
insolvenčnímu správci součinnost při zjišťování dlužníkova
majetku, neboť to se provádění srážek ze mzdy nijak netýká.
Jan Procházka
jprochazka@deloittece.com
Roman Fabiánek
rfabianek@deloittece.com

E-shop musí klientovi zaplatit odškodné za únik
přihlašovacích údajů
Soud v případu uživatele, který žaloval poskytovatele českého
e-shopu za únik přihlašovacích a identifikačních údajů, dospěl
k rozsudku a přiznal žalující straně finanční odškodnění.
V oblasti ochrany osobních údajů se dále věnujeme návrhu
metodiky Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice
správného provedení posouzení činnosti zpracování na
ochranu osobních údajů či důležitému Evropskému judikátu
ohledně limitů sledování zaměstnanců zaměstnavatelem.

Odškodnění za uniklé heslo
Internetový server Lupa.cz informoval o případu uživatele
českého internetového obchodu, který se domáhal přiznání
soudního odškodnění za únik přihlašovacích a identifikačních
údajů vůči provozovateli serveru.

Z původně žalované částky 125 tisíc korun musí obchod
zaplatit 10 tisíc korun a soudem stanovenou náhradu nákladů
řízení. Podle soudu došlo k porušení uživatelova práva na
informační sebeurčení. Zbytek požadované částky Městský
soud v Praze žalobci nepřiznal s odůvodněním, že to byl
žalobce, kdo umocnil rozsah nepříznivých důsledků úniku
hesel tím, že je používal i u jiných služeb.
Rozsudek není precedentní. V jiných případech bude zcela
jistě záležet na konkrétních okolnostech a důkazech k případu
a výše vysouzené částky, délka a náklady vedení sporu
pravděpodobně nevytvářejí dostatečnou motivaci
k podobným žalobám. Změna by případně mohla nastat
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v budoucnu se zavedením tzv. hromadných žalob, nicméně ty
české právo zatím nezná. Případ nám však připomíná, že
v případě jeho porušení i GDPR umožňuje soukromoprávní
vymáhání náhrady újmy na straně dotčených osob.

Metodika ÚOOÚ k provádění DPIA
Nařízení GDPR zavedlo pro správce osobních údajů zcela
novou povinnost, a to provádět ve stanovených případech
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů („DPIA“). Po
předchozím zveřejnění pravidel k identifikaci případů, kdy je
DPIA potřeba provést (psali jsme v březnovém
a červencovém vydání zpravodaje TechLaw), nyní Úřad pro
ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) předložil k veřejné diskusi
na svých webových stránkách návrh metodiky k samotnému
provádění DPIA.
Účelem DPIA je včasná prevence možných negativních
dopadů zpracování osobních údajů, a to prostřednictvím
vyhodnocení možných rizik a zavedení přiměřených
a účinných technických a jiných opatření. Z uvedeného je tedy
patrné, že takové posouzení je prováděno před zahájením
samotného zpracování. Pokud se na správce povinnost
provedení DPIA skutečně vztahuje, podléhá správce rovněž
povinnosti veškerou dokumentaci k DPIA uchovat pro účely
případné kontroly.
Jak postupovat při provádění DPIA?
ÚOOÚ rozdělil proces vyhotovení DPIA do 4 etap, které
směřují k náležitému splnění této povinnosti.
1.

2.
3.

4.

Správce by měl začít shromážděním informací
o zpracování osobních údajů a měl by sestavit popis
zpracování a jeho účelu.
Další etapou je určení, zda se povinnost vypracovat DPIA
na správce vztahuje.
Třetí etapa je nejobsáhlejší, jelikož spočívá v samotném
vypracování DPIA. Tuto etapu ÚOOÚ rozdělil na 8 částí,
do kterých mimo jiné spadá posouzení nezbytnosti
a přiměřenosti zpracování z hlediska účelů, posouzení
rizik pro práva a svobody subjektů údajů, monitorování
a aktualizace DPIA nebo také opatření stanovisek
zástupců subjektů údajů, nezávislých odborníků
a pověřence pro ochranu osobních údajů (pokud byl
jmenován). Posouzení rizik pro práva a svobody
doporučuje ÚOOÚ provést v 6 krocích, mezi které patří
zejména identifikace primárních a sekundárních aktiv
(např. zpracované informace, nosiče dat atd.), určení
„zranitelnosti“ subjektů údajů (např. hrozby vyvolané
zastaralostí technologií, nedostatečnou ochranou dat
nebo aktiv apod.), určení hrozeb (např. poškození
technického vybavení, neoprávněný přístup k údajům
atd.) a také určení možného rizika.
Za čtvrtou a zároveň závěrečnou etapu ÚOOÚ
označuje monitorování dodržování opatření a pravidelné
revize DPIA. K tomuto účelu má správce vypracovat
harmonogram kontrol.

Judikát ESLP: sledování zaměstnanců a právo na soukromí
K Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) se dostal
zajímavý případ sledování zaměstnanců pomocí průmyslových
kamer. Zaměstnavatel, konkrétně španělský řetězec
supermarketů, při provádění inventury zjistil, že se mu ztratilo
zboží v celkové hodnotě několika desítek tisíc EUR. Aby se
dopátral, jak k tomu došlo, nainstaloval do své provozovny
několik kamer, přiznaných i skrytých, přičemž zaměstnance
upozornil pouze na ty přiznané. Po deseti dnech došel
zaměstnavatel ke zjištění, že zboží systematicky kradli někteří
zaměstnanci, se kterými byl následně pracovní poměr
ukončen. Někteří z těchto zaměstnanců se poté domáhali
vyslovení neplatnosti výpovědi a celý spor se dostal až k ESLP.
Ten ve svém rozhodnutí zmíněné sledování poměřoval
s právem na soukromí zaměstnanců, které zde mohlo být
narušeno. Soud konstatoval, že ačkoliv je zaměstnavatel
obecně povinen zaměstnance informovat o všech
nainstalovaných kamerách, kterými je sledoval, existovaly zde
spravedlivé důvody, proč tak neučinil, zejména s přihlédnutím
k velkému rozsahu krádeží, důvodnosti podezření a faktu, že
zjistit pachatele těchto krádeží by jiným způsobem bylo skoro
nemožné. Zaměstnanci byli navíc sledováni pouze po
omezenou dobu deseti dnů a záběry z kamer viděl pouze
úzce omezený okruh lidí. Soud také poznamenal, že
zaměstnanci měli i jiné možnosti obrany (například místní
orgán pro ochranu osobních údajů), které ale nevyužili. Soud
tedy dospěl k názoru, že takovéto sledování zaměstnanců je
v souladu s právem.
Rozsudek je relevantní i pro Českou republiku a doplňuje sérii
jiných rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ohledně
limitů sledování zaměstnanců zaměstnavatelem.
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Kontakty
Máteli zájem o další informace ohledně služeb poskytovaných společností Deloitte v České republice, obraťte se prosím na odborníky
z právního oddělení:
Deloitte Legal s.r.o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika

Tel.: +420 246 042 100
www.deloittelegal.cz
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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