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Daňové novinky  

Aktuá lně  

COVID-19: Stabilizační balíček II, přehled 

stávajících opatření pro daňové poplatníky 

a úvěrový program COVID 
 

Vláda zveřejnila další opatření pro daňové poplatníky 

a podnikatele v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie 

koronaviru (tzv. stabilizační a liberalizační balíček II). Část 

těchto návrhů podléhá schválení v Parlamentu, který by měl 

návrhy projednávat ve stavu legislativní nouze. Pro velké 

a střední podniky prozatím nebyla schválena zásadní opatření 

v oblasti daní. Většina změn se týká odkladu placení daní na 

rok 2021 či promíjení různých sankcí, ale efektivně nejde 

o žádné promíjení daňové povinnosti. Jako účinná pomoc 

podnikatelům se však jeví částečné proplácení mzdy – 

tzv. kurzarbeit či poskytování úvěrů. 

Vládní návrh z 23. 3. 2020 obsahuje tyto úlevy 

Změny budou projednány Parlamentem v režimu legislativní 

nouze dne 24. 3. 2020. 

Prominutí červnové zálohy k dani z příjmů 

 Ministerstvo financí (MF) vydá plošné rozhodnutí 

o prominutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických 

osob splatné k 15. 6. 2020. Upozorňujeme, že toto 

rozhodnutí se tak netýká záloh splatných k 15. 3. 2020 

(kde je však eventuálně možné zpětné zrušení zálohy). 

 

Prominutí dalších sankcí a poplatků 

 Dále MF promine plošně sankce z pozdního podání 

přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (a to i zpětně) až 

na 31. 7. 2020, a promine další sankce, jako například i ty, 

které má v působnosti celní správa. Dále MF slibuje 

prominout některé další správní poplatky. 

 

Možnost zpětného uplatnění ztráty za 2020 

 MF by mělo vypracovat legislativní návrh pro zpětné 

působení daňové ztráty – tzn., že daňovou ztrátu za rok 

2020 by bylo možné uplatnit proti daňové povinnosti za 

rok 2018 a 2019 (zřejmě prostřednictvím dodatečného 

daňového přiznání). Toto opatření jde tedy do budoucna 

a projeví se v cash-flow daňových poplatníků případně až 

v roce 2021. 

 

Návrh na odložení EET 

 Vláda schválila, že se odloží povinnosti vyplývající 

z elektronické evidence tržeb do 3 měsíců po skončení 

nouzového stavu. 

 

Možné osvobození od cla pro dovoz vybraných zdravotnických 

prostředků 

 MF dále požádá Evropskou komisi o výjimku osvobodit od 

cla dovozy zdravotnických prostředků (výlučně určených 

pro boj a opatření v rámci COVID). 

 

Program Antivirus (tzv. kurzarbeit) – stávající režimy A a B byly 

doplněny o režimy C, D, E 

 Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada 

mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 

60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli 

bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady 

mzdy. 

 Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům 

z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. 

Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí 

krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy 

COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy 

nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. 

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % 

vyplacené mzdy. 

 Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z 

důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části 

zaměstnanců. Významnou částí je míněno zejména 30 % 

zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části 

dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo 

platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. 

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % 

vyplacené náhrady mzdy. 

 Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, 

služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku 

karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) 

u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody 

prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších 

opatření majících prokazatelně vliv na dodávky 

zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena 

zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut 

příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. 

 Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích 

a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku 

karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR 

i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena 

zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude 

poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. 

 

Návrh na odpuštění odvodů živnostníkům na důchodové 

a zdravotní pojištění 

 Do výše min. odvodů a na dobu 6 měsíců (březen−srpen). 

Týká se hlavní i vedlejší činnosti. Celkově se tak bude 

jednat o přibližně 30.000 Kč na OSVČ. 

 

Návrh na rozšíření ošetřovného 

 Pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem 

stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou  

Aktuálně 
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uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou 

mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi 

do 13 let. Změna byla projednána Parlamentem v režimu 

legislativní nouze dne 24. 3. 2020. 

 

Finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné 

 Bude vyplácen osobám samostatně výdělečně činným, 

které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče 

o děti. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 

14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují 

o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá 

druhý člen rodiny. 

 

Podpora podnikatelů zvýhodněnými úvěry a dotacemi 

 Vláda v návaznosti na velký zájem o bezúročné 

a bezplatné provozní úvěry poskytované ČMZRB (úvěr 

COVID), jejichž příjem žádostí je nyní uzavřen, již 

v minulém týdnu (19. 3. 2020) schválila další podporu 

malým a středním podnikatelům a živnostníkům, a to ve 

formě záruk za úvěry u komerčních bank a příspěvku na 

úhradu úroků. Na tento záruční program (COVID II) je 

vyčleněno 5 mld. Kč což předpokládá 30−35 mld. Kč 

poskytnutých úvěrů podnikatelům od komerčních bank. 

Zaručený úvěr bude možné využít na úhradu provozních 

výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-

odběratelské faktury, materiál, zásoby apod. Vyhlášení 

příjmu žádostí se očekává v následujících dvou týdnech 

(tj. začátek dubna 2020). Minimální výše úvěru je 

očekávána od 10 000 Kč, záruka za úvěr ve výši 80 % 

komerčního úvěru po dobu tří let je zvažována pro úvěry 

od 500 000 Kč do 15 mil. Kč. Podrobné podmínky záruk 

budou zveřejněny na stránkách ČMZRB. 

 Nově vláda (23. 3. 2020) oznámila také, že připraví 

program na další záruky, které bude poskytovat EGAP, 

a budou určeny i „větším“ podnikatelům. To předpokládá 

dalších 330 mld. Kč poskytnutých úvěrů pomocí těchto 

záruk. Detaily budou zveřejněny v následujících dnech. 

 Vláda již dříve uvedla, že může vyčlenit na přímou podporu 

až 100 mld. Kč a další objem záruk pro úvěry v takové výši, 

které umožní poskytnout až 900 mld. Kč úvěrů. 

 Současně vláda schválila 200 mil. Kč ve formě dotace na 

investiční projekty určené pro výrobu zdravotních 

pomůcek pro boj s koronavirem a dalších 300 mil. Kč pro 

projekty zaměřující se na vývoj zdravotních nástrojů, 

technologií a zařízení související s koronavirem. 

 V neposlední řadě ministerstva a jejich agentury otevřely 

ještě před vznikem situace s koronavirem desítky 

dotačních programů (národních či z EU fondů), které jsou 

zaměřeny na projekty v oblasti výzkumu, vývoje, IT, úspory 

energií, marketingu, nakládání s odpady a další a dotace 

jsou určeny jak na provozní, tak i investiční náklady ve výši 

25-70 % dle typu programu. 

 

Připomínáme, že v rámci I. balíčku vláda již schválila: 

 Plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani 

z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku 

z prodlení do 1. července 2020. Zde připomínáme, že se 

nejedná o posunutí lhůty, jak je někdy interpretováno, což 

může mít vliv na různé další oblasti. 

 Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech 

případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá 

o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání daně 

a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem včetně 

promíjení těchto sankcí dle pokynu GFŘ D-44. 

 Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního 

hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem 

a 31. červencem 2020, a dále individuální prominutí 

pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období 

od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána 

spojitost s koronavirem. 

 Plošné promíjení správního poplatku (za žádost 

o prominutí a posečkání) 

 Tolerance při pokutování u zavedení třetí a čtvrté vlny 

elektronické evidence tržeb od 1. května 2020 

 

Připomínáme také další možnosti, které mohou přispět 

k efektivnímu řešení současných problémů (současný daňový 

řád je již nabízí): 

 Institut snížení hrazených záloh na daňové povinnosti 

včetně úplného zrušení, a to i zpětně 

 Prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, 

čímž fakticky dochází také k prodloužení lhůty splatnosti 

daně (až o 3 měsíce navíc, případně až na 10 měsíců od 

konce zdaňovacího období, pokud předmětem daně jsou 

i zahraniční příjmy) 

 Odklad splatnosti daní či nastavení splátkového kalendáře 

– tzv. posečkání (s pozitivním dopadem na redukci úroků 

z 14 % plus repo na 7 % plus repo, který lze navíc 

i promíjet) 

 Určité možnosti nabízí také současná úprava sociálního 

a zdravotního pojištění 

 Možnosti promíjení dle současného pokynu, kdy 

mimořádné důvody obvykle mohou vést k redukci 

případných sankcí (včetně promíjení nad rámec pokynu) 

 

Finanční úřady by měly uplatňovat maximální vstřícnost 

a toleranci v situaci, kdy rozhodnutí závisí na správním 

uvážení. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že pro úspěšné prominutí 

je mnohdy nezbytné naplnit řadu podmínek stanovených 

v podmínkách promíjení (např. neexistence nedoplatku, dobrá 

daňová morálka v minulosti). 

Pro úplnost také uvádíme, že lze požádat stát o náhradu 

škody vyplývající z přijatých opatření. Případnou žádost je 

potřeba podat do 6 měsíců od vzniku škody. V této věci je pak 

nezbytné škodu a souvislost prokázat, a je otázkou, jak 

k takové žádosti bude stát, potažmo soudy, přistupovat. 

S ohledem na aktuální situaci Vám doporučujeme hledat co 

možná nejvhodnější řešení individuálně pro každou situaci. 

V případě dotazů vztahujících se k této oblasti se na nás 

neváhejte obrátit. 

Alena Wágner Dugová 

adugova@deloittece.com 

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com 

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

https://www.dreport.cz/blog/tax-alert-covid-19-stabilizacni-balicek-pro-danove-poplatniky/
mailto:adugova@deloittece.com
mailto:ttomanova@deloittece.com
mailto:antoweber@deloittece.com
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Přímé da ně  

SDEU rozhodl o nároku na uplatnění 

daňových ztrát za předcházející období 

po převodu daňové rezidence 
 

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 27. února 2020 

rozhodnutí o předběžné otázce v případu AURES (C-405/18), 

kterou mu předložil Nejvyšší správní soud České republiky 

v roce 2018. SDEU došel k závěru, že daňové ztráty vzniklé 

v jiném členském státě EU by neměly být zohledněny v jiné 

zemi poté, kdy do tohoto státu společnost převedla místo 

svého vedení.  

Situace 

Daňovým poplatníkem byla v tomto případě společnost, která 

byla nizozemským daňovým rezidentem a v roce 2007 jí 

v Nizozemsku vznikla ztráta ve výši 2,7 mil. eur. V roce 2008 

založila pobočku (stálou provozovnu) v České republice. 

V roce 2009 daňový poplatník převedl místo svého 

skutečného vedení na adresu české pobočky a následně také 

převedl své daňové rezidentství do České republiky. Daňový 

poplatník si ponechal sídlo a registraci v obchodním rejstříku 

v Nizozemsku.  

V roce 2012 daňový poplatník požádal český finanční úřad 

o uplatnění daňových ztrát dosažených v Nizozemsku za rok 

2007. Česká daňová správa tento odpočet zamítla. Podle 

českého vnitrostátního práva lze převádět a uplatňovat 

v dalším zdaňovacím období pouze ztráty vzniklé v České 

republice. Zákon obecně neumožňuje přesouvat do ČR ztráty 

z jiného členského státu EU.  

Na základě domácího soudního řízení požádal Nejvyšší správní 

soud České republiky SDEU o předběžné rozhodnutí, zda:  

1. princip svobody usazování v článku 49 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (TFEU) zahrnuje přemístění 

místa skutečného vedení společnosti z jednoho členského 

státu do druhého, a  

2. pokud ano, zda se společnost může na toto ustanovení 

odvolávat, aby si nárokovala uplatnění daňové ztráty, která 

jí před tímto přemístěním vznikla v jiném členském státě, 

v němž si tato společnost ponechává své sídlo.  

 

Rozhodnutí SDEU 

V první otázce SDEU rozhodl, že přemístění místa skutečného 

vedení společnosti do jiného členského státu EU, aniž by tento 

převod ovlivnil status společnosti jako společnosti založené 

podle nizozemského práva, spadá pod princip svobody 

usazování. 

Pokud jde o druhou otázku, SDEU upozornil, že možnost 

odečítat ztrátu ze zdanitelného zisku v následujících 

zdaňovacích obdobích představuje daňové zvýhodnění. 

Z tohoto důvodu zákony členského státu (České republiky), 

které odpírají společnosti, jež převedla své místo skutečného 

vedení, právo na použití ztrát vzniklých během rezidentství 

v jiném členském státě EU v předcházejícím období, vedou 

k odlišnému zacházení s touto společností a se společností, 

která byla vždy rezidentem v České republice a která si ztráty 

vzniklé v předcházejícím období odečítat může. Tato pravidla 

mohou odradit společnosti od převodu místa skutečného 

vedení do jiného členského státu EU, a tudíž mohou být 

v rozporu se svobodou usazování, pokud nejde o případy, 

které nejsou objektivně srovnatelné, nebo pokud nemohou 

být tato pravidla odůvodněna veřejným zájmem, který má 

přednost. SDEU rozhodl, že svoboda usazování nebyla 

v tomto případě porušena, protože situace společností, 

kterým vznikla ztráta v jiném členském státě EU, není 

srovnatelná se situací společností, které žádnou činnost 

v jiném členském státě nevyvíjejí.  

SDEU je toho názoru, že jelikož hostitelský členský stát 

(v tomto případě Česká republika) nemá daňovou pravomoc 

nad zdaňovacím obdobím, v němž ztráty mimo tento členský 

stát vznikly, pozice společnosti, která převedla místo 

skutečného vedení na hostitelský stát, není srovnatelná 

s pozicí společnosti, jejíž zisky podléhají daňové jurisdikci 

hostitelského členského státu ve zdaňovacím období, v němž 

ztráty vznikly. Kromě toho lze česká pravidla zdůvodnit cílem 

zamezit riziku dvojího odpočtu ztrát. 

Soud došel k závěru, že svoboda usazování nevyžaduje, aby 

hostitelský členský stát vzal v úvahu daňové ztráty vzniklé 

společnosti předtím, než převede svou daňovou rezidenci do 

tohoto státu. 

SDEU potvrdil, že TFEU společnostem obecně nezaručuje, že 

převod místa vedení z jednoho členského státu EU do jiného 

členského státu EU bude daňově neutrální.  

Celé rozhodnutí v případu AURES (C-405/18) si můžete přečíst 

na webových stránkách SDEU. 

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com 

 

Přímé daně 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0405&from=EN
mailto:ttomanova@deloittece.com
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Kalkulované výdaje nelze využít v rámci 

konstrukce výpočtu odčitatelné položky 

na výzkum a vývoj 
 

Krajský soud v Hradci Králové rozhodoval o oprávněnosti 

výpočtu výše odčitatelné položky na výzkum a vývoj („VaV“) 

prostřednictvím tzv. kalkulovaných výdajů. Podle soudu zákon 

o daních z příjmů („ZDP“) vyžaduje použití výdajů skutečně 

vynaložených a neumožňuje pro účely kalkulace odčitatelné 

položky na VaV ocenit vlastní náklady projektu VaV na základě 

kalkulace výroby, která je běžná při oceňování zásob 

vytvořených vlastní činností. 

Plátce daně si v kontrolovaném období pro účely ocenění 

osobních nákladů stanovil kalkulovanou výši ocenění každé 

odpracované hodiny na projektu VaV, a to v podobě 

průměrné hodinové sazby mzdových nákladů. Prakticky byly 

osobní náklady vyčísleny jako součet odpracovaných hodin 

pracovníků konstrukce, technologie a výroby vynásobený 

průměrnou hodinovou sazbou včetně pojištění v daném roce. 

Plátce daně tak využil možnosti dané vyhláškou o účetnictví 

pro kalkulaci vlastních nákladů na základě kalkulace výroby.  

Správce daně při daňové kontrole tento způsob kalkulace 

výdajů neuznal. Plátce daně se v rámci soudního řízení bránil 

mimo jiné i skutečností, že pokud by bylo počítáno 

s průměrnou hodinovou sazbou vypočtenou ze skutečných 

mezd pouze těch zaměstnanců, kteří se podíleli na realizaci 

projektů VaV, byla by tato částka vyšší, a tudíž v konečném 

důsledku nedošlo k fiskální újmě státu. 

Krajský soud dal ale za pravdu správci daně, přičemž své 

rozhodnutí odůvodnil skutečností, že ZDP vyžaduje stanovení 

výše odpočtu na VaV na základě skutečné výše mzdových 

nákladů toho kterého zaměstnance v jednotlivých měsících 

a že kalkulovaný výdaj nemůže být považován za výdaj 

skutečně vynaložený. 

Luděk Hanáček, 

lhanacek@deloittece.com 

Jakub Vrkoč 

jvrkoc@deloittece.com 
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Nepřímé daně  

Přehled novinek 
 

Novely zákona o DPH 

Ministerstvo financí předalo do vnějšího připomínkového 

řízení novelu zákona o DPH, která by mohla od ledna příštího 

roku zásadně změnit pravidla pro dodávání zboží formou 

zasílání. Novela by měla cílit především na zboží z dovozu do 

vlastní hodnoty 150 eur a na zboží prodávané v rámci 

Evropské unie osobami ze třetích zemí. Novela je teprve na 

samém začátku legislativního procesu. 

Další novela zákona o DPH, která měla již od 1. ledna 2020 

zavést nová pravidla pro intrakomunitární obchod, nebyla 

doposud schválena ani Poslaneckou sněmovnou. 

Informace Generálního finančního ředitelství 

V souvislosti se snížením sazby DPH u vybraných plnění od 

1. května 2020 vydalo GFŘ informaci blíže komentující některé 

dotčené oblasti. Rozsáhle se v ní vyjadřuje k aplikaci 10% 

sazby daně u restauračních služeb, popisuje podmínky pro 

uplatnění této sazby u digitálních publikací či u dodání teplé 

vody prostřednictvím vodovodu. Ve všech zmiňovaných 

případech zastává GFŘ extenzivní interpretaci zákona o DPH, 

která dle našeho názoru není v souladu s jeho doslovným 

zněním. 

Fyzickým osobám ze třetích zemí, které vyvezou jimi 

nakoupené zboží z Evropské unie, by měla být dle §84 zákona 

o DPH příslušnými prodejci vracena za určitých okolností daň 

z přidané hodnoty. Nová informace GFŘ upozorňuje na to, že 

doposud zaběhnuté postupy se mohou měnit, neboť celní 

úřady potvrzují výstup zboží z Evropské unie elektronicky. 

Judikatura SDEU 

Soudní dvůr v případu C-48/19 X GmbH posuzoval otázku 

aplikace osvobození od DPH u služeb poskytovaných na 

zákaznické infolince. Zájemce mohl s operátory diskutovat svůj 

zdravotní stav a operátoři mu poskytovali příslušná zdravotní 

doporučení. Dle Soudního dvora způsob komunikace nehraje 

roli, služby mohou být za splnění obecných podmínek DPH 

legislativy osvobozeny jako lékařská péče. 

Dočasné přidělení zaměstnanců dle zákoníku práce 

podléhá DPH 

V polovině března potvrdil Soudní dvůr EU, že dočasné 

přidělení zaměstnanců k výkonu práce za náhradu nákladů je 

předmětem daně z přidané hodnoty. Těžko tak může být 

nadále zachován dosavadní přístup v ČR, kdy někteří plátci 

danou transakci vnímají jako nepodléhající DPH, pokud je 

zaměstnanec přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli 

na základě ustanovení zákoníku práce. Tato informace je 

právě v této době mimořádných ekonomických opatření velmi 

důležitá, neboť k přidělování zaměstnanců k výkonu práce u 

jiného zaměstnavatele dochází ve zvýšené míře. 

Tomáš Brandejs 

tbrandejs@deloittece.com 

Nepřímé daně 

mailto:tbrandejs@deloittece.com
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Mezinárodní z daně ní  

Krátce z mezinárodního zdanění 
 

SDEU rozhodl, že belgická daň z transakcí s cennými papíry 

není v rozporu s právními předpisy EU 

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dne 30. ledna 2020 vydal 

rozhodnutí v případu (C-725/18) projednávaném belgickým 

Ústavním soudem v roce 2018, v němž dospěl k závěru, že 

legislativní změny belgické daně z transakcí s cennými papíry 

provedené v roce 2017 nejsou v rozporu s právem Evropské 

unie. Belgie zavedla daň z transakcí s cennými papíry v roce 

2007. Tato daň se vztahuje na transakce (tj. nákupy a prodeje 

akcií, zaměstnanecké opce na akcie, ostatní finanční nástroje 

apod.) prováděné v Belgii a zahrnující belgické i zahraniční 

finanční prostředky. Od 1. ledna 2017 této dani nově 

podléhají rovněž transakce prováděné rezidenty Belgie 

prostřednictvím profesionálních finančních zprostředkovatelů 

provozujících činnost mimo území Belgie. V takových 

případech musí rezident Belgie, jenž vydal pokyn k provedení 

transakce, uhradit daň z transakcí s cennými papíry (a podat 

příslušné daňové přiznání), poněvadž Belgie nemůže 

povinnosti, které zakládá belgické právo, u zahraničních 

zprostředkovatelů vymáhat. V daném případě plátce daně 

argumentoval tím, že novela právních předpisů odrazuje 

belgické emitenty od využívání zahraničních 

zprostředkovatelů, protože angažování těchto subjektů pro ně 

znamená zvýšené riziko, náklady i dodatečnou administrativní 

zátěž. SDEU posoudil kompatibilitu daného opatření se 

svobodou poskytovat služby podle článku 56 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) a dospěl k závěru, že 

situace, kdy rezident Belgie využije služby belgického 

zprostředkovatele, je srovnatelná se situací, kdy rezident 

Belgie využije služby zahraničního zprostředkovatele.  

EU rozšiřuje seznam nespolupracujících jurisdikcí  

Dne 18. února 2020 aktualizovala Rada Evropské unie unijní 

seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, kdy na 

tzv. černou listinu (viz Příloha I) přidala čtyři jurisdikce 

(Kajmanské ostrovy, Palau, Panamu a Seychelskou republiku). 

Tyto země nesplnily svůj závazek provést ve stanoveném 

termínu daňové reformy. V současné době je na černé listině 

zemí celkem 12 jurisdikcí, kromě výše uvedených také 

Americká Samoa, Fidži, Guam, Omán, Samoa, Trinidad 

a Tobago, Americké Panenské ostrovy a Vanuatu. V Příloze II 

(tzv. šedá listina) jsou uvedeny jurisdikce, u nichž kroky 

nezbytné ke splnění závazků dosud probíhají. Mezi tyto země 

patří Anguilla, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Botswana, 

Svazijsko, Jordánsko, Maledivy, Mongolsko, Maroko, Namibie, 

Svatá Lucie, Thajsko a Turecko. Rada Evropské unie uvedla, že 

Přílohy I a II by neměly být aktualizovány častěji než dvakrát za 

rok, a očekává, že k další aktualizaci dojde v říjnu 2020.  

Nizozemsko: otázky a odpovědi ohledně předběžných 

konzultací týkajících se rozhodnutí s mezinárodním 

aspektem 

Dne 25. února 2020 vydala finanční správa dokument 

obsahující otázky a odpovědi ohledně nového nařízení 

z července 2019, které upravuje dohled nad 

(zprostředkujícími) holdingovými společnostmi a společnostmi 

poskytujícími služby ve skupině. Mezi nejvýznamnější body 

tohoto dokumentu patří kupříkladu následující:  

 Při podání přiznání k dani z příjmů právnických osob 

mohou zmíněné společnosti zaškrtnout, že požadují 

rozhodnutí finanční správy ohledně určité daňové 

záležitosti v rámci příslušného zdaňovacího období. Do 

působnosti nařízení nespadají situace, kdy se rozhodnutí 

vyžaduje pouze na jedno zdaňovací období.  

 Do působnosti nařízení nespadají dohody o vyrovnání 

v případě aplikace režimu participation exemption, 

poněvadž tým odpovědný za mezinárodní předběžná 

daňová rozhodnutí není oprávněn činit rozhodnutí týkající 

se těchto dohod.   

 Není možné vyžadovat jakékoliv předběžné konzultace 

ohledně mezinárodních daňových rozhodnutí, pokud je 

hlavním nebo jedním z hlavních cílů interpretace snížit 

nizozemskou nebo zahraniční daň. Toto pravidlo se 

vztahuje na daň z příjmů právnických osob, srážkovou daň 

z dividend a jakoukoliv jinou daň.  

 Rozhodnutí lze vyžadovat v souvislosti s mezinárodními 

aspekty daně z příjmů právnických osob, srážkové daně 

z dividend, daňových smluv a jiných regulací zamezujících 

dvojímu zdanění.  

 Rozhodnutí nelze vyžadovat u transakcí, jejichž účastníky 

jsou rezidenti zemí s nízkým zdaněním, tj. kde sazba daně 

dosahuje méně než 9 %, nebo rezidenti ze zemí 

uvedených na černé listině EU. Toto pravidlo rovněž platí 

v případě, že Nizozemsko uzavřelo s jakoukoliv z výše 

uvedených zemí smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.  

 Předběžné daňové rozhodnutí lze udělit pouze v případě, 

že existuje dostatečná spojitost s Nizozemskem. 

Holdingové společnosti mohou předběžné daňové 

rozhodnutí obdržet pouze tehdy, pokud skutečné 

ekonomické činnosti vykonávají v Nizozemsku. Pomocné 

nebo administrativní činnosti nejsou považovány za 

dostačující.  

Mezinárodní zdanění 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-725%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=4101598
https://www.consilium.europa.eu/media/42596/st06129-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42596/st06129-en20.pdf


Daňové novinky – dReport březen 2020 

2018 

 
 

9 

Rozhodnutí ruských soudů o interpretaci konceptu 

skutečného majitele podle smlouvy s Kyprem  

Dne 9. prosince 2019 vydal ruský První odvolací soud 

rozhodnutí ve věci č. А11-6159/2018 týkající se interpretace 

konceptu skutečného majitele v případě ruské společnosti 

(„RusCo“) platící dividendy společnosti, jež je rezidentem Kypru 

(„CyprusCo“). V tomto případě RusCo vyplatila dividendy 

CyprusCo v období 2012–2014. Podle článku 10(2)(a) Dohody 

o zamezení dvojímu zdanění mezi Kyprem a Ruskem (1998) 

RusCo aplikovala na dividendy 5% srážkovou daň. Na základě 

daňové kontroly finanční úřad odmítl aplikaci snížené srážkové 

daně ve výši 5 % a daňový závazek nově stanovil na základě 

ruské daně z dividend s 15% sazbou. Finanční úřad byl 

názoru, že CyprusCo vykonává pouze technické funkce 

zprostředkovatelské společnosti ve prospěch ostatních 

podniků, a proto ji nelze považovat za skutečného majitele 

těchto dividend. První odvolací soud souhlasil s finančním 

úřadem a rozhodl, že CyprusCo není skutečným majitelem, 

protože akcie v RusCo byla jediná aktiva, která CyprusCo 

vlastní. Dále že dividendy od RusCo byly pro CyprusCo jediným 

zdrojem příjmu, CyprusCo měla pouze formální právo obdržet 

dividendy a konečně že dividendy byly následně placeny 

spřízněným společnostem, jež jsou rezidenty Britských 

Panenských ostrovů, ve formě dividend a úroků.    

Finální podoba pokynu OECD k otázce převodních cen 

v rámci finančních transakcí   

Dne 11. února vydala organizace OECD finální pokyny k otázce 

převodních cen v rámci finančních transakcí. Studie obsahuje 

pravidla týkající se přesného vymezení konkrétní transakce 

s cílem stanovit strukturu kapitálu (tj. kompozice a typy dluhů 

a vlastního kapitálu) používaného pro financování účetní 

jednotky v nadnárodní skupině podniků. Zpráva uvádí, že 

přístup přesného vymezení, jenž může zahrnovat 

multifaktorovou analýzu, lze použít před oceněním úvěru 

s cílem určit, zda se daný úvěr klasifikuje správně, nebo zda je 

třeba jej pro daňové účely reklasifikovat jako vlastní kapitál. 

Zpráva rovněž uvádí několik faktorů, které lze použít 

k rozlišení vnitroskupinových dluhů od ostatních forem 

financování, jako je vlastní kapitál. Mezi tyto faktory patří 

existence či absence pevně stanoveného data splátky, 

povinnost platit úroky, zdroj plateb úroků apod. Zpráva rovněž 

stanovuje, že přesné vymezení finančních transakcí by mělo 

začít pečlivou identifikací ekonomicky relevantních rysů 

transakce, jež by se měla konzistentně uplatňovat i na ostatní 

transakce. Nová kapitola pokynů OECD obsahuje odborné 

rady pro podniky a finanční úřady k určení toho, zda jsou 

finanční transakce mezi spřízněnými podniky v souladu 

s principem tržního odstupu. Tyto pokyny rovněž zahrnují 

definici bezrizikové míry návratnosti, jakož i míry návratnosti 

upravené o riziko, včetně různých přístupů, které jsou 

v souladu se zavedenou praxí, a potenciálně vhodných 

metodologií. Dle očekávání mají země i nadále možnost 

aplikovat vnitrostátní pravidla na to, kdy by úvěr měl být pro 

daňové účely považován za vlastní kapitál, přičemž pokyny 

OECD nejsou preskriptivní v souvislosti s tím, jak k této 

problematice přistoupit. Toto bude i nadále oblast 

potenciálního dvojího zdanění, pokud budou mít země různé 

přístupy, aniž by se uchýlily k řešení v souladu se smlouvou 

o zamezení dvojímu zdanění.  

Kateřina Krchnivá 

kkrchniva@deloittece.com 

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com

 

Přijetí zákona o zamezení dvojímu zdanění 

s Tchaj-wanem 
 

Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem 

prošel legislativním procesem a 26. února 2020 byl publikován 

ve Sbírce zákonů. Ačkoliv nemá postavení smlouvy o zamezení 

dvojímu zdanění, jedná se o důležitou normu, která umožní 

zamezit dvojímu zdanění obchodních aktivit probíhajících mezi 

Českou republikou a Tchaj-wanem. 

Přestože obchodní aktivity mezi Českou republikou a Tchaj-

wanem každoročně nabývají na významnosti, z daňového 

hlediska nejsou související transakce pokryty standardní 

mezinárodní smlouvou o zamezení dvojímu zdanění, jak je 

tomu s většinou ostatních zemí. Hlavním důvodem pro 

neexistenci smlouvy tohoto typu je skutečnost, že Česká 

republika neuznává suverenitu Tchaj-wanu. V praxi to 

doposud mohlo mít za následek znevýhodnění Tchaj-wanu 

jakožto obchodního partnera, jelikož některé typy příjmů 

českých firem a osob plynoucí z této země musely být 

zdaněny v ČR bez ohledu na to, zda již nedošlo ke zdanění 

stejné transakce i na území Tchaj-wanu, a naopak. Prakticky se 

mohlo jednat např. o příjmy z provádění stavebních, 

montážních a výzkumných činností, z poskytování technického 

poradenství, využívání patentů, z úroků, majetkových účastí 

atd. Dále se to týká např. i příjmů ze závislé činnosti, příjmů 

umělců či sportovců a příjmů z využívání autorských práv. 

To vedlo k několikaletým diskusím zástupců obou zemí, které 

vyústily v návrh speciálního zákona upravujícího zamezení 

tomuto dvojímu zdanění. V současné době zákon prošel 

schvalovacím legislativním procesem a 26. února 2020 byl 

publikován ve Sbírce zákonů. Po 15 dnech od vyhlášení ve 

Sbírce zákonů vstoupí zákon v účinnost. Toto jednostranné 

opatření bude recipročně podpořeno zavedením velice 

obdobného zákona ze strany Tchaj-wanu vůči ČR, dle 

neformálních informací by již měl být tamější zákon připraven. 

http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf
mailto:kkrchniva@deloittece.com
mailto:ttomanova@deloittece.com
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V opačném případně by došlo k pozastavení nebo ukončení 

provádění tohoto zákona ze strany ČR. 

Dvojí zdanění se má v ČR na základě schválené úpravy 

vylučovat metodou tzv. prostého zápočtu. Prakticky to pro 

české rezidenty s příjmy z Tchaj-wanu znamená, že daň 

vypočtená v ČR z celkových příjmů se sníží o daň zaplacenou 

na Tchaj-wanu. Maximálně však lze odečíst částku poměrně 

připadající na tchajwanský dílčí daňový základ. Na příjmy 

fyzických osob ze závislé činnosti vykonávané na Tchaj-wanu 

může být aplikována metoda vynětí, kdy se tyto příjmy vyjímají 

ze zdanění v ČR, pokud již byly zdaněny na Tchaj-wanu. 

Základní principy vyloučení dvojího zdanění mají být 

následující:  

 Příjmy fyzických a právnických osob se zdaňují primárně 

v zemi jejich daňové rezidence, ve druhé jurisdikci mohou 

být zdaněny jen za podmínek výslovně definovaných 

ustanoveními tohoto zákona. 

 Zisky z činnosti podniků jedné jurisdikce přímo 

vykonávané ve druhé jurisdikci prostřednictvím stálé 

provozovny mohou být zdaněny v této druhé jurisdikci, 

návrh zákona počítá i s tzv. službovou stálou 

provozovnou (pokud činnosti vykonávané na území dané 

jurisdikce přesáhnou 9 měsíců v rámci jakéhokoliv 

dvanáctiměsíčního období). 

 Příjmy z nemovitého majetku a jeho užívání nebo 

pronajímání mohou být zdaněny v jurisdikci, ve které se 

takovýto majetek nachází. 

 V případě zisků z prodeje akcií nebo jiných podílů, jejichž 

hodnota plyne z více než 50 % přímo nebo nepřímo 

z nemovitého majetku umístěného na druhém území, 

bude mít právo na zdanění stát zdroje (tzv. nemovitostní 

klauzule). 

 Zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků je 

v zásadě umožněno v obou jurisdikcích. Pokud je příjemce 

skutečným vlastníkem s rezidencí v druhé zemi, pak 

v jurisdikci zdroje příjmu nesmí daň dle pravidel daného 

území přesáhnout tyto hranice: 

- Dividendy – 10 % hrubé částky dividend 

- Úroky – 10 % hrubé částky úroků; toto pravidlo se 

nevztahuje na některé typy úroků, např. z úvěrů na 

pořízení zboží či zařízení a z úvěrů zaručených vládními 

institucemi (tyto se zdaňují pouze v zemi rezidence 

příjemce úroků) 

- Licenční poplatky – 5 % hrubé částky licenčních poplatků 

za průmyslová, obchodní nebo vědecká zařízení a 10 % 

hrubé částky ostatních licenčních poplatků 

 

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com 

Adam Mička 

amicka@deloittece.com 
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Osta tní  

Novela daňového řádu je aktuálně v Senátu 
 

Novela daňového řádu se posunula dále v legislativním 

procesu. Dne 12. února 2020 schválila Poslanecká sněmovna 

ve třetím čtení návrh příslušného zákona. Ten byl následně 

postoupen Senátu, kde aktuálně čeká na projednání. K němu 

mělo dojít  dne 18. března 2020 v rámci 17. schůze horní 

komory Parlamentu, vzhledem k aktuálním událostem je však 

možné, že k projednání dojde později. Níže představujeme 

vybrané pozměňovací návrhy, které měly vliv na aktuální znění 

návrhu zákona. 

Během legislativního procesu zůstaly zachovány prakticky 

všechny zásadní body navrhované právní úpravy. 

Z nejzásadnějších připomeňme zavedení záloh na nespornou 

část nadměrného odpočtu na DPH, ale také výplatu 

nadměrného odpočtu na DPH ve lhůtě 45 dní (namísto 

současných 30 dnů). Zachována zůstává rovněž plánovaná 

elektronizace finanční správy v souvislosti se zavedením 

portálu MOJE daně. Dále v návrhu zákona zůstalo 

zjednodušení zahájení daňové kontroly a možnost přechodu 

z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly 

kdykoli během daňového řízení. Významnou navrhovanou 

změnou je i revize dosavadního sankčního systému, kdy 

dochází také ke snížení některých sankcí. Dále zůstává 

v návrhu zákona změna úpravy daňových identifikačních čísel 

a s ní související zavedení možnosti fyzických osob požádat 

o vlastní identifikátor, který by měl nahradit v současnosti 

používané rodné číslo. 

V původní vládou navrhované verzi novely daňového řádu se 

počítalo se zrušením toleranční lhůty pro podávání daňových 

přiznání. Tato změna ovšem přes Poslaneckou sněmovnu 

neprošla a ve verzi, která je nyní v Senátu, zůstává tato 

liberační lhůta zachována.  

Po datu zpracování tohoto čísla zpravodaje byl návrh Senátem 

PČR vrácen Poslanecké sněmovně PČR s pozměňovacími 

návrhy. O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

Alena Wágner Dugová 

adugova@deloittece.com 

Tereza Křížová 

tkrizova@deloittece.com 

Zákon o digitální dani ještě dozná změn: ve hře je 

i snížení 7% sazby 
 

Legislativní proces přijetí zákona o digitální dani nekončí. 

V současné chvíli jej projednává sněmovní rozpočtový výbor, 

který k němu shromažďuje své pozměňovací návrhy. Jaký je 

vývoj v oblasti digitální daně? Jakými změnami prošel příslušný 

návrh zákona? A které změny nás pravděpodobně ještě 

v nejbližších měsících čekají? 

Hlavní podstatu a pilíře návrhu zákona o digitální dani jsme 

popsali v článku Zavedení digitální daně v Česku.  

V návaznosti na připomínkové řízení došlo k úpravám 

podmínek, které musí společnosti splnit, aby se staly osobou 

povinnou k dani. Nutná výše konsolidovaných výnosů 

společnosti zůstala nepozměněná (750 mil. eur), avšak došlo 

k navýšení částky za poskytnutí zdanitelných služeb na území 

ČR z 50 mil. Kč na 100 mil. Kč. Dále byla přidána podmínka, dle 

které se daň nebude vztahovat na ty společnosti, jejichž příjmy 

z digitálních služeb představují méně než 10 % z jejich 

celkových příjmů. Tímto způsobem se snaží Ministerstvo 

financí sítem oddělit ty společnosti, pro které příjem 

z digitálních služeb nepředstavuje podstatu jejich podnikání.  

Další změnu představuje přidání limitů v rámci poskytování 

jednotlivých zdanitelných digitálních služeb. Společnost bude 

podléhat digitální dani, pokud: 

 výnosy obdržené z provedení cílené reklamní kampaně 

jsou minimálně ve výši 5 mil. Kč; 

 poskytujete digitální zprostředkovatelské služby a počet 

uživatelů v České republice přesahuje 200 000 uživatelů; 

 prodává data o uživatelích a z toho obdržené výnosy 

generované na území České republiky jsou ve výši 

minimálně 5 mil. Kč za období. 
 

Co očekávat v budoucnu? 

Návrh zákona byl v prvním čtení Poslanecké sněmovny 

přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Nyní jsou 

připravovány pozměňovací návrhy a další projednávání je 

možné od 23. 3. 2020. Pozměňovací návrhy nejčastěji 

obsahují snížení sazby daně ze 7 % na 5 %, nebo dokonce 3 % 

a také na odložení účinnosti zákona minimálně k 1. 1. 2021. 

Výše sazby je v současnosti asi nejvíce diskutovaným 

problémem. Česká republika s navrhovanou výší 7 % výrazně 

převyšuje ostatní evropské země, které zavedly daň se sazbou 

2 % (UK) či 3 % (Francie). Přestože například sazba daně ve 

Francii je výrazně nižší, vyvolala rozhořčení na straně USA 

a uvalení cel na francouzskou produkci. Toto restriktivní 

opatření ze strany USA rozhodně hrozí i České republice, 

případným dopadům se detailněji ve své studii věnoval hlavní 

ekonom Deloitte David Marek. 

O vývoji situace vás budeme i nadále informovat. 

Kateřina Novotná 

knovotna@deloittece.com 

Anna-Marie Češková 

aceskova@deloittece.com

Ostatní 

mailto:adugova@deloittece.com
mailto:tkrizova@deloittece.com
https://www.dreport.cz/blog/zavedeni-digitalni-dane-v-ceske-republice/
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/digitalni-dan-ekonomicke-vztahy-usa.html
mailto:knovotna@deloittece.com
mailto:aceskova@deloittece.com
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Daňové povinnosti – duben 2020 
Duben 

Středa 1. Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019 

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání 

zpracovává a předkládá sám 

Čtvrtek 9. Spotřební daň Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 

Středa 15. Daň silniční Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020 

Pondělí 20. Daň z přidané 

hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

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

Pátek 24. Spotřební daň Splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 

Pondělí 27. Daň z hazardních 

her 

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020 

Daň z přidané 

hodnoty 

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020 

Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020 

Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020 

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

Spotřební daň Daňové přiznání za březen 2020 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů 

a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)  

Čtvrtek 30. Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020 

Energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související 

jistoty 

 

Daňové povinnosti – květen 2020 
Květen 

Pondělí 11. Spotřební daň Splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 

Středa 20. Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Pondělí 25. Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020 

Souhrnné hlášení za duben 2020 

Kontrolní hlášení za duben 2020 

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

Spotřební daň Splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu) 

Daňové přiznání za duben 2020 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů 

a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok) 
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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 

Miroslav Svoboda 

msvoboda@deloittece.com 

Marek Romancov 

mromancov@deloittece.com 

LaDana Edwards 

ledwards@deloittece.com 

Tomas Seidl 

tseidl@deloittece.com 

Nepřímé daně 

Adham Hafoudh 

ahafoudh@deloittece.com 

Radka Mašková 

rmaskova@deloittece.com

Kontrolní hlášení 

Jaroslav Beneš 

jbenes@deloittece.com 

 

 

 

 

 

 

Deloitte Advisory, s. r. o.  

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.  

mailto:jskvrna@deloittece.com
mailto:zbrtinsky@deloittece.com
mailto:msvoboda@deloittece.com
mailto:mromancov@deloittece.com
mailto:ledwards@deloittece.com
mailto:tseidl@deloittece.com
mailto:ahafoudh@deloittece.com
mailto:rmaskova@deloittece.com
mailto:jbenes@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html
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Dotační a investiční novinky  

Nový harmonogram výzev OP PIK pro rok 2020 
Kromě úvěrů v rámci programu COVID a dalších nástrojů ČMZRB jsou k dispozici i další prostředky v rámci aktuálních dotačních výzev 

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK). Začátkem března byl vydán aktualizovaný 

harmonogram výzev programu OP PIK pro rok 2020. V tabulce níže uvádíme několik plánovaných výzev včetně termínů stanovených 

pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech. 

Název programu Zaměření programu Druh výzvy Podporované 

území 

Typy 

příjemců* 

Plánované datum 

příjmu žádostí 

o podporu 

VIII. Výzva Inovace Dotace na nákup výrobní 

technologie za účelem zavedení 

nových nebo inovovaných výrobků 

do výroby a na trh 

Průběžná Území ČR, 

mimo území 

hl. m. Prahy 

MSP, VP 

s vazbou na 

životní 

prostředí 

Od 15. 10. 2020 

Do 29. 1. 2021 

VII. Výzva Potenciál Dotace na založení nebo rozvoj 

center průmyslového výzkumu, 

vývoje a inovací 

Kolová Území ČR, 

mimo území 

hl. m. Prahy 

MSP, VP 

s vazbou na 

životní 

prostředí 

Od 4. 9. 2020 

Do 23. 11. 2020 

VIII. Výzva Aplikace Dotace na realizaci průmyslového 

výzkumu a experimentálního 

vývoje 

Kolová Území ČR, 

mimo území 

hl. m. Prahy 

MSP, VP Od 14. 9. 2020 

Do 15. 12. 2020 

XIII. Výzva Technologie – 

Průmysl 4.0 

Dotace na nevýrobní technologie 

a jejich propojení do výrobního 

procesu 

Průběžná Území ČR, 

mimo území 

hl. m. Prahy 

MSP Od 25. 1. 2021 

Do 26. 4. 2021 

VI. Výzva ICT a sdílené 

služby – Digitální podnik 

Dotace na pořízení nových 

produktů, technologií  

a služeb v oblasti IS/ICT řešení 

Průběžná Území ČR, 

mimo území 

hl. m. Prahy 

MSP, VP Od 14. 12. 2020 

Do 15. 3. 2021 

VI. Výzva Nízkouhlíkové 

technologie – 

Elektromobilita 

Dotace na pořízení elektromobilu 

a nabíjecí stanice 

Průběžná Území ČR, 

mimo území 

hl. m. Prahy 

MSP, VP Od 14. 9. 2020 

Do 25. 11. 2020  

VI. Výzva Nízkouhlíkové 

technologie – 

Akumulace energie 

Dotace na projekty zavádějící nové 

technologie pro akumulaci energie 

Průběžná Území ČR, 

mimo území 

hl. m. Prahy 

MSP, VP Od 14. 9. 2020 

Do 25. 11. 2020 

VI. Výzva Nízkouhlíkové 

technologie – Druhotné 

suroviny 

Dotace na projekty zavádějící nové 

technologie pro získávání 

druhotných surovin  

a jejich zpracování  

Průběžná Území ČR, 

mimo území 

hl. m. Prahy 

MSP, VP Od 11. 9. 2020 

Do 21. 12. 2020 

VI. Výzva Obnovitelné 

zdroje energie 

Dotace na projekty výroby 

a distribuce energie 

z obnovitelných zdrojů 

Průběžná Území ČR, 

mimo území 

hl. m. Prahy 

MSP Od 14. 9. 2020 

Do 7. 1. 2021 

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

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

 

  

mailto:antoweber@deloittece.com


Dotační a investiční novinky – dReport březen 2020 

2018 

 
 

15 

Aktuální harmonogram vyhlášených výzev OP PIK 
Stále probíhá příjem žádostí do několika programů OP PIK. V tabulce níže proto uvádíme aktuální harmonogram již vyhlášených výzev, 

včetně termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech. 

Název  

programu 

Zaměření programu Druh výzvy Typy příjemců* Datum příjmu žádostí  

o podporu 

IV. Výzva Úspory energie 

v SZT 

Dotace na rekonstrukci a rozvoj v SZT, 

zvyšování účinnosti KVET 

Průběžná MSP, VP Od 8. 1. 2020 

Do 1. 3. 2021 

V. Výzva Úspory energie Dotace na aktivity spojené s úsporou 

konečné spotřeby energie 

Průběžná MSP, VP Od 16. 9. 2019 

Do 29. 5. 2020 

V. Výzva Nízkouhlíkové 

technologie – Akumulace 

energie 

Dotace na zavádění technologií akumulace 

energie 

Průběžná MSP, VP Od 6. 1. 2020 

Do 28. 5. 2020 

V. Výzva Nízkouhlíkové 

technologie – Druhotné 

suroviny 

Dotace na zavádění technologií k získávání  

a využití druhotných surovin 

Průběžná MSP, VP Od 6. 1. 2020 

Do 28. 5. 2020 

V. Výzva Nízkouhlíkové 

technologie – 

Elektromobilita 

Dotace na pořízení elektromobilu  

a (rychlo)nabíjecích stanic 

Průběžná MSP, VP Od 6. 1. 2020 

Do 28. 5. 2020 

III. Výzva Úspory energie – 

Fotovoltaické systémy 

s/bez akumulace pro 

vlastní spotřebu 

Dotace na instalaci fotovoltaických 

systémů 

Průběžná MSP, VP Od 13. 1. 2020 

Do 31. 8. 2020 

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

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

Příprava třetí veřejné soutěže programu TREND 
 

Technologická agentura České republiky plánuje na 29. dubna 

vyhlášení třetí veřejné soutěže programu TREND, zaměřeného 

na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního 

vývoje, konkrétně podprogramu 1 – Technologičtí lídři. Cílem 

programu TREND je podpora projektů zaměřených na 

zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního 

vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. 

Podprogram 1 si pak klade za cíl především podpořit 

výzkumné a vývojové aktivity podniků s cílem jejich využívání 

pro vlastní podnikatelskou činnost. 

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky 

a výzkumné organizace. Nutným předpokladem projektů je 

dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, 

funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru 

apod. Dotace se vztahuje na osobní náklady, náklady 

na subdodávky a další přímé a nepřímé výdaje. 

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této 

veřejné soutěže činí až 70 % celkových uznaných nákladů dle 

typu výzkumné aktivity a typu uchazeče. Maximální částka 

podpory na projekt pak činí až 40 milionů Kč, opět dle typu 

výzkumné aktivity a typu uchazeče. 

Termín pro podávání návrhů projektů je stanoven na období 

od 30. dubna do 17. června 2020. 

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  

Luděk Hanáček 

lhanacek@deloittece.com 

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

Dotace a investiční pobídky SK 

Martin Rybar 

mrybar@deloittece.com 

Investiční pobídky 

Daniela Hušáková 

dhusakova@deloittece.com 

 

Deloitte Advisory, s. r. o.  

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. 

 

mailto:lhanacek@deloittece.com
mailto:antoweber@deloittece.com
mailto:mrybar@deloittece.com
mailto:dhusakova@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html
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Účetní novinky  

České úče tnictví  

Nové obchodní podmínky INCOTERMS® 2020 

a jejich vliv na účetnictví 
 

Od 1. ledna 2020 platí nové standardizované obchodní 

podmínky INCOTERMS® 2020, které vydala Mezinárodní 

obchodní komora (International Chamber of Commerce) 

v září 2019. Pravidla INCOTERMS® 2020 jsou oproti verzi 

z roku 2010 jasnější a nabízí přesnější definice povinností 

a odpovědnosti. 

V našem příspěvku si nejprve připomeneme historii 

a strukturu obchodních podmínek INCOTERMS®. Dále se 

podíváme se na to, jaké změny přinesla nová verze 

pravidel INCOTERMS® 2020. Na závěr si na příkladech 

ukážeme aplikaci některých pravidel INCOTERMS® a jejich 

dopad na účetnictví podniku.  

Co jsou INCOTERMS® 

INCOTERMS® (z anglického International Commercial Terms) 

jsou souborem mezinárodních pravidel pro výklad nejčastěji 

používaných obchodních doložek v zahraničním, ale 

i vnitrostátním obchodě. Vytváří je od roku 1936 Mezinárodní 

obchodní komora (International Chamber of Commerce – 

ICC), která je také vlastníkem ochranné známky INCOTERMS®, 

s cílem odstranit problémy spojené s rozdílností obchodního 

práva různých zemí. Od 1. ledna 2020 platí již šestá verze 

těchto pravidel – INCOTERMS® 2020.  

Pravidla INCOTERMS® pokrývají souborem 11 třípísmenných 

zkratek nejběžněji používané obchodní podmínky při obchodu 

se zbožím na podkladě kupní smlouvy. Pravidla popisují 

především: 

 rozdělení povinností mezi prodávajícího a kupujícího 

(zajištění přepravy, pojištění zboží, obstarání přepravních 

dokumentů a vývozní nebo dovozní licence);  

 kdy přejde riziko z prodávajícího na kupujícího;    

 která ze smluvních stran bude odpovídat za jaké náklady. 

 

Pravidla INCOTERMS® 2020 nespecifikují prodávané zboží, 

nezabývají se otázkami přechodu vlastnického práva nebo 

nároku k prodanému zboží a neřeší úhradu kupní ceny. 

Nenahrazují kupní smlouvu, stávají se pouze její součástí, 

pokud jsou do již existující smlouvy výslovně zakomponována.  

Struktura obchodních podmínek INCOTERMS® 2020 

Stejně jako předchozí verze obsahují INCOTERMS® 2020 

celkem 11 pravidel, která se dělí na 2 skupiny: 

1. Pravidla vhodná pro jakýkoliv druh přepravy – zahrnují 

7 pravidel INCOTERMS® 2020, která mohou být použita 

bez ohledu na způsob zvolené dopravy a bez ohledu na 

to, zda je použit jeden nebo více způsobů dopravy: 

 EXW (Ex Works) – Ze závodu (sjednané místo dodání): 

prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici 

kupujícímu v objektu prodávajícího anebo v jiném 

místě (např. závod, továrna, skladiště apod.). 

 FCA (Free Carrier) – Vyplaceně dopravci (sjednané 

místo dodání): prodávající dodává zboží kupujícímu 

buď 1) v sídle prodávajícího – naložením na dopravní 

prostředek zajištěný kupujícím, nebo 2) pokud je 

místo dodání jinde – např. naložením na dopravní 

prostředek prodávajícího či  když zboží dosáhne 

sjednaného místa či je připraveno k vykládce 

z dopravního prostředku prodávajícího nebo pokud je 

zboží k dispozici dopravci nebo jiné osobě určené 

kupujícím.   

 CPT (Carriage Paid To) – Přeprava placena do 

(sjednané místo dodání a určení): prodávající dodá 

zboží předáním dopravci nebo smluvním zajištěním 

prodávajícím či obstaráním takto dodaného zboží. 

Prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit 

náklady spojené s přepravou do sjednaného místa 

určení. 

 CIP (Carriage and Insurance Paid To) – Přeprava 

a pojištění placeny do (sjednané místo dodání 

a určení): prodávající dodá zboží dopravci nebo 

smluvním zajištěním prodávajícím či obstaráním takto 

dodaného zboží. Prodávající je povinen sjednat tuto 

přepravu a krýt náklady spojené s dodáním zboží do 

jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž 

povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za 

ztrátu nebo poškození zboží během přepravy.  

 DAP (Delivered at Place) – Dodáno v místě (sjednané 

místo určení): prodávající splní dodání, jakmile je zboží 

dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním 

prostředku a je připravené k vykládce v místě určení 

nebo ve smluvním bodě. Prodávající nese veškerá 

rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného 

místa.  

 DPU (Delivered at Place Unloaded) – Dodáno 

a vyloženo v místě (sjednané místo určení): 

prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo 

z příchozího dopravního prostředku a dáno 

k dispozici kupujícímu ve smluvním místě určení nebo 

ve smluvním bodě. Prodávající je povinen nést 

veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho 

vyložením ve sjednaném místě určení.  

 DDP (Delivered Duty Paid) – Dodáno clo placeno 

(sjednané místo určení): prodávající splní dodání, 

jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu celně 

odbavené v dovozu na příchozím dopravním 

prostředku připravené k vykládce kupujícím ve 

sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré 

náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto 

místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro 

vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz, tak 

i pro dovoz včetně provedení příslušného celního 

odbavení. 

České účetnictví 
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2. Pravidla vhodná pro námořní a vnitrozemskou vodní 

dopravu – zahrnují 4 pravidla INCOTERMS® 2020: 

 FAS (Free Alongside Ship) – Vyplaceně k boku lodi 

(smluvní přístav nakládky): prodávající splní svou 

povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi určené 

kupujícím v určeném přístavu nakládky. Riziko ztráty 

a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi 

a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady.  

 FOB (Free On Board) – Vyplaceně na palubu (smluvní 

přístav nakládky): prodávající má povinnost dodat 

zboží na palubu lodi určené kupujícím v určeném 

přístavu nakládky nebo obstarat dodání zboží tímto 

způsobem. Riziko ztráty a poškození zboží přechází 

na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi, 

od tohoto okamžiku  kupující nese veškeré náklady. 

 CFR (Cost and Freight) – Náklady a dopravné (smluvní 

přístav vykládky a přístav určení): prodávající dodá 

zboží kupujícímu na palubu lodi, nebo když 

prodávající obstará již takto dodané zboží. Rizika 

ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího 

dodáním zboží na palubu lodi. Prodávající je povinen 

sjednat dopravu a zaplatit přepravné potřebné pro 

dodání zboží do smluvního přístavu určení. 

 CIF (Cost, Insurance and Freight) – Náklady, pojištění 

a dopravné (smluvní přístav vykládky a přístav určení): 

prodávající dodá zboží kupujícímu na palubě lodi 

nebo obstará již takto dodané zboží. Riziko ztráty 

a poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je 

zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen 

sjednat dopravu a hradit náklady a přepravné 

potřebné k dodání zboží do sjednaného přístavu 

určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění 

kryjící riziko kupujícího ze ztráty nebo poškození zboží 

během přepravy. 

 

Pravidla INCOTERMS® byla tradičně uplatňována 

v mezinárodním obchodě, kde dochází k přepravě zboží přes 

státní hranice. V různých částech světa, zejména v obchodních 

blocích, jako je Evropská unie, se stal přechod přes státní 

hranice méně významným. Proto se tato pravidla čím dál 

častěji uplatňují nejen v mezinárodních, ale i vnitrozemských 

kupních smlouvách. 

 

Rozdíl v jednotlivých pravidlech je dobře patrný z následujícího grafu: 

INCOTERMS® 2020: Převod rizika z prodávajícího na kupujícího 
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Hlavní rozdíly podmínek INCOTERMS® 2020 oproti 

INCOTERMS® 2010 

Cílem revize podmínek INCOTERMS® bylo zlepšit prezentaci 

pravidel tak, aby byl výběr nejvhodnějšího pravidla pro danou 

kupní smlouvu co nejjednodušší. Jednotlivé články pravidel 

jsou uspořádány nově, aby lépe zobrazovaly logiku obchodní 

operace. 

Podmínky INCOTERMS® 2020 přináší následující významnější 

změny: 

 Došlo ke změně zkratky staršího pravidla DAT (Delivered 

at Terminal) na nové DPU (Delivered at Place Unloaded) – 

místem určení může být jakékoliv místo, a nikoliv pouze 

„terminál“. 

 V případě prodeje zboží při použití pravidla FCA 

s následnou plavbou na moři bylo přidáno dodatečné 

ustanovení, že palubní náložný list (bills of lading) může být 

dodán až po naložení. 

 U podmínek CIF a CIP je nově rozdílný rozsah minimálního 

pojistného krytí, ale strany si mohou domluvit krytí odlišné. 

 Je nově možné zajištění dopravy i vlastními prostředky 

prodávajícího či kupujícího u pravidel FCA, DAP, DPU 

a DDP.  

 Požadavky na zabezpečení byly zahrnuty do přepravních 

povinností a nákladů. 

 K jednotlivým pravidlům byly přidány podrobnější 

vysvětlivky, které objasňují základní prvky každého pravidla 

INCOTERMS® 2020. 

 

Doporučujeme zejména dovozcům i vývozcům nová pravidla 

INCOTERMS® 2020 detailně prostudovat. Upozorňujeme, že 

i nadále platí všechny starší verze INCOTERMS®.  

Aplikace INCOTERMS® a navazující účetní zobrazení 

Podnik se může střetávat s dodacími podmínkami 

INCOTERMS® na vstupu (tj. zejména při nákupu materiálu) i na 

výstupu (tj. při prodeji vlastních výrobků). Náš výklad zaměříme 

primárně na prodej výrobků a následně popíšeme analogicky 

principy u nákupu materiálu. Je zřejmé, že prodej či výnos 

jednoho subjektu je nákupem či vstupem jiného subjektu, a že 

by tudíž principy obsažené v uznání výnosu jednoho subjektu 

měly do jisté míry korespondovat s uznáním nákladu jiného 

subjektu. 

Příklad č. 1 

Česká společnost vyrábějící elektronické součástky dodává 

svému zahraničnímu zákazníkovi s dodací podmínkou CPT. 

Zásilka je naložena dne 31. 12. 2019 v ČR v sídle společnosti 

na nákladní automobil, který ji odveze na letiště, odkud je 

letecky přepravena do zahraničí. Firma sídlí blízko 

regionálního letiště, takže celkový čas dodávky k zákazníkovi 

není více než 2 dny. Jakým způsobem bude vykazovat výnosy, 

je-li rozvahovým dnem 31. 12. 2019? 

Odpověď: 

Dodací podmínka CPT (Carriage Paid To – Přeprava placena 

do) ve zkratce znamená, že dopravu sjednává česká 

společnost, ta nese i veškeré související náklady spojené 

s dopravou, ovšem rizika souvisejícího s dodávkou se zbavuje 

již okamžikem předání prvnímu dopravci. Dnem dodání a tedy 

dnem okamžiku uskutečnění účetního případu je právě den, 

kdy bylo zboží předáno dopravci. 

Na základě dopravcem potvrzeného dokladu tedy společnost 

může účtovat o výnosu z titulu prodeje výrobků – součástek. 

V praxi pak tedy společnost bude moci účtovat o výnosech při 

předání dopravci ještě dne 31. 12. 2019, přestože se zásilka 

dostane k zahraničnímu zákazníkovi až například 1. 1. 2020. 

Ve stejný okamžik bude společnost účtovat i o expedici 

hotových výrobků (související náklad na účtu 58x – Změna 

stavu výrobků). 

Příklad č. 2 

Česká společnost vyrábějící komponenty pro automobilový 

průmysl má sjednány dodávky pro zákazníka v Číně s dodací 

podmínkou DAP. Zásilka komponent je naložena v ČR v sídle 

společnosti na kamion, přepravena do Hamburku a odtud 

pluje lodí do určeného čínského přístavu, kde ji přebírá čínský 

zákazník (proclení si zajišťuje on). Odvoz zásilky a její plavba do 

Číny trvá celkem asi 1 měsíc. Jakým způsobem bude vykazovat 

výnosy ze zásilek odeslaných v průběhu měsíce prosince 

2019, je-li rozvahovým dnem 31. 12. 2019? 

Odpověď:  

Dodací podmínka DAP (Delivered at Place – Dodáno v místě) 

ve zkratce znamená, že společnost hradí dopravu a další 

náklady (např. pojistné a různé poplatky) až do okamžiku, kdy 

je zboží dáno k dispozici zákazníkovi na příchozím dopravním 

prostředku, je stále vlastníkem tohoto zboží a nese rizika 

škody na zboží až do tohoto okamžiku. Zákazník si pak 

zajišťuje proclení ve své zemi na své náklady a riziko.  

Společnost stále zboží vlastní a nese riziko spojené se zásilkou 

až do okamžiku předání v čínském přístavu, tj. pokud dojde 

během plavby k havárii lodi, loupeži apod., pak škodu utrpěla 

česká společnost a nese náklady takové události (firmy si 

v praxi samozřejmě sjednávají vhodné pojištění). Výnos 

z prodeje výrobků v takovém případě bude společnost 

uznávat až v okamžiku, kdy dojde k dodání zboží, to znamená 

v okamžiku, kdy je zásilka předána v čínském přístavu 

zákazníkovi – na základě potvrzeného dodacího listu nebo 

jiného dokladu. V našem případě bude docházet k vykázání 

výnosů (ze zásilek odeslaných v měsíci prosinci) až v lednu 

následujícího roku. Z toho vyplývá, že společnost ani nebude 

účtovat o expedici výrobků na skladě (např. MD 58x – Změna 

stavu hotových výrobků, D 123 – Výrobky na skladě), protože 

výrobky jsou stále v jejím vlastnictví a držení. Jedná se však 

o rizikově odlišnou kategorii zásob ve srovnání s výrobky na 

skladě v České republice, a proto by společnost měla evidovat 

takové výrobky na zvláštním analytickém účtu, např. 123 – 

Výrobky na cestě k zákazníkům (tj. půjde pouze o přeúčtování 

v rámci účtů zásob hotových výrobků). 

V praxi je běžné, že k podobným zásilkám je ihned 

vystavována a odesílána faktura, která mnohdy putuje se 

samotným zbožím. Jak se taková faktura má ošetřit v účetnictví 

podniku? 
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Pokud je vystavení takové faktury z různých důvodů nezbytné, 

je nutné ji časově rozlišit např. použitím účtu 384 – Výnosy 

příštích období. Vystavená faktura pak může být například 

spárována před samotným uznáním výnosů s přijatou 

zálohou. Tento způsob účtování vystavených, ale časově 

rozlišených faktur s sebou v praxi může přinášet komplikace 

v procesu odsouhlasování vzájemných pohledávek a závazků. 

Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat tomuto odsouhlasení 

v případě prodejů nebo nákupů ve skupině, tedy pro účely 

konsolidace. 

Příklad 3 

Česká společnost nakupuje náhradní díly pro své výrobní linky 

v Japonsku. Dodávka se uskutečňuje kombinovaně lodí 

a kamionem přes přístav v Hamburku s použitím dodací 

podmínky EXW. Faktury japonského dodavatele firma přijímá 

elektronicky v den naložení na loď, zároveň shodné faktury 

s razítkem přijdou se zbožím. Jakým způsobem je účtováno 

o nákupu náhradních dílů, je-li rozvahovým dnem 31. 12. 2019 

a dodávka byla zahájena v Japonsku dne 27. 12. 2019? 

Odpověď:  

Dodací podmínka EXW (Ex Works – Ze Závodu) ve zkratce 

znamená, že zákazník si sjednává dopravu a přebírá rizika 

spojená s dodávkou obvykle přímo v závodu výrobce. 

Naše společnost si tedy zajistí dopravce, který převezme ve 

skladu japonského dodavatele zboží. Tímto okamžikem je 

zboží dodáno, společnost zboží vlastní, nese rizika spojená 

s dodávkou (samozřejmě se nevylučuje odpovědnost 

dopravce za špatné naložení, nehodu apod.). Předmětem 

dodávky jsou náhradní díly, které jsou v českém účetnictví 

evidovány obvykle na účtech zásob do okamžiku jejich použití.  

Společnost má k dispozici v den naložení fakturu, tj. bude 

účtovat o zásobách na cestě souvztažně proti závazkům. Je to 

ostatně logické a sebevysvětlující: naložením náhradních dílů 

sjednanému dopravci společnost převzala závazek uhradit 

japonskému dodavateli za toto zboží, toho se již nemůže 

zbavit. Zároveň jí přijaté zboží garantuje budoucí užitek (buď 

formou samotných náhradních dílů, nebo v podobě 

kompenzace od dopravce, pokud se s dodávkou něco stane). 

Kategorie zásob na cestě vyjadřuje sama o sobě odlišnost 

rizika takto držených zásob oproti ostatním zásobám, které 

má společnost fyzicky již ve svém skladě v České republice. 

Shrnutí 

Aplikace podmínek INCOTERMS® zohledňuje odlišnou 

rizikovost obchodních transakcí. Jednotlivé podmínky definují 

okamžik přechodu rizik mezi dodávajícím a kupujícím.  

Podmínky INCOTERMS® 2020 nepřináší žádnou velkou 

revoluci, spíše reagují na měnící se potřeby dodavatelsko-

odběratelských řetězců.  

Na výše uvedených příkladech vidíme, že aplikace podmínek 

INCOTERMS® může mít významný dopad na způsob 

prezentace obchodních transakcí, včetně vlivu na hospodářský 

výsledek, a proto je třeba věnovat v účetní praxi podmínkám 

INCOTERMS® dostatečnou pozornost.  

Přitom však musí být pamatováno na celní, daňové a jiné 

předpisy.  

Rádi bychom také upozornili, že podmínka INCOTERMS® 

nemůže být posuzována sama o sobě, ale v kontextu 

příslušné obchodní smlouvy, ve které se dodávka sjednává. 

V takovém případě se může stát, že podmínka INCOTERMS® 

je pouze podpůrnou charakteristikou přechodu práv a rizik. 

Zdroje: 

Publikace ICC – Incoterms® 2020 

Publikace Deloitte – Global Trade Advisory Alert z října 2019 

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com 

 

  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-global-trade-advisory-news-alert-10-october-2019.pdf
mailto:jkadlecova@deloittece.com
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Pozvánka na on-line workshop: 

Odložená daň v kostce 

Zveme Vás na jarní on-line workshop zaměřený na 

problematiku odložené daně. V průběhu workshopu 

probereme koncepci, logiku a způsob výpočtu odložené daně, 

součástí budou i praktické příklady.  

Workshop proběhne přes platformu Skype. Můžete ho 

absolvovat z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře. Stačí, 

když se připojíte k internetu. 

V průběhu workshopu budete moci pokládat našim lektorům 

písemné dotazy. Po skončení workshopu získáte přístup 

k záznamu prezentace, díky němuž se budete moci 

k workshopu kdykoliv vrátit a připomenout si jakýkoliv detail. 

Termín 

16. dubna 2020, předpokládaný rozsah od 9:00 do cca 12:00

Program 

 Základní východiska odložené daně

 Vazba odložené a splatné daně

 Typické tituly odložené daně (majetek, opravné položky,

rezervy)

 Méně časté tituly a situace (vklady do společností,

přeměny, konsolidace, investiční pobídky)

 Odložená daň pro „reportingové balíčky“ – dodatečné

úvahy

 Prostor pro dotazy

Komu je workshop určen? 

Workshop je určen především účetním, ekonomům 

a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle 

české účetní legislativy, případně reportingové balíčky. 

Workshop není určen poradcům ani zaměstnancům 

společností podnikajících v poradenství. 

Přednášející 

Miroslav Zigáček – Director, Deloitte Audit 

Martina Uhlířová – Project Manager, Deloitte Audit 

Účastnický poplatek 

Tento workshop je zdarma. 

Link na Skype meeting zašleme účastníkům týden před 

školením. 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz 

http://akce.deloitte.cz/
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IFRS 

Účetní aspekty spojené s pandemií COVID-19 
 

Vývoj reakcí na rozšíření koronavirové nákazy (COVID-19) je po 

celém světě velmi dynamický, situace se mění každým dnem. 

COVID-19 má již nyní zásadní vliv na globální finanční trhy 

a může mít též významné účetní dopady na mnohé účetní 

jednotky. 

Nejdůležitější dopady zahrnují mimo jiné následující: 

 výpadky výroby; 

 přerušení dodavatelských řetězců;  

 nedostatek personálu;  

 snížené tržby, zisky či produktivita; 

 uzavírky zařízení a obchodů; 

 prodlevy v plánovaných rozšířeních obchodní činnosti;  

 neschopnost získat potřebné finance; 

 zvýšená volatilita hodnoty finančních nástrojů; 

 omezený cestovní ruch, omezení cest, které nejsou 

nezbytně nutné, jakož i sportovních, kulturních a dalších 

volnočasových aktivit.  

 

Dále by účetní jednotky měly vzít v úvahu rostoucí negativní 

dopady šířící se nákazy virem COVID-19 na celosvětovou 

ekonomiku a významné finanční trhy. 

Při hodnocení dopadů nejnovějších událostí na finanční 

výkaznictví musí účetní jednotky pečlivě zvážit svoji konkrétní 

situaci a rizika, kterým jsou vystaveny. Konkrétně je nutné, aby 

finanční výkaznictví a související uvedení v přílohách k účetním 

závěrkám vyjadřovala veškeré významné dopady COVID-19. 

V březnu roku 2020 vydala společnost Deloitte publikaci IFRS 

in Focus, v níž byly zdůrazněny klíčové aspekty, které by měly 

účetní jednotky vzít v potaz při sestavování svých účetních 

závěrek aplikujících standardy IFRS na účetní období končící 

k 31. 12. 2019 nebo později. Není zde však řešeno téma 

výkaznictví managementu a rizik, které bude nepochybně 

taktéž nutno vzít v úvahu. 

DOBA KORONAVIROVÁ NA WEBU DELOITTE 

Jak čelit dopadům pandemie COVID-19? 

Na speciální webové stránce Deloitte jsme pro vás shrnuli 

přehled klíčových kroků, které je potřeba učinit na cestě ke 

zmírnění dopadů pandemie na fungování vaší organizace. Od 

rychlého zavedení home office přes daňové dopady, závazky 

ze smluv až po vytvoření krizových scénářů pro zajištění 

kontinuity podnikání. Najdete tam i kontakt na naše 

odborníky, kteří vám pomohou reagovat na konkrétní opatření 

s ohledem na potřeby vaší firmy. 

Aktuální informace najdete i na tomto blogu v sekci pandemie 

koronaviru. 

Účetní aspekty 

S pokračujícím šířením pandemie COVID-19 je možné, že 

budou účetní jednotky nuceny zhodnotit dopad této 

pandemie na účetní úsudky a zveřejnění související mimo jiné 

s následujícím: 

 snížení hodnoty nefinančního majetku (včetně goodwillu), 

 ocenění zásob, 

 opravné položky z titulu očekávaných úvěrových ztrát, 

 ocenění reálnou hodnotou, 

 rezervy na nevýhodné smlouvy, 

 plány na restrukturalizaci, 

 porušení smluvních ustanovení (včetně dopadu na 

klasifikaci závazků na krátkodobé a dlouhodobé), 

 schopnost účetní jednotky pokračovat ve své činnosti 

(going concern), 

 řízení likvidního rizika, 

 události po konci účetního období, 

 zajišťovací vztahy, 

 pojistná plnění v souvislosti s přerušením obchodní 

činnosti, 

 požitky související s ukončením zaměstnaneckého 

poměru, 

 podmínky a modifikace úhrad vázaných na akcie, 

 podmíněné protihodnoty ve smluvních ujednáních, 

 úpravy smluvních ujednání, 

 daňové aspekty (zejména návratnost odložených 

daňových pohledávek). 

 

Které konkrétní účetní dopady se dané účetní jednotky 

dotknou, bude záležet na specifikách dané účetní jednotky. 

Publikace IFRS in Focus poskytuje detailnější vhled do účetních 

oblastí, u nichž je větší pravděpodobnost, že na ně pandemie 

viru COVID-19 bude mít vliv.   

Zdroj: 

IFRS in Focus – Účetní aspekty spojené s pandemií COVID-19  

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com 

  

IFRS 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/coronavirus
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/coronavirus
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/topics/covid-19.html?utm_source=deloittecz&utm_medium=short_url&utm_campaign=redirect
https://www.dreport.cz/blog/tag/koronavirus/
https://www.dreport.cz/blog/tag/koronavirus/
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/coronavirus
mailto:jkadlecova@deloittece.com
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Stav schvalování IFRS v Evropské unii 
 

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) 

aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování 

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

23. ledna 2020. 

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly 

k 25. březnu 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 

http://www.iasplus.com/en/tag-types/other-publications/efrag-endorsement-status-reports
mailto:jkadlecova@deloittece.com
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US GAAP  

Rada FASB vydává aktualizaci standardů 

související s reformou referenčních sazeb 
 

Dne 12. března 2020 vydala americká Rada pro standardy 

finančního účetnictví (FASB) aktualizaci účetních standardů 

ASU č. 2020-04 „Usnadnění dopadů reformy referenčních 

sazeb na finanční výkaznictví”. Stejně jako Rada pro 

mezinárodní účetní standardy (IASB), která tak učinila v září 

2019, FASB reaguje na plánovanou reformu sazeb IBOR, na 

plánované ukončení používání referenční sazby LIBOR ke 

konci roku 2021 a na dopad těchto změn na finanční 

účetnictví.  

Tato úprava standardu je platná od 12. března 2020 a bude 

platit omezeně, a to do 31. prosince 2022.  

Vzhledem tomu, že se finanční trhy odklánějí od referencí na 

sazbu LIBOR a na další mezibankovní referenční sazby 

a budou přecházet na alternativní bezrizikové sazby, které by 

měly být lépe určitelné a méně náchylné k manipulacím, rada 

FASB začala zvažovat dopady těchto změn na společnosti dle 

stávajících účetních principů a rozhodla se zjednodušit 

společnostem toto přechodné období vydáním praktických 

zjednodušení a výjimek pro změny smluv realizované jako 

důsledek zmiňované reformy referenčních sazeb.  

Výše uvedená aktualizace účetních standardů umožňuje 

společnostem přijmout zjednodušení a výjimky z aplikace 

účetních principů v případě změn smluv a zajišťovacích vztahů, 

které jsou navázány na LIBOR nebo jiné referenční sazby, jež 

mají být ukončeny. 

Tyto změny stávající účetní úpravy US GAAP představují pouze 

přechodné zjednodušení za předpokladu splnění některých 

podmínek a týkají se těchto oblastí: 

 Modifikace smluv 

Jedná se o modifikace smluv, které se týkají těchto témat 

kodifikace účetních standardů: 310 – Pohledávky, 

470 – Dluhy, 840 a 842 – Leasingy. Rozsáhlá hodnocení 

vyplývající z modifikací smluv jsou nahrazena 

zjednodušenými účetními posouzeními. Například 

modifikace leasingů z důvodu změny referenční sazby 

nevyžadují nové posouzení klasifikace leasingu, diskontní 

sazby nebo přecenění leasingových plateb, které by běžně 

byly třeba. Také modifikace úvěrů a dluhů mohou být 

účtovány prospektivně.  

 

 Zajišťovací účetnictví (téma 815)  

V oblasti zajišťovacího účetnictví existuje řada 

zjednodušení. Vedení zajišťovacího účetnictví by bylo 

v případě modifikace smlouvy za normálních okolností 

ukončeno, zatímco v případě úpravy z důvodu změn sazeb 

by se ve vedení zajišťovacího účetnictví pokračovalo. 

Podobně v případě změn zajišťovacího vztahu z důvodu 

změny sazeb může v přechodném období 

vzniknout neefektivita. Praktické zjednodušení dovoluje 

zachovat zajišťovací účetnictví během přechodného 

období i v případě, kdy vzniká dočasný nesoulad.  

 

Konkrétní podrobné informace o aktualizaci standardů a jejich 

ustanoveních, která umožňují zjednodušené účtování, 

a uvedená praktická zjednodušení najdete v aktualizaci ASU 

2020-04 zveřejněné na www.FASB.org, část Standardy, Vydané 

aktualizace účetních standardů. 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@deloittece.com 

  

US GAAP 

http://www.fasb.org/home
http://www.fasb.org/
mailto:gjindriskova@deloittece.com
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Kontakty 

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

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

z následujících odborníků:

České účetnictví 

Jarmila Rázková 

jrazkova@deloittece.com 

IFRS a US GAAP 

Martin Tesař 

mtesar@deloittece.com 

Soňa Plachá 

splacha@deloittece.com 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@deloittece.com 

Deloitte 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. 

 

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

Nové cenové předpisy v oblasti regulace cen 

léčivých přípravků 
 

Těsně před Vánoci zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ve 

svém věstníku trojici nových cenových předpisů přijatých dne 

10. prosince 2019: cenový předpis č. 1/2020/CAU, o regulaci 

cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, 

cenový předpis č. 2/2020/CAU, o regulaci cen poskytovaných 

zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních 

služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů, 

a konečně cenový předpis č. 3/2020/CAU, o regulaci cen 

individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem 

konopí pro léčebné použití („cenový předpis – léčebné 

konopí I“).  

Dne 29. ledna 2020 pak Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo 

i očekávané cenové rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se 

stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž 

cena původce nepodléhá cenové regulaci, a dále nový cenový 

předpis č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně 

připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro 

léčebné užití („cenový předpis – léčebné konopí II“). 

Regulace cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 

lékařské účely  

Nová právní úprava ruší a nahrazuje předchozí cenové 

předpisy, zejména cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 

č. 1/2019/FAR ze dne 12. prosince 2018, o regulaci cen 

léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, 

kterým byly s účinností od 1. ledna 2019 do cenové regulace 

léčivých přípravků zavedeny nové  instituty jiné osoby uvádějící 

registrovaný přípravek na trh nebo regulace slevových 

a bonusových schémat (o změnách cenové regulace léčivých 

přípravků v roce 2019 jsme informovali v článku Ministerstvo 

zdravotnictví vydalo po šesti letech nový cenový předpis. Tyto 

instituty, stejně jako nastavená pásma obchodních přirážek 

zůstávají však i v novém cenovém předpisu bez podstatnějších 

změn. 

Novinky od 1. ledna 2020 zaznamenala cenová regulace 

léčivých přípravků pro vzácná onemocnění užívaných 

při ústavní i ambulantní péči a cenová regulace radiofarmak. 

Dle čl. II. odst. 8 nového cenového předpisu nebudou léčivé 

přípravky zařazené v cenovém rozhodnutí Ministerstva 

zdravotnictví obsahujícím seznam ATC skupin s příslušnou 

cestou podání podléhat při poskytování ambulantní péče 

regulaci ani formou maximální ceny, ani formou věcného 

usměrňování ceny. Dosud byly tyto léčivé přípravky podrobeny 

cenové regulaci věcným usměrněním ceny (tedy obecně 

regulovány co do maximálního meziročního nárůstu ceny), 

nově však nebudou při podávání v rámci ambulantní léčby 

podléhat cenové regulaci vůbec. Při úpravách cen těchto 

léčivých přípravků však musí farmaceutické firmy zohlednit 

fakt, že významný nárůst cen v průběhu předchozích 

12 měsíců může být rozhodným kritériem pro posouzení 

toho, zda došlo k ohrožení trhu omezením hospodářské 

soutěže, a tedy kritériem pro vyřazení ze seznamu ATC skupin 

s příslušnou cestou podání v cenovém rozhodnutí 

Ministerstva zdravotnictví mající za následek regulaci 

maximální cenou původce. 

Přestože byl nový cenový předpis vydán v prosinci 2019 

s účinností od 1. ledna 2020, nové cenové rozhodnutí ve 

smyslu čl. II odst. 8 nového cenového předpisu vydalo 

ministerstvo až 29. ledna 2020, a to s účinností od 1. března 

2020. V tomto ohledu se od začátku března některé ATC 

skupiny přesouvají mezi deregulované a u některých dochází 

ke zpětné regulaci maximální cenou. V souladu s vyjádřením 

Ministerstva zdravotnictví doporučujeme všem držitelům 

rozhodnutí o registraci uvádějícím na trh hrazené léčivé 

přípravky, aby si seznam překontrolovali. U zpětně 

regulovaných ATC skupin je povinnost podat žádost 

o stanovení maximální ceny výrobce do 30 dnů. 

Regulace léčivých přípravků obsahujících konopí 

Individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí 

pro léčebné použití podléhaly s účinností od 1. ledna 2020 

cenové regulaci stanovené cenovým předpisem – léčebné 

konopí i bez ohledu na to, zda jsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění nebo zda si je plně hradí pacient sám. 

Cenový předpis stanovil maximální cenu původce, přičemž 

konečná cena pro spotřebitele je tvořena součtem stanovené 

maximální ceny původce a vypočtenou daní z přidané 

hodnoty. Cenový předpis pro léčivé přípravky s obsahem 

konopí výslovně vylučuje uplatnění obchodní přirážky. 

Cenový předpis – léčebné konopí II, vydaný 29. ledna 2020, 

tedy ani ne dva měsíce od vydání cenového předpisu – 

léčebné konopí i ze dne 10. prosince, prosincový cenový 

předpis ruší a nahrazuje jej s účinností od 29. ledna 2020. 

Tereza Davidová 

tdavidova@deloittece.com 

Markéta Řezníčková 

mreznickova@deloittece.com 
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https://www.dreport.cz/blog/aktualita-ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-po-sesti-letech-novy-cenovy-predpis/
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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. 

http://www.deloittelegal.cz/
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html
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