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Zneužití práva u Městského soudu v Praze –
akviziční úroky u vnitroskupinové transformace
Městský soud v Praze se počátkem roku 2021 zabýval
daňovou uznatelností úroků z akvizičního úvěru, přičemž
realizovanou vnitroskupinovou transformaci posoudil
jako zneužití práva a související úroky na tomto základě
posoudil jako daňově neuznatelné.
Podstata sporu spočívala v tom, že mezinárodní skupina založila
v České republice novou holdingovou společnost, do které
prodala svoje dvě dosavadní výrobní společnosti. Holdingová
společnost financovala tuto akvizici formou vnitroskupinového
úvěru. Následně proběhla fúze obou nově pořízených
společností a změna právní formy nástupnické společnosti na
komanditní společnost, kde holdingová společnost figurovala
jako komplementář. Výsledkem restrukturalizace tedy bylo, že
oproti ziskům výrobní společnosti jakožto komanditní společnosti
byly na úrovni jejího komplementáře (holdingové společnosti)
uplatňovány úroky z úvěru na její pořízení. Soud v založení
holdingové společnosti neshledal ekonomický smysl a její funkce
jako komplementáře považoval pouze za formální.

Krajský soud tedy uzavřel, že půjčka přijatá holdingovou
společností nepředstavovala pro skupinu jako celek v rámci
České republiky žádnou možnost či příležitost k dosažení nových
zdanitelných příjmů ani zajištění či udržení příjmů stávajících
a jejím jediným účelem bylo získat daňovou výhodu v podobě
eliminace zdanění zisků generovaných komanditní společností.
Z tohoto důvodu daňovou uznatelnost úroků z úvěru
u komplementáře zamítl.
Ve věci tohoto rozsudku byla podána kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu ČR, uvidíme tedy, jaké budou
v tomto poměrně složitém sporu konečné závěry.

Marie Velflová
mvelflova@deloittece.com

K tomuto závěru doplňujeme, že komplementář má obecně
dle právní úpravy plnou rozhodovací pravomoc ve vztahu
ke společnosti, jejímž je společníkem, zastupuje komanditní
společnost navenek a je zodpovědný za její obchodní vedení.
Nicméně v tomto případě se prvoinstanční soud přiklonil k
tvrzení správce daně, že tyto funkce komplementář fakticky
nevykonával.
Správce daně a potažmo i soud výše popsanou situaci opakovaně
přirovnával k již známé sérii rozsudků z roku 2015 v otázce
zneužití práva u vnitroskupinové transformace (rozsudky
Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 1 Afs 56/2015,
2 Afs 64/2015, 2 Afs 65/2015, 3 Afs 53/2015, 8 Afs 34/2015,
9 Afs 56/2015, 9 Afs 57/2015, 9 Afs 58/2015). Společnost však
namítala, že v jejím případě byly úroky, na rozdíl od zmíněné
kauzy, u věřitele v zahraničí zdaněny. Nicméně soud zaujal
stanovisko, že samotná okolnost, že v zahraničí došlo ke zdanění
úrokových výnosů, není pro právní posouzení situace podstatná,
a od tohoto faktu odhlédl.
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Oznamovací povinnost pro digitální platformy
dle DAC VII
Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní prošla již
několika úpravami, její poslední úprava DAC VI se dotýkala
přidání oznamovací povinnosti v případě přeshraničních
struktur. V současné době se plánuje další úprava, DAC
VII, která navrhuje zavést nové oznamovací povinnosti pro
digitální platformy. Plánovaná účinnost nových oznamovacích povinností je od ledna 2023.
S ohledem na rychle postupující digitalizaci hospodářství přichází
Evropská komise s návrhem přidání dalších pravidel do směrnice
o správní spolupráci v oblasti daní. Tato v řadě již sedmá úprava
se má tentokrát týkat nových oznamovacích povinností pro digitální platformy. Cílem úpravy je identifikovat subjekty generující
zisky prostřednictvím digitálních platforem a zajistit automatickou
výměnu informací mezi členskými státy o takto generovaných příjmech, bez ohledu na to, zda se platforma nachází v EU, či nikoli.
Takto získané informace mají sloužit k zamezení daňových úniků
a mají být využity pro správné vyměření nepřímých daní (DPH),
ale i daní přímých (daně z příjmu a jiných). DAC VII přináší změny
i v dalších oblastech a upravuje některá již dříve vydaná pravidla.
Jaké konkrétní oznamovací povinnosti DAC VII přináší?
Dle navrhované úpravy DAC VII budou digitální platformy povinny
shromažďovat a ověřovat informace o prodejcích, kteří prostřednictvím platformy vykonávají svou činnost. Dále budou povinny
tyto informace oznamovat v souladu s novými pravidly finanční
správě.
Oznamovací povinnost se bude týkat velkého množství digitálních
platforem bez ohledu na to, zda jsou usazené v Evropské unii, či
nikoliv. Rozhodující bude, zda umožňují prodej zboží nebo služeb,
které jsou předmětem oznamování. Platformy budou shromaž-

ďovat a oznamovat informace o prodejcích, kteří jejich prostřednictvím vykonávají například prodej zboží, poskytování osobních
služeb, ale například i pronájem nemovitého majetku.
Mezi oznamované informace by měly patřit například údaje
o názvu, adrese, daňovém identifikačním čísle, informace o
stálé provozovně prodejce, ale také údaje o celkových částkách
vyplacených nebo připsaných prodejci prostřednictvím platformy.
První hlášení by mělo být podáváno na začátku roku 2024 za
období roku 2023.
Blíží se účinnost DPH e-commerce novely
Pro digitální platformy to není jediná změna, která je čeká.
V současné době je velmi aktuální novela v oblasti DPH, tzv.
e-commerce novela, která má vejít v platnost již od července
tohoto roku. Součástí této novely je mimo jiné také povinnost
vést zvláštní evidenci o prodejích uskutečněných prostřednictvím
platformy. Evidenci jsou však platformy povinny předložit pouze
na vyžádání správce daně.
Pokud se o plánované oznamovací povinnosti a jejích praktických
dopadech chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Vývoj
v této oblasti budeme sledovat a o aktuálním stavu vás budeme
informovat.

Michaela Kučerová
mkucerova@deloittece.com
Aneta Řehánková
arehankova@deloittece.com
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Zpětné uplatnění daňové ztráty aneb 6 otázek
a odpovědí k její aplikaci
Příprava daňových přiznání za rok 2020 vrcholí, přičemž
můžeme pozorovat, jak široké spektrum subjektů zasáhla
koronavirová krize, která dosud ziskové firmy posunula do
červených čísel. Proto je zpětné uplatnění daňové ztráty
jakožto nový institut zákona o daních z příjmu aktuálně
velmi diskutovaným tématem. Připravili jsme pro vás nejčastější otázky a odpovědi, které vám pomohou se v této
problematice zorientovat.
1. Co to vůbec je zpětné uplatnění daňové ztráty a proč
bychom ho měli využít?
V případě, že ve zdaňovacím období, které skončí ode dne
30. 6. 2020 (což zdaňovací období ve formě kalendářního roku
2020 beze sporu je), vykážete daňovou ztrátu, potom ji můžete
uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně nejen v následujících pěti zdaňovacích obdobích (tj. do roku 2025), ale i za dvě
období předcházející (tj. za roky 2018 a 2019). Pokud tedy ve zdaňovacím období 2020 vykazujete daňovou ztrátu a za rok 2018
nebo 2019 jste zaplatili daňovou povinnost, je výhodné daňovou
ztrátu uplatnit zpětně. Efektem totiž bude vrácení části zaplacené
daně formou přeplatku na dani. Ovšem pozor, pro zpětné uplatnění daňové ztráty platí maximální limit 30 mil. Kč v součtu za obě
období předcházející.
2. Jak přeplatek od finančního úřadu získat?
Nejprve je potřeba za vybrané předcházející období podat dodatečné daňové přiznání. V tomto dodatečném daňovém přiznání,
například za rok 2019, uplatníte daňovou ztrátu z roku 2020,
čímž si dodatečně snížíte základ daně i daňovou povinnost za rok
2019. V rozdílu mezi nově stanovenou nižší daňovou povinností
a skutečně zaplacenou částkou pak vzniká přeplatek na dani za
rok 2019, který, pokud je vratitelný, vám finanční úřad do 30 dnů
od podání žádosti o jeho vrácení pošle na bankovní účet.
3. Je to opravdu tak jednoduché, nebo je zde nějaké „ale“?
Ano, opravdu je to takto jednoduché. V podstatě se jedná o klasický daňový režim dodatečného daňového přiznání na daňovou
povinnost nižší. Nicméně určité „ale“ zde existuje. Pokud si totiž
za zmíněný rok 2019 (potažmo rok 2018) uplatníte daňovou ztrátu
z roku 2020 zpětně, prodlužujete si tak prekluzivní lhůtu tohoto
vybraného období. Do té doby měl rok 2019 standardní prekluzivní lhůtu v roce 2023. Ovšem zpětným uplatněním daňové
ztráty z roku 2020 se jeho prekluzivní lhůta prodlužuje a bude
nově končit až s lhůtou pro stanovení daně roku 2020, tj. minimálně v roce 2029.

4. Můžeme tyto dlouhé lhůty pro stanovení daně nějak
eliminovat?
Zákon o daních z příjmů společně se zpětným uplatněním daňové
ztráty přinesl také nový institut tzv. vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty. Svého práva na uplatnění daňové ztráty se
však můžeme vzdát pouze pro období následující po vytvoření
daňové ztráty, v našem případě tedy pro roky 2021 až 2025.
Pokud se poplatník svého práva na uplatnění daňové ztráty pro
následující období vzdá, potom se prekluzivní lhůta za ztrátové
období razantně zkrátí, a to na standardní tříletou délku. V našem
případě by tak lhůta pro stanovení daně za 2020 nebyla v roce
2029, ale už v roce 2024. Tímto rozhodnutím se ovšem nezkracuje
prekluzivní lhůta pouze za samotný ztrátový rok 2020, ale i za
období předcházející, kde poplatník daňovou ztrátu roku 2020
zpětně uplatnil a jejichž prekluzivní lhůta je na rok 2020 tím navázána. Pro úplnost dodáváme, že pokud poplatník daňovou ztrátu
zpětně neuplatní, zůstává pro tato předcházející období standardní prekluzivní lhůta. Jinými slovy, za dvě období předcházející
vzniku daňové ztráty se prodlužují prekluzivní lhůty pouze
v případě, že se daňová ztráta zpětně skutečně uplatní.
5. Jak se můžeme svého práva na uplatnění daňové ztráty
vzdát a co to pro nás fakticky znamená?
Svého práva na uplatnění daňové ztráty do následujících zdaňovacích období se lze vzdát obecnou písemností, laicky řečeno
„dopisem“, na finanční úřad. Je však třeba si uvědomit, že tak
poplatník musí učinit do lhůty pro podání řádného daňového přiznání, a pokud tuto lhůtu nestihne, pak se už svého práva vzdát
nemůže. Také je třeba počítat s tím, že pokud se jednou svého
práva na uplatnění daňové ztráty vzdáte, rozhodnutí už nelze
změnit ani vzít zpět. Také je třeba vycházet z toho, že se vzdáváte
svého práva obecně, nikoliv konkrétní částky vytvořené daňové
ztráty. To znamená, že pokud se v budoucnu daňová ztráta například dodatečně zvýší, nemůžete dodatečně zvýšenou daňovou
ztrátu v následujících letech už nikdy uplatnit.
6. Lze tedy vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty
doporučit?
Je nutné si říci, že se každý statutární orgán obchodní korporace
musí chovat jako řádný hospodář. Pokud se tedy společnost vzdá
do budoucna významného daňového benefitu v podobě uplatnitelné daňové ztráty, je třeba zvážit, zda je to postup v tomto
smyslu obhajitelný. Ovšem racionálním se jeví vzdání se práva
na uplatnění daňové ztráty v momentě, kdy jsou veškeré daňové
ztráty konkrétního období vyčerpány zpětně a do dalších let
aktuálně žádná částka nezbývá. Takové řešení dává ekonomický
smysl. Přičemž se tím potvrzuje odpověď i na další častou nejas-
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nost, a to, že aby došlo ke zkrácení lhůt pro stanovení daně je
nutné se svého práva na uplatnění daňové ztráty do budoucích
let vzdát vždy, tedy i v případě, že veškeré ztráty byly vyčerpány
v obdobích předcházejících a do dalších let již žádná daňová
ztráta k uplatnění nezbývá.
I když zpětné uplatnění daňové ztráty doprovázejí určité výkladové
nejasnosti a je třeba velmi pečlivě uvážit správnou aplikaci a
dopady našich rozhodnutí, je to institut, který je bezesporu
pro poplatníky velmi pozitivní. Možná i právě proto byl zákon
č. 299/2020 Sb., který zpětné uplatnění daňové ztráty zavedl,
nominován na zákon roku v naší anketě.

Marie Velflová
mvelflova@deloittece.com
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Povinné náležitosti projektové dokumentace
u odpočtu na výzkum a vývoj: přepjatý
formalismus, nebo legitimní očekávání?
Obsahové náležitosti dokumentu s názvem „Projekt
výzkumu a vývoje“ (dnes tzv. „Projektová dokumentace“)
se staly předmětem celé řady sporů mezi poplatníky
a správcem daně. Nejvyšším správním soudem bylo opakovaně potvrzeno, že pouze Projekty výzkumu a vývoje obsahující všechny taxativně vyjmenované náležitosti zakládají
právo na uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj. Novelou
zákona o daních z příjmů od 1. dubna 2019 se změnila koncepce fungování odpočtu s cílem odstranit tehdy vnímané
nedostatky v zákoně a udělat odpočet jednodušší, atraktivnější a dostupnější pro větší množství poplatníků. Vláda
dokonce deklarovala, že právě odpočet na výzkum a vývoj
bude nejvýznamněji podporovanou formou veřejného
financování firemních investic.
Odpočet na výzkum a vývoj je bezesporu zajímavý nástroj,
díky kterému si společnosti zabývající se vývojem mohou snížit
daňový základ. Objevují se však případy, které nás nutí přistupovat k tomuto tzv. „dvojímu odečtení nákladů“ velmi obezřetně.
Za všechny uveďme případ, kdy poplatník beze sporu vynakládá
náklady na výzkum a vývoj, přesto se dostává do sporu se správcem daně v důsledku, řeklo by se až zanedbatelných, formálních
pochybení. Těmi může být např. neuvedení kvalifikace a pracovněprávního vztahu vývojových zaměstnanců v rámci Projektu
výzkumu a vývoje. Přesně to se totiž stalo jednomu daňovému
poplatníkovi z Moravy. V důsledku tohoto opomenutí mu nebyl
uznán odpočet přesahující 40 mil. Kč.

a vývoje, Krajský soud v Brně byl v rámci svého rozsudku nekompromisní – vzhledem k tomu, že poplatník neprokázal formálně
bezchybné vyhotovení Projektu výzkumu a vývoje, a tím nenaplnil
základní požadavek zákonodárce na přiznání odpočtu na dani
z příjmů, soud se odmítl zabývat jeho dalšími námitkami (např.
vypracování znaleckých posudků potvrzujících jeho činnosti jako
vývojové) a odpočet neuznal.
Je jistě namístě doporučit firmám provádějícím výzkum a vývoj,
aby odpočet využívaly, zároveň ale nesmí podceňovat ani oblast
formálních náležitostí odpočtu. Pečlivá, ideálně vícestupňová kontrola veškerých povinných náležitostí projektové dokumentace by
měla být nedílnou součástí přípravy odpočtu na výzkum a vývoj.
Také příprava všech důkazních prostředků ještě před zahájením
případné daňové kontroly může být zásadním krokem k úspěšnému uplatnění odpočtu.
Daňovou kontrolou „nanečisto“ vás v případě zájmu rádi
provedeme.

Kateřina Novotná
knovotna@deloittece.com
Jakub Vrkoč
jvrkoc@deloittece.com

Přitom pod pojmem „kvalifikace“ si můžeme představit např.
„vysokoškolské vzdělání“, pod pracovněprávním vztahem např.
označení „zaměstnanec“. Obě tyto skutečnosti jsou snadno
dohledatelné a doložitelné i jiným způsobem. Jelikož jsou ale
vyžadovány jako jedna z povinných náležitostí Projektu výzkumu
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Informace Generálního finančního ředitelství
k dopadům pandemie covidu-19 na převodní
ceny
Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne
31. března 2021 informaci k dopadům pandemie covidu-19
na převodní ceny („Informace“) v návaznosti na doporučení OECD z prosince 2020 („Zpráva OECD“). GFŘ připomíná, že Zpráva OECD nepředstavuje speciální doporučení
mimo rámec aktuálně platné Směrnice o převodních
cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy („Směrnice“), ale spíše se zaměřuje na aplikaci principu tržního
odstupu v souvislosti s pandemií. Níže shrnujeme pohled
finanční správy na některé oblasti, na které se GFŘ v Informaci zaměřuje ve větším detailu. Lze tedy předpokládat,
že finanční správa bude při prověřování období zasažených
pandemií postupovat v souladu s touto Informací, přestože
se nejedná o změnu související legislativy. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také překlad Zprávy OECD do češtiny.

Tématu doporučení OECD v oblasti převodních cen v souvislosti
s dopady pandemie covidu-19 jsme se podrobně věnovali
v lednovém článku na našem blogu.
V první řadě GFŘ zdůrazňuje nutnost zdokumentování
dopadu pandemie na podnikání lokálních společností
v obdobích ovlivněných pandemií, přičemž je nutné oddělit jiné
vlivy dopadající na činnost společnosti, které s pandemií nesouvisí. Jinými slovy, samotné konstatování, že pandemie (negativně)
ovlivnila podnikání společnosti, není dostatečné, ale je potřeba se
jednotlivým vlivům věnovat v detailu.

GFŘ osvědčuje, že subjekty s omezenými riziky mohou nést
krátkodobě ztrátu v návaznosti na materializaci rizik,
která má tento subjekt pod kontrolou, zároveň však poukazuje na nutnost analýzy chování nezávislých subjektů. V případě
dlouhodobých kontraktů s garantovanou ziskovostí poukazuje
GFŘ na možnost využití stávajících srovnávacích analýz, tj. bez
úprav o vlivu pandemie, přičemž tento se promítne do srovnání
v dlouhodobém horizontu automaticky. U krátkodobých vztahů
GFŘ připouští provedení úprav srovnatelnosti s ohledem na situaci na trhu. Takové úpravy je však nutné provádět konzistentně
a dlouhodobě tak, aby došlo k vyloučení duplicitního dopadu. Již
zcela nad rámec doporučení, která jsou uvedena ve Zprávě OECD
či Směrnici, se však GFŘ vyjadřuje k postupu při srovnávací analýze, a to s odkazem na Pokyn D-34 (např. vyloučení společností,
které vykazují kumulativní ztrátu za předpokladu, že se nejedná
o běžně se vyskytující jev).
Nakonec GFŘ rekapituluje, že vliv pandemie a souvisejících
opatření na jednotlivé společnosti je zcela individuální. Pro účely
dokumentace konkrétních dopadů v případě daňové kontroly
doporučuje raději sběr specifických dokladů, které pomohou
pochopit situaci konkrétního poplatníka, než obecných informací
s pouhým poukazem na pandemickou situaci.

Linda Scharingerová
lscharingerova@deloittece.com

Funkční a riziková analýza představuje důležitý aspekt při posuzování dopadu pandemie na převodní ceny. V této souvislosti poukazuje na tzv. hazard risk (tj. riziko ohrožení), které žádná
ze stran neovládá, ale které se projeví u různých společností
odlišně, a to v návaznosti na to, jaká rizika jsou tyto společnosti
schopné řídit. Pokud nedošlo před a po pandemii ke změně
vykonávaných funkcí a nesených rizik, není dle GFŘ důvod
ke změně přístupu ke způsobu stanovení převodních cen,
pouze s odůvodněním na pandemickou situaci.
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Přehled novinek
Rozhodnutí o prominutí DPH
Ministryně financí vydala několik rozhodnutí, jimiž došlo k prodloužení prominutí DPH v případě vybraných zdanitelných plnění
a rozšíření i na jiné typy plnění. V případě respirátorů je možno až do
3. 6. 2021 prominout DPH nejen z jejich dodání, ale i z jejich intrakomunitárního pořízení či dovozu. V případě očkovacích látek proti
nemoci covid-19 a příslušných testovacích sad je možno prominout
DPH z jejich dodání, intrakomunitárního pořízení či dovozu až do
31. 12. 2022.
E-commerce pravidla platná od 1. 7. 2021
Komise EU vydala rozsáhlé vysvětlivky, které popisují technické
detaily podoby registrace do systémů jednoho správního místa (one-stop-shop) a formulářů přiznání k DPH. Praktické postupy pro osoby
registrované v rámci jednoho správního místa v ČR však budou
záviset na tom, jaké požadavky bude mít Finanční správa ČR.
Připomínáme, že příslušná novela zákona o DPH, která by pravidla
měla od 1. 7. 2021 implementovat, není schválena ještě ani Poslaneckou sněmovnou ČR. Stále je však možné, že implementace bude
provedena včas.
Judikatura SDEU
V rozhodnutí C-48/20 UAB „P.“ je poměrně jednoznačně popsán
pohled na fungování byznysu modelu tankovacích karet. Lze usuzovat, že SDEU pohonné hmoty nepovažuje za zboží dodané společnosti provozující systémy tankovacích karet, ale přímo jejím zákazníkům. Dané rozhodnutí tak může mít závažné dopady na byznys
model tankovacích karet uplatňovaný v České republice.

V případu C 507/20 FGSZ týkajícím se prekluzivní lhůty pro opravu
daně u definitivně nedobytné pohledávky Soudní dvůr dospěl
k závěru, že není správné, aby tato lhůta začala běžet již k datu uskutečnění zdanitelného plnění (či k datu splatnosti pohledávky). Přitom
právě těmito termíny český zákon o DPH limituje možnost opravy
daně. Pohled SDEU by tak mohl vyvolat změnu zákona či modifikovat
stávající praktické přístupy.
Soudní dvůr v rozhodnutí C-907/19 Q-GmbH komentoval dosah
osvobození u pojišťovacích činností. Dovodil, že poskytování pojistného produktu prostřednictvím nevýhradní licence k užívání nelze
osvobodit od DPH. Předpokládáme, že pro české pojišťovací společnosti by takový přístup neměl být větším překvapením.
V případu C 895/19 A se Soudní dvůr přiklonil k tomu, že nelze
v případě intrakomunitárních pořízení zboží oddělovat DPH na
výstupu od nároku na její odpočet. Jde o přístup, který by mohl
pozměnit českou praxi jen minimálně.

Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com
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Významné úpravy v oblasti pravidel pro
uplatnění srážkové daně v Německu
Navrhovaný zákon by významně zpřísnil uplatňování pravidel
proti účelovému využívání výhod smluv o zamezení dvojímu
zdanění (tzv. treaty shoppingu) a upravil stávající procesní
postupy týkající se srážkové daně. Přístup stanovený v návrhu
zákona by vedl k výraznému zpřísnění podmínek pro využívání snížené sazby srážkové daně podle smlouvy o zamezení
dvojímu zdanění či směrnice EU. Zahraniční investoři by měli
zrevidovat struktury a platby prováděné německou společností, na něž se může vztahovat srážková daň.
Dne 20. ledna 2021 schválila německá vláda návrh zákona o modernizaci úlev od srážkové daně a potvrzení o osvobození od srážkové
daně (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz), který zahrnuje významné návrhy změn pravidel proti treaty shoppingu a také
modernizaci procesních postupů týkajících se domácí srážkové daně.
Změny by přinesly zpřísnění uplatňování pravidel v souvislosti s treaty
shoppingem a došlo by k omezení podmínek, za kterých se mohou
nerezidentní společnosti kvalifikovat pro nárok na úlevu (snížení) srážkové daně. Návrh zákona neobsahuje navržené datum účinnosti
změn opatření proti treaty shoppingu, takže by změny měly nabýt
účinnosti v roce, v němž bude zákon přijat.
Návrh rovněž obsahuje změny v pravidlech pro stanovení převodních cen a začlenění postupů pro uzavření předběžných
cenových dohod (závazných posouzení) do domácího daňového
zákona. Navrhované zmírnění německých exteritoriálních daňových
pravidel týkajících se zdanění práv duševního vlastnictví registrovaných v německé veřejné evidenci či rejstříku, jež bylo součástí původního návrhu zákona, nakonec nebylo do schváleného návrhu zákona
zahrnuto.
Úprava pravidel proti účelovému využívání výhod smluv
(treaty shoppingu)
Úprava pravidel proti treaty shoppingu je reakcí německé vlády na
několik rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, v nichž soud
dospěl k závěru, že současná podoba pravidel proti treaty shoppingu
porušuje právo EU. Úprava pravidel zohledňuje jak tuto judikaturu, tak
požadavky obecného pravidla proti zneužití v článku 6 Směrnice EU
proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD).
Podobně jako současná pravidla by navrhovaná opatření proti treaty
shoppingu platila tam, kde je nárokováno zvýhodnění na základě
smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo směrnice EU (směrnice
o mateřských a dceřiných společnostech nebo směrnice o úrocích
a licenčních poplatcích), a rovněž tam, kde je uplatňována jednostranná úleva od srážkové daně v rámci domácího zákona o daních
z příjmů. Navrhovaná pravidla by se nicméně více než ta současná
opírala o subjektivní prvky. Došlo by k uplatnění dvoustupňového
přístupu, který je tvořen základním pravidlem, podle nějž by za určitých podmínek platila obecná domněnka zneužití smlouvy s možností
vyvrátit tuto domněnku ve druhé fázi poskytnutím protiargumentů
o příslušných nedaňových důvodech pro umístění nerezidentní společnosti (v rámci struktury) s ohledem na příslušný druh příjmu.

Procesní postupy týkající se srážkové daně
Kromě úprav opatření proti treaty shoppingu by návrh zákona zavedl
některá opatření k aktualizaci a modernizaci současných procesních
postupů pro uplatnění snížené sazby srážkové daně v rámci smlouvy
o zamezení dvojímu zdanění či směrnice EU. Obecný rámec opatření,
podle nějž se pro nárokování snížené sazby srážkové daně v souladu
s daňovou smlouvou nebo směrnicí EU předem vyžaduje potvrzení
o osvobození od srážkové daně, by se nezměnil. V případě, že takové
potvrzení není k dispozici, platí v době uplatnění srážky lokální sazba
srážkové daně a snížená sazba dle daňové smlouvy nebo osvobození
dle směrnice EU musí být nárokována v rámci refundačního řízení.
Aktualizovaná pravidla pro srážkovou daň by zavedla proces elektronického podávání a elektronickou databázi pro proces refundace (vrácení daně) a osvobození od daně. Elektronické podávání
žádostí o potvrzení o osvobození od daně a vrácení srážkové daně by
mělo být k dispozici od roku 2023.
Postup při podávání žádostí o potvrzení o osvobození od srážkové
daně a žádostí o vrácení srážkové daně by se zjednodušil tím, že by
spolkový daňový úřad přijímal potvrzení o zahraničním daňovém
domicilu z jiných jurisdikcí a nevyžadoval by potvrzení od zahraničních finančních úřadů na německých žádostech/formulářích.
Tříletá doba platnosti pro potvrzení o osvobození od srážkové
daně by v rámci navrhovaných opatření zůstala nezměněna; platnost by se nicméně odvíjela od data vydání potvrzení, a nikoliv data
podání žádosti, jak tomu bylo doposud. Tato změna by rovněž měla
v praxi dopad na srážkovou daň, která se stane splatnou v přechodném období mezi podáním žádosti a vydáním potvrzení o osvobození
od daně.
Návrh úprav navíc obsahuje podrobná pravidla týkající se vydání
potvrzení o zaplacení srážkové daně u dividend a zavádí sankce za
porušení těchto pravidel.
Jedná se o výtah z článku zveřejněného na webových stránkách Deloitte
Německo, kde naleznete úplnou verzi.

Miroslav Skopec
mskopec@deloittece.com
Tereza Petrášová
tpetrasova@deloittece.com
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Krátce z mezinárodního zdanění
Evropská unie
Soudní dvůr EU vydal rozhodnutí v případech Evropská komise vs.
Maďarsko (případ C-596/19 P) a Evropská komise vs. Polská republika
(případ C-562/19 P). Soudní dvůr rozhodl, že daň z reklamy zavedená maďarskou vládou a daň z maloobchodního prodeje
zavedená polskou vládou neporušují právní předpisy EU
o státních podporách, jelikož členské státy mohou zavést takový
daňový systém, jaký považují za nejvhodnější (včetně prvků progresivního zdanění).
Německo
Německé ministerstvo financí zveřejnilo návrh zákona o modernizaci
zákona o dani z příjmů právnických osob (Entwurf eines Gesetzes zur
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts). Klíčové prvky návrhu
zákona se týkají např. osobních společností, které by měly možnost
pro daňové účely zvolit režim jako právnické osoby, dále zjednodušení
skupinového zdanění, mezinárodní přesah zákona o dani z přeměn
společností (změna přístupu v případě přemístění sídla do státu mimo
EU/EHP) či uznávání kurzových ztrát pro daňové účely ve spojitosti
s půjčkami poskytnutými akcionářům s podílem přesahujícím 25 %.
Spolková rada (Bundesregierung) schválila návrh zákona o provádění
směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Cílem návrhu
zákona je implementace pravidel týkajících se hybridních
nesouladů obsažených ve směrnici proti vyhýbání se daňovým
povinnostem (2016/1164), tzv. ATAD, a v pozměňující směrnici ke
směrnici o vyhýbání se daňovým povinnostem (2017/952), tzv. ATAD 2,
z roku 2016 a rovněž přizpůsobení některých vnitrostátních ustavení, aby byla plně v souladu s články 5, 7 a 8 ATAD. Návrh zákona
obecně nabývá účinnosti 1. ledna 2022. Pravidla týkající se hybridních
nesouladů nabývají účinnosti zpětně k 1. lednu 2020 (návrh podléhá
schválení v rámci dalšího legislativního postupu).
Dne 1. dubna 2021 vstoupila pro Německo v platnost mnohostranná úmluva (MLI). Německo úmluvu podepsalo 7. června
2017 a 18. prosince 2020 k ní předložilo své konečné stanovisko,
včetně 14 smluv o zamezení dvojímu zdanění, u kterých je preference,
aby se na ně MLI vztahovalo (mimo jiné i smlouva s Českou republikou).
Německé ministerstvo financí zveřejnilo oficiální pokyny k aplikaci
pravidel DAC VI provádějící směrnici 2018/822 ze dne 25. května
2018 (DAC VI), kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde
o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu
k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat.

Nizozemsko
Nizozemsko navrhuje zavést od roku 2024 podmíněnou srážkovou daň z dividend, která by se měla vztahovat na i) výplaty
dividend spřízněným společnostem se sídlem v jurisdikcích s nízkým
zdaněním (jurisdikce se zákonnou sazbou daně ze zisku nižší než
9 %) či na ii) případy zneužití, tedy u čistě vykonstruovaných uspořádání uskutečněných pro účely vyhýbání se uvalení nizozemské
srážkové daně z dividend. Podmíněná srážková daň z dividend by tak
měla následovat obdobná ustanovení týkající se úroků a licenčních
poplatků, která jsou účinná od 1. ledna 2021.
Slovinsko
V důsledku pandemie covidu-19 prodloužilo Slovinsko o jeden měsíc,
tedy do 30. dubna 2021, lhůty pro předkládání účetních závěrek,
přiznání k dani z příjmů právnických osob a přiznání k dani z příjmů
z podnikatelské činnosti. Slovinská vláda navíc prodloužila nouzová
daňová opatření týkající se odkladu a plateb daní. Prodloužení je
platné po dobu tří měsíců, tj. do 30. června 2021.
Spojené státy americké
Na konci března 2021 byl vydán přehled nastiňující plán amerického
prezidenta Joea Bidena na reformu daně z příjmů právnických
osob v USA. Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob by se
měly především týkat:
• zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 21 % na 28 %,
• posílení celosvětové minimální sazby daně pro americké
nadnárodní společnosti (GILTI),
• podněcování dalších zemí k přijetí vysokých minimálních sazeb
daní pro obchodní společnosti,
• nahrazení daně směřující proti erozi základu daně a k prevenci
zneužívání (BEAT) novým přísnějším režimem,
• uzákonění minimální 15% sazby daně na účetní příjmy velkých
společností,
• zvýšení rozpočtu a zdrojů Amerického daňového úřadu (IRS) za
účelem podpory jeho činnosti v rámci daňových kontrol
a výběru daní.

Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
Tereza Petrášová
tpetrasova@deloittece.com
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Modrá karta pro cizince: jak ji získat a jaké
výhody přináší?
Vysoce kvalifikovaná pracovní síla, zvýšení konkurenceschopnosti, vyrovnávání rozdílů mezi regiony, to jsou
některé z pojmů, které se pojí s institutem modré karty,
a jsou to také hlavní důvody, proč byl právě tento typ
povolení na území států Evropské unie zaveden. Modrá
karta je povolení, jehož primárním cílem je přilákat do EU
kvalifikované cizince ze třetích zemí. Platí ve většině států
EU (kromě Dánska a Irska), což zaručuje jednotný přístup
k zaměstnávání cizinců. Díky řadě výhod pro držitele
nabývá tento typ povolení v posledních letech na stále
větší popularitě.
Jak získat modrou kartu
Modrá karta je vhodná pro cizince ze třetích zemí, kteří budou
pracovat v České republice alespoň po dobu 3 měsíců na plný
úvazek. Slouží jako povolení k pobytu a zaměstnání zároveň
a mohou o ni požádat ti cizinci, kteří mají ukončené vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání trvající alespoň 3 roky.
Náležitosti žádosti o modrou kartu zahrnují kromě standardních
dokumentů, jako je doklad o zajištění ubytování, výpis z evidence
rejstříku trestů cizince a doklad o odpovídající požadované
kvalifikaci, také pracovní smlouvu na plný úvazek nebo podobný
dokument potvrzující, že cizinec bude pobírat odpovídající mzdu.
Ta musí dosahovat alespoň 1,5násobku průměrné roční hrubé
mzdy. Od 1. května 2021 bude tedy minimální hrubá měsíční
mzda pro cizince s modrou kartou činit 53 416,50 Kč.
Žádost o modrou kartu se podává na místně příslušném zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí nebo na území České
republiky na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, pokud cizinec již disponuje jiným dlouhodobým
povolením k pobytu nad 90 dnů. Podat žádost o modrou kartu
na území České republiky naopak nelze, jestliže cizinec disponuje
například krátkodobým pracovním vízem. Existuje zde ale jedna
výjimka, kdy je možné podat žádost o modrou kartu na území ČR,
o níž se můžete dočíst v našem článku níže.
Modrou kartu lze vydat maximálně na dva roky podle délky pracovní smlouvy, a to i tehdy, pokud má cizinec smlouvu na dobu
neurčitou. Modrá karta se vydává ve formě biometrické karty.
Lhůta pro vydání rozhodnutí činí dle zákona 90 dnů. Platnost
modré karty lze opakovaně prodloužit podáním žádosti o prodloužení na území České republiky, standardně nejdříve 120 dnů
před koncem její platnosti.

místa do evidence úřadu práce, v následujících letech se tato
povinnost ruší a nahrazuje ji pouze povinnost ohlásit změnu
Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů. Ve stejné lhůtě je třeba
hlásit i pouhé ukončení zaměstnání. Pozor si musíte dát také na
to, že ani po 2 letech nesmí v oznámení chybět číslo hlášenky
volného pracovního místa. Zároveň by držitel modré karty
neměl zůstat nezaměstnaný déle než 3 měsíce.
• Další výhodou je skutečnost, že rodinní příslušníci žadatele
o modrou kartu mohou žádat rovnou o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny. Není tedy
nutné pro rodinu žadatele nejdříve zařizovat dlouhodobá víza.
Na základě dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny
získá cizinec například volný přístup na trh práce, nicméně řízení
k získání dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny může
trvat až 270 dní.
• Nemalá výhoda modrých karet spočívá také v ulehčení migrace
v rámci ostatních států Evropské unie. Cizinec s modrou kartou
vydanou v některém z členských států EU má možnost podat
žádost o modrou kartu přímo na území jiného členského státu,
a to do 30 dní od příjezdu na území. Odpadá tedy nutnost
odcestovat pro toto podání zpět do domovského státu
a podávat žádost na zastupitelském úřadu. Zároveň je ale třeba
zdůraznit, že cizinec není oprávněn pracovat na území ČR na
základě modré karty vydané jiným státem EU, tedy neplatí zde
fikce zaměstnání.
• Cizinec s modrou kartou má rovněž zjednodušenou možnost
získat trvalý pobyt na území států Evropské unie, doba pěti let
pobytu nutných pro možnost podání žádosti o trvalý pobyt
se totiž sčítá v rámci všech států. Pokud tedy cizinec pobývá
na základě modré karty například 2 roky v Polsku a poté se
přestěhuje do České republiky, má možnost podat tuto žádost
již po 3 letech pobytu na území České republiky. Pro započítání
pobytu na území členského státu EU je potřeba v něm pobývat
aspoň 18 měsíců.
Rádi vám pomůžeme
V současné situaci vzhledem k pandemii covidu-19 je modrá karta
jediným typem povolení, které lze na většině zastupitelských
úřadů ČR podat bez nutnosti zařazení společnosti do některého
z vládních programů. Pokud se chystáte zaměstnávat vysoce
kvalifikované zaměstnance ze zemí mimo EU či sami hledáte
informace, jak získat modrou kartu, neváhejte se na nás obrátit.
Rádi se podělíme o naše praktické zkušenosti tak, aby celý proces
byl co nejhladší.

Výhody pro držitele modrých karet
• Cizinec, který je držitelem modré karty po dobu delší než
2 roky, má usnadněnou možnost změnit svého zaměstnavatele,
pracovní místo nebo místo výkonu práce. Ačkoli v prvních
2 letech je zapotřebí žádat Ministerstvo vnitra o schválení této
změny předem, včetně zadání hlášenky volného pracovního

Veronika Dvořáková
vdvorakova@deloittece.com
Gabriela Faltusová
gfaltusova@deloittece.com
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Promíjení penále, úroků a nově i pokuty za
opožděné podání daňového přiznání
Doměření daně správcem daně je doprovázeno vznikem
povinnosti platit úroky z prodlení a často i penále, přičemž v některých případech mohou tyto sankce ve svém
souhrnu samotný doměrek fakticky i převýšit. Možností,
jak zmírnit sankční následky doměření daně, je institut
individuálního promíjení příslušenství daně. Od 1. 1. 2021
byla navíc nově do daňového řádu zakotvena možnost
prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně.
Řízení o promíjení příslušenství daně se zahajuje na žádost
daňového subjektu. Samotné prominutí je podmíněno existencí
ospravedlnitelného důvodu a splněním formálních náležitostí,
např. úhradou daňového doměrku, dodržením lhůty pro podání
žádosti nebo podáním daňového tvrzení, se kterým byl daňový
subjekt v prodlení. Prominutí příslušenství daně není možné,
pokud daňový subjekt nebo jeho statutární orgán závažným
způsobem porušil daňové nebo účetní předpisy.
Nový metodický pokyn GFŘ
Za účelem jednotného posuzování žádostí o prominutí přijalo
Generální finanční ředitelství metodický pokyn, ve kterém upravuje postup orgánů finanční správy při vyřizování žádostí a dále
uvádí příklady skutečností, ve kterých lze spatřovat ospravedlnitelný důvod, nebo skutečností, které finanční správa považuje za
závažné porušení daňových a účetních předpisů. Tímto pokynem
je od března 2021 právě Pokyn č. GFŘ-D-47.
Nový metodický pokyn se v částech týkajících se možnosti prominutí penále a úroku příliš od předešlého pokynu neliší. Přestože
se výčet ospravedlnitelných důvodů rozrostl o další situace
(např. úmrtí jediného společníka, který byl i jediným statutárním
orgánem, a neskončené registrační řízení k DPH do dne splatnosti
DPH), je i nadále výčtem demonstrativním. Lze tak v žádosti namítat a dokládat i jiný ospravedlnitelný důvod.
Metodický pokyn poprvé uvádí, které důvody považuje finanční
správa za ospravedlnitelné, pokud jde o prominutí pokuty za
opožděné tvrzení daně. Jde například o následující situace:
v poslední den lhůty pro podání daňového tvrzení nebyl funkční
daňový portál či systém datových schránek, daňovému subjektu
v předcházejících pěti zdaňovacích období povinnost podat
daňové tvrzení nevznikla nebo daňový subjekt omylem podal
čtvrtletní daňové přiznání k DPH místo měsíčního. Výčet je
i v tomto případě demonstrativní, lze tudíž žádat o prominutí
pokuty i v jiných situacích. Zda však bude finanční správa tvrzený
důvod považovat za ospravedlnitelný, je nejisté. Splnění ospravedlnitelného důvodu prodlení s podáním daňového tvrzení posuzuje finanční správa zpětně k poslednímu dni lhůty pro podání
daňového tvrzení.

Úspora může být významná
Prostřednictvím žádosti o prominutí lze zredukovat penále až
o 75 %. U úroku z prodlení, příp. posečkání a pokuty za opožděné
tvrzení daně se v některých případech lze sankce zbavit zcela.
Tyto případy jsou však mimořádné a spíše lze očekávat prominutí
ve výši 20 až 75 %. Zvýšení rozsahu prominutí lze dosáhnout prokázáním skutečnosti, že ekonomické poměry daňového subjektu
zakládají tvrdost vzniklého úroku nebo pokuty. Půjde tak především o okolnosti, pro které by bylo možné posečkat s úhradou
daně, např. pokud daňovému subjektu hrozí vážná újma nebo
daň nelze vybrat najednou. Důvodem mohou být v současné
situaci i skutečnosti související s pandemií a odvracením jejích
následků, např. zvýšené náklady, nižší výnosy, uzavřené provozy
nebo ztráta zakázek apod.
Pro úplnost dodáváme, že dalšího významného snížení úroku
z prodlení lze dosáhnout i prostřednictvím institutu posečkání
daně.
Promíjení z rozhodnutí ministryně financí
Kromě promíjení příslušenství daně na základě individuální
žádosti je možné také hromadné promíjení daně nebo příslušenství daně na základě rozhodnutí ministryně financí. Za poslední
rok bylo přijato množství časově omezených rozhodnutí, na
základě nichž byly prominuty např. úroky z prodlení z vymezených důvodů souvisejících s covidem-19, pokuta za opožděné
podání daňového přiznání či kontrolní hlášení nebo některé
správní poplatky související s žádostí o posečkání nebo prominutí. Rozhodnutí jsou zveřejňována ve Finančním zpravodaji
Ministerstva financí ČR. Pro jejich podrobnost a množství výjimek
je vhodné aplikaci jednotlivých rozhodnutí na konkrétní případ
posuzovat vždy individuálně.

Alena Wágner Dugová
adugova@deloittece.com
Kateřina Devlin
kdevlin@deloittece.com
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Daňové povinnosti – květen 2021
Květen
pondělí 3.

daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno
v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

pondělí 10.

spotřební daň

splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daně z lihu a daně ze surového tabáku)

úterý 18.

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

čtvrtek 20.

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů
splatnost paušální zálohy
daňové přiznání a daň za duben 2021
daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za duben 2021
kontrolní hlášení za duben 2021

úterý 25.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
splatnost daně z lihu za březen 2021

spotřební daň

daňové přiznání za duben 2021 a splatnost daně ze surového tabáku za duben 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně za duben 2021 (pokud
vznikl nárok)

daň z nemovitých věcí
pondělí 31.

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021
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Daňové povinnosti – červen 2021
Červen
středa 9.

spotřební daň

úterý 15.

daň z příjmů

splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daně z lihu a daně ze surového tabáku)
čtvrtletní záloha na daň
pololetní záloha na daň

středa 16.

Intrastat

pondělí 21.

daň z příjmů

čtvrtek 24.

spotřební daň

podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
splatnost daně z lihu za duben 2021
daňové přiznání a daň za květen 2021

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za květen 2021
kontrolní hlášení za květen 2021

pátek 25.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021
daňové přiznání za květen 2021 a splatnost daně ze surového tabáku za květen 2021

spotřební daň

středa 30.

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně za květen 2021 (pokud
vznikl nárok)

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

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:

Roman Ženatý
rzenaty@deloittece.com

Přímé daně
Miroslav Svoboda
msvoboda@deloittece.com

Nepřímé daně
Adham Hafoudh
ahafoudh@deloittece.com

Marek Romancov
mromancov@deloittece.com

Radka Mašková
rmaskova@deloittece.com

Tomas Seidl
tseidl@deloittece.com

Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš
jbenes@deloittece.com

Imigrace
Tereza Kavan Klimešová
tklimesova@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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Aktuality ze světa investičních pobídek
V reakci na aktuální pandemii covidu-19 se legislativní
boom nevyhnul ani investičním pobídkám a sféru oblíbené
státní podpory zasáhly pozitivní změny. Na jaké novinky se
musí žadatelé připravit?
Novela zákona o investičních pobídkách
Novela zákona o investičních pobídkách (zákon č. 72/2000 Sb.),
která nabyla účinnosti dne 4. listopadu 2020, se vztahuje i na již
dříve vydaná rozhodnutí o příslibech investičních pobídek. Novela
umožňuje držitelům příslibu investiční pobídky prodloužit standardní tříletou lhůtu na splnění zákonných všeobecných podmínek, které umožní investiční pobídku čerpat, a to až
o 2 roky. Pokud se držitel příslibu investiční pobídky rozhodne
žádost podat, musí zároveň prokázat, že není schopen splnit všeobecné podmínky v původní lhůtě v důsledku šíření onemocnění
covidu-19 a svá tvrzení řádné odůvodnit. Žádost musí být podána
nejméně 30 dnů před uplynutím původní tříleté lhůty
a je individuálně posuzována Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Je potřeba zmínit, že pokud dojde k prodloužení lhůty pro splnění
zákonných všeobecných podmínek, zároveň dojde
k prodloužení desetiletého období pro čerpání poskytnuté
slevy na dani z příjmů. Uveďme si na příkladu příjemce investiční pobídky, který dostal rozhodnutí o příslibu dne 1. července
2018, tzn. že k 1. červenci 2021 musí splnit všeobecné podmínky
uvedené v rozhodnutí o příslibu. Pokud však podá 1. dubna
2020 žádost o prodloužení lhůty o 2 roky a bude mu vyhověno,
všeobecné podmínky budou moci být splněny k 1. červenci 2023
a lhůta pro čerpání slevy na dani formou investiční pobídky se
posune až do roku 2032 včetně.
Podpora výroby produktů strategického významu
Dalším pozitivním krokem je přijatá změna nařízení vlády
č. 221/2019 provádějící ustanovení zákona o investičních pobídkách, a to s účinností od 26. prosince 2020. Hlavní změnou je
rozhodnutí vlády podpořit investiční projekty, jejichž předmětem
je výroba vybraných výrobků se strategickým významem pro
ochranu života a zdraví osob. Podpořenou oblastí je poměrně
široce definovaná oblast zdravotnických prostředků (např. roušky,
respirátory, ochranné obleky, obličejové masky, ale i mnohé další,
např. léčivé přípravky dle zákona o léčivech). Pro podporu výroby
zdravotnických prostředků je možné získat mimo standardní
slevy na dani z příjmů právnických osob hmotnou podporu až ve
výši 10 % z vynaložených způsobilých nákladů. Změnou nařízení
vlády zároveň došlo ke snížení minimálních limitů investic pro
získání investičních pobídek, a to z celkem 100 mil. Kč na 80 mil.
Kč (kdy je 40 mil. Kč hranice pro pořízení strojního zařízení).

Nová mapa státem podporovaných regionů
Od roku 2021 je také v platnosti nová mapa s definicí tzv. státem podporovaných regionů, kde jsou limity investic poloviční,
přičemž nově od 1. ledna 2021 jsou do podporovaných regionů
zařazeny i bývalé vojenské oblasti, jako jsou Ralsko, Milovice apod.
(viz obrázek níže)

Zdroj: CzechInvest
Nadále však zůstává pro všechny regiony v platnosti nutnost prokázat a zdokumentovat při podávání žádosti o investiční pobídku
přínos investice pro region a stát. Dokument má stanovenou
formu a měla by v něm být obsažena společenská odpovědnost
žadatele jak např. ve vztahu k životnímu prostředí, zaměstnancům, znevýhodněným osobám, tak k rozvoji kraje či regionu.
U žadatelů, kteří nepatří do státem podporovaných regionů, musí
být navíc splněna podmínka vyšší přidané hodnoty investice, tj.
nejméně 80 % zaměstnanců v místě investiční akce musí mít minimálně průměrnou měsíční hrubou mzdu v kraji a zároveň:
• podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním musí činit
alespoň 10 % a žadatel/investor musí uzavřít smlouvu
o spolupráci s výzkumnou organizací nebo vysokou
školou v oblasti aktivit výzkumu a vývoje a minimálně 1 %
předpokládaných způsobilých nákladů musí být vynaloženo na
tuto spolupráci nebo
• podíl pracovníků ve výzkumu a vývoji musí být alespoň 2 %
(a tito mají tuto činnost definovánu v pracovní smlouvě) nebo
• v rámci investice musí žadatel pořídit dlouhodobý majetek,
který bude používat převážně pro činnosti výzkumu a vývoje ve
výrobě, v hodnotě nejméně 10 % předpokládaných způsobilých
nákladů.
O konečném schválení žádosti o investiční pobídku rozhoduje
nově vláda ČR.
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Stávající formy veřejné podpory do roku 2022
Míra veřejné podpory formou investičních pobídek platná do
konce roku 2021 je 25 % z hodnoty způsobilých nákladů pro
všechny regiony mimo Prahu. Podpora se počítá z hodnoty
investice až do výše 50 milionů eur, pro část způsobilých nákladů
přesahujících 50 milionů eur se pak podpora snižuje na polovinu,
tj. 12,5 %. Pokud by společnost plánovala investovat ještě více,
podpora se dále krátí, a navíc její přidělení je podmíněno schválením Evropskou komisí. Pro výpočet dostupné podpory jsou
vždy společně hodnoceny veškeré investice realizované jednou
skupinou investorů v jednom regionu během tří let.
Nejčastěji je investiční pobídka poskytována formou slevy na dani
z příjmů právnických osob, a to až po dobu 10 let. Dalšími méně
častými možnostmi podpory jsou převod pozemku za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora na pořízení majetku v případě
strategické investiční akce, hmotná podpora na vytváření nových
pracovních míst, popř. rekvalifikaci pracovníků a osvobození od
daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách.

Daniela Hušáková
dhusakova@deloittece.com
Veronika Čmielová
vcmielova@deloittece.com
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Vyhlášení veřejné soutěže programu DOPRAVA
2020+
Technologická agentura ČR vyhlásila novou výzvu zaměřenou
na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. V rámci veřejné
soutěže se dopravní oblastí rozumí všechny druhy dopravy,
tedy pozemní, vodní i letecká, a to včetně všech typů dopravních prostředků a infrastruktury.
Podpora z programu DOPRAVA 2020+ je určena pro projekty
v oblasti dopravy zaměřené na rozvoj v tomto sektoru za účelem
zvýšení konkurenceschopnosti, digitalizace, technologického rozvoje
a zohlednění společenských potřeb. Nutným předpokladem pro
získání podpory je potenciál výsledků projektů pro další uplatnění do
praxe a naplnění jednoho ze čtyř cílů programu, kterými jsou:

Výše dotace na jeden projekt:
• Maximální výše podpory jednoho projektu činí 50 mil. Kč
Míra podpory na jeden projekt:
• Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % celkových
uznaných nákladů dle velikosti podniku a realizovaných činností
Soutěžní lhůta:
• 15. dubna 2021 – 16. června 2021
Hodnocení bude probíhat v termínu od 17. června 2021 do 30. listopadu 2021.

• Udržitelná doprava
• Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
• Přístupná a interoperabilní doprava
• Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy
Kdo může o dotaci žádat:

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
Lucie Tížková
ltizkova@deloittece.com

• Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné
organizace, organizační složky státu či územní samosprávné
celky.
Na co se dotace vztahuje:
• Osobní náklady a stipendia
• Náklady na subdodávky
• Ostatní přímé náklady
• Nepřímé náklady
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Vyhlášení veřejné soutěže programu
Prostředí pro život
Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací
v oblasti životního prostředí. Podávání návrhů projektů je
plánováno do prvního podprogramu – Operativní výzkum
ve veřejném zájmu.

Výše dotace na jeden projekt:

Podpora z tohoto programu je určena pro projekty přinášející
nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizaci a rozvoj
znalostí vedoucí k podpoře zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelnému využívání zdrojů. V rámci podprogramu 1
se pak jedná zejména o projekty zaměřené na výsledky výzkumu
a vývoje, které je možné využít ve veřejné správě (například
eGovernment, digitalizace či snížení administrativní zátěže) či
pro vytváření strategických a koncepčních dokumentů. Nutným
předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako
například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu apod.

Soutěžní lhůta:

Kdo může o dotaci žádat:

• Maximální výše podpory jednoho projektu činí 10 mil. Kč
Míra podpory na jeden projekt:
• Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % celkových
uznaných nákladů dle velikosti podniku a realizovaných činností

• 29. dubna 2021 – 30. června 2021
Hodnocení bude probíhat do 31. prosince 2021.

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
Lucie Tížková
ltizkova@deloittece.com

• Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné
organizace a organizační složky státu
Na co se dotace vztahuje:
• Osobní náklady a stipendia
• Náklady na subdodávky
• Ostatní přímé náklady
• Nepřímé náklady
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Vyhlášení veřejné výzvy M-ERA.NET 3 CALL 2021
Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila
veřejnou výzvu zaměřenou na materiálový výzkum, která
je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií,
jimiž mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky.
Pro českého uchazeče pak platí pravidla vycházející z programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály),
z něhož budou podpořeny české subjekty mezinárodních
projektů. Celková výše podpory pro české subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 2 mil. eur.
Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu
výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru,
průmyslového či užitného vzoru apod., a naplnění jednoho ze
šesti témat výzvy, kterými jsou:
• Modeling for materials engineering, processing, properties and
durability
• Innovative surfaces, coatings and interfaces

Výše dotace na jeden projekt:
• Maximální výše podpory jednoho projektu ze strany TAČR činí
350 000 eur
Míra podpory na jeden projekt:
• Maximální míra podpory na jeden projekt za českou stranu
činí 85 % celkových způsobilých nákladů projektu, dle velikosti
podniku a realizovaných činností. V případě spolupráce více
českých subjektů na jednom projektu (např. česká výzkumná
organizace i český podnik) platí, že dohromady lze za českou
část v projektu obdržet maximálně 85 % intenzity podpory.
Příjem návrhů projektů:
• Do 15. června 2021 je možné podávat návrhy projektů
• Do 17. listopadu 2021 je možné podat plnou žádost v případě
úspěšného vyhodnocení návrhu projektu

• High performance composites
• Functional materials
• New strategies for advanced material-based technologies in
health applications
• Materials for additive manufacturing

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
Lucie Tížková
ltizkova@deloittece.com

Kdo může o dotaci žádat:
• Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky všech velikostí
či výzkumné organizace v mezinárodních konsorciích, která jsou
složena minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně dvou
zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené
země EU)
Na co se dotace vztahuje:
• Osobní náklady
• Stipendia
• Náklady na subdodávky
• Nepřímé náklady
• Ostatní přímé náklady (například odpisy, ochrana duševního
vlastnictví, provozní náklady či cestovné)
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Vyhlášení veřejné výzvy QuantERA
Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na výzkum v oblasti kvantových
technologií, která je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií, jimiž mohou být jak výzkumné organizace,
tak i podniky. Pro českého uchazeče pak platí pravidla
vycházející z programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní
ekonomika), z něhož budou podpořeny české subjekty
mezinárodních projektů. Celková výše podpory pro české
subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 1
mil. eur.
Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu
výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru,
průmyslového či užitného vzoru apod., a naplnění jednoho ze
dvou témat výzvy, kterými jsou:
• Quantum Phenomena and Resources (QPR),
• Applied Quantum Science (AQS).
V rámci mezinárodního konsorcia pak musí být výzkumné aktivity
projektu zaměřeny alespoň na jednu z následujících oblastí:
• Quantum communication,
• Quantum simulation,
• Quantum computation,
• Quantum information science,
• Quantum metrology sensing and imaging.
Kdo může o dotaci žádat:
• Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky všech velikostí
či výzkumné organizace v mezinárodních konsorciích, která jsou
složena minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří
zapojených zemí

Na co se dotace vztahuje:
• Osobní náklady
• Stipendia
• Náklady na subdodávky
• Nepřímé náklady
• Ostatní přímé náklady (například odpisy, ochrana duševního
vlastnictví, provozní náklady či cestovné)
Výše dotace na jeden projekt:
• Maximální výše podpory jednoho projektu ze strany TAČR činí
1 mil. eur, doporučená velikost projektu pak je 300 000 eur
Míra podpory na jeden projekt:
• Maximální míra podpory na jeden projekt za českou stranu
činí 85 % celkových způsobilých nákladů projektu, dle velikosti
podniku a realizovaných činností. V případě spolupráce více
českých subjektů na jednom projektu (např. česká výzkumná
organizace i český podnik) platí, že dohromady lze za českou
část v projektu obdržet maximálně 85 % intenzity podpory.
Příjem návrhů projektů:
• Do 13. května 2021 je možné podávat návrhy projektů
• Do 15. září 2021 je možné podat plnou žádost v případě
úspěšného vyhodnocení návrhu projektu
Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
Lucie Tížková
ltizkova@deloittece.com
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Prodloužení termínu příjmu žádostí pro poslední
výzvu Úspory energie v OP PIK
V průběhu dubna byl z důvodu přetrvávajícího zájmu ze
strany žadatelů a zbývající alokace prodloužen termín pro
příjem žádostí ve výzvě Úspory energie, a to do 30. 6. 2021.
Program Úspory energie podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity
jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu
energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla
s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov
a průmyslových areálů nebo snižování energetické náročnosti
výrobních a technologických procesů. Na jeden projekt může
uchazeč získat podporu až ve výši 200 mil. Kč.
Kdo může o dotaci žádat:
• Malé, střední i velké podniky

Výše dotace na jeden projekt:
• 0,5 mil. Kč – 200 mil. Kč
Míra podpory na jeden projekt:
• Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
• Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky
• Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky
Příjem žádostí:
• Do 30. června 2021
Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy
rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Na co se dotace vztahuje:
• Dlouhodobý hmotný majetek
• Dlouhodobý nehmotný majetek nezbytný k provozování
dlouhodobého hmotného majetku
• Projektová dokumentace

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
Lucie Tížková
ltizkova@deloittece.com

• Inženýrská činnost
• Energetický posudek
• Výdaje na organizaci výběrového řízení
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Vyhlášení první plné výzvy programu HEAT
V novém Modernizačním fondu byla vyhlášena historicky
první tzv. ostrá výzva v programu HEAT zaměřeném na
modernizace soustav zásobování tepelnou energií. Do
1. února letošního roku bylo možné podávat předběžné
registrační žádosti, na jejichž základě je aktuálně možné
podávat žádosti plné v rámci aktuálně vyhlášené výzvy.

Na co se dotace vztahuje:

Modernizační fond představuje nový prostředek k financování
ekologicky šetrných projektů v následujících až deseti letech,
k čemuž je určena jeho alokace ve výši 150 mld. Kč. Jeho cílem
je pomoci zemím, které zaostávají za ekonomickým výkonem
vyspělých evropských států, se zvýšením podílu využívání čistých
ekologických zdrojů a snižováním energetické spotřeby a skleníkových plynů. To povede k podpoře klimatu a životního prostředí,
což je cílem strategie Green Deal směřující k CO2 neutrální
Evropě a odklonu od uhlí.

• Propagační opatření

Podpora z programu HEAT je poskytována na tzv. malé
a velké projekty zaměřené na modernizaci nebo změnu palivové
základny zdrojů, které jsou primárně určeny pro zásobování
tepelnou energií. Jedná se konkrétně o přechod na:
• obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou
kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
• energetické využití odpadů (například průmyslový odpad či
čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou
výrobou elektřiny a tepla,
• elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (například
elektrokotel),

• Přímé realizační výdaje
• Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
(maximálně do výše 3 % z přímých realizačních výdajů)
• Vícepráce

• Pohledávky
Výše dotace na jeden projekt:
• Maximální výše podpory jednoho „malého“ projektu činí 15 mil.
eur, u „velkého“ projektu je 15 mil. eur minimální výše podpory.
Alokace pro malé projekty je stanovena na 1,4 mld. Kč, pro velké
pak 5 mld. Kč.
• Výše podpory je závislá na zohlednění tzv. alternativní investice
(scénář bez veřejné podpory).
Míra podpory na jeden projekt:
• Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky mimo
Prahu, v Praze pak 65 %
• Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky mimo
Prahu, v Praze pak 55 %
• Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky mimo
Prahu, v Praze pak 45 %
Příjem žádostí:

• energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou
kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

• 24. května 2021 – 14. ledna 2022

Kdo může o dotaci žádat:

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com

• Uchazečem mohou být fyzické či právnické osoby na základě
licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie
a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický
regulační úřad, nebo vlastníci soustav zásobování tepelnou
energií, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je
provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

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

Lucie Tížková
ltizkova@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.
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Nové interpretace Národní účetní rady I-44
a I-45
V následujícím článku krátce shrneme hlavní body nových
interpretací Národní účetní rady I-44 – Vykázání vkladu do
právnické osoby neziskového charakteru v aktivech vkladatele a I-45 – Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných
aktiv – testování a vykazování.
Interpretace Národní účetní rady
Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně
závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se
především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny
nebo jsou řešeny nedostatečně, a oblastmi, které jsou v účetní praxi
řešeny nejednotně.

Celý text Interpretace I-44 naleznete na webových stránkách Národní
účetní rady.
Interpretace I-45 – Znehodnocení stálých hmotných
a nehmotných aktiv – testování a vykazování
Interpretace I-45 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v březnu 2021
a jejím cílem je stanovit postup při testování stálých aktiv (kromě
finančních aktiv) na znehodnocení a vyjasnit následné zaúčtování
identifikovaného znehodnocení.
Tato Interpretace vychází ze standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv.
V úvodu definuje v českém účetnictví doposud nepoužívané pojmy –
„penězotvorná jednotka“ a „celopodniková aktiva“.

Interpretace I-44 – Vykázání vkladu do právnické osoby
neziskového charakteru v aktivech vkladatele
Interpretace I-44 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v březnu 2021
s cílem doplnit dosud v účetních předpisech chybějící úpravu pro
vykazování vkladů do neziskových organizací v účetnictví vkladatele.

Interpretace uvádí, že účetní jednotka otestuje stálé hmotné nebo
nehmotné aktivum, pokud existuje předpoklad, že by aktivum
mohlo být znehodnocené, a uvádí příklady externích a interních
indikací. Zhodnocení, zda existují indikace znehodnocení hmotných
a nehmotných stálých aktiv (včetně nedokončených), se má provádět
alespoň jednou ročně.

Vklady do právnických osob neziskového charakteru se obvykle
vykazují jako položka provozních nákladů. Dle Interpretace se vklady
mohou vykázat ve stálých aktivech vkladatele jako finanční
investice, pokud jsou současně splněny tyto dvě podmínky:

Pokud na základě indikací existuje předpoklad, že je stálé aktivum
znehodnocené, stanoví účetní jednotka pro dotčená aktiva nebo
skupiny aktiv (penězotvornou jednotku) zpětně získatelnou částku.
Dle Interpretace je „zpětně získatelná částka vyšší z:

a) založená právnická osoba neziskového charakteru je pod
kontrolou vkladatele a

a) reálné hodnoty aktiva snížené o náklady na uskutečnění jeho
prodeje; a

b) vkladatel očekává z tohoto vkladu budoucí ekonomické užitky,
které umí spolehlivě ocenit.

b) hodnoty z užívání, která představuje diskontované čisté
provozní peněžní toky, které aktivum nebo skupina aktiv
generuje“.

Vklad se pak vykazuje obdobným způsobem jako vklady do obchodních korporací (dle míry kontroly) a podléhá i testu na snížení hodnoty. Interpretace specifikuje, jak oceňovat nepeněžité vklady.
Interpretace dále řeší, za jakých podmínek by měla být právnická
osoba neziskového charakteru, do které byl vložen majetek, zahrnuta do konsolidačního celku. Není přitom podstatné, zda byl vklad
zaúčtován jako finanční investice ve stálých aktivech, nebo jako
provozní náklad. Interpretace také upozorňuje na skutečnost, že
vykázáním vkladu do právnické osoby neziskového charakteru může
vkladateli vzniknout povinnost sestavovat konsolidovanou účetní
závěrku, i když ji předtím nesestavoval.
Obdobným způsobem se dle Interpretace postupuje při vykázání
vyčlenění majetku z vlastnictví vkladatele do svěřenského fondu,
jehož hlavním posláním podle zakladatelského právního jednání není
podnikatelská činnost.
Interpretace obsahuje řadu příkladů, které ilustrují postup pro jednotlivé typy právnických osob neziskového charakteru a různé druhy
vkladů.

Pokud je zpětně získatelná částka nižší než zůstatková hodnota
aktiva, účetní jednotka sníží o daný rozdíl účetní (zůstatkovou)
hodnotu stálého aktiva prostřednictvím opravné položky a případně
upraví odpisový plán a zbytkovou hodnotu daného aktiva.
Pokud nelze otestovat samostatná aktiva, protože sama o sobě
nevytvářejí žádné peněžní toky nebo vytvářejí peněžní toky, které
nejsou dostatečně nezávislé na peněžních tocích z jiných aktiv,
seskupí účetní jednotka aktiva do tzv. penězotvorných jednotek, což
je „nejmenší skupina aktiv, která generuje peněžní toky dostatečně
nezávisle na ostatních penězotvorných jednotkách“.
Interpretace nastiňuje postup přiřazení goodwillu, kladného konsolidačního rozdílu a celopodnikových aktiv do hodnoty penězotvorné
jednotky.
Interpretace dále stanoví podrobný postup, jak se v případě znehodnocení penězotvorné jednotky přiřazuje zjištěná ztráta ze znehodnocení jednotlivým aktivům, která penězotvorné jednotce náleží.
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Pokud účetní jednotka vyhodnotí, že ztráta ze znehodnocení je
dočasného charakteru, zaúčtuje se tato ztráta jako opravná položka
k danému aktivu. Pokud je ztráta ze znehodnocení trvalá, promítne
se ztráta v účetnictví prostřednictvím odpisu.
Interpretace také popisuje postup odúčtování ztráty ze znehodnocení, pokud zpětně získatelná částka aktiva nebo penězotvorné jednotky převyšuje účetní zůstatkovou hodnotu aktiva či penězotvorné
jednotky.
Interpretace obsahuje podrobné zdůvodnění a řadu ilustrativních
případů.
Celý text Interpretace I-45 naleznete na webových stránkách Národní
účetní rady.
Zdroj: www.nur.cz

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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Nová úprava evidence skutečných majitelů
K 1. červnu 2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který (na rozdíl od stávající právní
úpravy) nesplnění předepsaných registračních povinností
spojuje s citelnými následky.
Nový zákon upřesňuje definici skutečného majitele a zpřesňuje, že
skutečných majitelů může být více.
Primární povinnost zjistit a zapsat svého skutečného majitele má
společnost, o jejíhož skutečného majitele se jedná. Odpovědnost za
splnění povinnosti přitom standardně nesou členové jejího statutárního orgánu (jednatelé, členové představenstva).
Do evidence se budou zapisovat některé nové údaje, zejména struktura vztahů. Další novinkou je skutečnost, že část údajů zapisovaných
do evidence bude veřejně přístupná.

hromadě (resp. práva rozhodovat jako jediný společník/akcionář),
nevymahatelnost práv a povinností z právního jednání zastírajícího
osobu skutečného majitele, možný postih členů statutárního orgánu
v důsledku porušení péče řádného hospodáře – což je zásadní
zejména s přihlédnutím k faktu, že se obvykle v červnu konají řádné
valné hromady.
Více informací o nové úpravě evidence skutečných majitelů
naleznete v článku Zákon o evidenci skutečných majitelů: trocha
nových povinností, mnoho nových sankcí na stránkách našeho
blogu dreport.cz

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com

Zásadní změnou, kterou nová legislativa přináší, jsou sankce za nesplnění povinností. Obchodní společnosti mohou dostat pokutu až do
výše 500 000 Kč, avšak výrazně větší komplikaci pro ně bude představovat vystavení soukromoprávním sankcím. Těmi jsou například
zákaz vyplatit podíl na zisku, pozastavení hlasovacích práv na valné
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Pozvánka na on-line semináře a webcasty
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví
a daních po daňovém balíčku
Live stream
Zveme Vás na on-line seminář zaměřený na problematické oblasti
v účetním a daňovém zachycení dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku.
V průběhu semináře se podíváme na změny, které v oblasti
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku přinesla novela
zákona o daních z příjmů vydaná v prosinci 2020 (tzv. daňový balíček). Ukážeme si, jakým způsobem se tyto změny mohou projevit
i v účetnictví. Probereme rovněž další oblasti, ve kterých se v praxi
často chybuje. Věnovat se budeme také znehodnocení majetku v
souvislosti s nově přijatou interpretací Národní účetní rady I-45.
V průběhu on-line semináře bude prostor i pro vaše dotazy.
Termín
19. května 2021, 9:00–12:00 hod.

Přeměny obchodních společností v účetnictví a daních
Live stream
Problematika přeměn obchodních společností, zejména akciových
společností a společností s ručením omezeným, v účetnictví a
daních – to je téma našeho červnového online semináře.
Účetníma i daňovýma očima se podíváme na jednotlivé typy
přeměn: fúze sloučením, splynutím, převod jmění na společníka,
rozdělení rozštěpením, odštěpením, změna právní formy atd.
Součástí semináře budou i praktické příklady.
Těšit se můžete také na speciálního hosta, který nám představí
nejzajímavější zkušenosti ze své praxe.
Termín
17. června 2021, 9:00–12:30 hod.

Pro více informací a registraci na jednotlivé semináře prosím
navštivte: akce.deloitte.cz

Účtování o aktuálních vládních podporách dle české
legislativy a IFRS
Webcast
Připravili jsme pro Vás aktuální webcast zaměřený na účtování
vládních podpor a garancí určených na podporu ekonomiky v
souvislosti s pandemií COVID-19. Podíváme se na způsob účtování
různých forem podpory podnikům ze strany vlády v roce 2021,
například úlev v oblasti daňových povinností, programů COVID,
Antivirus, COVID nájemné a odkladu splátek úvěrů, a to podle
české účetní legislativy i podle IFRS. Probereme i správné postupy
při zveřejňování informací souvisejících s vládními podporami
a garancemi i při zveřejňování následných událostí v účetních
závěrkách.
Termín
8. června 2021, 10:00–11:00 hod.
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Rada IASB prodloužila praktické zjednodušení
týkající se úlev na nájemném zavedených
v důsledku pandemie COVID-19
Dne 31. března 2021 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní
standardy (Rada IASB) úpravy standardu IFRS 16 Úlevy na
nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu
2021, které o jeden rok prodlužují úpravy přijaté v květnu
2020. Nájemcům poskytují výjimku při posuzování, zda
úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 představují modifikaci leasingu.
Situace
V květnu 2020 vydala Rada IASB úpravy standardu IFRS 16 Úlevy
na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19, které nájemcům
poskytují výjimku při posuzování, zda úlevy na nájemném
v souvislosti s pandemií COVID-19 představují modifikaci leasingu.
Při vydání se praktické zjednodušení omezovalo pouze na úlevy na
nájemném, u nichž případné snížení leasingových plateb ovlivnilo
pouze platby původně splatné 30. června 2021 či dříve. Více informací naleznete v našem dReport zpravodaji z června 2020.
Jelikož pronajímatelé nadále poskytují nájemcům úlevy na nájemném a dopady pandemie COVID-19 nadále přetrvávají a jsou
závažné, rozhodla se Rada IASB prodloužit období, po které je
praktické zjednodušení možné použít.

3. Nájemce, který tyto úpravy aplikuje, tak činí retrospektivně,
přičemž kumulativní dopad prvotní aplikace úprav musí
vykázat jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku
(případně jiné složky vlastního kapitálu) na počátku účetního
období, ve kterém úpravy aplikoval poprvé.
4. V účetním období, ve kterém nájemce úpravy aplikoval poprvé,
není povinen zveřejňovat informace požadované odst. 28 písm.
f) standardu IAS 8.

Datum účinnosti
Úpravy jsou účinné pro účetní období začínající 1. dubna 2021
nebo po tomto datu. Nájemce může úpravy aplikovat i dříve, a to
i v případě účetní závěrky, která k 31. březnu 2021, tedy k datu
vydání posledních úprav, dosud nebyla schválena k vydání.
Nájemce musí praktické zjednodušení aplikovat důsledně na
všechny způsobilé smlouvy s podobnými vlastnostmi a za podobných okolností, bez ohledu na to, zda se smlouva stala způsobilou
pro praktické zjednodušení v důsledku úprav z května 2020 či
března 2021.
Konečné schválení těchto úprav standardu IFRS 16 pro použití
v EU se momentálně očekává v květnu či červnu 2021.

Změny
Změny v úpravách standardu IFRS 16 Úlevy na nájemném
v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021 tak mění standard IFRS 16 následovně:
1. Nájemce může aplikovat praktické zjednodušení týkající se úlev
na nájemném zavedených v důsledku pandemie COVID-19,
u nichž případné snížení leasingových plateb ovlivní pouze
platby původně splatné 30. června 2022 či dříve (namísto
plateb, které byly původně splatné 30. června 2021 nebo dříve).

Zdroje: www.iasplus.com, IFRS in Focus

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com

2. Nájemce, který tyto úpravy aplikuje, tak musí učinit pro účetní
období začínající 1. dubna 2021 nebo po tomto datu.
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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 2. dubna 2021.

• Úpravy standardu IAS 1 a stanovisko IFRS č. 2 Zveřejňování
účetních pravidel (vydáno v únoru 2021)

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly
k 27. dubnu 2021 následující dokumenty rady IASB:

• Úpravy standardu IAS 16 Příjmy před zamýšleným použitím
(vydáno v květnu 2020)

Standardy

• Úpravy standardu IAS 37 Nevýhodné smlouvy – náklady na splnění
smlouvy (vydáno v květnu 2020)

• IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017); včetně úprav
standardu IFRS 17 (vydáno v červnu 2020)
Úpravy

• Úpravy standardu IAS 8 Definice účetních odhadů (vydáno
v únoru 2021)

• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2018–2020 (vydáno v květnu
2020)
Zpráva o schvalování IFRS v EU

• Úpravy standardu IFRS 3 Odkaz na Koncepční rámec (vydáno
v květnu 2020)
• Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi
investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno
v září 2014)

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com

• Úpravy standardu IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti
s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021 (vydáno v březnu 2021)
• Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé
a dlouhodobé a Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo
dlouhodobé – odložení data účinnosti (vydáno v lednu 2020
a v červenci 2020)
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Nová publikace o současných očekávaných
úvěrových ztrátách dle standardu ASC 326
Účetní standard o současných očekávaných úvěrových
ztrátách je již v platnosti pro většinu společností. Ze zkušeností s jeho používáním vyvstalo mezi uživateli účetních
závěrek mnoho otázek. Takto významná a složitá oblast
si zaslouží náležitou pozornost, společnost Deloitte proto
na toto téma připravila podrobnou publikaci v rámci série
Deloitte Roadmap.
Publikace je k dispozici na adrese dart.deloitte.com a přijde vhod
jak zkušeným uživatelům standardu, kteří řeší složitější oblasti,
tak čtenářům, kteří se potřebují teprve zorientovat v základních
principech.

vztahů a leasingu, u podrozvahových závazků, u pohledávek ze
zajištění, u nakoupených úvěrově znehodnocených aktiv
a u cenných papírů určených k prodeji. Dále v ní najdete podrobnosti o vykazování a zveřejňování i o současné činnosti klíčových
zainteresovaných stran při tvorbě standardů. V neposlední řadě
se publikace věnuje hlavním rozdílům mezi IFRS 9 a ASC 326.
Naši odborníci vám v případě zájmu rádi pomohou s bližší analýzou přizpůsobenou na míru vašim konkrétním potřebám.
Gabriela Jindřišková
gjindriskova@deloittece.com

Publikace kombinuje podrobnosti o samotném standardu s interpretacemi společnosti Deloitte a užitečnými příklady.
Nastiňuje rovněž hlavní ustanovení standardu a jeho rozsah,
zabývá se principy vykazování účetních jednotek, oceněním
očekávaných úvěrových ztrát, použití u pohledávek z obchodních

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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Opravit, nebo vyhodit? Nová unijní legislativa
má zajistit delší životnost domácích
elektrozařízení
První čtvrtletí roku 2021 přineslo celou řadu novinek
v oblasti oběhového hospodářství. Například dlouho očekávaná regulace jednorázových plastů dostává konkrétní
obrysy, a Evropská komise proto vydala nařízení
o novém způsobu označování takových výrobků. V účinnost vstoupila i sada nařízení o ekodesignu, které výrobcům elektrozařízení stanovují povinnost zajistit dostupnost náhradních dílů až 10 let poté, co přestanou dané
výrobky uvádět na trh. Mezi další novinky patří zjištění
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která
vypočítala, že přechodu na oběhové hospodářství by
nejvíce prospěla globální změna fiskální politiky, či nová
zpráva Evropské agentury životního prostředí, podle které
výroba plastů zlevnila mimo jiné i vlivem pandemie a souvisejícího poklesu hospodářských aktivit.
Unijní nařízení zavádí jednotné označování plastových
výrobků
Nový zákon o jednorázových plastech zavádí od 1. července řadu
novinek, a to včetně úplného zákazu plastových příborů, brček,
kelímků a dalších jednorázových plastů.
Zákon však zavádí i další opatření k omezení plastového odpadu,
jako je povinné připevňování víček k nápojovým nádobám nebo
zlepšení povědomí spotřebitelů o plastovém odpadu pomocí
označování výrobků. Označením „plast ve výrobku“, které bude
mít jednotnou podobu po celé EU, by tak do budoucna měly být
vybaveny obaly hygienických vložek a tamponů, aplikátorů tampónů, vlhčených ubrousků, tabákových výrobků s filtry a tabákových filtrů nebo nápojových kelímků.
Označení nebude pouze upozorňovat na obsah plastů v těchto
výrobcích, ale také na environmentální dopady spojené s nevhodným nakládáním s plastovými odpady. Ty často zbytečně končí
v odpadních vodách, řekách a oceánech, kde se dále rozkládají na
mikroplasty, vstupují do potravního řetězce a ohrožují tak nejen
rostliny a živočichy, ale potenciálně také lidské zdraví.
Nová legislativa zajistí opravitelnost elektrospotřebičů
dlouho po konci jejich životnosti
Podle údajů Evropské komise preferuje na 70 % spotřebitelů
v EU opravu před zakoupením nového výrobku. Opravy dnešního zboží jsou však často nemožné nebo nedávají ekonomický
smysl, a to z různých důvodů – kvůli nedostatku náhradních dílů
či náročné konstrukci, pro kterou nelze výrobky bez speciálních
nástrojů vůbec rozebrat. Jako odpad potom končí i zboží, které
by mohlo ještě dlouhá léta sloužit, a společnost tak produkuje
podstatně více odpadu, než je nezbytně nutné.

V Evropské unii tak v posledních letech sílí hlasy, které požadují
obrat tohoto negativního trendu zavedením „práva na opravu“.
První krůčkem je sada unijních nařízení, které výrobcům stanovují
povinnost zajistit dostupnost náhradních dílů až po dobu deseti
let po uvedení výrobku na trh. Na opravy výrobků se navíc bude
muset myslet již ve fázi návrhu konstrukce, aby byly hlavní komponenty přístupné pouze s využitím základních nástrojů. Důsledkem této regulace by měl být mimo jiné rozvoj trhu po-prodejního
servisu, aby opravy „rozbitých“ zařízení realizovatelné a snadno
dostupné.
Má to však háček. Prozatím se „právo na opravy“ bude vztahovat
pouze na vybraná zařízení, na pračky a myčky, ledničky nebo televizní obrazovky. Nejspíše potrvá roky, než se podobná legislativa
začne vztahovat například na mobilní telefony, laptopy a další
běžná elektrozařízení.
Udržitelné krytiny a nová kritéria pro udělování ekoznačky
EU
Ekoznačku EU lze udělit produktům, které mají prokazatelně
menší dopad na životní prostředí než ostatní. Zohledňuje se přitom celý životní cyklus od výrobní fáze až po odstranění. Pravidla,
podle kterých lze ekoznačku EU udělit tvrdým krytinám (podlahovým dlaždicím, krytinovým taškám, obrubníkům, kuchyňským
pracovním deskám atp.) se však od 16. března 2021 mění.
Nový postup při posuzování adeptů na udělení značky vychází
z bodového systému. Body navíc mohou získat jen produkty,
které splní nepovinné požadavky nebo své konkurenty v environmentálních ohledech výrazní předčí. Smyslem změn je také
zohlednění inovací v oblasti výroby tvrdých krytin, aby tak bylo
možné značku udělit např. i krytinám vyrobených z alternativních
materiálů.
Daň na primární materiály jako cesta k oběhovému hospodářství?
Světová spotřeba nerostných surovin stále roste a její snižování je
v nedohlednu. S tím jde také ruku v ruce navyšování těžby, které
má přitom již nyní devastující environmentální dopady. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) proto nedávno
zveřejnila studii, která se zabývá možností snížení spotřeby
primárních materiálů prostřednictvím fiskální reformy. Ta by měla
zdanit využívání primární materiálů a z výnosů daně podpořit
recyklované zboží a využívání kovů získaných sekundární výrobou.
Fiskální reforma by podle použitých modelů měla k roku 2040
vést ke snížení spotřeby primárních materiálů o 27 % v případě
kovů a o 8 % u nekovových minerálů (oproti scénáři bez podobné
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reformy), a to za cenu pouze limitovaných dopadů na globální
ekonomiku. Studie však také přiznává komplikace spojené
s modelovanou fiskální reformou, které se pojí především se
závažnými asymetrickými dopady na některé regiony (především
na státy, které závisejí na exportu nerostných surovin) a průmyslová odvětví navázaná na těžbu.
Fiskální reforma by navíc musela být univerzální. V zemích, které
by daň na primární materiály nezavedly, by totiž došlo ke zvýšení
jejich využívání. Společnosti ze zemí, které by daň zavedly, by
totiž mohly své výrobní kapacity „jednoduše“ přesunout tam,
kde by tuto daň hradit nemusely. Zvažovaná fiskální reforma by
tedy musela být pečlivě vyvážená, autoři studie ji však označují za
proveditelnou a výhody s ní spojené za převažující.
Digitální technologie ve službě odpadového hospodářství
Evropská agentura životního prostředí (EEA) zveřejnila zprávu,
která upozorňuje na způsoby, kterými mohou digitální technologie změnit odpadové hospodářství. Mezi příklady uvádí využití
robotů, kteří mohou pomocí systémů vizuální identifikace pomáhat třídit recyklovatelné materiály, nebo „chytré kontejnery“
a sběrné nádoby, které mohou samy vyhodnotit stav naplnění
a objednat si svoz, to vše bez neefektivní administrativy.
Digitalizace by dle EEA umožnila generovat efektivitu, která může
odpadovým společnostem pomoci uspět v jinak vysoce konkurenčním prostředí odpadového hospodářství. To operuje pouze
s nízkými maržemi a konkurenční výhoda spojená s digitalizací by
se tak mohla dlouhodobě vyplatit.
Výroba plastů je levnější i vlivem pandemie. A přispívá ke
klimatickým změnám
Podle údajů Evropské agentury životního prostředí (EEA) se pandemie koronaviru podepsala nejen na vzniku plastového odpadu
(rukavice, masky, jednorázové plasty pro potraviny), ale také
výrazně zlevnila celkovou výrobu nových plastů. Ta se totiž neobejde bez velkého množství fosilních paliv, jejichž cena se vlivem
celkového snížení hospodářské aktivity během protiepidemických
opatření výrazně snížila.

Ve svém důsledku je tak mnohem výhodnější vyrábět nové plasty
než využívat recyklovaný materiál. To bohužel komplikuje snahy
omezovat výrobu a spotřebu plastů a plastových výrobků, která
je přitom zásadní pro ochranu životního prostředí a v kontextu
boje proti klimatickým změnám.
Oběhové hospodářství v jednotlivých fázích životního
cyklu
O nutnosti přechodu na oběhové hospodářství se mluví již
dlouho, co ale znamená v praxi? Evropská agentura životního prostředí (EEA) nedávno zveřejnila studii, ve které ilustruje význam
„oběhovosti“ v každé části životního cyklu.
Výrobky by měly být navrženy a konstruovány tak, aby byly
odolnější, bylo jednodušší je opravovat a po dobu jejich užívání
byly k dispozici náhradní díly. Ve fázi výroby zdůrazňuje EEA nejen
nutnost co nejširšího používání recyklátů a hledání alternativní
materiálů, ale také potřebu úplně se vyhnout využívání některých
nežádoucích látek. Při výrobě a distribuci budou hrát zásadní roli
digitální technologie, které umožní optimalizaci výrobních
a distribučních procesů.
Ve fázi využívání výrobků vyžaduje cirkulární transformace
individuální přístup podle konkrétního výrobku. K tomu mohou
přispět i samotní spotřebitelé, a to preferencí nových obchodních
modelů. Jako příklad mohou posloužit access-based obchodní
modely, dle kterých zůstává vlastnictví výrobků obchodní společnosti. Zákazníci platí pouze za jejich používání, aby tak bylo
maximalizováno využití výrobků po celou dobu jejich životnosti.
V poslední fázi, kdy se výrobek stane odpadem, je potom přirozenou prioritou jeho recyklace, znovuvyužití nebo například
materiálové zhodnocení.

Martin Vejtasa
mvejtasa@deloittece.com
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Nejvyšší soud ČR: zákonná záruka se při
výměně věci nebo její opravě neobnovuje
O zákonné záruce, resp. terminologií zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) zákonné povinnosti z vadného plnění, bylo
napsáno odbornou i laickou veřejností již mnoho. Všichni
si v této souvislosti nejspíše vybavíme dlouhotrvající
akademickou polemiku o povaze ustanovení § 2165 odst.
1 občanského zákoníku. Tedy zda předmětné ustanovení
zakládá odpovědnost prodávajícího za jakékoliv vady,
které se na věci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí kupujícím
projeví nebo toliko reklamační lhůtu k uplatnění vady existující již v době převzetí věci kupujícím.
Stranou této diskuse pak často zůstávala otázka ryze praktická,
avšak neméně důležitá, a to, zda vyřešením reklamace výměnou
věci anebo její součásti znamená i započetí běhu nové záruční
doby.
Občanský zákoník platný do 31. prosince 2013 tuto otázku řešil
výslovně. Ustanovení § 627 odst. 2 předchozího občanského
zákoníku stanovovalo, že dojde-li v důsledku uplatnění práva
z odpovědnosti za vady k výměně vadné věci za novou, začne
běžet záruční doba pro tuto novou věc od počátku, a to od okamžiku jejího převzetí. Tentýž závěr platil i o výměně součásti věci,
přičemž v takovém případě běžela nová záruční doba jen ohledně
této vyměněné součásti. V důsledku této právní konstrukce mohl
v některých případech spotřebiteli ze zákona vzniknout nárok na
téměř nekonečnou záruku, resp. záruku nekonečně se obnovující.
Možná i pro výše uvedený důvod se český zákonodárce rozhodl
tuto úpravu do občanského zákoníku výslovně nepřevzít. Nabízela se proto otázka, zda a jakým způsobem se s tímto aspektem
tzv. zákonné záruky soudy vypořádají v intencích občanského
zákoníku účinného od 1. ledna 2014.
Definitivní odpověď na tuto otázku přinesl Nejvyšší soud České
republiky dne 29. října 2020 vydáním rozsudku sp. zn. 33 Cdo
416/2020. Podstata předmětného sporu nespočívala, jak by se
čtenář mohl domnívat, ve sporu z kupní smlouvy, nýbrž smlouvy
o dílo. Žalovaná se v dané právní věci zavázala zhotovit ve
smlouvě specifikovaný zápustný bazén a dodat a namontovat do
žlábku bazénu i dva kusy LED pásků. Žalobce následně po uplynutí 8 měsíců od převzetí díla reklamoval dodané LED osvětlení
bazénu. Reklamaci žalovaná uznala a vypořádala výměnou stávajícího LED osvětlení bazénu za nové LED osvětlení jiného typu,
jelikož původní typ osvětlení byl již tou dobou stažen z prodeje
pro jeho nefunkčnost. Žalobce následně vůči žalované uplatnil
další, tj. v pořadí druhou, reklamaci týkající se osvětlení, a to po
uplynutí 22 měsíců od instalace nového LED osvětlení bazénu.
Učinil tak tedy v době, kdy již od dodání díla jako celku, tj. bazénu,
uplynulo více než 24 měsíců. Žalovaná proto reklamaci žalobce
zamítla s tím, že byla uplatněna po uplynutí zákonné záruční
doby.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu
Nejvyšší soud měl ve výše uvedených souvislostech poprvé
od účinnosti občanského zákoníku příležitost blíže se vyjádřit
k tomu, zda lhůta stanovená k uplatnění práva z vady součásti
předmětu díla běží od převzetí předmětu díla jako celku, resp. zda
nezačíná běžet znovu od zjednání nápravy formou výměny součásti. Ač se tato otázka může jevit na první pohled jako banální,
její spornost podtrhuje i fakt, že ani soudy první a druhé instance
na tuto problematiku nezastávaly jednotný názor.
Obvodní soud pro Prahu 5 vyložil ustanovení § 2165
odst. 1 občanského zákoníku s přihlédnutím k předchozí právní
úpravě a zní vyplývající praxe tak, že odstraněním vady výměnou
věci začíná od převzetí nové věci běžet i nová 24měsíční lhůta pro
uplatnění práva z odpovědnosti za vady.
Městský soud v Praze jako soud odvolací dospěl ve svém rozhodnutí k závěru zcela opačnému. Ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku vyložil tak, že záruční doba 24 měsíců od převzetí
se vztahuje výhradně k věci samé, tj. předmětu smlouvy o dílo.
Dle názoru vyjádřeného Městským soudem v Praze „případná
vada některé jeho součásti (pozn. autora součásti díla) nezakládá
běh nové záruční doby k vyměněné součásti, nesjednají-li si
smluvní strany jinak“.
Nevyšší soud po zhodnocení obou rozhodnutí soudů nižší
instance a předestřené právní otázky dospěl k závěru, že již
neplatí, že výměnou věci začne běžet nová záruční doba, jak
tomu bylo za předchozí právní úpravy. V této souvislosti naopak
uzavřel, že „zákonná povinnost z vadného plnění se váže
k závazku prodávajícího zajistit, aby mohl kupující po určitou
dobu (dvaceti čtyř měsíců) věc bezvadně užívat, a neváže se tedy
na věc jako takovou (na věc samotnou) …“ Nejvyšší soud dále svoji
interpretaci příslušného ustanovení podpořil i pomocí metody
historického subjektivního výkladu, který zkoumá význam, který
s textem spojuje jeho autor. Přičemž dospěl k závěru, že „pokud
by zákonodárce zamýšlel spojit se zjednáním nápravy výměnou
věci či její součástky běh nové záruční doby, jistě by to v občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014 výslovně stanovil …“
Rozsudek mění dosavadní praxi
Shora uvedené závěry Nejvyššího soudu mají dalekosáhlý
aplikační význam, když se dotýkají nejen spotřebitelských smluv
o dílo, nýbrž i téměř všech spotřebitelských kupních smluv. Nastíněné závěry představují významné odchýlení se od předchozí
právní úpravy a praxe, která dle názoru autorů nadstandardně
zvýhodňovala spotřebitele oproti podnikatelům, když povinnosti
ze zákonné záruky nesprávně vztahovala k věci samé, nikoliv
k závazku podnikatele zajistit, aby spotřebitel mohl po dobu 24
měsíců od převzetí věc bezvadně užívat.
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Pro výše uvedené důvody lze rozhodnutí Nejvyššího soudu považovat za příznivé pro podnikatele a jejich vztahy se zákazníky.
Předestřené závěry je však nutné vnímat výlučně k povinnostem
vyplývajícím ze zákona a podnikatelům samozřejmě nadále nic
nebude bránit v tom, poskytovat svým zákazníkům nadstandardní servis v podobě prodloužených záruk v různém rozsahu
anebo právě nové záruky na věc dodanou v rámci vyřizování
reklamace.
Článek vyšel 23. března 2021 na webu epravo.cz. (redakčně upraveno)

Ondřej Chmela
ochmela@deloittece.com
Vuk Djukić
vdjukic@deloittece.com
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Přístup k technickým normám je pro veřejnost
bezplatný
Velké množství českých technických norem je na základě
různorodých právních předpisů pro jejich adresáty
závazné. Platí to hlavně pro stavebnictví a další oblasti
zaměřené na ochranu veřejného zájmu. Je proto zásadní,
že od 1. ledna letošního roku má veřejnost k těmto technickým normám bezplatný přístup. Takzvaný sponzorovaný přístup k technickým normám zavedla novela zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Přestože stát vyžaduje dodržování těchto technických norem, až
do začátku letošního roku nebyly tyto technické normy adekvátním způsobem bezplatně veřejnosti zpřístupňovány. K technickým normám v oblasti stavebnictví byl například bezplatný
přístup možný pouze na jednom místě – v Národní technické
knihovně v Praze. K některým jiným technickým normám byl pak
bezplatný přístup umožněn pouze u hasičských záchranných
sborů jednotlivých krajů. Otázkou nedostatečnosti tohoto způsobu zpřístupňování závazných českých technických norem se
v minulých letech opakovaně zabývaly i soudy, a to včetně Ústavního soudu.
Tento dosavadní stav byl odůvodňován zejména nutností dodržovat přijaté závazky vyplývající z členství českého Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v mezinárodních normalizačních organizacích. Pravidla těchto organizací
totiž neumožňují bezplatné zpřístupňování technických norem
zejména z autorskoprávních důvodů.
Sponzorovaný přístup
Lze tedy velmi pozitivně hodnotit snahu zákonodárce změnit tuto
situaci právě prostřednictvím zavedení mechanismu sponzorovaného přístupu, který pravidla mezinárodních normalizačních
organizací umožňují.
Sponzorovaný přístup k technickým normám spočívá v tom, že
jednotlivá ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady mají
povinnost zajistit bezplatné zpřístupnění úplného znění závazných českých technických norem jejich předplacením pro širokou

veřejnost. Tyto státní orgány by měly zajistit zveřejnění těch českých technických norem, které jsou závazné podle právních předpisů spadajících do působnosti těchto orgánů. Prostřednictvím
sponzorovaného přístupu však mohou být zpřístupněny i jiné
české technické normy, o jejichž významu pro širokou veřejnost
jsou dotčené orgány přesvědčeny.
Sponzorované české technické normy jsou přístupné veřejnosti
zdarma na webu České agentury pro standardizaci, a to po registraci uživatele do systému. Zaregistrovat se může jakákoliv fyzická
osoba. Stačí vyplnit formulář s osobními údaji.
Ke konci ledna 2021 bylo na internetových stránkách České
agentury pro standardizaci zpřístupněno pouze 20 technických
norem. Toto množství se však již podařilo zásadním způsobem
rozšířit a ke dni přípravy tohoto komentáře již dosahuje přibližně
200 zpřístupněných technických norem. Největší podíl tvoří technické normy z oblasti stavebnictví sponzorované ministerstvem
pro místní rozvoj. Lze očekávat, že množství zpřístupněných
technických norem se bude v průběhu následujících měsíců dále
zvětšovat.
Zavedení sponzorovaného přístupu se jeví jako velmi vhodný způsob, jak dostupnost technických norem široké veřejnosti zajistit.
Zásadní pro přínosnost tohoto přístupu však do budoucna bude,
aby se databáze zpřístupněných technických norem na internetových stránkách České agentury pro standardizaci dále rozšiřovala
v důsledku aktivního a odpovědného přístupu státních orgánů
k zajišťování bezplatného přístupu k technickým normám.
Článek vyšel 26. března 2021 v Hospodářských novinách. (redakčně
upraveno)
Ivan Telecký
itelecky@deloittece.com
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Novela zákoníku práce zavedla institut
sdíleného pracovního místa
Skloubení zaměstnání s mateřstvím a rodičovstvím, ale
i stále častější požadavek absolventů na rovnováhu mezi
pracovním a soukromým životem se odrazily v poslední
novele zákoníku práce. Od letoška mohou zaměstnanci
sdílet pracovní místa a zaměstnavatelé mohou využít
státní finanční podporu, když sdílené pracovní místo
vytvoří.
Vstřícnou změnu v oblasti pracovněprávních vztahů přinesla
takzvaná velká novela zákoníku práce, která od ledna zavedla
institut sdíleného pracovního místa. Novinka umožňuje dvěma
nebo více zaměstnancům sdílet po dohodě se zaměstnavatelem
jedno pracovní místo a střídat se na něm v rámci své pracovní
doby. Podobného výsledku mohl zaměstnavatel dosáhnout již
dříve tím, že na jednu práci zaměstnal více zaměstnanců s kratší
pracovní dobou. Sdílená pracovní místa jsou ale přece jen pružnější, protože si zaměstnanci po vzájemné dohodě sami rozvrhují
pracovní dobu.
Sdílet pracovní místo mohou zaměstnanci se stejným druhem
práce a s kratšími pracovními dobami, které v souhrnu nepřekročí
stanovenou týdenní pracovní dobu. Předpokladem fungování
sdílených pracovních míst jsou dobré vztahy mezi zaměstnanci
a důvěra zaměstnavatele. Zaměstnanci si totiž musí sami sestavit
společný rozvrh pracovní doby tak, aby každý z nich v průměru
naplnil svou týdenní pracovní dobu, a to nejdéle ve čtyřtýdenním
vyrovnávacím období. Tento rozvrh musí zaměstnavateli předložit nejméně s týdenním předstihem. Pokud tak neučiní, určí
rozvržení pracovní doby zaměstnavatel. Případné změny rozvrhu
musí zaměstnavateli písemně oznámit alespoň dva dny předem,
nemohou se tak libovolně na poslední chvíli zastupovat. V případě nepřítomnosti jednoho ze zaměstnanců se ani zastupovat
nemusí. Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat zastoupení nepřítomného kolegy pouze na základě dohody s ním.
Dohodu o sdíleném pracovním místě lze snadno ukončit písemnou dohodou nebo výpovědí bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou. Zanikne-li závazek jednoho zaměst-

nance, pracovní režim sdíleného pracovního místa se u ostatních
zaměstnanců uplatní do konce probíhajícího vyrovnávacího
období. Konec sdílení pracovního místa nemá vliv na trvání pracovních poměrů dotčených zaměstnanců.
V některých ohledech musí zaměstnavatel ve vztahu k zaměstnancům sdílejícím jedno pracovní místo postupovat individuálně.
Každý ze zaměstnanců má nárok na svou vlastní mzdu, dovolenou a sám nese odpovědnost za případnou škodu, kterou
způsobí.
Zavedení sdíleného pracovního místa může být pro zaměstnavatele poměrně náročné. Vyžaduje totiž přinejmenším uzavření
písemných dohod s jednotlivými zaměstnanci. V rámci dohod
by měli zaměstnavatelé zejména upravit praktické fungování
sdíleného místa, jako je například způsob rozdělování a předávání
úkolů mezi jednotlivými zaměstnanci a bližší podmínky rozvrhování pracovní doby mezi zaměstnanci. Sdílení míst bude vhodné
upravit vnitřním předpisem. Pravidla daná vnitřními předpisy totiž
zaměstnavatel může na rozdíl od dohod pružně a jednostranně
měnit.
Sdílené místo má potenciál přispět ke zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů. Může být řešením například pro rodiče malých
dětí nebo pro osoby, které nemohou nebo nechtějí pracovat na
plný úvazek. Zda se budou sdílená místa v praxi využívat, bude
záležet na ochotě a schopnosti zaměstnavatelů popasovat se
s administrativou. Motivací jim může být nový projekt Úřadu
práce ČR s názvem „Flexi“, ze kterého mohou na vytvoření takového místa získat příspěvek.
Článek vyšel 9. dubna 2021 v Hospodářských novinách. (redakčně
upraveno)
Iva Bilinská
ibilinska@deloittece.com
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Outsourcing v případě finančních institucí,
včetně outsourcingu do prostředí cloudu
Outsourcing je aktuální téma bez ohledu na konkrétní
odvětví. Za tímto trendem stojí hned několik faktorů, a to
především potenciální finanční úspora, rozvoj technologických řešení a trend digitalizace. Outsourcing do prostředí
cloudu pak může nabídnout unikání příležitosti a vytvořit
prostor pro další inovace napříč odvětvími.
Outsourcing u regulovaných subjektů
V případě finančních institucí, zejména bank a pojišťoven, které
jsou s ohledem na požadavek jejich finanční i operační stability
předmětem poměrně striktní veřejnoprávní regulace, však může
mít outsourcing významné regulatorní následky, a někdy může
být dokonce zakázán.
Pokud tedy banka nebo pojišťovna uzavírá jakoukoli smlouvu
s třetí osobou, aby pro ni zajišťovala činnosti, které by daná
banka nebo pojišťovna mohla jinak vykonávat sama (bez
ohledu na to, zda se jedná o „core“ anebo „back office“ činnost),
je namístě prověřit, jestli je takový záměr v souladu s regulací
outsourcingu.
Příklady z praxe
V rámci naší praxe jsme již například analyzovali, zda bude využití
transportní společnosti pro uzavřené vklady v hotovosti, využití
služeb externí podatelny či skladování interních dat v prostředí
cloudu spadat pod definici outsourcingu a jaké povinnosti je
nezbytné při realizaci těchto záměrů dodržet.
Z popsaných případů je zjevné, že regulace outsourcingu je relevantní i v případech, kde bychom to možná ani nečekali.
Dopady regulace outsourcingu
S ohledem na obezřetné řízení bank a pojišťoven je outsourcing
spojen s řadou povinností, které musí daná instituce implementovat interně, např. musí dodržovat:

Povinnosti stanoví nejen lokální regulace, ale i unijní právo
a závazné pokyny evropských regulatorních orgánů (EBA, EIOPA).
V některých případech outsourcingu pak o záměru musí být notifikován regulátor.
Dále musí být zákonné povinnosti a závazné pokyny v oblasti outsourcingu reflektovány ve smluvní dokumentaci se třetí stranou, která má pro banku či pojišťovnu vykonávat externí zajištění
činností. Obecně užívaný formát smlouvy o obchodní spolupráci
bude v tomto ohledu zpravidla zcela nedostatečný.
Česká národní banka již vydala oficiální pokyny, jak přistupovat
k outsourcingu do prostředí cloudu. Vydáním tohoto stanoviska
dala najevo, že si je vědoma existence těchto inovativních řešení,
rozumí jim a v případě porušení regulatorních povinností je připravena zasáhnout.
Jak vám můžeme pomoci?
V rámci našeho přístupu k implementaci outsourcingového
řešení jsme schopni zkombinovat právní a regulatorní pohled se
zkušenostmi v oblastech IT, provozní architektury, posouzení rizik,
kybernetické bezpečnosti a projektového řízení.
Multidisciplinární přístup tak pomáhá efektivně řídit rizika, zajistit
compliance i efektivní a bezpečnou implementaci externího
zajištění činností.
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• pravidla outsourcingové politiky;
• posouzení rizik, jímž se vyloučí, že potenciální rizika spojená se
zamýšleným outsourcingem nevedou k jeho nedovolenosti;
• pravidla pro business kontinuitu a exit strategie pro případ
ukončení outsourcingu;
• soulad s regulací ochrany osobních údajů apod.
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