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Daňové novinky

Přímé daně

Přímé da ně

Nový pokyn pro převodní ceny a český překlad
aktualizované Směrnice OECD
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo nový Pokyn D–34
k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování
transakcí mezi sdruženými podniky. Tento pokyn nahrazuje
dosavadní Pokyn D-332. Zároveň s novým pokynem byl ve
Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5/2019 uveřejněn
také český překlad Směrnice OECD o převodních cenách pro
nadnárodní podniky a daňové správy ve verzi Směrnice z roku
2017.
Cílem Pokynu D-34 je zajištění jednotného postupu při
stanovování základu daně ovlivněného transakcemi mezi
sdruženými podniky, a to jak ze strany Finanční správy ČR, tak
ze strany daňových subjektů. Nový pokyn proto oproti svému
předchůdci detailněji rozebírá např. následující témata:







Skutečné jednání stran versus smluvní ujednání
Funkční a riziková analýza, včetně např. typologie
funkčních profilů, pojednání o klíčové roli „value drivers“
typických pro dané odvětví, problematiky právního versus
ekonomického vlastnictví nehmotných aktiv či vysvětlení
rozdílu mezi funkcí a činností
Doporučení, jak postupovat při provádění srovnávací
analýzy, např. včetně výčtu nejčastěji se vyskytujících
kvantitativních kritérií nebo doporučení ohledně přístupu
k aktualizaci analýzy
Přehled metod pro zjištění převodních cen, včetně
komentářů k jejich praktické aplikaci

Jaké situace mohou nastat aneb úvahy z praxe
GFŘ do nového pokynu zapracovalo i několik úvah, které jsou
dle naší zkušenosti často uplatňovány správci daně při
daňových kontrolách. Jednou z takových úvah je např.
pojednání o tom, že v rámci obchodních vztahů mezi
spojenými osobami existují i transakce, které nejsou explicitně
smluvně zachyceny, není o nich účtováno, ale přesto reálně

existují. Jde např. O tzv. příkaz mateřské společnosti, kterým je
myšleno ovlivnění nezávislé transakce spojeným podnikem.
Může se jednat o situaci, kdy mateřská společnost např. nařídí
dceřiné společnosti realizovat prodej zboží externím
zákazníkům za ceny nižší než obvyklé (např. s odůvodněním,
že tím skupina jako celek získává určitý benefit).
Pokud by se jednalo o prodej zboží spojeným osobám, bude
se správce daně v rámci daňové kontroly snažit za pomoci
aplikace ustanovení § 23 odst. 7 ZDP dovodit rozdíl mezi jím
zkonstruovanou referenční cenou a cenou zjištěnou
a následně upravit (zvýšit) základ daně společnosti o zjištěný
rozdíl.
Pokud se ale jedná o prodej zboží externím subjektům, je
situace pro správce daně zdánlivě složitější, protože se jedná
o nezávislou transakci (tzn. nelze přímo aplikovat postup
podle § 23 odst. 7 ZDP). V takovém případě ale správce daně
může použít výše uvedenou konstrukci příkazu mateřské
společnosti a rozdíl mezi referenční cenou a cenou zjištěnou
přičíst právě této transakci. Následně správce daně uzavře, že
cena v této transakci (ve formě kompenzace ve prospěch
dceřiné společnosti) měla být stanovena ve výši zjištěného
rozdílu, a zvýší odpovídajícím způsobem základ daně
společnosti.
Výše uvedený příklad postupu správce daně, stejně jako
samotné vydání nového Pokynu D–34 dokládá, že česká
daňová správa bedlivě sleduje mezinárodní vývoj v oblasti
převodních cen a neváhá v rámci své kontrolní činnosti
aplikovat i velmi sofistikované postupy.
Miroslav Richter
mrichter@deloittece.com
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Investiční pobídky budou mít nová pravidla
V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen
vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách,
sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona
lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona
bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování
investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro
udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to
flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním
trhu.
Po novelizaci zákona o investičních pobídkách bude podpora
směřovat především do projektů s vyšší přidanou hodnotou,
která má být zajištěna zejména podmínkou vyššího podílu
zaměstnanců s vyšší mzdou a vysokoškolským vzděláním nebo
spoluprací s vysokými školami a výzkumnými organizacemi,
případně investicemi do projektu výzkumu a vývoje. Tyto
podmínky by se neměly vztahovat na projekty realizované
v tzv. postižených regionech s vyšší nezaměstnaností.

Bude nutný souhlas vlády
Důležitou novinkou v systému přidělování pobídek je
podmínka souhlasu vlády u všech žádostí o investiční pobídku
s ohledem na přínos investice pro region. Pozitivní změnou je
zrušení podmínky tvorby pracovních míst u investic do výroby
a snížení limitů všeobecných podmínek na polovinu pro malé
a střední podniky. Intenzivnější podpory se dočkají
technologická centra a centra strategických služeb, a to
formou hmotné podpory pracovních míst ve všech regionech
nebo snížením limitů nových pracovních míst pro strategické
akce.
Pro investiční záměry podané před účinností novely budou
platit stávající podmínky pro získání investiční pobídky.
Kamila Chládková
kchladkova@deloittece.com
Daniela Hušáková
dhusakova@deloittece.com
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Přehled novinek
Názor Komise EU ke změnám od 1. 1. 2020
V souvislosti se změnami podmínek přeshraničního
obchodování se zbožím v rámci EU od ledna 2020 vydala
Komise EU materiál s popisem vybraných aspektů nových
pravidel. Komentuje především podmínky pro použití call-off
stock zjednodušení (ztráty zboží, vznik provozovny pro účely
DPH), přiřazení přepravy při intrakomunitárních dodávkách
(využití triangulace u více subjektů v řadě, role registrace
zákazníka k DPH) či otázku určení osob, které mohou
vypracovávat důkazy o takové přepravě. Komise EU se snaží
velmi striktní podmínky evropské legislativy vyložit relativně
vstřícně, nicméně je otázkou, do jaké míry lze volně pracovat
s jednoznačně znějícím legislativním textem. V souvislosti s tím
upozorňujeme též na to, že Ministerstvo financí ČR připravuje
příslušnou novelu zákona o DPH s navrhovanou účinností od
ledna 2020. V současné době je ukončeno vnější
připomínkové řízení.

Informace GFŘ
Generální finanční ředitelství (GFŘ) dokončuje práce na
metodické informaci, která by se měla týkat DPH režimu
vydávání a distribuce voucherů. Některé názory uvedené
v této informaci budou pravděpodobně vnímány jako
kontroverzní (vrácení peněz při reklamaci zboží uhrazeného
voucherem, povinnost vrátit odpočet daně v případě
nevyužitého voucheru), ovšem některé nejspíše budou
odborníky z oboru vítány (řešení režimu přenesené daňové
povinnosti, nezdanění částek nad hrazených voucherem nad
rámec ceny apod.). V nejbližší době ještě budou zapracovány
další připomínky účastněných.

Generální finanční ředitelství v rámci jednání na Koordinačním
výboru zaujalo odmítavý postoj k fungování takových sdružení,
ve kterých si jednotliví účastníci nerozdělují rovnoměrně
příjmy a výdaje (náklady a výnosy). Dle názoru GFŘ pouhé
rozdělení příjmů nepostačuje k tomu, aby byla naplněna
podstata smlouvy o sdružení. Jde o názor, který by mohl mít
dalekosáhlé dopady na fungování sdružení v ČR.

Judikatura SDEU
V případu C-185/18 Oro Efectivo Soudní dvůr připustil, že lze
aplikovat i jiné daně hrazené z obratu, pokud nenaplňují
základní znaky DPH (systém odpočtů, všeobecnost). Ukazuje
se, že digitální daň z obratu, o jejímž zavedení ministerstvo
financí v současnosti uvažuje, legislativě v oblasti DPH
pravděpodobně nijak neodporuje.
Názor generálního advokáta v případu C-42/18 Cardpoint
potvrzuje, že osvobození pro operace týkající se plateb
a převodů nelze rozšiřovat na služby provozování bankomatů,
ačkoli jsou pro výběry peněz zcela zásadní. Je přitom možné,
že v praxi některé subjekty takové služby osvobozují, neboť se
domnívají, že zajišťují klíčový prvek v převodu peněz. Konečné
slovo v dané věci bude mít soudní dvůr. S ohledem na analýzu
provedenou generálním advokátem si však lze těžko
představit, že by dospěl k odlišnému závěru.
Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com
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Mezinárod ní z daně ní

Krátce z mezinárodního zdanění
Rakousko: Zavedení digitálního zdanění
Dne 4. dubna 2019 vydalo rakouské federální ministerstvo
financí návrh zákona o zdanění digitální ekonomiky. Daň
z digitálních služeb by měla platit od 1. ledna 2020.
Společnosti poskytující příslušné služby budou podléhat dani
z digitálních služeb pouze v případě, že jejich celosvětové
výnosy překročí 750 milionů eur a jejich výnosy z příslušných
služeb z rakouských zdrojů budou vyšší než 25 milionů eur.
V případě nadnárodních skupin budou tyto hraniční hodnoty
platit pro konsolidované výnosy. Jako příslušné služby budou
klasifikovány online propagační služby (např. umístění reklam
ve vyhledávačích a reklamy na online bannerech). Příslušná
služba bude považována za službu poskytnutou v Rakousku,
pokud bude reklama zobrazena na zařízení uživatele
s rakouskou IP adresou.

SDEU: Hodnocení slučitelnosti se Smlouvou o fungování
EU není možné rozhodnout na národní úrovni
Dne 2. května 2019 vydal SDEU rozhodnutí, že národní soudy
nemají pravomoc stanovit, zda jsou určité požadavky spojené
s režimem státní podpory slučitelné se základními svobodami
uvedenými ve Smlouvě o fungování Evropské unie (TFEU).
SDEU uvedl, že hodnocení slučitelnosti domácích pravidel v
členských státech EU s opatřeními státní podpory spadá do
výlučné kompetence Evropské komise. Rozhodnutí SDEU má
jasný dopad: je-li refundace srážkové daně z dividend pro
(domácí) veřejné subjekty považována za státní podporu,
národní soudy nemohou uzavřít, že zahraniční veřejné
subjekty mají nárok na refundaci na základě principu
uplatnění základních svobod EU.

EU: aktualizace seznamu nespolupracujících jurisdikcí
Dne 17. května 2019 oznámila Evropská rada aktualizaci
seznamu nespolupracujících jurisdikcí EU pro daňové účely.
Aruba, Barbados a Bermudy provedly požadované změny ve
svých zákonech a/nebo politických závazcích, aby mohly být
z hlavního seznamu vymazány. Barbados se na vysoké
politické úrovni zavázal, že rozptýlí obavy EU ohledně
nahrazení svých škodlivých preferenčních režimů opatřením
s podobným účinkem. Aruba a Bermudy nyní implementují
v praxi změny požadované v politických závazcích. Na
seznamu tedy zůstává 12 jurisdikcí: Americká Samoa, Belize,
Dominika, Fidži, Guam, Marshallovy ostrovy, Omán, Samoa,
Trinidad a Tobago, Spojené arabské emiráty, Americké
Panenské ostrovy a Vanuatu. Rada uvedla, že v roce 2019
bude seznam pravidelně prověřovat a aktualizovat, ale
požádala, aby se od roku 2020 aktualizace seznamu omezily
maximálně na dvě ročně.

Německo: Soudní zamítnutí stanoviska ministerstva financí
ohledně treaty shopping
Finanční soud nižší instance v Kolíně nad Rýnem ve svém
rozhodnutí z 23. ledna 2019 (které bylo nedávno zveřejněno,
ale soud ho prozatím oficiálně nevydal) zamítl způsob, jakým
německá daňová správa (ministerstvo financí) vykládá
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) o domácích
treaty shopping pravidlech (pozn. pravidla, která zabraňují
účelové volbě jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy
o zamezení dvojímu zdanění) v rozporu se smlouvou.
Ministerstvo financí vysvětlilo svůj výklad rozhodnutí SDEU ve
výnosu ze 4. dubna 2018, v němž ministerstvo omezilo použití
usnesení na nároky na sníženou sazbu srážkové daně
z dividend, které vycházejí ze směrnice EU o zdanění
mateřských a dceřiných společností. Rozsah výnosu
ministerstva financí je však omezený a vzhledem k nejasnému
znění vyvolal vysokou míru nejistoty u dotčených daňových
poplatníků. Rozhodnutí nižšího finančního soudu v Kolíně nad
Rýnem je pozoruhodné z několika důvodů. Stanovuje postoj
soudu k několika různým otázkám, které jsou relevantní pro
příchozí investory a pro úhrady srážkové daně obecně.
Odmítá názory daňové správy, které odborná veřejnost notně
kritizovala jako názory v rozporu s právem EU a rozhodnutími
SDEU, a doufejme, že otevře cestu pro rozhodnutí federálního
finančního soudu o těchto záležitostech. Ačkoli daňová správa
dosud oficiálně nepodala odvolání vůči rozhodnutí finančního
soudu nižší instance, očekává se, že tak učiní a že bude případ
rozhodovat federální finanční soud.

Nizozemsko: zamítnutí úpravy hybridních úvěrů pro účely
převodních cen
Nizozemský odvolací soud vyjádřil názor, že pravidla
převodních cen nebo finančních nástrojů nezakazují daňovou
uznatelnost u hybridního dluhového nástroje, nicméně
daňová uznatelnost hybridních dluhových nástrojů může být
odepřena na základě obecných „proti-zneužívacích“ pravidel.
Soud došel k závěru, že nástroje je třeba posuzovat jako dluh
pro nizozemské daňové účely a že 13% úroková sazba nebyla
podle pravidel pro převodní ceny nepřiměřená. Přestože byl
soud přesvědčován, že žádné konkrétní ustanovení
o převodních cenách nebo klasifikaci dluhových a kapitálových
nástrojů odpočty nezamítá, soud souhlasil s vládou, že takové
ujednání představuje protiprávní transakci s cílem vyhnutí se
daňové povinnosti, na niž se vztahuje nizozemská doktrína
fraus legis. Použití konvertibilních nástrojů nemělo jiný účel
než vytvořit významné daňové odpočty, které snížily
nizozemský daňový základ, uvádí se v rozhodnutí.
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Polsko: Nová definice skutečného vlastníka
Nová definice skutečného vlastníka v polských zákonech
o dani z příjmů právnických osob a o dani z příjmů fyzických
osob, které vstoupily v účinnost 1. ledna 2019, zpřísnila
požadavky na skutečného vlastníka a omezila tak rozsah
skutečného vlastnictví. Novou definici lze použít i v případech,
kdy platná daňová smlouva ustanovení o skutečném
vlastníkovi neobsahuje. Rozsah výjimek pro srážkovou daň
z daňových smluv se tedy může omezit a je možné zpochybnit
nárok na zvýhodnění ze smluv při úhradách ve skupině. Podle
nové definice v polském daňovém zákoně je skutečným

vlastníkem subjekt, který splňuje následující kritéria: přijímá
úhradu pro vlastní prospěch, může se rozhodnout, jak úhradu
použije, a nese ekonomické riziko ztráty pro celou úhradu
nebo její část; není zprostředkovatel ani zástupce, správce ani
jiný subjekt, který je povinen převádět částku na jinou osobu,
a to v plné nebo částečné výši; provádí skutečnou
ekonomickou činnost ve státě, kde má sídlo, a částky, které
přijímá, souvisí s touto ekonomickou činností.
Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
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Osta tní

Daňové povinnosti – červenec 2019
Červenec
Pondělí 1.

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

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

Středa 10.

Spotřební daň

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

Pondělí 15.

Daň silniční

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za červen 2019, papírová forma

Středa 17.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za červen 2019, elektronická forma

Sobota 20.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Pondělí 22.

Daň z příjmů

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

Čtvrtek 25.

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019
Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

Spotřební daň

Splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za červen 2019
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

Úterý 30.

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
a splatnost související jistoty.

Středa 31.

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019
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Daňové povinnosti – srpen 2019
Srpen
Pátek 9.

Spotřební daň

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

Středa 14.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za červenec 2019, papírová forma

Pátek 16.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za červenec 2019, elektronická forma

Úterý 20.

Daň z příjmů

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

Pondělí 26.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019
Souhrnné hlášení za červenec 2019
Kontrolní hlášení za červenec 2019

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec
2019

Spotřební daň

Splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za červenec 2019
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

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

Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš
jbenes@deloittece.com

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

Deloitte Advisory, s. r. o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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Aktuální harmonogram výzev OP PIK
V tabulce níže uvádíme aktuální harmonogram již vyhlášených či v blízké době vyhlašovaných výzev OP PIK, včetně termínů
stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech.
Název
programu

Zaměření programu

Druh výzvy

II. Výzva Nemovitosti – ITI
Hradec-Pardubice

Dotace na modernizaci výrobních
Průběžná
provozů a rekonstrukci stávající zastaralé
podnikatelské infrastruktury a objektů
typu brownfield

Typy příjemců*

Plánované datum příjmu
žádostí
o podporu

MSP

Od 2. 5. 2019
Do 2. 5. 2020

IV. Výzva Úspory energie v Dotace na rekonstrukci a rozvoj v SZT,
SZT
zvyšování účinnosti KVET

Průběžná

MSP, VP

Od 1. 10. 2019
Do 1. 6. 2020

II. Výzva Technologie – ITI
Ostrava

Dotace pro začínající podnikatele na
pořízení nových strojů, technologických
zařízení a vybavení

Průběžná

MSP

Od 30. 8. 2019
Do 30. 6. 2020

II. Výzva Technologie – ITI
Olomouc

Dotace pro začínající podnikatele na
pořízení nových strojů, technologických
zařízení a vybavení

Průběžná

MSP

Od 1. 10. 2019
Do 1. 10. 2020

V. Výzva Úspory energie

Dotace na aktivity spojené s úsporou
konečné spotřeby energie

Průběžná

MSP, VP

Od 2. 9. 2019
Do 30. 4. 2020

XI. Výzva Technologie –
Průmysl 4.0

Dotace na nevýrobní technologie a jejich Průběžná
propojení do výrobního procesu

MSP

Od 1. 8. 2019
Do 1. 11. 2019

VI. Výzva ICT v podnicích

Dotace na pořízení nových technologií
a služeb v oblasti IS/ICT řešení

Průběžná

MSP, VP

Od 1. 11. 2019
Do 1. 4. 2020

IV. Výzva Nemovitosti –
Cestovní ruch

Dotace na modernizaci zastaralých
objektů pro rozvoj podnikatelských
činností v oblasti cestovního ruchu

Průběžná

MSP

Od 3. 10. 2019
Do 3. 3. 2020

IV. Výzva Nemovitosti –
Uhelné regiony

Dotace na modernizaci zastaralých
objektů pro rozvoj podnikatelských
činností v oblasti uhelných regionů

Průběžná

MSP

Od 3. 10. 2019
Do 3. 3. 2020

V. Výzva Úspory energie

Dotace na aktivity spojené s úsporou
konečné spotřeby energie

Průběžná

MSP, VP

Od 16. 9. 2019
Do 30. 4. 2020

VI. Výzva ICT v podnicích

Dotace na pořízení nových technologií
a služeb v oblasti IS/ICT řešení

Průběžná

MSP, VP

Od 1. 11. 2019
Do 1. 4. 2020

* MSP – malý a střední podnik, VP – velký podnik
Petra Chytilová
pchytilova@deloittece.com

10

Dotační a investiční novinky – dReport červen 2019
2018

Programy Úspory energie a Obnovitelné
zdroje energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plánuje vyhlásit na
začátku července několik výzev zaměřených na nakládání se
zdroji energie. Bude se jednat o programy podpory Úspory
energie a Obnovitelné zdroje energie.
Úspory energie
Výzva V. programu Úspory energie bude zaměřena na
podporu projektů orientovaných na snížení energetické
náročnosti podniku. Mezi podporované aktivity se řadí
například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu
energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla
s cílem zvýšení účinnosti či modernizace soustav osvětlení
budov a průmyslových areálů.
Žadateli mohou být malé, střední a velké podniky. Dotace se
vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého
hmotného majetku, energetický posudek a projektovou
dokumentaci.
Maximální míra podpory na jeden projekt činí 50 %
způsobilých výdajů pro malé podniky, 40 % způsobilých výdajů
pro střední podniky a maximálně 30 % způsobilých výdajů pro
velké podniky. Míra podpory na energetický posudek
a projektovou dokumentaci činí 60–80 % způsobilých výdajů
dle velikosti podniku.

Obnovitelné zdroje energie
Výzva V. programu Obnovitelné zdroje energie bude
zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě
a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi
podporované aktivity patří například výstavba, rekonstrukce
a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze
stávajících bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů
kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výstavba
a rekonstrukce větrných elektráren či solárních kolektorů
a další.
Žadateli mohou být pouze malé a střední podniky. Dotace se
vztahuje na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý
nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého
hmotného majetku, energetický posudek a projektovou
dokumentaci.
Maximální míra podpory na jeden projekt činí 40–80 %
způsobilých výdajů dle velikosti podniku a typu podporované
aktivity.
Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat
od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu.
Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo
území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné
místo, kde je projekt realizován.
Petra Chytilová
pchytilova@deloittece.com

Příjem žádostí bude dle aktuálního harmonogramu probíhat
od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020. Jedná se o průběžnou výzvu.
Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo
území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné
místo, kde je projekt realizován.

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

Investiční pobídky

Luděk Hanáček
lhanacek@deloittece.com

Daniela Hušáková
dhusakova@deloittece.com

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

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

Účetní novinky
České úče tnic tví

Nová interpretace Národní účetní rady týkající se
inventarizačních rozdílů u zásob a dlouhodobého
majetku
V aktuálním vydání Účetních novinek krátce shrneme hlavní
body nové interpretace Národní účetní rady I-39 ‒
Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku.

Co je Národní účetní rada
Národní účetní rada (NUR) je nezávislá odborná instituce pro
podporu odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji
účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování.
Jejími členy jsou zástupci významných profesních organizací
(Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu
účetních) a akademické půdy (VŠE).

Interpretace řeší pouze některé záležitosti spojené
s inventarizačními rozdíly.
Základní závěry Interpretace jsou následující:
Nejdříve je třeba posoudit, zda rozdíly zjištěné při inventarizaci
jsou způsobeny chybou minulých let nebo inventarizační
rozdíl vznikl v běžném období:


Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí
a dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi při
tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na
oblast účetnictví. Dále je to tvorba, aktualizace, vydávání
a distribuce českých účetních standardů a interpretací
Národní účetní rady.

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.

Interpretace I-39 ‒ Inventarizační rozdíly u zásob
a dlouhodobého majetku
Interpretace I-39 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v dubnu
2019 s cílem stanovit jednotný postup účtování některých
sporných případů inventarizačních rozdílů u zásob
a dlouhodobého majetku.
Tuto oblast účetnictví upravují dva účetní předpisy – Vyhláška
č. 500/2002 Sb. pro podnikatele (dále jen „Vyhláška“) a Český
účetní standard pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly
a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (dále jen
„ČÚS“), který se zabývá i účtováním inventarizačních rozdílů
v případě dlouhodobého majetku. Při bližším zkoumání těchto
účetních předpisů se ukáže, že ve způsobu účtování o manku
nebo schodku jsou oba předpisy zajedno – vyžadují, aby se
o nich účtovalo do provozních či finančních nákladů podle
toho, které činnosti se týkají. V případě účtování přebytku se
ale přístup obou předpisů liší. Zatímco Vyhláška vyžaduje
účtování přebytků v provozních výnosech, ČÚS předepisuje
korekci nákladů (účtuje se tedy ve prospěch nákladů).



Pokud bude rozdíl zjištěný při inventarizaci vyhodnocen
jako chyba minulých let, je důležité zjistit, zda chyba vznikla
pouze v minulém nebo ve více předchozích účetních
obdobích. Pak je třeba aplikovat Interpretaci I-29, která
uvádí, že chybu je potřeba vykázat v tom srovnávacím
období, ke kterému se vztahuje, popřípadě v rámci
nejzazšího vlastního kapitálu uvedeného v účetní závěrce.
Dle Vyhlášky pak bude oprava této chyby, pokud je
významná, zaúčtována do položky „A.IV.2. Jiný výsledek
hospodaření minulých let“. V případě nevýznamných chyb
se účtuje do nákladů nebo výnosů běžného účetního
období.
Pokud je inventarizační rozdíl způsoben chybou vzniklou v
běžném účetním období, oprava se provede standardním
způsobem, který odpovídá konkrétnímu účetnímu
případu.

Účtování přebytků u zásob
V případě přebytků zásob Interpretace upřednostňuje jejich
účtování jako korekci nákladů, tedy účtování ve prospěch
nákladů, nikoli výnosů. Jedná se totiž o korekci hodnoty
vyskladněných zásob, a nikoliv o dodatečný výnos z činnosti
účetní jednotky.
Účtování mank a přebytků u dlouhodobého majetku
Interpretace upřesňuje, že v případě inventarizačních rozdílů
u dlouhodobého majetku záleží účetní postup na tom, zda se
jedná o odpisovaný nebo neodpisovaný dlouhodobý majetek
a s jakým účetním obdobím souvisí.
1. Manka vztahující se k běžnému období
a. odpisovaný majetek – zůstatková cena majetku se zaúčtuje
(a majetek se vyřadí):
MD Jiné provozní náklady
D
Oprávky k dlouhodobému hmotnému/nehmotnému
majetku
b. neodpisovaný majetek – vyřazovaný majetek se zaúčtuje
(a vyřadí):
MD Jiné provozní náklady
D
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
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2. Manka vztahující se k předchozím obdobím
Účetní jednotka by měla zvážit alternativní účtování, které
povede k věrnému a poctivému obrazu, včetně případné
úpravy srovnávacích údajů v účetní závěrce.
3. Přebytky vztahující se k běžnému období či obdobím minulým
Dle interpretace by přebytek majetku neměl být účtován ve
prospěch provozních výnosů (jak uvádí Vyhláška), ale
v případě, že se vztahuje k běžnému období, by měl být
vyřešen úpravou původního účetního postupu. Přebytek
majetku, který se vztahuje k minulým obdobím, by měl být
účtován a vykázán zpravidla jako chyba minulých let.
a. odpisovaný majetek
MD Dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek
D
Oprávky k dlouhodobému
hmotnému/nehmotnému majetku
Tento postup vede k zaúčtování přebytku odpisovaného
majetku v nulové zůstatkové hodnotě. Interpretace ho
doporučuje v případě, kdy by byl příslušný majetek již plně
odepsán. Pokud by ale byl přebytek způsoben nesprávným
zaúčtováním či oceněním majetku v běžném či minulém
období, dle Interpretace musí „účetní jednotka stanovit účetní
postup, který bude věrně a poctivě zobrazovat ekonomické
použití majetku, jeho zůstatkovou hodnotu a bude přebytek
zohledňovat v období, ke kterému tento rozdíl věcně přísluší“.

b. neodpisovaný majetek
MD Dlouhodobý hmotný majetek
D
Základní kapitál a kapitálové fondy
Tento postup lze použít, pokud se přebytek majetku vztahuje
k běžnému období. Pokud se ale tento přebytek vztahuje
k některému z minulých období, může se jednat o chybu
minulých let. V tom případě bude nutné upravit i srovnávací
údaje v účetní závěrce.
Zákon o účetnictví požaduje ocenění nově zachyceného
majetku v účetnictví (např. inventarizačního přebytku)
reprodukční pořizovací cenou. Pokud ovšem přebytek
pramení z nesprávného účtování či ocenění v minulých
obdobích, je nutné jej dle Interpretace ocenit tak, jak by byl
oceněn v době jeho vzniku, pokud by o majetku bylo správně
účtováno.
Celý text Interpretace naleznete na webových stránkách
Národní účetní rady.
Zdroj: www.nur.cz
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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IFRS
IFRS

Všechny kótované společnosti v EU budou od
1. ledna 2020 podávat účetní závěrky digitálně
Evropská komise dne 3. června 2019 představila nová pravidla
na podporu digitalizace podnikového výkaznictví a dosažení
vyšší transparentnosti informací, které každoročně zveřejňují
společnosti kótované na kapitálových trzích EU.
Díky navrhovanému novému evropskému jednotnému
formátu (ESEF) by finanční údaje společností měly být lépe
čitelné a přístupné. Podle nových pravidel budou od ledna
2020 všechny kótované společnosti muset finalizovat své roční
účetní výkazy pomocí aktualizovaných systémů pro
digitalizované podnikové výkaznictví (XHTML a iXBRL),
které zlepšují dostupnost a uvádějí informace uživatelsky
přívětivějším způsobem. Tento krok také usnadní dostupnost
klíčových finančních informací ve všech oficiálních jazycích EU.
Formát XHMTL (eXtensible HyperText Markup Language) lze
otevřít pomocí standardních webových prohlížečů a zobrazit
na základě preferencí jednotlivých uživatelů. Jestliže výroční
zpráva obsahuje konsolidované finanční výkazy sestavené
podle standardů IFRS, budou tyto výkazy označeny pomocí
tzv. XBRL tagů. XBRL (eXtensible Business Reporting
Language) je volně dostupný globální rámec pro výměnu
obchodních informací. Na základě XBRL tagů jsou označená
zveřejnění strukturovaná a strojově čitelná, což umožňuje
provést analýzu prostřednictvím softwaru i srovnání různých
reportů. Díky tomu mají investoři přístup ke klíčovému

nástroji, jenž podporuje jejich investiční rozhodnutí. Dále
vzhledem k tomu, že XBRL taxonomie mohou obsahovat
označení v různých jazycích, uživatelé mohou porovnávat
číselné údaje v účetních závěrkách různých vydavatelů, i když
vydavatelé sestavují své účetní závěrky v různých jazycích.
Kromě toho uživatelé finančních údajů mohou čitelné
informace ve formátu XBRL jednoduše převést do jiných
formátů, jako je SQL nebo Excel, čímž se vyhnou vzniku
případných chyb při přepisování.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) tato pravidla
podpořil vydáním příručky pro vykazování dle ESEF
a dokumentů o taxonomii dle ESEF, které mají společnostem
s přípravou pomoci. Aktualizace budou probíhat jednou ročně
tak, aby zohledňovaly případné změny v taxonomii
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), což má
zlepšit komunikaci mezi sestavovateli a uživateli účetních
závěrek. Více informací je k dispozici zde.
Zdroj: www.IASPlus.com
http://europa.eu/rapid/midday-express-29-52019.htm?locale=en#10
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com

Stav schvalování IFRS v Evropské unii
Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG)
aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování
všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy
28. března 2019.
Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají
k 26. červnu 2019 následující dokumenty rady IASB:
Standardy




IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu
2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat
schvalovací proces tohoto prozatímního standardu
a počkat na finální standard
IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy






Úprava standardu IFRS 3 Definice podniku
(vydáno v říjnu 2018)
Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv
mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem
(vydáno v září 2014)
Úprava standardů IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu významný
(vydáno v říjnu 2018)
Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS
(vydáno v březnu 2018)
Zpráva o schvalování IFRS v EU
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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FASB vydala novelu týkající se aplikace
Aktualizace účetních standardů č. 2016-13
V květnu 2019 vydala Rada pro standardy finančního
účetnictví (FASB) aktualizaci účetního standardu (ASU)
č. 2019-05, která poskytuje účetním jednotkám úlevu při
přechodu na ASU 2016-13 Finanční nástroje ‒ Úvěrové ztráty
(Téma 326): Oceňování úvěrových ztrát u finančních nástrojů.

Aktualizace účetního standardu (ASU) č. 2016-13 Finanční
nástroje — Úvěrové ztráty
Aktualizace účetního standardu č. 2016-13 Finanční nástroje —
Úvěrové ztráty (Téma 326): Oceňování úvěrových ztrát
u finančních nástrojů byla uveřejněna v červnu 2016. Zavedla
metodiku očekávaných úvěrových ztrát pro vyčíslování
úvěrových ztrát z finančních nástrojů oceněných zůstatkovou
(naběhlou) hodnotou. Cílem bylo nahradit předchozí
metodiku, která vycházela z již vzniklých ztrát. Aktualizace
č. 2016-13 také upravila účtování realizovatelných cenných
papírů, u kterých je třeba jednotlivě posoudit úvěrové ztráty,
pokud je reálná hodnota nižší nežli zůstatková hodnota.
Výše uvedené úpravy mají vliv na účetní jednotky, které drží
finanční aktiva a čisté investice do leasingů nevykazované
v reálné hodnotě do čistých příjmů. Aktualizace se dotkne
zejména úvěrů, dluhových cenných papírů, pohledávek
z obchodních vztahů, čistých investic do leasingů,
podrozvahových úvěrových expozic a pohledávek ze zajištění.
Datum účinnosti
Pro veřejně obchodované společnosti, které jsou registrovány
Americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), jsou úpravy
v rámci této Aktualizace platné pro účetní období počínající
15. prosincem 2019 včetně přechodných období v rámci
těchto finančních let. Pro ostatní veřejně obchodované
společnosti tato Aktualizace platí pro účetní období počínající
15. prosincem 2020 včetně přechodných období v rámci
těchto finančních roků. Všechny účetní jednotky mohou
úpravy stanovené touto Aktualizací zavést dříve, a to pro
účetní období počínající 15. prosincem 2018, včetně
mezitímních období v rámci těchto účetních období.

Aktualizace účetního standardu č. 2019-05 Finanční
nástroje — Úvěrové ztráty — Cílená úleva při přechodu
Právě vydané úpravy v Aktualizaci č. 2019-05 Finanční nástroje
— Úvěrové ztráty — Cílená úleva při přechodu umožňují cílenou
úlevu při přechodu, která je dobrovolná a bude k dispozici
všem účetním jednotkám, na které se vztahuje Téma 326.
Záměrem těchto úprav je zvýšení srovnatelnosti informací
vykazovaných v účetních závěrkách některých účetních
jednotek, které by za jiných okolností oceňovaly podobné
finanční nástroje pomocí různých oceňovacích metod.

Aktualizace účetních standardů č. 2019-05 upravuje
Aktualizaci účetních standardů č. 2016-13 tak, aby
společnostem po zavedení Aktualizace č. 2016-13 bylo
umožněno provést neodvolatelnou volbu ocenit reálnou
hodnotou ty finanční nástroje, které byly dříve vykazovány
v zůstatkové hodnotě a na které se vztahuje Aktualizace č.
326-20 Finanční nástroje ‒ Úvěrové ztráty — Ocenění
zůstatkovou hodnotou, pokud dané nástroje splňují podmínku
pro ocenění reálnou hodnotou dle Kodifikace účetních
standardů č. 825-10 Ocenění reálnou hodnotou - obecně.
Možnost volby ocenění reálnou hodnotou se nevztahuje na
dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účetní jednotky
jsou povinny zvolit způsob ocenění jednotlivých nástrojů
zvlášť.
Datum účinnosti a podmínky přechodu
a. Platné pro účetní jednotky, které již zavedly úpravy
vyplývající z Aktualizace č. 2016-13
Úpravy obsažené v Aktualizaci č. 2019-05 platí pro účetní
období začínající po 15. prosinci 2019 včetně mezitímních
období. Účetní jednotky mohou Aktualizaci zavést dříve
v jakémkoli mezitímním období následujícím po uveřejnění
Aktualizace za předpokladu, že daná účetní jednotka již
zavedla Aktualizaci č. 2016-13. Úpravy obsažené v
Aktualizaci č. 2019-05 je nutno zavádět za použití metody
modifikovaného retrospektivního přechodu, kdy se
kumulativní dopad úprav zaúčtuje do počátečního
zůstatku nerozděleného zisku v rozvaze k datu, kdy účetní
jednotka zavede úpravy plynoucí z Aktualizace č. 2016-13.
Je při tom vyžadováno zveřejnění určitých informací.
b. Platné pro účetní jednotky, které ještě nezavedly úpravy
vyplývající z Aktualizace č. 2016-13
Datum účinnosti je stejné jako v případě Aktualizace
č. 2016-13, viz výše.
Zdroj: www.iasplus.com
ASU 2016-13
ASU 2019-05
Gabriela Jindřišková
gjindriskova@deloittece.com
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Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního
oddělení společnosti Deloitte, s odbornou skupinou Deloitte na adrese CZ_TechnicalDesk@deloittece.com nebo s jedním
z následujících odborníků:
České účetnictví
Jarmila Rázková
jrazkova@deloittece.com
IFRS a US GAAP
Martin Tesař
mtesar@deloittece.com
Soňa Plachá
splacha@deloittece.com

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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Práv ní nov inky

Česko patří mezi státy, které vnitrostátně upravily
definici rodinného podnikání. Deloitte Legal
se podílel na její přípravě
Rodinné firmy je třeba považovat za významný prvek české
ekonomiky, který stojí za to podporovat. Často totiž působí
v regionech, kde vytvářejí další pracovní místa a udržují
regionální produkty, zvyšují lokální zaměstnanost a fungují
jako prevence vylidňování venkova. Rovněž vykazují poměrně
vysokou stabilitu, a mohou tak být oporou ekonomiky
i v dobách recese. Doposud u nás ale chyběla vnitrostátní
úprava, která by jasně definovala rodinné podnikání jako
takové.
To se změnilo v půlce května, kdy vláda svým usnesením
definici rodinného podniku schválila. Česko se tak zařadilo
mezi státy, které mají vnitrostátně upraveno rodinné
podnikání. Firmám se tak otevřela do budoucna cesta pro
větší podporu, ať už jde o získávání dotací nebo například
zaměstnávání rodinných příslušníků, i když v první fázi bude
definice sloužit zejména pro statistické sledování rodinného
podnikání. Na přípravě této definice se podílel i tým právníků
z Deloitte Legal, který pomohl s průzkumem osvědčených
zahraničních metod v této oblasti a následně i s vytvořením
definice jako takové.
Jak jsme hledali definici? Do dění jsme zapojili mezinárodní síť
Deloitte Legal – nejprve jsme zmapovali, zda, a případně tedy
jakým způsobem, je rodinné podnikání upraveno v jiných
evropských zemích. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že žádná ze
zemí Evropské unie sice v současné době nemá komplexní
úpravu rodinného podnikání, ale v některých aspektech je
rodinné podnikání velmi často v právních řádech ostatních
zemí zohledněno. Na Slovensku byl dokonce připraven návrh
celého zákona o rodinném podnikání, který ale nakonec nebyl
přijat. Tato navrhovaná slovenská úprava se stala inspirací pro
českou definici, právě s ohledem na blízkost českého
a slovenského právního řádu.
Česká republika se zatím nevydala cestou úpravy rodinného
podnikání v právním předpise (definice byla přijata usnesením
Vlády), ale do budoucna to rozhodně není vyloučeno.

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace
nebo rodinná živnost
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která
se dlouhodobě zasazuje o to, aby stát rodinné podnikání více
podporoval, oslovila právníky z Deloitte Legal s cílem
nadefinovat, co se rodinným podnikáním jako takovým má
vlastně rozumět. Ke spolupráci byl přizván rovněž doc. JUDr.
Bohumil Havel, autor zákona o obchodních korporacích.
Finální česká definice rodinného podniku zahrnuje rodinnou
obchodní korporaci a rodinnou živnost a doslovně tedy zní:
1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve
které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné
rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím
statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny
přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv
a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního
orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní
korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které
většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné
rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského
fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny
členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenský
správce svěřenského fondu.
2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svou prací
nebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny
a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem
živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo
je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku
považují společně pracující manželé nebo partneři nebo
alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní
až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery
sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v
přímé linii nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která
není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný
zástupce, pokud je nezletilá, zastupuje ji opatrovník.
Podívejte se, jak s rodinnými firmami pracuje naše vlajková
loď Deloitte Private.
Martina Jeklová
mjeklova@deloittece.com
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Budoucí výzvy startupových společností: Co se
může stát, pokud nevěnujete pozornost
red flagům?
Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se
vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se
na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových
skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet
se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance
by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše
společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít
komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským
finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti?
Před pár lety jste nejspíše dostali skvělý nápad, potkali pár
motivovaných kolegů a trávili celé dny v improvizované
kanceláři či garáži. Nyní však už máte desítky, možná stovky
zaměstnanců, a s původními členy týmu se nescházíte tak
často, jako kdysi. Již nejste malou společností, kde „slovo
gentlemana“ bylo oblíbeným způsobem uzavírání obchodů.
Začínáte si uvědomovat, že ačkoli jste dříve nenáviděli všechna
ta korporátní pravidla, nyní si čím dále tím častěji pohráváte
s myšlenkou formálně upravit pravidla fungování vaší
společnosti.
Pravděpodobně si kladete otázku, zda je udržitelné pracovat
a obchodovat stejným způsobem jako před několika lety, nebo
zda je třeba společně s rostoucím počtem zaměstnanců
a vyšším obratem něco změnit. Je dost dobře možné, že
špatně spíte, protože vaše konkurence také nespí a nikdy
nevíte, kdo by mohl zneužít či vyzradit vaše know-how, IP nebo
jiné druhy nehmotného majetku, jejichž hodnota je pro vás
nevyčíslitelná. Pokud jste o tom ještě nepřemýšleli, možná, že
právě teď nadešel ten správný čas. Nebudete-li na současné
i budoucí výzvy připraveni, v nejhorším případě se může stát,
že tady vaše společnost za pár let už nebude.
5 výhod pro vaši společnost, pokud zvolíte compliance
Myslete na compliance již dnes! Ochraňte svoji společnost
a zvyšte její hodnotu do budoucna!
V současnosti nabývá dodržování souladu s právními předpisy
stále více na významu, a to vzhledem k rostoucímu množství
předpisů, kterými se musí společnosti při svém podnikání řídit.
Jsme si vědomi toho, že vybudovat společnost fungující plně
v souladu s těmito požadavky je náročné. Zavedení či
vylepšení již fungujícího compliance programu je však pro
společnost v mnohých ohledech velkým přínosem a umožňuje
získat konkurenční výhodu na trhu.
Podívejte se na některé z výhod compliance programu:
1.

Sestavení podrobného interního manuálu upravujícího
každodenní procesy a pravidelné interní kontroly –
společnost pracuje transparentně, s jasně definovanými
povinnostmi a odpovědnostmi.

2. Podpora firemní kultury – společnost netoleruje
porušování interních či právních předpisů.
3. Posílení důvěryhodnosti a obchodní značky – společnost
přitahuje atraktivní investory, spolehlivé obchodní
partnery a širokou cílovou skupinu zákazníků.
4. Minimalizace rizika ztráty dobré pověsti a zmírnění škod
ochranou společnosti před trestní odpovědností a jinými
typy odpovědnosti – společnost minimalizuje reputační,
obchodní, finanční a právní rizika.
5. Výhodnější postavení společnosti v případném akvizičním
procesu nebo v případě hledání investora – společnost
zvyšuje svojí finanční hodnotu.
Když hledáte jehlu v kupce BIG DATA…
Často se setkáváme s klienty, kteří nám říkají: „Nikdy by nás
nenapadlo, že se nám něco takového může stát. Nikdy by nás
nenapadlo, že naši společnost opustí ti nejvěrnější
zaměstnanci a vezmou s sebou nejenom citlivé informace, ale
také jedinečné nápady, na nichž by konkurenční společnosti
mohly stavět úspěšný byznys. Jak mohlo dojít ke ztrátě či
odcizení celé databáze zákazníků? Kdo vyzradil nápad, který
jsme si zrovna chtěli nechat patentovat? Proč naši
zaměstnanci spolupracují s dodavateli a uzavírají smlouvy,
které jsou pro naši společnost nevýhodné? Proč nám policie
prohledává kanceláře a zabavuje naše laptopy a servery?“
a tak dále a tak dále…
Narušení bezpečnosti osobních údajů způsobené špatně
proškolenými zaměstnanci, manipulace ve veřejných
zakázkách či podvody s účetními závěrkami, za kterými stojí
tzv. „bíle límečky“ – to je jen zlomek příkladů selhání
jednotlivců, které však mohou vést k významným ztrátám pro
celou společnost. Taková selhání jsou zpravidla odhalena ve
chvíli, kdy už byla způsobená škoda, a reputační riziko pro
společnost je příliš vysoké.
V těchto situacích pomáháme našim klientům zjistit, co se
stalo a kdo je pachatelem. Možná to zní jako jednoduchý úkol,
ale najít jehlu v kupce sena, resp. v kupě rozsáhlých,
nepřehledných dat, může trvat poměrně dlouho, navzdory
všem sofistikovaným nástrojům a technologiím, které máme
k dispozici. To nejtěžší ale přichází teprve po našem interním
vyšetřování: rozhodnutí, jakou strategii má společnost zvolit
dál. Žalovat o náhradu škody? Podat trestní oznámení?
Rozloučit se s neloajálním zaměstnancem? Vyrovnat se
mimosoudně? a co důkazy, které má společnost k dispozici?
Jsou natolik silné, aby stálo za to, pouštět se do boje?
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Vy ještě nemáte compliance program? Trestní stíhání jako
nejčernější scénář
Zkuste svého zaměstnance žalovat za způsobenou újmu
a s největší pravděpodobností se u soudu dozvíte, že vaše
společnost ve skutečnosti danému zaměstnanci „umožnila“
onu škodu způsobit, protože neučinila dostatek preventivních
opatření a nedisponovala dostatečnými kontrolními
mechanismy. Nebo jste nevěnovali pozornost red flagům
a varovným signálům a v důsledku toho jste propásli
zákonnou lhůtu pro okamžité zrušení pracovního poměru
se zaměstnancem, který situaci zavinil.
Společnosti, které nemají správně nastavené mechanismy pro
dodržování předpisů (compliance program) se nemohou
jednoduše distancovat od jednání svých zaměstnanců nebo
vedení. V nejhorším případě je nakonec žalována či trestně

stíhána sama společnost. Společnosti, jež čelí obvinění
z trestného činu, mají před sebou těžký úkol bránit se
například tím, že se jednalo o selhání jednotlivce, nikoli
o tzv. best practice, tedy běžné a osvědčené postupy
společnosti, a že společnost disponuje dostatečnými
opatřeními pro zajištění souladu s interními
a právními předpisy. V rámci forenzních vyšetřování, na
kterých s kolegy z Deloitte pracujeme, ve většině společností
identifikujeme závažná systémová pochybení. Podle našich
zkušeností české společnosti zpravidla nedisponují skutečně
funkčním a efektivním compliance programem. Co vy a vaše
rychle rostoucí společnost? Stanete se lídrem v oblasti
compliance?
Jaroslava Kračúnová
jkracunova@deloittece.com
Alexander Nagy
anagy@deloittece.com
Lívia Kuľhová
lkulhova@deloittece.com

TechLaw zpravodaj: Ochrana osobních údajů
V dubnu 2019 vstoupil v účinnost adaptační zákon k GDPR
a příslušný doprovodný zákon. Úřad pro ochranu osobních
údajů zveřejnil některé informace ke své dozorové činnosti,
konkrétně k uloženým pokutám a plánu kontrol v roce 2019
a rovněž doplnil odpovědi k problematice zasílání obchodních
sdělení.

V návaznosti na podané žádosti o poskytnutí informace Úřad
rovněž uveřejnil informaci o počtu a výši doposud uložených
pokut za porušení GDPR. Doposud nejvyšší, zatím však
nepravomocná, je pokuta 250.000 Kč za porušení zásady
minimalizace (požadavku na zpracování pouze takových údajů,
které jsou pro splnění stanoveného účelu nezbytné).

Účinnost adaptačního a doprovodného zákona

Přehled typů správců, kteří mohou být v roce 2019
předmětem kontroly ze strany Úřadu, stejně jako informace
k uloženým pokutám, jsou dostupné zde.

Dne 26. dubna 2019 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen
a současně vstoupil v účinnost adaptační zákon k GDPR,
konkrétně zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, a jeho doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zpracování osobních údajů.
O změnách, které výše uvedené zákony přinášejí, se můžete
dočíst v dubnovém vydání našeho TechLaw zpravodaje.
Stáhněte si úplné znění zákonů.
Činnost úřadu pro ochranu osobních údajů (avizované
kontroly a uložené pokuty)
Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) uveřejnil v reakci
na podanou žádost o poskytnutí informace dle zákona
o svobodném přístupu k informacím přehled typů správců
osobních údajů, kteří mají být dle kontrolního plánu Úřadu pro
rok 2019 předmětem jeho kontroly. Úřad se bude mimo jiné
zaměřovat na problematiku zpracování cookies, zabezpečení
osobních údajů ze strany zpracovatelů, zpracování
v souvislosti s vývojem a provozem mobilních aplikací či
zpracování osobních údajů žadatelů o uzavření úvěrové
smlouvy online.

Úřad doplnil odpovědi k problematice nevyžádaných
obchodních sdělení
V půlce dubna Úřad aktualizoval své odpovědi na často
kladené otázky k problematice zasílání obchodních sdělení.
Úřad tak na jednom místě shrnuje některé již dříve
prezentované názory a rovněž některé nové.
Za zmínku stojí několik rozebíraných bodů, zejména:
zda je možné elektronicky oslovovat adresáty pouze se
žádostí o souhlas se zasíláním do budoucna,
 kdy nejpozději je potřeba adresátovi nabídnout možnost
odmítnutí zasílání,
 zda obchodní sdělení musí být označeno pouze jako
„obchodní sdělení“, nebo zda je možné použít jiný
přiléhavý výraz,
 v jaké situaci Úřad doporučuje tzv. double opt-in, tj.
potvrzení uděleného souhlasu
prostřednictvím dodatečného emailového dotazu, a
 přes dvacet dalších bodů.
Aktualizované odpovědi lze najít na příslušné podstránce
ÚOOÚ.
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Zaregistrujte se k odběru našeho TechLaw zpravodaje
a získejte souhrnný přehled o novinkách, rozhodnutí
příslušných institucí a národních i evropských soudů či
aktuálních trendech a dalších změnách v těchto oblastech.
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