
1 

dReport: říjen 2019 

Zalistujte si v pravidelném přehledu daňových, právních a účetních novinek, 

získejte nové informace z oblasti dotací a investičních pobídek. 

Účetnictví Daně 

Právo Dotace a investiční 

pobídky



dReport: říjen 2019  

2 

 

Obsah 
Daňové novinky 3 

Přímé daně 3 

Co si pohlídat u motivačních programů 3 

Nepřímé daně 4 

Přehled novinek 4 

Mezinárodní zdanění 5 

Krátce z mezinárodního zdanění 5 

Ostatní 6 

Daňové povinnosti – listopad 2019 6 

Daňové povinnosti – prosinec 2019 6 

Dotační a investiční novinky 8 
Vyhlášení nových výzev a zahájení příjmu žádostí o podporu v OP PIK 8 

Novinky v daňových odpočtech na výzkum a vývoj na Slovensku 9 

Vyhlášení nových výzev a veřejných soutěží na podporu aplikovaného 

výzkumu a inovací Technologické agentury ČR 10 

Účetní novinky 12 

České účetnictví 12 

Slevy v českém účetnictví 12 

Pozvánka na semináře 14 

IFRS 22 

Rada IASB upravila IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 v reakci na reformu sazeb IBOR 22 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii 23 

Pozvánka na podzimní semináře 23 

US GAAP 25 

Standard o vykazování výnosů: nová publikace 25 

Právní novinky 26 
Právní rizika při nabývání nemovitostí 26 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech 27 

 



Daňové novinky – dReport říjen 2019 

2018 

 
 

3 

Daňové novinky  

Přímé da ně  

Co si pohlídat u motivačních programů 
 

V poslední době se stále více setkáváme se situacemi, kdy 

společnosti v rámci podpory prodeje svých výrobků a služeb 

poskytují svým obchodním partnerům nejen nejrůznější 

slevy a obratové bonusy, ale také všelijaké pobídky směřující 

zejména na zaměstnance obchodních partnerů, kteří jsou 

při prodeji výrobků klíčoví. Pojďme se na tyto motivační 

programy pro obchodní partnery detailněji podívat 

z hlediska daní. 

Stojaté vody zaběhlé praxe rozvířil nedávno zejména judikát 

Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 1 Afs 162/2018 Sb. 

V této kauze šlo o to, zda pro účely výpočtu základu daně 

zaměstnanců České pošty má Československá obchodní 

banka, která zaměstnancům České pošty poskytovala 

motivační příspěvky na základě daných prodejních kritérií, 

navyšovat příjmy vyplacené zaměstnancům České pošty na 

tzv. superhrubou mzdu. Závěr Nejvyššího správního soudu 

byl v tomto případě pro banku pozitivní, neboť NSS uzavřel 

kauzu s tím, že nebylo prokázáno, že by zaměstnanci České 

pošty vykonávali činnost přímo pro banku. Z obsahu spisu 

spíše vyplývá, že se jednalo o odměnu za výkon činnosti pro 

Českou poštu.  

Z naší praxe nicméně víme, že ne všechny motivační 

programy mají obdobné nastavení jako případ popsaný 

výše. Velice často se pak setkáváme se situacemi, kdy 

zaměstnanci obchodních partnerů vykonávají přímo činnost 

pro poskytovatele motivačních programů, a to tak, že o tom 

obchodní partner (jejich zaměstnavatel) mnohdy ani neví. 

V takových případech už by citovaný závěr Nejvyššího 

správního soudu o nenavyšování základu daně o tzv. 

superhrubou mzdu již pravděpodobně neplatil. Na první 

pohled by odvod 15% daně ze závislé činnosti ze 

superhrubé mzdy organizátorům motivačních programů 

nemusel vadit. Co by však pro ně bylo výrazně bolestivější, je 

fakt, že organizátor motivačního programu by se nad rámec 

povinnosti odvést daň ze závislé činnosti z příjmu 

zaměstnance obchodního partnera stal též 

„zaměstnavatelem“ ve smyslu definice pojistných předpisů 

s povinností odvést z odměny poskytované zaměstnancům 

obchodních partnerů pojistné na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění. Motivační bonusy si jejich poskytovatel 

na jedné straně zahrne do svých daňově uznatelných 

nákladů, na druhou stranu jsou však odvody související 

s fikcí závislé činnosti z pohledu nákladů pro poskytovatele 

motivačních bonusů větší zátěží. 

Vyplatí se důkladné vyhodnocení daňových dopadů 

Z výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

je dále zřejmé, že v něm nebyl ani náznak sporu o tom, že 

kdyby se jednalo o výkon činnosti pro Československou 

obchodní banku, je tato plátcem daně z příjmu ze závislé 

činnosti s povinností odvést z odměn pro zaměstnance 

České pošty zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti. Doporučujeme proto v případě, že organizujete 

jakékoliv motivační plány a odměňujete v rámci těchto plánů 

zaměstnance svých obchodních partnerů, jejich detailní 

revizi a pečlivé zhodnocení možných daňových dopadů. 

Možné řešení vidíme buď v úpravě podmínek plánu tak, že 

se povinnost hradit odvody z mezd přesune na obchodního 

partnera, popřípadě v rozsahu plnění poskytovaných 

zaměstnancům obchodních partnerů a přesunu těchto 

plnění do plnění osvobozených od daně. 

Daniela Hušáková 

dhusakova@deloittece.com 

Robert Bezecný 

rbezecny@deloittece.com 

 

 

 

Přímé daně 

mailto:dhusakova@deloittece.com
mailto:rbezecny@deloittece.com
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Nepřímé daně  

Přehled novinek 
 

Judikatura SDEU 

V rámci případu C-329/18 Altic posuzoval SDEU okolnosti, 

které mohou svědčit o zapojení daňového subjektu do 

podvodného jednání jiné osoby. Správce daně nechtěl uznat 

společnosti Altic nárok na odpočet DPH, neboť neprověřila 

zápis o dodavateli v určitém veřejně dostupném seznamu. 

Úvahy SDEU o povinnosti plátců jsou dle našeho názoru 

v částečném rozporu s přístupem české finanční správy 

a rozhodovací praxí českých soudů, na dobrou víru plátců 

nahlíží SDEU tolerantněji. Daný judikát by tak mohl do určité 

míry změnit praxi daňových kontrol v ČR či posílit pozici plátců, 

pokud se již dostanou do sporu se správcem daně. 

Případ C-42/18 Cardpoint shrnul pravidla pro osvobození 

služeb týkajících se převodů nebo plateb. Dle SDEU na službu 

kompletního technického zajištění provozu bankomatů 

(zahrnující jejich zprovoznění a údržbu, doplňování peněz, 

předávání žádostí o schválení výběru hotovosti bance, 

vydávání hotovosti a zaznamenávání transakcí) nelze 

osvobození aplikovat. Rozhodujícím kritériem bylo pro SDEU 

to, že společnost Cardpoint neměla rozhodovací pravomoc 

k příslušným transakcím. Je otázka, zda rozsah smluvní 

odpovědnosti společností, které zajišťují provoz bankomatů 

v ČR, výše uvedenému kritériu odpovídá. Dotčené subjekty by 

bezesporu měly prověřit režim příslušných služeb 

perspektivou případu C-42/18 Cardpoint, neboť dosavadní 

pravidla aplikace osvobození od DPH nebyla formulována 

zcela jednoznačně. 

V rozhodnutí C-573/18 „C“ připomenul SDEU principy pro 

zahrnutí dotací z veřejných zdrojů do základu daně za plnění 

poskytované plátcem zákazníkovi. Dotace, která v poměru 1:1 

kryje snížení ceny, do základu daně vstupuje. Uvedené 

rozhodnutí není překvapivé a nemělo by mít dle našeho 

názoru zásadní vliv na praxi v ČR. 

Tomáš Brandejs 

tbrandejs@deloittece.com 

 

Nepřímé daně 

mailto:tbrandejs@deloittece.com
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Mezinárodní z daně ní  

Krátce z mezinárodního zdanění 
 

Belgický režim osvobození od daně je v rozporu se 

směrnicí EU o mateřských a dceřiných společnostech  

Ve svém stanovisku ze dne 5. září 2019 vyjádřil generální 

advokát Soudního dvora Evropské unie (SDEU), že uplatnění 

odpočtu ze získaných belgických dividend spolu s odpočtem 

pomyslných úroků je v rozporu se směrnicí EU o mateřských 

a dceřiných společnostech. Belgie implementovala článek 4(1) 

této směrnice v rámci režimu odpočtu získaných dividend, 

který poskytuje výjimku pro 95 % oprávněných dividend 

obdržených belgickou mateřskou společností prostřednictvím 

daňového odpočtu, jejž lze převádět do budoucích období po 

dobu neurčitou za předpokladu, že mateřská společnost je ve 

ztrátě. Režim odpočtu ze získaných dividend proto nefunguje 

jako režim pouhých daňových odpočtů z dividend, ale namísto 

toho jako režim „zahrnutí a odpočtu“. Belgický odpočet 

pomyslných úroků potom poskytuje tuzemské srážky ze 

základu daně odpovídající určitému procentu vlastního 

kapitálu společnosti. Generální advokát uvedl, že režim 

odpočtu ze získaných dividend aplikovaný spolu s dalšími 

daňovými odpočty vede k méně výhodné pozici pro 

mateřskou společnost, jelikož v určitých situacích lze 

o nevyužitý odpočet pomyslných úroků po sedmi letech přijít, 

protože odpočet ze získaných dividend musí být uplatněn 

nejdříve, čemuž by tak nebylo v případě, že by Belgie využila 

osvobození od daně. Generální advokát porovnal daňové 

zatížení v režimu zahrnutí a odpočtu se zatížením v režimu 

osvobození od daně a zjistil, že dřívější režim měl za následek 

větší daňovou zátěž pro společnosti. Podle generálního 

advokáta vede ztráta z nevyužitého odpočtu pomyslných 

úroků k nepřímému zdanění dividend, což porušuje směrnici 

o mateřských a dceřiných společnostech.  

Nizozemsko zřídilo komisi hodnotící zdaňování 

nadnárodních společností  

Komise s širokými kompetencemi byla zřízena 1. srpna 2019 

a její závěrečná zpráva by měla být zveřejněna do konce téhož 

roku. V závěrečné zprávě by měly být vyhodnoceny následující 

body: klasifikace výnosů z daně z příjmu právnických osob 

podle různých druhů společností a odvětví, soupis druhů 

společností, které v současnosti daň z příjmu právnických 

osob převážně platí, a určení toho, do jaké míry jsou takovéto 

společnosti nadnárodní nebo zaměřené spíše na tuzemsko 

a zda se jedná o velké nebo malé společnosti; v jakých 

oblastech se nizozemská daň z příjmu právnických osob (pro 

nadnárodní společnosti) významně liší od daně z příjmu 

v sousedních a z hospodářského hlediska srovnatelných 

zemích a ve kterých z těchto oblastí jsou systémy podobné; 

význam nadnárodních společností a sídel pro nizozemskou 

ekonomiku; a odpověď na otázku, zda existuje větší 

konkurence v oblasti zdanění a/nebo krácení daně a co to pro 

zdanění nadnárodních společností znamená. 

Německo: osvobozené splacení kapitálu pro dceřiné 

společnosti se sídlem mimo EU 

V rozhodnutí ze dne 10. dubna 2019, zveřejněném 

12. září 2019, německý spolkový daňový soud zvážil splacení 

kapitálu dceřinou společností se sídlem mimo EU a rozhodl, 

že platba obdržená německým podílníkem by mohla být 

posuzována jako 100% splacení kapitálu osvobozené od daně. 

Podle německého daňového práva jsou dividendy a příjmy 

z likvidace obdržené od tuzemské nebo zahraniční dceřiné 

společnosti obecně z 95 % osvobozeny od daně na úrovni 

německých podílníků, přičemž zbývajících 5 % podléhá obecné 

sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši zhruba 30 % 

(včetně solidárního příspěvku a živnostenské daně, což ve 

výsledku vede ke skutečné sazbě daně ve výši zhruba 1,5 %). 

U těchto zdanitelných 5 % se má za to, že představují 

neodčitatelné obchodní výdaje podle tzv. pravidla 5% 

připočtení. Až do tohoto rozsahu se dividendy nebo příjmy 

z likvidace posuzují jako splacení kapitálu, toto splacení 

nepodléhá zdanění na úrovni podílníků, a je tudíž osvobozeno 

od daně ve výši 100 %. Pro splnění podmínky 100% 

osvobození od daně je nezbytné poskytnout důkaz, že úhrada 

není financována ze zisků daného roku nebo předchozích let 

(nerozdělený zisk, příjmy a zisky), ale spíše z účtu daňových 

příjmů. Německé daňové právo však konkrétně neřeší, jak 

nakládat se splacením kapitálu německému podílníkovi 

dceřinou společností se sídlem mimo EU. Na základě 

rozhodnutí soudu je možné, že by mohlo dojít k úpravě 

daňového zákona a formální schvalovací postup by tak mohl 

být zaveden i pro případy mimo EU. Dotčení plátci daně, kteří 

v souvislosti se splácením kapitálu dceřinou společností se 

sídlem mimo EU podléhali pravidlu tzv. 5% připočtení, by 

proto měli skutečnosti ve svém případě pečlivě zrevidovat 

a zvážit podání námitky proti příslušným výměrům a na 

základě rozhodnutí spolkového daňového soudu požadovat 

100% daňovou výjimku pro veškeré splácení kapitálu.  

Vyšetřování Evropské komise ohledně belgických 

rozhodnutí o nadměrném zvýhodnění  

Dne 16. září 2019 Evropská komise oznámila, že zahájila 

hloubkovou analýzu rozhodnutí vydaných Belgií v rámci 

režimu nadměrného zvýhodnění 39 belgických společností 

patřících do nadnárodních skupin. Tato rozhodnutí poskytla 

zmíněným společnostem nespravedlivou konkurenční výhodu, 

což vedlo k porušení evropských pravidel o státní podpoře. 

Záměr tohoto vyšetřování vznikl na základě nedávného 

rozhodnutí Tribunálu Evropské unie (T-131/16 and T-263/16), 

kterým bylo anulováno rozhodnutí Komise z roku 2016. Podle 

názoru Tribunálu je kompatibilitu daňových rozhodnutí 

s pravidly EU upravujícími státní podporu vždy třeba 

posuzovat jednotlivě. Probíhající šetření se týká rozhodnutí 

vydaných Belgií v letech 2005 až 2014. 

Kateřina Krchnivá 

kkrchniva@deloittece.com 

Tereza Tomanová 

ttomanova@deloittece.com 

Mezinárodní zdanění 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210761&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13700305
mailto:kkrchniva@deloittece.com
mailto:ttomanova@deloittece.com
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Osta tní  

Daňové povinnosti – listopad 2019 
Listopad   

Pondělí 11. Spotřební daň Splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

Čtvrtek 14. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za říjen 2019, papírová forma 

Pondělí 18. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za říjen 2019, elektronická forma 

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

činnosti 

Pondělí 25. Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019 

Souhrnné hlášení za říjen 2019 

Kontrolní hlášení za říjen 2019 

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

2019 

Spotřební daň Splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

Daňové přiznání za říjen 2019 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například 

z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl 

nárok) 

 

Daňové povinnosti – prosinec 2019 
Prosinec   

Pondělí 2. Daň z nemovitých věcí Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) 

Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019 

Úterý 10. Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

Pátek 13. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za listopad 2019, papírová forma 

Pondělí 16. Daň silniční Záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční 

daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se 

sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční 

Daň z příjmů Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 

Úterý 17. Intrastat Podání výkazů pro intrastat za listopad 2019, elektronická forma 

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

činnosti 

Pátek 27. Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019 

Souhrnné hlášení za listopad 2019 

Kontrolní hlášení za listopad 2019 

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

2019 

Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

Daňové přiznání za listopad 2019 

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například 

z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud 

vznikl nárok) 

Úterý 31. Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019 

 

  

Ostatní 
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Kontakty 

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

oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: 

Přímé daně 

Jaroslav Škvrna 

jskvrna@deloittece.com 

Zbyněk Brtinský 

zbrtinsky@deloittece.com 

Miroslav Svoboda 

msvoboda@deloittece.com 

Marek Romancov 

mromancov@deloittece.com 

LaDana Edwards 

ledwards@deloittece.com 

Tomas Seidl 

tseidl@deloittece.com 

Nepřímé daně 

Adham Hafoudh 

ahafoudh@deloittece.com 

Radka Mašková 

rmaskova@deloittece.com

Kontrolní hlášení 

Jaroslav Beneš 

jbenes@deloittece.com 

 

 

 

 

 

 

Deloitte Advisory, s. r. o.  

Churchill I 

Italská 2581/67 

120 00 Praha 2 – Vinohrady 

Česká republika 

Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.  

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

Vyhlášení nových výzev a zahájení příjmu žádostí 

o podporu v OP PIK 
 

Na konci září bylo vyhlášeno několik výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020. 

Příjem žádostí o podporu byl zahájen na začátku, resp. v polovině října. Jejich bližší popis uvádíme níže. 

 

Program Aplikace 

Výzva VII programu Aplikace podporuje projekty zaměřené 

na realizaci činností průmyslového výzkumu 

a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům 

v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené 

technologie či softwaru. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze 

s podmínkou, že má projekt pozitivní vliv na životní 

prostředí nebo pokud je hlavním záměrem projektu 

spolupráce velkého podniku s malým nebo středním 

podnikem na konkrétním projektu. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Osobní náklady (výdaje na mzdy a pojistné výzkumných 

pracovníků, techniků aj.) 

 Výdaje na nástroje, přístroje a vybavení, a to ve formě 

odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku 

po dobu řešení projektu 

 Výdaje na smluvní výzkum 

 Neinvestiční výdaje na licence zakoupené nebo pořízené 

od třetích stran po dobu realizace projektu 

 Výdaje na poradenské služby výzkumu a vývoje (dále jen 

VaV) použité výhradně pro účely projektu 

 Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 1 mil. Kč – 40 mil. Kč pro projekty bez účinné spolupráce 

 1 mil. Kč – 80 mil. Kč pro projekty v rámci účinné 

spolupráce či v rámci kódu intervence 063 nebo 065 

(projekt s pozitivním vlivem na životní prostředí či 

s hlavním záměrem spolupráce velkého podniku s malým 

nebo středním podnikem) 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximálně 70 % způsobilých výdajů za celý projekt 

v závislosti na typu aktivity a velikosti podniku 

 

Příjem žádostí: 

 16. října 2019 – 15. ledna 2020 

 

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících 

podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný 

podíl za ČR. 

Program Inovace 

Výzva VII programu Inovace (Inovační projekt) je zaměřena 

na podporu projektů zavádějících do výroby a na trh nové 

nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi 

podporované aktivity patří například činnosti produktové 

inovace jako posílení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb, činnosti procesní inovace jako zvýšení 

efektivity procesu výroby či poskytování služeb. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze 

s podmínkou, že má předložený projekt pozitivní vliv na 

životní prostředí. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Výdaje na projektovou dokumentaci, včetně inženýrské 

činnosti 

 Výdaje na stavbu 

 Výdaje na výrobní technologie, stroje a zařízení 

 Výdaje na software a data 

 Výdaje na práva k užívání duševního vlastnictví 

 Výdaje na certifikace produktů 

 Výdaje na marketingovou inovaci 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 1 mil. Kč – 75 mil. Kč 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky 

 Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky 

 Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky 

 

Příjem žádostí: 

 15. října 2019 – 15. ledna 2020 

 

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. 

Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících 

podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za 

ČR. 
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Program Potenciál 

Výzva VI programu Potenciál podporuje projekty zaměřené 

na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, 

vývoje a inovací. Podporován je nákup pozemků, budov, 

strojů/zařízení a jiného vybavení výzkumně-vývojového centra. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze 

s podmínkou, že předložený projekt má pozitivní vliv na 

životní prostředí nebo pokud je hlavním záměrem 

projektu spolupráce velkého podniku s malým nebo 

středním podnikem na konkrétním projektu VaV.  

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nezbytný pro 

výkon činností VaV a vybavení centra VaV jako nákup 

pozemků, budov, strojů a jiného zařízení; musí se však 

jednat o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek). 

 Dlouhodobý nehmotný majetek splňující podmínky výzvy, 

a to do výše 50 % celkových způsobilých investičních 

výdajů na projekt 

Výše dotace na jeden projekt: 

 2 mil. Kč – 30 mil. Kč 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro všechny typy 

velikostí podniků 

 

Příjem žádostí: 

 1. října 2019 – 16. prosince 2019 

 

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na 

území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy 

rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. 

Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících 

podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za 

ČR. 

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

 

 

 

Novinky v daňových odpočtech na výzkum a vývoj 

na Slovensku 
 

Stane se odpočet na výzkum a vývoj pro společnosti 

atraktivnější? 

Nově přijatou novelou ZDP se zvyšuje odpočet výdajů na VaV 

z původních 100 % na 150 % za zdaňovací období roku 2019 

a na 200 % pro následující zdaňovací období. Mění se také 

lhůta pro přípravu projektu VaV, který již není nutné 

připravovat před samotným zahájením jeho realizace. Nově 

má poplatník povinnost vyhotovit jej do lhůty pro podání 

daňového přiznání za období, ve kterém si odpočet uplatnil. 

Společnosti jistě ocení i prodloužení nároku na odpočet, který 

mohou uplatnit o rok déle, tedy po dobu 5 let. Cílem těchto 

opatření je zatraktivnění odpočtu a realizace aktivit VaV 

ve větší míře. 

Milan Šustek 

msustek@deloittece.com 

 

 

  

mailto:antoweber@deloittece.com
mailto:msustek@deloittece.com
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Vyhlášení nových výzev a veřejných soutěží na 

podporu aplikovaného výzkumu a inovací 

Technologické agentury ČR 
 

Technologická agentura ČR vyhlašuje v průběhu podzimu 

několik nových výzev a veřejných soutěží zaměřených na 

podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Jedná se především 

o následující výzvy / veřejné soutěže, bližší popis některých 

z nich uvádíme níže. 

 Program ÉTA – společenské a humanitní vědy 

 BiodivClim – biodiverzita a klimatické změny 

 Program ZÉTA – mladá výzkumná generace a gender 

 CHIST-ERA IV Call 2019 – informační a komunikační 

technologie 

 Program THÉTA – energetika 

 Program KAPPA – mezinárodní spolupráce 

 Program Prostředí pro život (MŽP) – životní prostředí 

a klima 

 

Čtvrtá veřejná soutěž programu Zéta 

Podpora z tohoto programu je určena pro projekty 

spolupráce podniků s akademickou sférou, 

a to prostřednictvím účasti studentek/studentů a mladých 

výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let. Cílem je 

jejich zapojení do výzkumné a vývojové činnosti směřující 

k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty 

s praktickým dopadem a podpora projektů akademické sféry 

s propojením na hospodářskou sféru. Nutným předpokladem 

projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například 

prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či 

užitného vzoru apod. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky 

a organizace pro výzkum a šíření znalostí, v projektu však 

musí být alespoň 1 aplikační garant. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení, náklady 

na smluvní výzkum, poznatky a patenty a poradenské 

služby využité pro účely projektu a dodatečné režijní 

a ostatní provozní náklady vzniklé bezprostředně 

v souvislosti s projektem. 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 Maximální výše podpory jednoho projektu činí 5 mil. Kč. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Míra podpory bude vypočtena pro každý projekt i pro 

každého příjemce a pro každého účastníka samostatně. 

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % 

celkových uznaných nákladů. 

 

Příjem návrhů projektů: 

 10. října 2019 – 21. listopadu 2019 

Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2019 

Tato výzva je součástí Programu na podporu aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, ze kterého 

budou úspěšní čeští uchazeči financováni. Jedná se o výzvu 

zaměřenou na podporu výzkumu v oblasti informačních 

a komunikačních technologií ve dvou oblastech: 

 Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence 

 Novel Computational Approaches for Environmental 

Sustainability 

 

Podpořeny budou projekty, jejichž předpokladem je dosažení 

alespoň jednoho z výsledků podporovaných programem 

EPSILON, kam patří například průmyslový nebo užitný vzor, 

prototyp, software či ověřená technologie. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky 

a výzkumné organizace. V projektu však musí být zapojeni 

mezinárodní partneři. Takové mezinárodní konsorcium se 

musí skládat minimálně ze tří partnerů, přičemž každý 

z nich musí být z odlišné země. Každý partner z konsorcia 

musí splňovat také podmínky svého národního 

poskytovatele. 

 

Výše dotace na jeden projekt: 

 Maximální výše podpory na jeden projekt činí 

1 000 000 eur. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci jedné 

země činí 60 % z celkové podpory. 

 Jeden partner může požádat maximálně o 40 % z celkové 

podpory. 

 

Příjem návrhů projektů: 

 31. října 2019 – 16. prosince 2019. 
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Třetí veřejná soutěž programu THÉTA 

Podpora z programu na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací THÉTA je určena pro 

projekty v oblasti energetiky. Podpořeny budou projekty 

zaměřené především na zlepšení řízení v odvětví energetiky, 

nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem 

pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické 

perspektivy. 

Kdo může o dotaci žádat: 

 Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky 

a výzkumné organizace. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

 Osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé 

náklady a stipendia 

Výše dotace na jeden projekt: 

 Maximální výše podpory jednoho projektu činí dle typu 

aktivity a žadatele maximálně 10 mil. Kč či neomezeně. 

 

Míra podpory na jeden projekt: 

 Maximální míra podpory jednoho projektu činí dle typu 

aktivity a žadatele maximálně 60–90 %. 

 

Příjem návrhů projektů: 

 24. října 2019 – 19. prosince 2019 

 

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

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

Dotace CZ  

Luděk Hanáček 

lhanacek@deloittece.com 

Antonín Weber 

antoweber@deloittece.com 

Dotace a investiční pobídky SK 

Martin Rybar 

mrybar@deloittece.com 

Investiční pobídky 

Daniela Hušáková 

dhusakova@deloittece.com 

 

Deloitte Advisory, s. r. o.  

Churchill I 

Italská 2581/67 

120 00 Praha 2 – Vinohrady 

Česká republika 

Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů. 

 

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

České úče tnictví  

Slevy v českém účetnictví 
 

Slevy, skonta, rabaty a bonusy jsou obchodní nástroje 

využívané v marketingu malých i velkých společností různých 

odvětví. Na éru snižování cen jsme si zvykli, v obchodech se 

se slevami setkáváme každý den.  

Mohli bychom polemizovat, zda uplatnění slevy souvisí 

s kvalitou poskytovaných produktů a služeb a jak se promítá 

do psychologie zákazníka. Toto jistě zajímavé téma však nyní 

necháme stranou a budeme se věnovat ryze účetnímu 

pohledu, který při hlubší analýze není tak přímočarý, jak se na 

první dojem může zdát. I zde platí v přeneseném významu, že 

„sleva není zadarmo“. Účetní profesionál musí procvičit svůj 

úsudek v tom, jak slevu správně vykázat, zda má vliv na 

oceňování, jaké jsou daňové souvislosti apod. 

Jaké druhy slev je možné uplatnit, které právní předpisy se 

problematice slev věnují a jak o slevách správně účtovat 

z pohledu poskytovatele a příjemce slevy – na tato témata se 

zaměříme v následujících odstavcích článku. Článek se zabývá 

ryze účetním pohledem z hlediska prezentace a oceňování 

vybraných titulů slev, nezabývá se požadavky daňových 

předpisů na dokumentaci a daňové řešení slev. 

Kde se o slevách dočteme v právních předpisech České 

republiky 

Přestože se to kolem nás slevami jen hemží, komplexní 

a vyčerpávající právní úpravu účtování o slevách v českých 

předpisech nehledejte. V podstatě jediný, kdo se o slevách 

alespoň zmiňuje, je Český účetní standard pro podnikatele 

č. 019 „Náklady a výnosy”. Přesněji řečeno nám tento standard 

v odstavci 4.1.1. velice obecně definuje slevy jako „všechny 

položky bez ohledu na to, zda zákazník měl předem na slevu 

nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, například pro 

špatnou jakost”. A současně nám dává nekonkrétní návod, 

s jakou účetní transakcí slevy spojovat: „Slevy a srážky jsou 

u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny 

samostatné analytické účty.“ Dá se říci, že tato definice nejen že 

nezohledňuje velké spektrum cenových zvýhodnění, která se 

dnes na trhu vyskytují, ale vyznačuje se i jednostranností – je 

totiž založena na postoji dodavatele, tedy toho, kdo za dodaná 

plnění generuje výnos, z něhož poté poskytuje slevu.  

Budeme si tedy muset vystačit s všeobecně platnými účetními 

zásadami, principy a zkušenostmi s jejich použitím v účetní 

praxi. Máme na mysli především zásadu opatrnosti, tj. vznikne 

zákazníkovi skutečně nárok na slevu, případně jaká je 

pravděpodobnost dosažení kritérií pro uznání obratového 

bonusu. A dále věcné a časové souvislosti, tedy že slevy 

účtujeme na účty, na které se účtovala primární transakce, se 

kterou sleva souvisí, a v období, ve kterém se primární 

transakce uskutečnila. 

Sleva, rabat, bonus nebo skonto? 

 Pod pojmem sleva si obecně vybavíme jakékoliv cenové 

zvýhodnění, které poskytuje dodavatel odběrateli, resp. 

prodávající zákazníkům.  

 Rabatem rozumíme srážku z prodejní ceny, avšak oproti 

slevě obvykle vyjádřenou procentem.  

 Bonus je vnímán jako cenové zvýhodnění za odběr většího 

než standardního množství v rámci jedné nebo i více 

dodávek, typicky za určité období nebo kumulovaně za 

historii.  

 Skonto je finanční zvýhodnění vázané na podmínku 

předčasné nebo včasné úhrady. 

 

Pro všechny výše zmíněné pojmy neexistuje přesně 

definovaná vazba typu slevy na způsob jejího vykazování. 

Každý výše uvedený druh cenového zvýhodnění se musí 

posuzovat podle konkrétních okolností vzniku jeho nároku. 

Velmi podstatné pro určení správného účetního zápisu je 

uvedení důvodu, pro který bylo snížení ceny provedeno, vazby 

na primární transakci, ze které se upravuje cena, a období, kdy 

daná transakce byla realizována. 

Obecně se lze domnívat, že veškeré typy slev je vhodné 

účtovat stejným způsobem, jakým byla účtována položka, ke 

které se příslušná sleva vztahuje. Souvisí-li sleva s položkou, 

jež byla účtována skrze výkaz zisku a ztráty prostřednictvím 

určitých nákladových či výnosových účtů, potom je třeba 

i slevu vykázat jako snížení stejných nákladových či výnosových 

položek. Pokud se sleva vztahuje k pořízenému aktivu, jež 

dosud nebylo „spotřebováno” (typicky zásoby nebo majetek), 

potom je třeba tuto slevu vykázat jako snížení hodnoty 

daného aktiva. Mohou nastat i jiné situace, kdy sleva nebude 

prvoplánově součástí nákladů či výnosů, ale bude se například 

časově rozlišovat. 

Pojďme se podívat na nejčastější typy transakcí, při kterých 

vzniká nárok na slevu, z pohledu poskytovatele a příjemce 

slevy. 

Způsoby účtování  

Nejběžnějším způsobem snížení ceny je sleva z původní 

předem avizované ceny. Například sleva z ceníkové ceny 

prodaného materiálu, která vychází z ujednání mezi 

dodavatelem a zákazníkem a která byla vyvolána špatnou 

kvalitou dodávky nebo jejím pozdním dodáním. Účtujeme o ní 

do výnosů u odběratele, resp. nákladů u dodavatele, se 

kterými věcně souvisí, a v období, kdy k dané transakci došlo.  

V případě odebrání většího množství materiálu dochází 

k poskytnutí množstevního rabatu. Náklady na nákup 

materiálu odběratel, tj. příjemce slevy, účtuje na účet MD 501,  

České účetnictví 
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a tudíž poskytnutí slevy tyto náklady, se kterými sleva souvisí, 

snižuje, tj. sleva je zaúčtována MD 321  / DAL 501. Pokud by se 

sleva vztahovala k položkám materiálu na skladě, ponižuje se 

přímo hodnota materiálu MD 321 / DAL 112. Případně může 

nastat souběh, kdy se sleva vztahuje částečně k již 

spotřebovanému materiálu a částečně k dosud 

nespotřebovanému materiálu (na skladě) – pak je potřeba 

slevu rozdělit. Dodavatel, tj. poskytovatel slevy, zaznamená 

z titulu poskytnuté slevy do účetnictví zápis MD 60x / DAL 311.  

Druhým případem může být poskytnutí bonusu za překročení 

odebraného množství za určité časové období, v praxi častěji 

označené jako obratový bonus. Po splnění předem daných 

podmínek, které jsou v době transakce prodávajícímu 

i nakupujícímu známy, ale pravděpodobnost jejich splnění se 

vyhodnocuje až za určité časové období, se stejně jako 

v předešlém případě účtuje dle účetního zápisu primární 

transakce.  

V praxi nastává situace, že obratový bonus je možné stanovit 

až po konci účetního období a dle splnění kritérií je buď bonus 

udělen, nebo nikoliv. V tomto případě je třeba upozornit na 

nutnost tvorby dohadných položek nebo rezerv na základě 

pravděpodobnosti udělení rabatu, při splnění podmínek pro 

takové bonusy.  

Typických příkladem je obratový bonus za odebrané množství 

za určité období, které přesahuje aktuální účetní období 

společnosti, a je tudíž vyhodnocený až v následujícím účetním 

období. V této situaci, pokud je pravděpodobné, že podmínky 

pro udělení bonusu společnost dosáhne, se vytváří účetní 

dohad na očekávanou výši bonusu související se současným 

účetním obdobím. U poskytovatele slevy je to odliv 

prostředků, tj. účtování MD 60x / DAL 389 (případně je 

účtováno prostřednictvím rezerv MD 554/ DAL 459). 

U příjemce slevy očekávaný příliv prostředků, tj. účtováno MD 

388 / DAL 50x (případně DAL 112). Uplatňujeme princip 

časové souvislosti a princip opatrnosti, abychom dopad 

poskytnutého bonusu správně promítli do relevantního 

období, tedy současného účetního období, ve kterém se 

uskutečnila primární transakce, ke které bonus náleží. Pokud 

si nárokem na bonus nejsme jisti, odhadneme pouze 

adekvátní část. Případně pokud víme, že jsme limit nesplnili 

a nárok na bonus nezískáme, pak o dohadné položce 

neúčtujeme. V každém případě však společnost musí mít svůj 

předpoklad a pravděpodobnost dosažení rabatu podložené 

dostatečnou argumentací a výpočty.  

Dalším případem je snížení ceny v případě splnění platební 

podmínky, tzv. skonto za včasnou platbu. Pokud fakturu jako 

zákazník zaplatím před datem splatnosti a je tak ujednáno 

s dodavatelem, mohu si původní cenu ponížit o určité 

procento nebo předem známou částku. Zde o podmínce 

uplatnění slevy víme předem a slevu si uplatňujeme v případě, 

že podmínky pro slevu splníme. Tyto slevy jsou v praxi často 

účtovány jako finanční náklad nebo finanční výnos. Alternativní 

pohled říká, že slevy za včasnou platbu nepředstavují finanční 

náklad nebo výnos, ale jedná se jednoduše o způsob určení 

celkové částky plnění, na které se kupující dohodl 

s prodávajícím v závislosti na určité smluvní podmínce 

stanovené variabilně. A pak se účtuje o slevách za včasnou 

platbu stejně jako o ostatních slevách v provozní částí výkazu 

zisku a ztráty, jak je uvedeno výše (případně snížením ocenění 

dlouhodobého majetku nebo zásob). Kde je hranice, který 

postup použít? Nákupní, resp. prodejní praxe v různých 

odvětvích dnes již velmi cíleně se skonty pracuje a skonta jsou 

promítána do kalkulací, tudíž je patrný systematický zájem 

o skonta, spíše než ad hoc využití při platbě. Více 

systematického zájmu evokuje práci jako s ostatními slevami. 

Pokud jde o ad hoc použití skonta, pak prezentace skont ve 

finanční části výsledovky může být adekvátní. 

Další situací, kdy je zřejmě vhodnější prezentace ve finanční 

části výsledovky, může být situace, kdy smlouva mezi 

prodávajícím a kupujícím stanoví termín splatnosti, který je 

významně dlouhý (např. 90 dnů či více), a zároveň stanoví 

nárok na slevu za včasnou platbu. V takovém případě 

vzhledem k významné délce časového období, za které je 

sleva poskytována, se již jedná o nástroj finančního charakteru 

a tato sleva by potom představovala finanční náklad nebo 

výnos. 

Mimo výše uvedené případy poskytnutého cenového 

zvýhodnění se v praxi můžeme setkat s poskytnutím slevy typu 

„každý desátý zdarma“. Odběratel zakoupí a zaúčtuje 

10 produktů ve stejné zlevněné pořizovací ceně a sleva je pak 

rozprostřena na všech 10 získaných kusů. U dodavatele se 

desátý výrobek vyskladní ve výši vlastních nákladů stejně jako 

předchozích devět produktů a sleva z poskytnutí desátého 

výrobku zdarma se promítne ve sníženém výnosu z prodeje, 

tedy v nižší marži z prodeje.  

Každé snížení ceny ale nemusí představovat slevu. Jinou 

situaci může představovat tzv. dodavatelská „platba za 

příležitost“, která se může nazývat také „nomination fee“, 

„pay to play“ apod. Podstatou je závazek dodavatele 

(typicky výrobce) zaplatit určitou částku svému zákazníkovi 

za příležitost získání určité budoucí zakázky (mnohdy ne zcela 

přesně vymezené), tedy v daném čase, aniž by již něco vyrobil, 

nebo dokonce dodal. Na straně dodavatele tato platba vyvolá 

dodatečný náklad vykázaný v běžném období nebo časově 

rozlišený po dobu projektu či trvání smlouvy. Účetní 

profesionál musí mimo jiné zvážit, zda lze „platbu za 

příležitost“ považovat za „marketingový“ výdaj s cílem udržet si 

pozici na trhu či zvýšit obrat, a posoudit, jak lze tento výdaj 

přiřadit konkrétnímu projektu/výrobku/zakázce. U odběratele 

je podstatné, zda je možné identifikovat poskytnutou výhodu 

k jednotlivým dodávkám, obzvláště tehdy, když takováto přímá 

vazba ani není dodavatelem definována. Potom se platba 

obdržená od dodavatele zaúčtuje do ostatních provozních 

výnosů. 

V každém případě doporučujeme zvolenou metodu účtování 

a vykazování jednotlivých slev upravit ve vnitřním předpise, 

resp. směrnici, aby byl zabezpečen konzistentní postup 

v podobných případech i v budoucnosti. Příloha účetní závěrky 

by pak měla popisovat metodiku uživatelům účetní závěrky. 



Účetní novinky – dReport říjen 2019 

 

14 

Závěr 

Jsme si vědomi toho, že systém současného uplatňování slev 

se stal součástí našeho života a že je to velmi účinný nástroj 

k ovlivnění spotřebního chování zákazníků. Je nutné vést 

o slevách správné účetní záznamy. Porozumění důvodům pro 

snížení ceny ve vazbě na primární transakci, se kterou sleva 

souvisí, je nám nápomocné při vedení věrného a poctivého 

účetnictví. Rovněž příloha by měla popisovat uživatelům účetní 

závěrky typy slev a jejich účetní řešení. 

Dodejme, že dalšími zajímavými marketingovými nástroji 

obsahující prvky slevy, které se hodně využívají a mají velmi 

specifické rysy, jsou také různé formy věrnostních programů. 

Ty je potřeba vždy řešit individuálně, což klade nemalé nároky 

na účetní profesionály, nehledě na možnou další variabilitu 

způsobenou reportingem podle mezinárodních standardů 

IFRS (zejména v souvislosti s IFRS 15 Výnosy ze smluv se 

zákazníky). 

Andrea Havlová 

ahavlova@deloittece.com 

 

Pozvánka na semináře 
 

Aktuality v českém účetnictví  

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Hradec Králové 

Zveme Vás na tradiční podzimní seminář zaměřený na účetní 

závěrku a účetnictví v České republice. Seminář povedeme 

formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto 

poradci a auditoři nejčastěji shledáváme nesprávnosti 

a procesní potíže. Seznámíme vás také s připravovanou 

koncepcí nové účetní legislativy 2020–2030. Probereme 

i plánované změny v české účetní legislativě v souvislosti 

s připravovanou novelou zákona o obchodních korporacích. 

Chybět nebudou ani daňové novinky s dopadem na účetní 

závěrku společností. 

Seminář je určen především účetním, ekonomům 

a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku 

podle české účetní legislativy a souvisejících daňových 

a právních předpisů nebo jsou s její přípravou jinak 

spojeni. Seminář je vhodný i pro všechny, kteří se chtějí 

o českém účetnictví a daňových i právních novinkách 

dozvědět více. 

Seminář není určen poradcům ani zaměstnancům společností 

podnikajících v poradenství. 

Termíny 

Praha 12. listopadu 2019 a 10. prosince 2019 

Ostrava 21. listopadu 2019 

Plzeň 5. prosince 2019 

Hradec Králové 11. prosince 2019 

Brno 12. prosince 2019 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz

Cash flow 

Praha, Brno a Ostrava 

Zveme Vás na seminář zaměřený na výkaz peněžních toků. 

Připomeneme si, které účetní jednotky mají povinnost 

sestavovat výkaz o peněžních tocích a jaké způsoby sestavení 

výkazu existují. Na praktických příkladech si názorně ukážeme, 

jaké zdroje dat při sestavení výkazu cash flow použít, jakou 

vypovídací schopnost mají jednotlivé části výkazu a jak 

efektivně k sestavení výkazu cash flow přistoupit. 

Seminář je zaměřen na sestavení výkazu o peněžních tocích 

nepřímou metodou pro účely účetní závěrky. Řízení cash flow 

v rámci firemního plánování není součástí semináře. 

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním 

manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní 

legislativy nebo jsou s její přípravou jinak spojeni. 

Seminář není určen poradcům ani zaměstnancům společností 

podnikajících v poradenství. 

Termíny 

Ostrava 3. prosince 2019 

Praha 4. prosince 2019 

Brno 20. května 2020 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz

 

mailto:ahavlova@deloittece.com
http://akce.deloitte.cz/
http://akce.deloitte.cz/
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IFRS 

Rada IASB upravila IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 v reakci 

na reformu sazeb IBOR 
 

Dne 26. září 2019 vydala Rada pro mezinárodní účetní 

standardy (IASB) „Reformu referenčních úrokových sazeb 

(úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7)“ jako reakci na možné důsledky 

reformy sazeb IBOR na finanční výkaznictví. Úpravy jsou 

účinné pro roční období začínající 1. lednem 2020 nebo 

po tomto datu, přičemž je povoleno jejich dřívější použití. 

Kontext 

Úrokové sazby na mezibankovním trhu (angl. Interbank 

offered rates – IBOR) jsou referenční úrokové sazby, jako např. 

LIBOR, EURIBOR a TIBOR, které představují náklady na získání 

nezajištěného financování v konkrétní kombinaci měny 

a splatnosti a na konkrétním mezibankovním trhu 

termínovaných úvěrů. Nedávný vývoj na trhu zpochybnil 

dlouhodobou použitelnost těchto referenčních sazeb. 

V různých jurisdikcích tedy probíhají práce s cílem přejít na 

alternativní bezrizikové sazby (angl. risk free rates – RFR) již 

v roce 2020. Tyto sazby budou založené na likvidních 

výchozích transakcích a nebudou závislé na nahlášených 

informacích založených na odborném posudku. To povede ke 

spolehlivějším sazbám, které budou poskytovat vhodnou 

alternativu pro produkty a transakce, jež nemusejí zahrnovat 

prémie za úvěrové riziko obsažené v sazbách IBOR. 

Reakce rady IASB na reformu referenčních úrokových sazeb 

se skládá z několika fází. Fáze 1 skončila úpravami vydanými 

26. září 2019 a zaměřuje se na účetní důsledky nejistoty 

předtím, než budou sazby IBOR nahrazeny alternativními RFR, 

tedy na problémy před nahrazením. V září 2019 rada IASB 

také začala pracovat na fázi 2, která posuzuje, jaké dopady na 

finanční výkaznictví může mít nahrazení stávající referenční 

hodnoty novou alternativou. Prvním výstupem z této fáze 

projektu bude zveřejněný návrh, který se očekává v první 

polovině roku 2020. 

Současné úpravy se zaměřují na otázky, které budou mít vliv 

na finanční výkaznictví v období před nahrazením stávajících 

referenčních úrokových sazeb alternativními úrokovými 

sazbami, a zabývají se dopady na specifické požadavky na 

zajišťovací účetnictví v IFRS 9 Finanční nástroje a IAS 39 

Finanční nástroje: účtování a oceňování, které vyžadují analýzu 

budoucích událostí. (Standard IAS 39 byl novelizován spolu 

s IFRS 9, protože účetní jednotky mají při prvotním uplatnění 

IFRS 9 možnost volby účetní metody, která jim umožňuje 

nadále aplikovat požadavky na zajišťovací účetnictví podle IAS 

39.) Došlo také k úpravám standardu IFRS 7 Finanční nástroje: 

zveřejňování, které se týkají dalších zveřejňovaných informací 

ohledně nejistoty vyplývající z reformy referenčních úrokových 

sazeb. 

Změny 

Změny v Reformě referenčních úrokových sazeb (úpravy IFRS 9, 

IAS 39 a IFRS 7):  

 upravují specifické požadavky na zajišťovací účetnictví tak, 

aby účetní jednotky uplatňovaly tyto požadavky na 

zajišťovací účetnictví za předpokladu, že referenční 

hodnota úrokové sazby, na které jsou založené zajišťované 

peněžní toky a peněžní toky ze zajišťovacího nástroje, 

nebude v důsledku reformy referenčních úrokových sazeb 

změněna; 

 jsou povinné pro všechny zajišťovací vztahy, které jsou 

přímo ovlivněny reformou referenčních úrokových sazeb; 

 nemají poskytovat úlevu od případných jiných dopadů 

vyplývajících z reformy referenčních úrokových sazeb 

(pokud zajišťovací vztah již nesplňuje požadavky 

zajišťovacího účetnictví z jiných důvodů než těch 

uvedených v novelizacích, je třeba zajišťovací účetnictví 

ukončit); 

 vyžadují zveřejnění konkrétních informací o rozsahu, 

v jakém jsou zajišťovací vztahy účetních jednotek úpravami 

zasaženy. 

 

Datum účinnosti 

Úpravy jsou účinné pro roční období začínající 1. lednem 2020 

nebo po tomto datu, přičemž je povoleno dřívější použití. 

Úpravy se použijí retrospektivně na zajišťovací vztahy, které 

existovaly na začátku účetního období, kdy účetní jednotka 

úpravy použila poprvé, nebo které byly označeny jako 

zajišťovací nástroje později, a na zisk nebo ztrátu vykázané ve 

výkazu o úplném výsledku hospodaření, jež existovaly na 

začátku účetního období, kdy účetní jednotka úpravy použila 

poprvé. 

Více informací o těchto úpravách je k dispozici ve zpravodaji 

IFRS in Focus ze září 2019. 

Zdroje: IFRS in Focus (září 2019) 

www.ifrs.org 

www.iasplus.com 

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com 

 

IFRS 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2019/ibor-amendments
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2019/ibor-amendments
http://www.ifrs.org/
http://www.iasplus.com/
mailto:jkadlecova@deloittece.com
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Stav schvalování IFRS v Evropské unii 
 

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) 

aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování 

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

16. října 2019. 

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly 

k 23. říjnu 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 9, IAS 39 a IFRS 7 Reforma 

referenčních úrokových sazeb (vydáno v září 2019) 

 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

Pozvánka na podzimní semináře 
 

Novinky v IFRS 2019 
Tradiční podzimní on-line seminář společnosti Deloitte 

z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 

je opět tady.  

Z pohodlí své kanceláře získáte kompletní a bleskový přehled 

o nových a novelizovaných standardech. V krátkosti přiblížíme 

povahu změn, takže budete schopni identifikovat, zda se ta či 

ona změna může týkat právě Vaší společnosti. Dozvíte se také, 

kolik času Vám zbývá na jejich případnou implementaci.  

Termín: 

 On-line seminář proběhl 16. října 2019. Jeho záznam 

naleznete zde. 

 

Úskalí účetní závěrky dle IFRS za rok 2019 
Přijďte na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).  

Poskytneme Vám přehled standardů a interpretací, které jsou 

povinně účinné od 1. ledna 2019 nebo později, a upozorníme 

na hlavní změny a jejich dopad na účetní závěrku za rok 2019.  

Podrobněji se podíváme na nový standard IFRS 16 Leasingy, 

účinný od 1. ledna 2019. Tento standard přináší významné 

změny zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy 

jsou nově vykazovány v rozvaze. Zaměříme se zejména na to, 

jakým způsobem by se měla v účetní závěrce za rok 2019  

projevit implementace tohoto nového standardu a jaká 

zjednodušení lze při přechodu využít. Připomínáme, že 

standardu IFRS 16 se budeme detailně věnovat na speciálním 

semináři s názvem „IFRS 16 Leasingy prakticky“. 

Upozorníme vás také na chyby, na které naši auditoři 

nejčastěji naráželi při auditech účetních závěrek dle IFRS za 

rok 2018. Vzhledem k tomu, že  nejčastěji souvisely s aplikací 

nových standardů IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy ze 

smluv se zákazníky, budeme jim v rámci semináře věnovat 

dostatečný prostor.   

Pozornost zaměříme i na chybějící zveřejnění informací 

v přílohách.  

Na závěr se podíváme také na přehled změn, které se v oblasti 

IFRS chystají v blízké i vzdálenější budoucnosti. 

Seminář je určen účetním, ekonomům a finančním 

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

chtějí o IFRS dozvědět víc.  

Celodenní seminář proběhne v Praze, Brně a Ostravě 

a vystoupí na něm odborníci z naší společnosti. 

Termíny: 

Praha 6. listopadu 2019, 9:00–15:00 hod. 

Ostrava 12. listopadu 2019, 9:00–15:00 hod. 

Brno 19. listopadu 2019, 9:00–15:00 hod. 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz 

http://www.iasplus.com/en/tag-types/other-publications/efrag-endorsement-status-reports
mailto:jkadlecova@deloittece.com
https://youtu.be/PQqx6zzx2Vw
https://akce.deloitte.cz/akce/19-11-26-ifrs-16-leasingy-prakticky/
http://akce.deloitte.cz/
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IFRS 16 Leasingy prakticky 
Zveme Vás do našich nových prostor v Praze na Vinohradech 

na podzimní seminář z oblasti Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví (IFRS). Budeme se detailně věnovat 

novému standardu IFRS 16 Leasingy, který nahrazuje IAS 17 

Leasingy a související interpretace a který je účinný pro období 

začínající 1. ledna 2019. Nový standard přináší významné 

změny zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy 

jsou nově vykazovány v rozvaze.  

Na semináři se zaměříme na problematické oblasti, které 

vyžadují při aplikaci nového standardu zapojení větší míry 

úsudku. Aplikaci požadavků standardu budeme ilustrovat na 

řadě praktických případů. Detailněji se budeme věnovat 

i různým zjednodušením, která lze při přechodu na nový 

standard využít. Dozvíte se také, jaké nové informace bude 

třeba zveřejňovat v příloze.  

V průběhu semináře bude samozřejmě i prostor pro 

zodpovězení Vašich dotazů. 

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním 

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

chtějí o IFRS dozvědět víc.  

Celodenní seminář proběhne v Praze a vystoupí na něm 

odborníci z naší společnosti. 

Termín 

 Praha: 26. listopadu 2019, 9:00–16:00 hod. 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz 

 

 

 

http://akce.deloitte.cz/


Účetní novinky – dReport říjen 2019 

 

25 

US GAAP  

Standard o vykazování výnosů: nová publikace 
 

Rádi bychom vám představili nedávno vydanou publikaci 

společnosti Deloitte, která vám může přijít vhod, až budete 

zvažovat, jak zaúčtovat transakce související s výnosy dle 

US GAAP. 

Jedná se o komplexního průvodce standardem o účtování 

o výnosech ASC 606 s názvem „A Roadmap to Applying the 

New Revenue Recognition Standard (2019)“, který zohledňuje 

všechny pozdější aktualizace tohoto standardu. Je k dispozici 

na iasplus.com. 

Publikace obsahuje rozsáhlé podrobné kapitoly o každém 

z pěti kroků posouzení účtování o výnosech: 

Krok 1: Identifikace smlouvy se zákazníkem 

Krok 2: Identifikace jednotlivých závazků k plnění 

Krok 3: Určení transakční ceny  

Krok 4: Alokace transakční ceny na jednotlivé závazky k plnění 

Krok 5: Určení, kdy výnosy vykázat  

Zahrnuje také problematiku úprav smluv, aspekty týkající se 

odpovědných subjektů a zástupců, licencování, nákladů 

souvisejících se smlouvou, vykázání a zveřejnění informací, 

prodejů nefinančních aktiv v rámci ASC 610-20 i daňové 

dopady. 

Všichni, kdo hledají přehled rozdílů mezi standardem US 

GAAP ASC 606 a IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, ocení 

Přílohu A (strany 787 až 793) a otázky a odpovědi připravené 

společností Deloitte, které zahrnují odkazy na relevantní 

úryvky z pokynů. 

Budete-li potřebovat další pomoc s interpretací a uplatněním 

standardů US GAAP nebo IFRS, naši specialisté vám rádi 

pomohou. 

Publikace má celkem 932 stran a je zdarma ke stažení zde. 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@deloittece.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

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

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

z následujících odborníků:

České účetnictví 

Jarmila Rázková 

jrazkova@deloittece.com 

IFRS a US GAAP 

Martin Tesař 

mtesar@deloittece.com 

Soňa Plachá 

splacha@deloittece.com 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@deloittece.com 

Deloitte Audit s. r. o.  

Churchill I 

Italská 2581/67 

120 00 Praha 2 – Vinohrady 

Česká republika 

Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů. 

 

US GAAP 

https://www.iasplus.com/en/publications/us/roadmap-series/revenue
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/roadmap-series/revenue
mailto:gjindriskova@deloittece.com
mailto:CZ_TechnicalDesk@deloittece.com
mailto:jrazkova@deloittece.com
mailto:mtesar@deloittece.com
mailto:splacha@deloittece.com
mailto:gjindriskova@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html
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Práv ní nov inky  

Právní rizika při nabývání nemovitostí 
 

V posledních letech jsme v České republice zažívali stálý růst 

cen nemovitostí, a to zejména bytů a budov pro komerční 

využití, jako jsou kanceláře nebo obchodní prostory. Díky 

tomu pak realitní trh v současnosti skýtá ideální podmínky pro 

prodávající. Pro kupující z tohoto stavu naopak plyne slabší 

pozice, a to zejména co do vyjednávající síly a možností ovlivnit 

podobu transakce. Zjednodušeně řečeno, kupující si 

nemohou příliš diktovat, protože vhodných nabídek není 

mnoho. Obvykle naopak existuje více zájemců. Výše uvedené 

okolnosti pak vyvíjí na realitní investory tlak v tom směru, aby 

kromě jiných parametrů transakce rovněž polevili na 

obezřetnosti ohledně řádného ošetření možných právních 

rizik spojených s nabývanou nemovitostí. Takový ústupek na 

opatrnosti ohledně právních rizik však v žádném případě 

nemůžeme doporučit. 

V důsledku nedostatečné nabídky vhodných nemovitostí se 

dnes do oběhu dostávají čím dál častěji i nemovitosti 

s nevyřešeným právním stavem. Takové nemovitosti často 

představují výhodnou investici, protože stávající majitel, 

vědom si nedostatků nabízeného aktiva, je ochoten prodat 

takovou nemovitost levněji, přičemž neutěšený právní stav je 

obvykle možné vyřešit. Byť mnohdy způsobem náročným na 

čas i peníze. Podaří-li se to, stává se rázem z riskantní investice 

velmi dobrá. Nejprve je však třeba nabízené nemovitostní 

aktivum řádně právně přezkoumat, aby si kupující byl vědom 

skutečností, které by v případě, že se rozhodne v transakci 

pokračovat, měly vést ke snížení kupní ceny. 

Jak vidno, důsledná právní prověrka je v dnešní době pro 

realitní transakce zcela nezbytná, přičemž často může vést 

dokonce nejen k vyjasnění rizik, ale i ke snížení kupní ceny 

vybrané nemovitosti. 

Historie nabývané nemovitosti 

Závažným rizikem spojeným s nákupem nemovité věci je 

možnost, že tuto nemovitou věc ve skutečnosti vlastní jiná 

osoba než prodávající nebo si na ni taková jiná osoba činí 

oprávněný nárok. Možností, jak k této situaci může dojít, je 

přitom celá řada. Nemovité věci obvykle existují dlouhou dobu 

(pozemky od nepaměti), a mají tedy většinou za sebou řadu 

různých právních stavů a dispozic, z nichž některé, a to třeba 

i relativně dávné, mají vždy dopad i do přítomnosti. Typicky tak 

u nemovitosti existuje dlouhý řetěz vlastníků, jdoucí od 

minulých až po současného vlastníka. Každý z těchto vlastníků 

pak nabyl vlastnické právo k nemovité věci na základě určitého 

právního titulu. 

Je-li však právní titul, na jehož základě má dojít k nabytí 

nemovité věci, z jakéhokoli důvodu neplatný, nestává se 

osoba, která na základě tohoto neplatného titulu měla 

nemovitost nabýt, skutečným vlastníkem. A není tak 

oprávněna předmětnou nemovitost ani sama platně převést 

na další osoby. Této skutečnosti si dotčené osoby nemusí být 

vědomy, čímž mohou vznikat významné problémy. 

Princip materiální publicity 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, který nabývání vlastnictví k nemovitým věcem 

upravuje, se snaží výše zmíněné riziko minimalizovat právní 

úpravou tzv. principu materiální publicity. Princip materiální 

publicity se opírá o veřejně přístupnou evidenci nemovitých 

věcí, kterou v České republice představuje katastr nemovitostí. 

V katastru nemovitostí jsou pak mimo jiné zapsány pozemky 

a budovy, a to včetně zápisu osoby, která je dle katastru 

nemovitostí jejich vlastníkem. 

Princip materiální publicity pak velmi zjednodušeně řečeno 

znamená, že osobě jednající s důvěrou ve stav zapsaný 

v katastru nemovitostí náleží právní ochrana. Občanský 

zákoník tak v § 984 odst. 1 stanoví, že není-li stav zapsaný 

v katastru nemovitostí v souladu se skutečným právním 

stavem, svědčí zapsaný stav osobě, která nabyla vlastnictví za 

úplatu v dobré víře. Nabývá-li tedy někdo nemovitost od osoby 

zapsané v katastru nemovitostí jako vlastník této nemovitosti 

za úplatu a v dobré víře v to, že převodce je vlastníkem, měl by 

nabýt vlastnické právo nezávisle na tom, zda k této nemovité 

věci existuje výše popsaný nepřerušený řetěz právních titulů. 

K otázce, kdy nabyvatel může být v dobré víře ve stav zapsaný 

k nemovitosti v katastru nemovitostí, a tedy kdy se na situaci 

uplatní princip materiální publicity, se vyjádřil ve své 

rozhodovací praxi Nejvyšší soud ČR. V  rozhodnutí sp. zn. 22 

Cdo 4174/2017 vyslovil názor, podle něhož je při zamýšlené 

transakci nezbytné zkoumat kromě stavu zápisu v katastru 

nemovitostí také faktické okolnosti případu a skutečný právní 

stav nemovitosti. Nelze se tedy spoléhat pouze na samotný 

zapsaný stav v katastru nemovitostí. Tento názor odpovídá 

dosavadní rozhodovací praxi před účinností občanského 

zákoníku a byl již potvrzen Ústavním soudem. Ústavní soud 

v  rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 4115/17 vyhodnotil pouhé 

spoléhání se na správnost údajů zapsaných v katastru 

nemovitostí k tíži stěžovatelů a odmítl, že by v dané situaci 

bylo možné přiznat pozitivní účinky principu materiální 

publicity. Na tomto místě je tak nutné konstatovat, že české 

soudy zatím bohužel vykládají princip materiální publicity příliš 

úzce na to, aby pro realitní investory představoval tolik 

potřebný institut přinášející chybějící jistotu ve vztahu 

k minulosti nabývané nemovitosti. 

Zde se tak opět ukazuje nutnost provést řádnou právní 

prověrku nabývané nemovitosti, neboť pouze pak může 

nabyvatel určit, zda existují či neexistují důvodné pochybnosti 

o správnosti stavu zapsaného k předmětné nemovitosti 

v katastru nemovitostí, a tedy zda je či není v dobré víře 

vzhledem k okolnostem případu. 
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Vydržení 

Další možností jak zhojit případné historické nedostatky 

nabývacích titulů ve vztahu k nemovitosti je pak tradiční 

institut vydržení. Ten zjednodušeně řečeno předpokládá, 

že pakliže se někdo nepřerušeně po dobu deseti let chová 

k nemovité věci tak, jako by byl její vlastník, a zároveň je po 

celou tuto dobu v dobré víře, že je jejím vlastníkem, nabyde 

k této nemovitosti vlastnické právo. Předpokladem dobré víry 

je samozřejmě rovněž zápis jeho vlastnického práva 

k nemovitosti v katastru nemovitostí. 

Vydržení však zřejmě najde nově uplatnění především 

u bezúplatných převodů nemovitostí, neboť u těch úplatných 

bude užitečnější výše popsaný princip materiální publicity, 

který předpokládá rovněž dobrou víru, avšak pro nabytí 

vlastnického práva nevyžaduje uplynutí deseti let. 

Mimořádné vydržení 

Relativní novinkou, kterou zavedl občanský zákoník, je pak 

speciální institut mimořádného vydržení. Občanský zákoník 

popisuje institut mimořádného vydržení tak, že pokud 

se někdo nepřerušeně po dobu dvaceti let chová k nemovité 

věci tak, jako by byl její vlastník, nabyde k této nemovitosti 

vlastnické právo za předpokladu, že se mu neprokáže 

nepoctivý úmysl. Občanský zákoník odložil možnost aplikace 

mimořádného vydržení o pět let, tedy je možné tento nový 

institut aplikovat až od 1. 1. 2019 (pokud mezitím uplynula 

20letá doba). 

Do jaké míry se tento institut bude využívat, ukáže až čas, 

nicméně při rozumné aplikaci soudy má mimořádné vydržení 

potenciál teoreticky zhojit veškeré historické nedostatky 

nabývacích titulů v situaci, kdy nabytí nemovitosti sice nikdo 

nezpochybňuje, ale díky formálním nedostatkům je možné 

nabývací titul považovat za neplatný, následkem čehož 

nemůže být nabyvatel v dobré víře. 

Ambicí tohoto článku nebylo uvést vyčerpávající výčet právních 

rizik spojených s nabýváním nemovitostí. To by ostatně ani 

nebylo možné. Spíše jsme chtěli na několika příkladech 

v duchu hesla opakování je matkou moudrosti připomenout 

zásadní skutečnost: Důsledná právní prověrka je zcela 

nezbytná pro bezpečnou nemovitostní investici! A to v každé 

době. 

Martin Mintora 

mmintora@deloittece.com 

 Jan Fišer 

jfiser@deloittece.com 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain 

a fintech 
 

V oblasti e-commerce jsou největšími novinkami přijetí 

evropského nařízení pro vícestranné platformy, návrh zákona, 

který možná umožní využívání bankovních identit při online 

právním jednání, nové povinnosti v oblasti tzv. silného ověření, 

či posun v implementaci nových spotřebitelských směrnic. 

Jako zajímavost pak přinášíme studii vhodných forem 

komunikace právních informací. 

Návrh evropského nařízení regulující vícestranné platformy 

Dne 20. června 2019 vydal Evropský parlament a Rada EU 

nové nařízení č. 2019/1150 o podpoře spravedlnosti 

a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online 

zprostředkovatelských služeb. Účelem nových pravidel je 

vytvořit spravedlivé, transparentní a předvídatelné 

podnikatelské prostředí pro menší podniky a obchodníky, 

kteří využívají on-line platformy. Nařízení se týká poskytovatelů 

a zprostředkovatelů online služeb, které využívají například 

hotely, obchodníci prodávající na internetových tržištích, 

vývojáři aplikací a všichni další podnikatelé, kteří využívají 

například internetové vyhledávače. Zatímco poskytovatelům 

online služeb zakládají nové povinnosti, podnikatelé využívající 

tyto služby jsou stavěni do pozice jakési pseudo-slabší smluvní 

strany a získávají celou řadu nových práv a výhod. 

Nová pravidla si v první řadě slibují dosáhnout zvýšení 

transparentnosti online zprostředkovatelských 

služeb prostřednictvím stanovení specifických náležitostí 

obchodních podmínek, například stanovením povinnosti 

zveřejňovat pravidla a mechanismy, podle kterých 

poskytovatel řadí a zveřejňuje nabídky jednotlivých 

podnikatelů, generuje a ukládá uživatelská data nebo také 

jestli třeba určití podnikatelé mohou být v rámci nabídky 

zvýhodňování (prémiové účty se zvýrazněnými nabídkami, 

upřednostňování vlastních nabídek poskytovatelem služby 

apod.). 

Nařízení taktéž klade mnohem větší důraz na účinné řešení 

sporů než doposud a na transparentní rozhodování 

poskytovatele online služby. Tato ambice spočívá mimo jiné 

v tom, že poskytovatel online služby bude muset každé 

pozastavení či ukončení služby náležitě odůvodnit, ale zároveň 

bude muset zřídit i interní systém řešení stížností a uvádět ve 

svých podmínkách kvalifikované a nezávislé mediátory, se 

kterými bude možné řešit případné konflikty vzniklé 

z poskytování jeho služeb. 

Přestože nařízení jako takové nestanoví žádné konkrétní 

sankce, členské státy budou mít povinnost zajistit jeho náležité 

a účinné vymáhání. Je tedy třeba vyčkat, jakým způsobem se 

tuzemský zákonodárce vypořádá s touto výzvou a jaké sankce 

a donucovací prostředky budou mít podnikatelé vůči 
poskytovatelům k dispozici. Účinnost nařízení je stanovena na 

12. 7. 2020. 

mailto:mmintora@deloittece.com
mailto:jfiser@deloittece.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32019R1150
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_cs.htm
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Návrh zavedení bankovní identity 

Dne 12. 7. 2019 byla skupinou poslanců předložena novela 

zákona o bankách a AML zákona (zákon o některých 

opatřeních proti legalizaci příjmů z trestné činnosti), která do 

českého právního řádu zavádí institut tzv. bankovní identity. 

Jejím účelem je poskytnutí jednoduché, ale zároveň spolehlivé 

formy identifikace co nejširšímu okruhu adresátů, která může 

sloužit jak k přístupu ke službám e-Governmentu, tak i do 

platforem soukromého sektoru. 

Banky budou mít přístup k údajům ze základních registrů 

a vybraných agendových informačních systémů za účelem 

plnění jejich právních povinností, zejména v oblasti 

předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. 

Aktuálně novela obdržela souhlasné stanovisko od vlády a míří 

do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. 

Nové povinnosti v oblasti silného ověření 

Vzhledem k dobíhající účinnosti směrnice PSD2 přišel čas i na 

silné ověření, anglicky Strong Customer Authentication (SCA). 

Hlavní podstatou je zavedení povinnosti pro poskytovatele 

platebních služeb (PSP) užívat tzv. dvoufaktorové ověřování. To 

se skládá z ověření dvou ze tří vzájemně nezávislých prvků 

uživatele – prvek znalosti (např. heslo), majetkový prvek (např. 

uživatelův mobilní telefon) a biometrický údaj uživatele (typicky 

otisk prstu). Tato povinnost musí být uplatněna vždy, když 

bude chtít majitel účtu přistupovat ke svému účtu, platit 

platební kartou či zadávat platbu v internetovém bankovnictví. 

Změny se teoreticky nijak nedotknou moderních způsobů 

placení, tedy např. používaní služeb jako Google Pay nebo 

Apple Pay, které de facto dvoufázové ověřování používaly 

i před účinností ustanovení. 

Opatření muselo být poskytovateli platebních služeb 

zavedeno do 14. 9. 2019. 

Zapracování nových směrnic z oblasti spotřebitelských 

smluv 

V současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení ve 

vztahu k návrhu zákona, který má za cíl implementovat do 

českého právního řádu dvě nové směrnice EU týkající se 

prodeje zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních 

služeb, o kterých jsme vás již informovali v březnovém 

a květnovém monitoringu. Výše uvedené směrnice se dotknou 

zejména oblasti smluvních vztahů. 

Směrnice o prodeji zboží je zaměřena na smlouvy, na základě 

nichž se za úplatu převádí vlastnické právo ke hmotné movité 

věci. Mezi novinky zaváděné touto směrnicí patří prodloužení 

doby, po kterou se vychází z předpokladu (presumuje se), že 

zboží bylo vadné již při jeho převzetí zákazníkem. 

V současnosti tato doba činí 6 měsíců, nově se prodlužuje na 

1 rok. Nově je také upraveno právo zákazníka bez dalšího 

odkladu odstoupit od smlouvy, pokud je vada zboží natolik 

závažné povahy, že odůvodňuje okamžité ukončení smluvního 

vztahu. 

Návrh zákona také nově zavádí definici digitálního obsahu 

v souladu s příslušnou směrnicí EU. Digitálním obsahem by se 

měla rozumět data vytvořená a poskytovaná v digitální 

podobě. Tato definice bude zahrnovat např. videosoubory, 

audiosoubory, hudební soubory, počítačové programy, 

aplikace, digitální hry, e-knihy a ostatní elektronické publikace. 

Dále obsahuje návrh zákona konkrétní právní úpravu týkající 

se specifik při koupi digitálního obsahu, příkladem lze uvést 

novou odpovědnost prodávajícího za dodání aktualizací 

digitálního obsahu v rozsahu nezbytném, aby si digitální obsah 

uchoval vlastnosti, které měl při převzetím a to po dobu, po 

kterou jej kupující může rozumně očekávat. O konkrétní 

podobě návrhu zákona vás budeme průběžně informovat. 

Zajímavá studie ohledně vhodných forem komunikace 

povinných právních informací – BIT best practice guide 

Britská veřejně prospěšná společnost zabývající se možnostmi 

aplikace behaviorální psychologie v rozličných humanitních 

oborech včetně oborů ekonomických a právních, která je 

částečně podřízená britské vládě – společnost Behavioural 

Insights Team (BIT) – vydala v nedávné době veřejně 

dostupnou studii zaměřenou na zkoumání metod efektivního 

sdělování informací spotřebitelům s důrazem na obchodní 

podmínky a zásady zpracování osobních údajů. Předmětná 

studie se od jiných studií z oblasti spotřebitelského práva 

odlišuje především tím, že zkoumá výlučně formu, nikoliv 

obsah právních dokumentů. 

Předmětná studie má dvojí rozměr. V první řadě se zabývala 

otázkou, jak pomocí formy komunikace zvýšit míru pochopení 

obchodních podmínek ze strany spotřebitelů a následně jak 

docílit aktivity spotřebitelů ve vztahu k  obchodním 

podmínkám (tj. zvýšit míru pravděpodobnosti, že se 

spotřebitelé s obchodními podmínkami seznámí). 

Doporučení BIT 

BIT ve výše uvedených souvislostech testovala 18 rozličných 

metod, přičemž dospěla k závěru, že šest z nich lze pro výše 

uvedené účely považovat za efektivní. 

Za účelem zvýšení srozumitelnosti obchodních podmínek lze 

dle zjištění BIT zejména doporučit implementaci sekce „Často 

kladené dotazy“ objasňující klíčové pojmy, vizualizaci 

obchodních podmínek (tj. včlenění ikon, grafik a komiksů) 

a dále zobrazení obchodních podmínek v rámci vloženého 

scrollovacího okna, nikoliv prostřednictvím hypertextového 

odkazu, který spotřebitele přesměruje mimo právě 

zobrazenou webovou stránku. Za účelem zvýšení vůle 

spotřebitele seznámit se s obchodními podmínkami 

doporučuje BIT vždy dopředu sdělit spotřebiteli odhadovaný 

čas nezbytný pro přečtení obchodních podmínek a dále 

upozornit spotřebitele, že se jedná o poslední možnost 

seznámit se s jejich obsahem před uzavřením samotné 

smlouvy. 

Seznámení se s obsahem studie může být přínosné zejména 

s ohledem na zvyšující se právní požadavky na transparentní 

a srozumitelné sdělování povinných právních informací 

v různých odvětvích. 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=167144
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=167144
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=554
https://www.lupa.cz/clanky/silne-overovani-zakaznika-jak-se-dotkne-e-shopu-a-nakupujicich/
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFQGCDCT
https://www.dreport.cz/blog/techlaw-zpravodaj-e-commerce-blockchain-a-fintech-brezen-2019/
https://www.dreport.cz/blog/techlaw-zpravodaj-e-commerce-blockchain-a-fintech-kveten-2019/
https://www.bi.team/publications/improving-consumer-understanding-of-contractual-terms-and-privacy-policies-evidence-based-actions-for-businesses/
https://www.bi.team/publications/improving-consumer-understanding-of-contractual-terms-and-privacy-policies-evidence-based-actions-for-businesses/
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Nenechte si ujít další aktuality z oblasti ochrany osobních 

údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších 

technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw 

zpravodaj. 

Václav Filip 

vfilip@deloittece.com 

Ján Kuklinca 

jkuklinca@deloittece.com 

Matúš Tutko 

mtutko@deloittece.com
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