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DAŇOVÝ KALENDÁŘ 

březen — duben 

26.3. 
 
Daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2/2018 
Daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 2/2018 
Daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 2/2018 
Energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z 
plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2018 
Daň z příjmů: podání oznámení platebního zprostředko-
vatele 
Spotřební daň: splatnost daně za 1/2018 (pouze spotřeb-
ní daň z lihu) 
Spotřební daň: daňové přiznání za 2/2018 
Spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na 
vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostat-
ních (technických) benzinů za 2/2018 (pokud vznikl nárok) 

                                           3.4. 

Daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvlášt-
ní sazby daně za únor 2018 
Daň z příjmů: podání vyúčtování daně vybírané srážkou 
podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017 
Daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za 
rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpra-
covává a předkládá sám 

ÚVODNÍ SLOVO 

Internet ví přece všechno! 

 

Ještě před pár lety jsem musela odevzdávat daňové přiznání na růžovém formuláři. Pokaždé 

koncem března jsem na příslušném úřadě stála frontu k příslušnému okénku, kde příslušná 

úřednice nacvičeným pohybem štemplovala originál i kopii. Dneska můžeme daňové přiznání 

poslat přes internet. Není to tak dávno, co jsem kupovala zadní hovězí, rajčata a toaletní papír 

v obchodě, dneska v e-shopu na internetu. Kurýr mi nákup odveze až do domu. Když jsem 

potřebovala k lékaři, zvedla jsem telefon a objednala se. Dneska zapnu počítač a objednám se přes 

webové stránky na internetu. Internet se rozrůstá, počet webových stránek denně přibývá. Webové 

stránky zakládá kdekdo. Firmy, obchody, úřady, umělci, sportovci, daňoví poradci, politici, 

restaurace, vinárny, lékaři, média, nemůžu vyjmenovat všechny subjekty. Každý chce mít 

zajímavé webové stránky, hlídá si design, informace, aktuálnost. Pro nikoho to nebyla povinnost, 

byla to spíš radost. Od 1. 1. 2014 je tomu jinak. Povinnost založit si webové stránky mají všechny 

akciové společnosti. Musí na nich zveřejňovat údaje stanovené zákonem, a jak víme, neznalost 

zákona neomlouvá. Neexistuje, aby společnost neměla vlastní internetové stránky. Nemá-li 

akciovka webové stránky, dopouští se porušení povinnosti a může dostat pokutu až sto tisíc korun.  

V článku Ivana Fučíka „Povinnost akciových společností zveřejňovat údaje na vlastní internetové 

stránky“ najdete podrobnosti o této problematice. Autor v závěru článku pokládá tři dotazy, na 

které jsem marně hledala odpověď. A světe, div se, nenašla jsem ji ani na internetu, který ví přece 

všechno!  

Já k těm třem přidám další dotaz: Jaká povinnost z moci úřední na nás čeká jako další v pořadí? 

Jmenujte alespoň tři. Pokud znáte odpověď na některou z otázek, napište ji a pošlete. Výherci 

dostanou hodnotnou cenu a jejich jména zveřejníme v dalším čísle našeho newsletteru.  

V tomto čísle si dále můžete přečíst závěrečný díl článku o legislativních 

novinkách u našich slovenských sousedů, nebo o implementaci směrnice EU 

proti vyhýbaní se daňovým povinnostem, tzv. Směrnice ATAD, do českého 

práva. 

 

Příjemné jarní dny! 

M e r c e d e s  W i m m e r o v á  

m e r c e d e s . w i m m e r o v a @ f u c i k . c z  

 

OBSAH ČÍSLA 

Snažíme se pro Vás vybírat nejen oblíbená 

témata, ale i taková, která vychází od našich 

klientů, případně z aktuálních změn a  

novinek. Tutorial najdete zde. 
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Newsletter Daně Probyznys.iHNed.cz vydává Economia, a.s.,  
ve spolupráci s auditorskou a poradenskou firmou  

 

„Informace obsažené v této publikaci mají obecnou povahu. 
Nedoporučujeme podnikat na základě těchto informací jakékoliv 
konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace.  
 

Společnost Fučík & partneři, s.r.o., a její zaměstnanci a spolupra-
covníci neposkytují žádné záruky (výslovné ani učiněné mlčky) 
týkající se úplnosti a přesnosti informací obsažených v této publi-
kaci. Společnost Fučík & partneři, s.r.o., její zaměstnanci a její 
spolupracovníci neodpovídají za jakékoliv následky způsobené 
případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na 
informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím 
učiněným na základě informací v této publikaci.  
 

Jakékoliv Vaše kroky učiněné na základě této publikace doporuču-
jeme vždy odborně konzultovat. V případě Vašeho zájmu Vám 
rádi odbornou konzultaci nabídneme.“ 

http://www.fucik.cz/seminare-a-akce/
http://www.fucik.cz/


 

 

Mezinárodní zdanění — ATAD 
Co přinesou nová EU pravidla 

pro české společnosti 

Počátkem února zveřejnilo Ministerstvo finan-

cí návrh zákona, kterým by mělo dojít 

k implementaci směrnice EU proti vyhýbaní se 

daňovým povinnostem, tzv. Směrnice ATAD 

(dále jen „směrnice“ nebo „ATAD“) do české-

ho daňového práva. Směrnice převážně vychá-

zí z projektu BEPS neboli „Base Erosion and 

Profit Shifting“ . Jedná se o společný projekt 

OECD a zemí G20, který obsahuje 15 klíčo-

vých opatření, které by měly poskytnout řešení 

při odstranění mezer ve stávajících mezinárod-

ních pravidlech, která v určitých případech 

umožňují uměle přesouvat zisky do zemí 

s nižším daňovým zatížením. V případě směr-

nice ATAD tak jde o jasnou snahu harmonizo-

vat konkrétní pravidla především v oblasti 

přímých daní, která by zajistila, že daně budou 

placeny tam, kde vznikají zisky a hodnoty. 

Návrh zákona obsahuje i další daňové změny, 

které se směrnicí ATAD nikterak nesouvisí, 

těm se v tomto článku věnovat nebudeme a 

veškerou pozornost upřeme pouze na pět novi-

nek, které se mají promítnout v zákoně o da-

ních z příjmů a daňovém řádu. Nově budou 

daňové zákony obsahovat tato pravidla: (i) 

Pravidlo pro omezení odpočítatelnosti výpůjč-

ních výdajů, (ii) Exit tax – zdanění při odcho-

du, (iii) Pravidlo pro ovládané zahraniční spo-

lečnosti, (iv) Hybridní nesoulady a (v) Obecné 

pravidlo proti zneužívání daňového režimu. 

Tyto změny nabývají účinnost od 1. 1. 2019, 

kromě pravidel týkající se Exit tax - zdanění 

při odchodu a hybridních nesouladů, jejichž 

účinnost je posunuta až na 1. 1. 2020. 

(i) Pravidlo pro omezení odpočítatelnosti 

výpůjčních výdajů 

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) 

v současné době již obsahuje pravidla omezu-

jící daňovou odčitatelnost úroků. Konkrétně se 

jedná o pravidlo nízké kapitalizace (§ 25 odst. 

1 písm. w) ZDP, pravidla ohledně úroků navá-

zaných na zisk dlužníka (§ 25 odst. 1 písm. zl) 

ZDP, pravidla vztahující se na mateřské spo-

lečnosti držící podíl v dceřiných společnostech 

(§ 25 odst. 1 písm. zk) ZDP apod. 

Novela zákona zavádí další pravidlo omezující 

daňovou uznatelnost výpůjčních výdajů pro 

právnické osoby. V navrhovaném ustanovení § 

23e ZDP se uvádí, že daňově neuznatelná bude 

ta částka výpůjčních výdajů (upravená o vý-

půjční příjmy), která přesáhne stanovený limit. 

ROZHOVOR SE ZAKLADATELKOU BEEMEDIA 

Jsem založením optimista, říká charismatická dáma Šárka Fričová, která začínala svoji pro-

fesní kariéru jako vedoucí finanční účtárny.  Dnes má vlastní firmu, která se zabývá oblastí 

řízení lidských zdrojů. Má ráda lidi, kteří v sobě mají energii a jiskru a dokážou bojovat o 

své místo na slunci. 

Jaké byly Vaše podnikatelské začátky?  

Svoji profesní kariéru jsem začínala jako vedoucí finanční účtárny v cestovním ruchu. V průběhu  

v devadesátých let jsem se začala specializovat na oblast řízení lidských zdrojů. V té době nikdo 

nevěděl, co oblast personalistky je, co znamená, co by měla obnášet. 

Zažila jste krize či pády? 

To ne, spíš jsem chtěla spojit oblast řízení lidských zdrojů s láskou k obchodu. To bylo v době, kdy 

jsem v oblasti HR pracovala asi deset let. Všichni headhunteři mi ale nabízeli pozice jak přes kopí-

rák v HR a neustále mi opakovali, že jsem profesně zařazena ve škatulce vedoucí senior persona-

lista a že v ní musím zůstat. A to mě plynule a nenásilně dovedlo k tomu, že po více než dvaceti 

letech jsem si řekla, že jestli chci dělat prodej, self, tak ho musím dělat ve své společnosti.  

Může člověk ze dne na den změnit obor? 

Dám příklad jednoho našeho dlouholetého klienta. Mnoho let po vysoké škole působil v oblasti 

prodeje automobilů na pozici obchodního ředitele. Nám se ho podařilo umístit do zcela odlišného 

prostředí. Pracuje v oblasti farmaceutického průmyslu. V zahraničí je to stále více a více populární, 

u nás je to stále ještě něco nového.   

Ale nemusíme chodit daleko, i já jsem příkladem velké změny oboru. Začínala jsem v oblasti říze-

ní financí a na základě zajímavé nabídky jsem se přes noc promítla do oblasti řízení lidských zdro-

jů a tu jsem si provázala adrenalinově s obchodem. 

Jaká je situace na trhu práce?  

Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme. Situace na trhu je zvláštní. Všechny sdělovací 

prostředky říkají, že je v současné přetlak pracovních pozic. Což je teoreticky pravda. Jde ale o to, 

jaké pozice to jsou. Ekonomika je nahoře, čísla jsou nahoře, a tak delší dobu trvá, než se odhalí, že 

třeba top manažer nefunguje tak, jak má fungovat. Paradoxně je menší poptávka po seniorských 

manažerských pozicích v době, když se daří, než když je období krize. V období krize je obrátko-

vost top manažerů daleko větší.  

O jaké pozice je velký zájem?  

Hodně pozic je na úrovni řadových zaměstnanců až do úrovně specialistů. Od úrovně střední a 

vyšší management je těch pozic už méně, protože je firmy nemění tak často. Takže je to zrádné. 

Často ke mně přichází kandidáti, kteří jsou právě na těch středně manažerských a vyšších pozicích 

a říkají: „Nechci nic složitého, chci změnu. Nespěchám na ni, ale aktivně pro ni nebudu dělat nic.“  

Umí vůbec lidi napsat správně životopis?  

Myslím, že v dnešní době to není tak složité, na internetu jsou různé online a mustry, podle kterých 

se dá životopis docela dobře vytvořit. Z našeho pohledu, pohledu prostředníka, který je spojkou 

mezi společností, tedy zadavatelem zakázky a kandidátem, tedy uchazečem, není životopis to nej-

důležitější.  

Co je tedy důležitější?  

Nejdůležitější je doporučení. Osobní doporučení a reference z pracovního trhu.  

Jaké požadavky kladou zaměstnanci na nového zaměstnavatele? 

To, co je pro mě relativně překvapující a z části alarmující, že kandidáti žádají od nového zaměst-

navatele příspěvek na ubytování či na bydlení, aniž by se stěhovali za prací. To znamená, že Pra-

žák hledá místo v Praze a chce příspěvek na bydlení nebo chce osobního kouče. Podotýkám, neho-

voříme o manažerských pozicích. Takže společnosti, kterým se nedaří nabrat nedostatkové odbor-

níky, musí se těmto trendům v rámci daných možností přizpůsobovat.  

Byli jsme v minulosti zvyklí, že když nabízel klient pozici mimo bydliště kandidáta a kandidát byl 
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Šárka Fričová 

Zakladatelka a spolumajitelka firmy BeeMedia s.r.o. 

V oblasti řízení lidských zdrojů působí více než 20 let  

Absolventka University of New York, Master of Business Administration 

Absolventka Business Institut, Master of Doctor Administration 

Pracovala na pozicích personální ředitelky ve společnostech:  

Japan Tobacco Int., Marriott, TESCO či XEROX, GE Money Bank 

 



 

 

Tento limit byl zvolen jako vyšší hodnota (i) 

z částky odpovídající 30 % daňového zisku 

před úroky, zdaněním a odpisy neboli EBIT-

DA (důvodová zpráva obsahuje komentář 

způsobu výpočtu daňové EBITDA – 

v podstatě se vychází z řádku č. 200 daňového 

přiznání právnických osob, který se dál upra-

vuje) nebo (ii) částky 80 000 000 Kč. 

V pracovním textu k implementaci ATAD 

zveřejněném dne 27. února 2017, Ministerstvo 

financí uvažovalo, že s ohledem na zavedení 

nového pravidla bude zrušeno pravidlo nízké 

kapitalizace resp., že bude zachováno pouze 

pro finanční instituce. Tento záměr byl však 

v návrhu zákona zcela opomenut a oba institu-

ty omezující daňovou uznatelnost úroků by 

tak měly fungovat vedle sebe. Z praktického 

hlediska provede poplatník v prvé řadě test 

nízké kapitalizace a případně vyloučí ze zákla-

du daně odpovídající část nedaňových nákla-

dů. Následně budou uznatelné výpůjční výdaje 

podrobeny novému pravidlu omezující odpo-

čítatelnost výpůjčních výdajů. 

„Výpůjční náklady“ jsou díky směrnici har-

monizovaným pojmem, který zahrnuje veške-

ré úrokové náklady na všechny formy dluhu, a 

to bez ohledu na to, kdo je jeho poskytovate-

lem (rozdíl oproti pravidlu nízké kapitalizace, 

které cílí pouze na financování od spojených 

osob). Novela zákona v této souvislosti obsa-

huje taxativní výčet toho, co se rozumí vý-

půjčním výdajem. Jde o mnohem širší pojem 

než v současnosti známé finanční výdaje pro 

výpočet nedaňových úroků při testu nízké 

kapitalizace. 

Pravidlo omezující odpočítatelnost výpůjčních 

výdajů se bude aplikovat na všechny finanční 

instrumenty a všechny uzavřené smlouvy. Dle 

přechodných ustanovení budou tvořit výjimku 

pouze úroky, které byly zahrnuty do ocenění 

odpisovaného majetku tzv. kapitalizované 

úroky. V tomto případě budou testovány pou-

ze úroky, které byly zahrnuty do ocenění odpi-

sovaného majetku uvedeného do užívání až 

počínaje 17. 6. 2016. Další výjimka se vztahu-

je na úroky obsažené v úplatě hrazené na zá-

kladě smlouvy o přenechání majetku 

k úplatnému užití s jeho následným úplatným 

převodem na uživatele. V tomto případě se 

budou testovat úroky vyplývající ze smluv 

uzavřených až od 17. 6. 2016. 

Návrh zákona přebírá ze směrnice možnost, 

aby poplatník, který byl povinen zvýšit základ 

daně podle tohoto pravidla, mohl v dalších 

zdaňovacích obdobích o tuto částku základ 

natolik zajímavý, tak mu zástupce společnosti nabídl relokační příspěvek. My jsme se ještě pořád 

nenaučili za prací stěhovat, ale chceme po našich budoucích zaměstnavatelích příspěvek na bydle-

ní.  

Vyžadují zaměstnanci hodně benefitů?  

Zaměstnanci chtějí benefity. Ale benefity, které jsme byli zvyklí považovat za benefity, jako na-

příklad nadstavbový týden dovolené, stravenky, penzijní či životní pojištění, sick days, to už berou 

jako že to musí být, že to je samozřejmost. Objevují se nové nadstandardní požadavky, například 

se setkávám s tím, že zaměstnanci kladou velký důraz na to, jestli je v rámci společnosti relax 

room a v ní houpací síť.  

Nabízí zaměstnanec adekvátní protislužbu ve svých kvalitách?  

Jak kdo. Co mě osobně dost trápí, že často nevidím u kandidátů nějakou jiskru, energii a že nejsou 

připraveni o tu pozici bojovat. Že je z nich cítit, že mají v hlavě: „Když neuspěji u výběrového 

řízení u klienta A, uspěji u klienta B nebo C.“ Potkávám velmi málo srdcařů, kteří jsou pro tu 

společnost ochotni nadstavbově pracovat a udělat nějaký ten krok navíc. V dnešní době je důležité, 

aby každá protistrana, ať je to klient nebo kandidát, aby cítili, že to co člověk dělá, tak to dělá 

srdcem a s nějakou přidanou hodnotou pro všechny zúčastněné. 

Na jaké pozice je přetlak a kde je naopak nedostatek lidí?  

Přetlak je asi paradoxně v oblasti HR a v oblasti vzdělávání a koučů, ale také relativně středního 

finančního managementu. Nedostatek je expertů v oblasti informačních technologií a jazykově 

vybavení analytici.  

Vybíráte si, s kým budete spolupracovat a koho vynecháte? 

Přiznám se, že se nesoustředíme na klienty co do množství, ale na to, aby se vraceli opakovaně. 

Jednou chce společnost vyhledat generálního ředitele, podruhé asistentku. Pro nás je velmi důleži-

té, když nás klient nechá nahlédnout do své „interní kuchyně“, „pod pokličku“, když nás nechá 

„nasát firemní DNA“. Protože jenom tak mu potom umíme doporučit nejen profesně, ale i lidsky 

nejvhodnějšího kandidáta tak, aby zapadl nejen v rámci odbornosti, ale i lidsky do kolektivu. Tím, 

že jsem se dlouho pohybovala po takzvaně druhém břehu, tak si velmi dobře uvědomuji, co musí 

v rámci velké korporace řešit během jednoho dne či týdne personální, obchodní či generální ředi-

tel.  

Máte konkurenci? 

Měla bych říct, že konkurenci nemáme, i když to asi říká každý a bylo by to klišé. Podle mého 

názoru je teď ten trh ve výběru kvalifikovaných pracovníků ve velmi specifické situaci. Klasické 

zahraniční Exekutive Search společnosti většinou odešly z našeho trhu, myšleno z České republi-

ky, protože zdejší trh pro ně byl malý, a dělají svůj byznys pro Česko ze zahraničí. Potom je hodně 

relativně databázových agentur, které jedou především profilově pozice na množství bez přidané 

hodnoty pro klienta. No, a potom je několik agentur butikového formátu, jako jsme my.  

Přicházíte na trh s  novinkami?  

Republiku trápí situace relativně nízké nezaměstnanosti. To nás přivedlo k tomu, že jsme 

v loňském roce uspořádali první ročník HR Summitu, který byl na téma „Zaměstnanost nebo neza-

městnanost“. Podařilo se nám získat velmi významné partnery akce. Primárně byla akce určená 

nejen pro personální ředitele, ale i pro ředitele menších a středních společností, finanční ředitele a 

obchodní ředitele. Zůstali jsme v relativně v menším formátu nějakých sedmdesáti účastníků, pře-

devším seniorských. Přizvali jsme mluvčí jak z korporátních firem, tak z privátně vlastněných 

firem nebo ze státní správy. Přiznám se, že jsme se soustředili na to, abychom předali hostům a 

účastníkům summitu zajímavé tipy, triky nebo vychytávky, jak se s danou situací na trhu práce pro 

zaměstnavatele poprat.  

Říkala jste, že to byl první ročník, chystáte další?  

Ano, už v květnu se uskuteční druhý ročník Summit HR. Letošní téma je „Automatizace, digitali-

zace, robotizace“. Akce zůstane stejného formátu, stejné velikosti, opět s významnými partnery. 

V tuto chvíli finalizujeme podobu celé akce. Pozvání už přijali zajímavé osobnosti. Mezi spíkry 

uvidíme kombinaci mluvčích jak z významných korporací, tak i z privátních firem, ale i ze startu-

pových firem. Nechybět nebudou ani oponenti tohoto tématu, takže se mají návštěvníci opět na co 

těšit.  

Mohou se zúčastnit i další firmy, které se o problematiku zajímají?  

Je možné se přihlásit na našich webových stránkách summitu (http://www.hrsummit.cz), kde je 

možné navnímat jednotlivé spíkry, jejich backgroundy, podívat se podle partnerství s kým se tam 

potkáte, a tím, že jsem už řekla, že vlastně neřešíme to formou nějakého velkého kongresu, tak 

budeme zase v hotelu v centru města. Zajímavým tématům dodá švih mistra kuchyně pana Pohlre-

icha.  

Fandíte sociálním sítím? Facebooku, LinkedIN? 

Nevím, jestli jsem jako fanda, ale sociální sítě beru je jako pracovní nástroj. Facebook používáme 

ho hodně z ohledu ověřování referencí kandidátů. Když se podíváte na můj profil na LinkedIn, tak 
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daně zase snížit. Takto může poplatník postu-

povat bez jakéhokoliv časového omezení. Jistá 

omezení budou platit při přeměnách. 

Nové pravidlo omezující uznatelnost výpůjč-

ních nákladů se nebude vztahovat na finanční 

instituce, jako jsou banky, pojišťovny, spoři-

telny, penzijní fondy aj. 

Toto pravidlo je z celého balíčku chystaných 

novinek nejzásadnější, neboť lze předpoklá-

dat, že postihne nejvíce poplatníků i díky sku-

tečnosti, že v tomto případě nehraje žádnou 

roli, zda se jedná o ryze českou společnost bez 

dceřiných společností v zahraničí nebo stálých 

provozoven či jde o nadnárodní skupinu 

podniků.  
(ii) Exit tax —  zdanění při odchodu 

Toto pravidlo zavádí povinnost zdanit přemis-

ťovaný majetek z České republiky (dále jen 

„ČR“) do zahraniční v případech, kdy fakticky 

nedojde ke změně jeho vlastníka (přesun ma-

jetku v rámci jednoho poplatníka). Toto pravi-

dlo se týká pouze právnických osob. Zjedno-

dušeně řečeno jde v podstatě o situace: (i) 

český daňový rezident přesouvá své daňové 

rezidenství do zahraničí, kdy na příjmy z takto 

přesunutého majetku se již dále nevztahuje 

česká daňová povinnost, nebo (ii) český daňo-

vý rezident přesouvá majetek do své stálé 

provozovny v zahraničí a ve vztahu k příjmům 

této provozovny je v ČR uplatňována metoda 

vynětí (tzn. příjmy stálé provozovny již ne-

podléhají zdanění v ČR), nebo (iii) český da-

ňový nerezident přesouvá majetek ze své stálé 

provozovny umístěné v ČR do zahraničí, kdy 

se na příjmy z přesunutého majetku již dále 

nevztahuje česká daňová povinnost.  

V těchto případech bude přemístění považová-

no za úplatný převod, a to za cenu, která by 

byla sjednána mezi nezávislými subjekty – 

tržní cena. Pro účely stanovení základu daně 

z tohoto „prodeje“ má poplatník právo odečíst 

zůstatkovou cenu (resp. pořizovací nebo nabý-

vací, záleží na druhu majetku) přemisťované-

ho majetku. Jinými slovy se zdaní část hodno-

ty majetku, o kterou jeho tržní cena převyšuje 

původní daňovou hodnotu. Tato tržní hodnota 

se stává jeho novou daňovou hodnotou, která 

může být uplatněna při jeho následném prode-

ji ve státě, kam je majetek přemisťován. Toto 

nové pravidlo cílí na veškerý majetek, který 

poplatník využívá v rámci své ekonomické 

činnosti ať už ve formě dlouhodobého majet-

ku či zásob. Nutně nemusí jít o aktiva vykazo-

vané v rozvaze jako např. interně vyvíjený 

software nebo marketingová nehmotná aktiva. 

Za přemístění majetku se nepovažují situace, 

kdy lze důvodně předpokládat, že do 12 měsí-

ců od přemístění dojde k jeho vrácení zpět do 

České republiky a současně se jedná o přemís-

tění majetku a) související s financováním 

cenných papírů; b) poskytovaného jako fi-

nanční kolaterál nebo; c) pro splnění požadav-

ků kapitálové přiměřenosti nebo za účelem 

řízení rizika likvidity. 

(Pokračování na stránce 5) 

tam uvidíte, že tam mám asi něco přes 24 tisíce kontaktů. V poslední době mám pocit, že se 

z LinkedIn stává druhý Facebook.  

Kolik hodin strávíte v práci?  

Velmi těžce se mi odpovídá, protože díky projektům, na které se soustředíme, nosím práci stále 

v hlavě. Dnešní elektronické hračky umožňují, aby člověk pracovat odkudkoli a stále. Našich pro-

jektů je hodně a jsou různorodého charakteru, musíme se za pochodu učit nové věci, vstřebávat 

nové informace a stále být v kurzu dění. Samozřejmě o to víc se musím snažit odpočívat a věnovat 

svým koníčkům a zálibám.  

Jak odpočíváte a jaké máte koníčky?  

 Díky tomu, že hodně pracuji v kanceláři, tak když mám volno, snažím se hýbat. Mám štěstí, že 

bydlím v lokalitě, kde je velký park, kam chodím na dlouhé procházky se psem. Také hodně čtu, 

občas zajdu do kina, do divadla, cestuji.  

Co byste poradila začínajícím personalistům, manažerům HR?  

Pokud se rozhodnou pro tuto oblast, musí zapojit nejen srdce, ale i šestý smysl, a 

když se náhodou nedaří dosáhnout vytyčeného cíle, vždy platí „keep going“. 

             

 

M e r c e d e s  W i m m e r o v á  

m e r c e d e s . w i m m e r o v a @ f u c i k . c z  

FIREMNÍ WEB 

S účinností od 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále 

jen ZOK), který nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a stanovil v § 7 odst. 2 pro 

akciové společnosti povinnost, aby bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uve-

řejňovaly vybrané údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplat-

ný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy 

(internetové stránky), údaje, které jsou povinny uvádět na obchodních listinách, a další údaje 

stanovené tímto zákonem. 

Jaké údaje je nutné zveřejnit, lze vyčíst z ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, kde je uvedeno, že každý podnikatel, bez ohledu na svou právní formu, musí na 

obchodní listiny uvádět:: 

 Jméno a sídlo 

 Informaci o zápisu do veřejného rejstříku, včetně oddílu a vložky 

 Přidělený identifikující údaj 

Dalo by se konstatovat, že výše uvedený 

výčet představuje minimální rozsah 

údajů, které musí od 1.1.2014 zveřejňo-

vat každá akciová společnost na svých 

internetových stránkách. Ve skutečnos-

ti tomu tak není, protože povinné infor-

mace, které musí akciová společnost 

zveřejňovat na svých internetových 

stránkách, plynou dále z ostatních usta-

novení zákona o obchodních korpora-

cích, z nichž lze zmínit: 

a) příslušnost ke koncernu podle § 79 

odst. 3, 

b) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami § 84 odst. 1, a to v návaznosti na § 436 a 437,  

c) znaleckou zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 91 odst. 1, 

d) informace pro vlastníky prioritních dluhopisů podle § 290 odst. 2, 

e) informace o přednostním právu akcionářů na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů 

- § 292 odst. 2,  

f) zprávu o finanční asistenci podle § 312, 

g) veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů (§ 323 odst. 1), 

h) rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném 

trhu (§ 334), o změně druhu akcií nebo omezení jejich převoditelnosti (§ 335 odst. 2), 
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V souladu se směrnicí bude v mnoha přípa-

dech českému poplatníkovi umožněno uhradit 

daň formou splátek, které bude možné rozdělit 

po dobu pěti let. Zda bude moci poplatník 

využít tuto možnost, bude záležet, do jaké 

cílové země bude majetek přemisťován. 

(iii) Pravidlo pro ovládané zahraniční spo-

lečnosti (CFC rules) 

Návrh novely zákona se snaží pokrýt případy, 

kdy čeští poplatníci mají zahraniční dceřiné 

společnosti nebo stálé provozovny (při aplika-

ci metody vynětí – tzn. příjmy stálé provozov-

ny se v ČR nedaní) v daňových jurisdikcích 

s nízkou úrovní zdanění, přičemž tyto entity 

v zahraničí nevykonávají žádnou ekonomic-

kou činnost. Nově má být do zákona o daních 

z příjmů vložena právní fikce, díky které bu-

dou podléhat příjmy zahraničních společností 

nebo stálých provozoven zdanění v České 

republice. Tato právní fikce se aplikuje na 

ovládané zahraniční společnosti, jen tehdy 

dojde-li současně ke splnění těchto tří podmí-

nek: 

1) zahraniční společnost nevykonává 

podstatnou (reálnou) ekonomickou 

činnost; a 

2) zahraniční společnost je daňovým 

rezidentem v jurisdikci, kde je daň 

z příjmů právnických osob nebo ob-

dobná daň o polovinu nižší, než kdyby 

se jednalo o daňového rezidenta ČR, a 

3) česká společnost se sama nebo 

s přidruženými podniky přímo nebo 

nepřímo podílí na kapitálu zahraniční 

společnosti z více než 50 % resp. má 

právo na více než polovinu podílu na 

jeho zisku, případně pokud jde o stá-

lou provozovnu ve státě, se kterým má 

ČR uzavřenou smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění, která umožňuje apli-

kovat pro zamezení dvojího zdanění 

metodu vynětí. 

Pokud budou splněny uvedené podmínky, je 

nutné aplikovat pravidlo pro ovládané společ-

nosti a česká ovládající společnost musí zahr-

nout do svého základu daně vybrané příjmy 

zahraniční ovládané společnosti. Příjmy, které 

je nutné zahrnout do základu daně, jsou 

v návrhu zákona taxativně vyjmenovány – jde 

více méně o příjmy pasivního charakteru 

(např. se jedná o příjem ve formě výpůjčních 

příjmů, licenčních poplatků, podílů na zisku 

atd.). Příjmy jsou zahrnovány do základu daně 

(Pokračování ze stránky 4) 

i) společnost s účastnickými cennými papíry přijatými k obchodování na regulovaném trhu zde 

publikuje informace vztahující se k nucenému přechodu účastnických cenných papírů (§ 379 odst. 

2), 

j) rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů spolu se závěry znaleckého po-

sudku na ocenění nebo zdůvodněním výše protiplnění (§ 384), 

k) den uplatnění práva na dorovnání při nuceném přechodu účastnických cenných papírů (§ 390 

odst. 2), 

l) rozhodnutí soudu o uložení povinnosti složit dorovnání při squeeze-outu na hlavního akcionáře 

do soudní úschovy a výzva pro přihlášení se o protiplnění nebo mimosoudní dohoda o dorovnání 

(viz § 390),  

m) akcionářův protinávrh (návrh) nebo jeho podstata, obsahuje-li více než 100 slov, případně i 

stanovisko představenstva podle § 362 a § 407 odst. 2, 

n) doplnění pořadu jednání valné hromady podle § 369 odst. 2 (na základě žádosti kvalifikované-

ho akcionáře),  

o) pozvánku na valnou hromadu podle § 406 odst. 1, 

p) odvolání a odložení konání valné hromady podle § 410 odst. 1, 

q) účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní (§ 436 a 437) spolu se zprávou o podnikatelské činnosti 

(§ 436 a 437), 

r) informace o přednostním právu akcionářů na upisování nových akcií (§ 485 odst. 1), 

s) výzvu pro akcionáře k předložení akcií (§ 500, 526, 537 a 542) nebo výzva k převzetí akcií (§ 

502 a 537), 

t) výsledky losování akcií (§ 528), 

u) vzetí akcií z oběhu při snižování základního kapitálu (§ 532 odst. 2), 

v) prohlášení akcií a zatímních listů za neplatné (§ 346 a 538), 

w) částku snížení základního kapitálu a tomu odpovídající výši jmenovité hodnoty akcií při sou-

běžném zvýšení a snížení základního kapitálu (§ 548). 

Z dalších zákonů, které jako možnost pro naplnění povinnosti zveřejnit určité údaje, nabízejí pro-

střednictvím internetové stránky, lze zmínit zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev, kde z § 33a odst. 1 lze vyvodit, že povinnost zveřejnění projektu přeměny 

je naplněna i uvedením na internetových stránkách. 

V případě nedodržování nové povinnosti se může akciová společnost potýkat se sankcí. 

Sankce za nedodržení zveřejňování údajů na internetových stránkách upravuje zákon č. 

304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který v § 107, s odkazem 

na § 104, říká: „Ustanovení § 104 se použije obdobně, neuvádí-li zapsaná osoba na svých ob-

chodních listinách údaje stanovené jiným zákonem, nebo neplní-li povinnost průběžného uveřej-

ňování povinných skutečností způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona upravujícího 

právní poměry obchodních společností a družstev.“ Sankcí je pořádková pokuta, která může být 

uložena až do výše 100.000,-Kč. 

Navzdory skutečnosti, že ustanovení ukládající akciovým společnostem povinnost zveřejňovat 

specifikované údaje na svých internetových stránkách, zůstává nevyřešena spousta nejasností 

s tím spojených, které vnímá odborná veřejnost a poukazuje na ně ve svých publikacích a pojed-

náních. Mezi nejzajímavější lze zařadit: 

1. Jak informovat uživatele těchto údajů, na které elektronické adrese je nalezne? 

2. Vztahuje se tato povinnost na všechny elektronické adresy příslušné obchodní korporace, 

nebo je povinnost splněna uveřejněním pouze na jedné elektronické adre-

se? 

3. Jak se vypořádat se skutečností, že některé informace, které obchodní 

korporace musí zveřejňovat, mohou představovat citlivá data, nebo mohou 

narušit obchodní tajemství? 

Toto jsou otázky, které zůstávají k diskusi.  

Mezinárodní zdanění 

Od nového roku došlo na Slovensku k řadě změn. Stručný přehled těch nejzajímavějších uvádíme 

v našem článku. V předchozích číslech jste se mohli dočíst o změnách v obchodním zákoníku, 

trestním zákoníku, daňovém řádu či v zákoně o dani z přidané hodnoty. V tomto vydání našeho 
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v poměrné části vypočítané podle podílu ovlá-

dající společnosti na kapitálu společnosti ovlá-

dané. 

(iv) Hybridní nesoulady 

Novela ZDP dále obsahuje ustanovení, které 

má řešit tzv. hybridní nesoulady. Hybridní 

nesoulady využívají toho, že přímé daně nej-

sou v EU harmonizovány (kromě určité oblas-

ti v osvobození od daně z příjmů u právnic-

kých osob). Odlišná pravidla v různých člen-

ských státech tak umožňují daňovým subjek-

tům využít hybridních nesouladů, které můžou 

být např. dvojí daňové odpočty nebo dvojí 

nezdanění příjmu. Těchto situací může být 

velmi mnoho a jsou mnohdy velmi složité. 

Navíc mnoho situací není v českém právním 

prostředí realizovatelné. Pro ilustraci napří-

klad hybridní nesoulad může vzniknout 

v situaci, kdy stát rezidence hledí na aktivity 

vykonávané jeho daňovým rezidentem na 

území druhého státu jako na příjmy realizova-

né jeho stálou provozovnou na území tohoto 

druhého státu (státu zdroje), a proto vyjímá 

příjmy realizované touto stálou provozovnou 

ze zdanění. Dle pravidel státu zdroje však 

stálá provozovna na jeho území nevznikla, a 

proto příjmy vyňaté v prvním státě nechce 

zdanit. V této situaci tak dochází k dvojímu 

nezdanění. Dle novely dopadá pravidlo pouze 

na přidružené osoby, kterými se rozumí sub-

jekty mající podíl na kapitálu, hlasovacích 

právech nebo zisku alespoň 50 %, nebo jsou 

jinak spojené, nebo se jedná o stálou provo-

zovnu tuzemské právnické osoby. Do zákona 

byla implementována kombinace obecných a 

specifičtějších ochranných pravidel, na zákla-

dě kterých by mělo dojít k omezení těchto 

hybridních nesouladů. Dle našeho názoru 

bude velmi problematické dostát všem náro-

kům těchto nových pravidel v praxi. 

(v) Obecné pravidlo proti zneužití daňové-

ho režimu 

Na rozdíl od předchozích případů není obecné 

pravidlo proti zneužívání implementováno do 

ZDP, ale do daňového řádu. Cílem je postih-

nout případy agresivního daňového plánování, 

kdy dochází k vytváření umělých transakcí. 

Ministerstvo financí zpočátku uvádělo, že 

implementace obecného pravidla proti zneuži-

tí práva přímo do zákona je zbytečná, neboť 

principy proti zneužití práva jsou v českém 

právu zakotveny prostřednictvím ustálené 

judikatury správních soudů a Ústavního sou-

du. Ministerstvo však patrně změnilo názor.   

Bohužel implementace pravidla do zákona s 

sebou nese mnoho otázek. Nejzásadnější však 

je, zdali nedojde k rozšíření dosavadního pří-

stupu, co je a co není zneužití práva. Návrh 

pro to přináší oporu. Podíváme-li se na defini-

ci: „Při správě daní se nepřihlíží k právnímu 

jednání a jiným skutečnostem, jejichž hlavním 

účelem nebo jedním z hlavních účelů je získá-

ní daňové nebo jiné výhody v rozporu se 

smyslem a účelem právního předpisu“. Dosa-

vadní rozsudky a výklady však spíše kladly 

důraz na to, že získání daňového zvýhodnění 
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newsletteru se dále dočtete o změnách v oblasti daně z příjmů a účetnictví.   

Zákon o dani z příjmu 

Novelou prošel i zákon o dani z příjmů. Novela se dotýká hlavně velmi specifických a kompliko-

vaných oblastí. Nedotýká se však ve velkém běžné podnikatelské praxe malých a středních podni-

katelů. 

Nejprve pár důležitých veličin: 

Od 1. 7. 2018 povinně podléhají sociálnímu pojištění osoby samostatně výdělečně činné, jejichž 

příjmy přesáhnou v roce 2017 výši 5 472 €. 

Od 1. 1. 2018 činí minimální odvody sociálního pojištění 151,16 € a zdravotního pojištění  

63,84 €. 

Podpora lázeňství 

Novela zkracuje dobu amortizace budov na lázeňskou péči ze 40 na 20 let. Dále se zavádí nová 

nezdanitelná část ve výši maximálně 50 € ročně na poplatníka, manželku (manžela) a každé dítě 

poplatníka na prokazatelně zaplacenou lázeňskou péči. 

Výzkum a vývoj 

S účinností od 1. 1. 2018 dochází k výraznému rozšíření „super“ odpočtu výdajů / nákladů 

na výzkum a vývoj, a to: 

 Ve výši 100% nákladů na výzkum a vývoj vynaložených ve zdaňovacím období, za které 

se podává daňové přiznání (tj. poprvé za zdaňovací období roku 2018), v členění podle 

jednotlivých projektů výzkumu a vývoje a 

 100% z kladného meziročního rozdílu mezi průměrem úhrnu těchto výdajů vynaložených 

v běžném zdaňovacím období a předchozím zdaňovacím období a ve dvou předchozích 

zdaňovacích obdobích. 

V rámci podpory průmyslového výzkumu a vývoje se zavádějí tzv. patent boxy. Ve výši 50% 

budou osvobozeny od daně příjmy z úplat za poskytnutí práv na užití nebo za použití udělených a 

registrovaných patentů, užitných vzorů a softwaru, které jsou výsledkem vlastní činnosti poplatní-

ka (ne nakoupené). Osvobození se vztahuje rovněž na příjmy z prodeje výrobků, při jejichž výrobě 

se využívá registrovaný patent, nebo technické řešení chráněné užitným vzorem. 

 

Zavádí se pojem tzv. digitální platformy, 

kterou se rozumí hardwarové nebo softwaro-

vé vybavení pro správu aplikací, kterými se 

na území Slovenské republiky (dále jen 

„SR“) poskytují různé druhy služeb a výmě-

na informací mezi koncovými uživateli. 

Současně se rozšiřuje možnost vzniku stálé 

provozovny na území SR i o výkon takových 

činností, které jsou trvale poskytovány na 

území SR prostřednictvím digitální platfor-

my (elektronických aplikací) při opakova-

ném zprostředkování služeb přepravy a uby-

tování. Doplňuje se § 16 odst. 1 písm. e) o 

nový bod 10, na jehož základě je možné na 

území SR zdanit i ty příjmy/platby, které se 

vyplácejí za poskytnutí služeb obchodního, technického nebo jiného poradenství, za zpracování 

dat, za marketingové služby, z řídící činnosti, zprostředkovatelské činnosti, a to ve výši, v jaké je 

platba zahrnována do základu daně. 

Farmaceutické firmy 

Ve vztahu "farma firma" (držitel povolení k výrobě, distribuci nebo registraci léčiv) a poskytovatel 

zdravotní péče (nemocnice, lékárny, jejich zaměstnanci a ostatní zdravotničtí pracovníci) je možné 

osvobodit od daně z příjmů hodnotu stravy poskytnuté "farma firmou" ve formě nepeněžního pl-

nění poskytovateli zdravotní péče na odborné vzdělávací akci, která splňuje charakter soustavného 

vzdělávání podle zákona o poskytování zdravotní péče. Osvobození se vztahuje i na plnění poskyt-

nutá v roce 2017. Současně se mění lhůty pro podání oznámení správci daně a to do konce kalen-
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musí být hlavním účelem, nikoli jedním 

z hlavních účelů. Uvidíme, jak si s tím praxe 

poradí. Vždyť daně jsou důležité pro každé 

rozhodnutí. Nikdo nechce platit víc, než musí. 

Na závěr je nutné uvést, že se v současné době 

je dostupný pouze návrh zákona, který ještě 

neprošel ani prvním čtením v Poslanecké sně-

movně. Vzhledem ke skutečnosti, že se novela 

zákona musí držet znění směrnice, nelze před-

pokládat, že by mohlo dojít k významným 

úpravám novely zákona. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Š t ě p á n  H r u b ý           Š t ě p á n  O s i č k a  

s t e p a n . h r u b y @ f u c i k . c z  

s t e p a n . o s i c k a @ f u c i k . c z  

KRÁTCE 
Průměrná mzda poprvé překo-

nala hranici 30 000 Kč 

Dle výsledků zveřejněných Českým statistic-

kým úřadem vzrostla průměrná hrubá měsíčná 

mzda za 4. čtvrtletí roku 2017 o osm procent 

na 31 646,- Kč. Díky poklesu nezaměstnanosti 

na historicky nejnižší úroveň se zvýšilo tempo 

růstu výdělků, tedy průměrné měsíční mzdy. 

U reálné mzdy došlo k poněkud nižšímu  

zvýšení, a to o 5,3 %. To má za následek stálé 

zvyšování spotřebitelských cen (inflací) o 2,6 

%. K nejvýraznějšímu zvýšení platů došlo ve 

veřejné správě, kde se navýšily mzdové tarify 

meziročně o 10,5 %, ve vzdělání o 9 %, ve 

zdravotní a sociální péči o 10,8 %.  

V žádném odvětví nedošlo k poklesu průměr-

né mzdy, nejnižší nárůst mezd byl zazname-

nán v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví 4,5 

%. Z pohledu regionálního se růst mezd nej-

výrazněji projevil v Karlovarském kraji (9,3 

%) a ve Zlínském kraji (9 %). Oproti tomu 

v hlavním městě průměrné mzdy vzrostly 

nejméně, a to o 6,6 %.  

 

(Pokračování ze stránky 7) 

dářního měsíce (leden) po skončení kalendářního roku. 

Zdanění při odchodu 

Zavádí se tzv. pravidlo zdanění při odchodu – „exit tax“ - Jde o povinnosti, které ukládá zákon o 

dani z příjmů pouze pro právnické osoby při přesunu majetku, přesunu podnikatelské činnosti 

poplatníka nebo přesunu sídla společnosti (stálé provozovny) z území SR do zahraničí, tj. v násle-

dujících případech:  

 poplatník právnická osoba (rezident České republiky (dále jen „ČR“)) přesouvá majetek z 

ústředí na území ČR do jeho stálé provozovny v zahraničí, nebo 

 poplatník právnická osoba (nerezident ČR) přesouvá majetek ze stálé provozovny na úze-

mí ČR do svého ústředí v zahraničí, nebo  

 do jiné stálé provozovny v zahraničí. 

Účetnictví  

Prodlužuje se lhůta pro povinnou archivaci účetních dokladů z původních 5 na 10 let. Dále se 

prodlužuje lhůta pro oznámení schválení účetní závěrky u správce daně z původních 5 na 15 dní. 

Pokud je to možné a účetní závěrka byla schválena do jejího podání, v případě menších společnos-

tí doporučujeme toto oznámení udělat hned s podáním účetní závěrky, aby se tento úkon nemusel 

dělat dodatečně. 

Elektronické registrační pokladny (dále jen „ERP“) 

Novelou prošel i zákon o registračních pokladnách. Ve stručnosti uveďme, že pokud se elektronic-

ká registrační pokladna používá na různých prodejních místech v odlišném čase, v knize ERP a i 

na tiskových výstupech z ERP se jako prodejní místo označí slovním spojením "přenosná poklad-

na". Podnikatel, na kterého se nevztahuje povinnost evidovat tržbu přes ERP je povinen na kaž-

dém prodejním místě uveřejnit sdělení, v němž uvede, že není podle zákona o ERP povinen použí-

vat ERP. 

Označení zboží a služby musí být umístěno tak, aby bylo možné prodávané zboží, nebo službu 

jednoznačně určit, nebo pojmenovat a tak odlišit od jiného zboží, nebo služby. Od 1. 1. 2018 platí, 

že zboží nebo službu nelze označit jen kódem, nebo alfanumerickým kódem. Změny nastávají i v 

souvislosti s tzv. knihou ERP, a to zejména v souvislosti s údaji, které je třeba nově zaznamenat do 

knihy ERP (bližší informace naleznete v § 13 odst. 3 a § 18cd odst. 3 zákona o ERP.) 

 

V případě Vašeho zájmu o bližší informace k výše uvedenému, nás prosím kontaktujte. Pozn.: 

V kalkulaci nejsou uvažovány žádné slevy na dani. Dále není zohledněn případ, kdy je jednatel 

účasten zahraničního systému sociálního a zdravotního pojištění. 

V dané situaci by jednatel – daňový rezident 

měl povinnost si za rok 2017 podat přiznání 

k dani z příjmů fyzických osob, jelikož jeho 

příjem přesáhl hranici pro solidární zvýšení 

daně.  

V daňovém přiznání by si následně mohl 

uplatnit slevu na poplatníka, případně jiné 

slevy či odpočty při splnění zákonných pod-

mínek. Jednatel – daňový nerezident tuto 

povinnost nemá, jelikož odvedená srážková 

daň by byla považována za konečnou 

(pokud neobdržel žádné jiné příjmy zdani-

telné v ČR).  

Jednatel – daňový nerezident se však může za určitých okolností rozhodnout daňové přiznání po-

dat. V takovém případě by si v daňovém přiznání mohl uplatnit slevu na poplatníka, případně jiné 

slevy či odpočty při splnění zákonných podmínek.  

V rámci daňového přiznání by ale jeho příjem podléhal již solidárnímu zvýšení daně. Daňovou 

situaci členů statutárních orgánů – daňových nerezidentů a výhodnost jednotli-

vých variant je tak vždy třeba řešit individuálně. 

 

V případě, že Vás toto téma zaujalo, popř. řešíte některý z problémů nastíněných 

výše a máte zájem o konzultaci, určitě se na nás obraťte.  

 

 
I n g r i d  C i c á k o v á  
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