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Představte si, že vyrábíte výrobek nebo poskytujete službu, 
která generuje cca 8,5 % vašich celkových tržeb. 

Ten produkt máte v nabídce už léta. Vznikl v určité době, ve které 
dával smysl. Místo emailu se používala pošta, místo internetu 
noviny, místo letadla vlak.

Doba se však změnila. Teď musíte každý rok ten zmetek upravit, 
aby alespoň v základních rysech dál fungoval. Názorů na 
potřebné úpravy jsou tisíce. Každý by chtěl zapracovat ty svoje. 
Navzájem si odporují. 

Design je tak složitý, že každá úprava vyvolá potřebu dalších úprav. 
Když něco změníte, kritizují vás, že ho pořád měníte. Když jeden 
rok zcela výjimečně neuděláte nic, kritizují vás, že neodstraňujete 
zjevné chyby.

Zásadní změna není jednoduchá, protože OECD a EU mají pocit, 
že stejný produkt dokážou navrhnout samy a lépe. Fungování 
vašeho produktu navíc regulují tisíce mezinárodních smluv, 
které se samozřejmě také mění. Roste mezinárodními institucemi 
podporovaná společenská poptávka po šťastných uživatelích. 
Kdo není za produkt rád, snad ani není dobrým občanem.

Na R&D vynakládáte nemalé částky (a pořád to správně nefunguje). 
Ještě horší je to s běžným servisem. Na udržení produktu v chodu 
potřebujete tisíce zaměstnanců. V poměru k příjmům z vašich 
ostatních produktů je to nesrovnatelně víc, než by odpovídalo 
výnosům.

Úvodník
Zamyšlení nad optimalizací (daňové) výroby

Jestliže jsou vývoj a výroba tohoto produktu pro vás náročné, 
pak pro vaše zákazníky je jeho používání naprosté peklo. 
Používání je sice povinné, ale závazný návod neexistuje. Náklady 
na provoz každý rok rostou. Stejně jako riziko spojené s používáním.

Na celé věci je nejvíc matoucí, že pokud byste zmetek vyřadili 
z výroby, podstatně by se zvýšila konkurenceschopnost těch 
několika málo dalších produktů, které generují zbylých 91,5 % vašich 
tržeb. Nahradit výpadek příjmů by bylo snadné. Úspora nákladů 
na všech stranách zjevná. 

Společenská poptávka po udržení tradice je však silná.

Zákon o státním rozpočtu na rok 2019 předpokládá celkové příjmy 
ve výši 1 465 miliard Kč, daň z příjmů právnických osob by měla 
přinést 124 miliard Kč.

Jan Čapek
jan.capek@cz.ey.com 
+420 731 627 002

mailto:jan.capek%40cz.ey.com?subject=
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Průběžně vás informujeme o stavu projednávání daňového balíčku. 
Dne 21. prosince 2018 proběhlo třetí čtení této novely a novela byla 
Poslaneckou sněmovnou schválena.1

V této souvislosti byly schváleny zejména následující pozměňovací 
návrhy:

►• Změna limitu pro srážkovou daň dle § 6 odst. 4 písm. b) ZDP.

•► Úpravy týkající se odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle ZDP.

►•  Zrušení nové definice dotace k ceně pro účely DPH. (tj. zachování 
současného stavu)

►•  Doplnění definice ekonomické činnosti pro účely DPH. (tj. zdanění 
členů orgánů právnických osob/jednatelů by se nemělo měnit)

►• Osvobození vzorků piva pro analytické účely od spotřební daně.

►• Zvýšení výdajových paušálů dle ZDP.

• ►Vyloučení vlivu IFRS 16 pro účely ZDP.

• ►Přesunutí tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH.

►•  Účinnostní blok – tj. legislativně technické změny a změny účinnosti 
(různé výjimky z obecného pravidla).

O dalším vývoji vás budeme nadále informovat.

Aktuálně k legislativnímu 
procesu
Telegraficky k projednávání daňového balíčku

Vladimír Sopkuliak
vladimir.sopkuliak@cz.ey.com 
+420 730 191 770

1 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=206

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/vyrocni-zpravy-a-souvisejici-dokumenty/2017
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=206
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Dne 4. prosince 2018 byla ve Sněmovně schválena novela, 
která upravuje způsob výpočtu základu daně z příjmů ze závislé 
činnosti u zaměstnanců (jak právních, tak tzv. ekonomických), 
kteří jsou prokazatelně pro účely sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění pojištěni v jiném členském státě EU, 
EHP nebo ve Švýcarsku. Tato novela byla následně vyhlášena 
ve Sbírce zákonů dne 20. prosince 2018.

Schválená novela s účinností od 1. ledna 2019 mění výpočet 
základu daně z příjmů ze závislé činnosti, tzv. superhrubé mzdy 
u zaměstnanců, u kterých zaměstnavatel nemá povinnost platit 
české povinné pojistné. Změna má specificky dopad na výpočet 
základu daně u zaměstnanců, u kterých je prokázáno, že se 
na ně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu 
v jiném členském státě EU, EHP nebo ve Švýcarsku. V případě 
těchto zaměstnanců se bude nově pří výpočtu základu daně 

hrubá mzda navyšovat o aktuální výši pojistného, kterou má 
zaměstnavatel za zaměstnance povinnost odvést do povinného 
systému pojištění v zahraničí.

Skutečnost, že zaměstnanec podléhá povinnému zahraničnímu 
pojištění ve výše uvedených zemích, bude dokládána platně 
vystaveným Potvrzením o příslušnosti zaměstnance k právním 
předpisům sociálního zabezpečení, tzv. certifikátem A1.

Schválená novela se ovšem nevztahuje na zaměstnance, 
kteří jsou povinně pojištěni v tzv. třetích zemích (mimo EU, 
EHP a Švýcarsko). Jejich hrubá mzda pro účely výpočtu 
základu daně bude i nadále navyšována o hypotetické 
příspěvky zaměstnavatele dle českých předpisů upravujících 
sociální a zdravotní pojištění, jak tomu bylo doposud 
u všech zaměstnanců, kteří podléhali zahraničnímu systému 
povinného pojištění.

Budete-li mít k výše uvedenému jakékoliv dotazy, kontaktujte 
prosím autorky článku či poradenský tým, se kterým 
spolupracujete.

Aktuálně k legislativnímu 
procesu

Novela zákona o daních 
z příjmů ve věci stanovení 
základu daně ze závislé 
činnosti u zaměstnanců, 
kteří jsou prokazatelně 
pojištěni v jiném členském 
státě EU, EHP nebo ve 
Švýcarsku

Skutečnost, že zaměstnanec podléhá povinnému zahraničnímu 
pojištění v EU, EHP nebo ve Švýcarsku, bude dokládána platně 
vystaveným Potvrzením o příslušnosti zaměstnance k právním 
předpisům sociálního zabezpečení, tzv. certifikátem A1.

Michaela Felcmanová
michaela.felcmanova@cz.ey.com 
+420 603 577 910

Kamila Hrežová
kamila.hrezova@cz.ey.com 
+420 225 336 159

mailto:michaela.felcmanova%40cz.ey.com?subject=
mailto:adam.linek%40cz.ey.com?subject=
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2 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en

3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14886-2018-INIT/en/pdf

Po nějaké době vám opět přinášíme aktuální informace ohledně návrhů 
na zdanění digitálních aktivit na úrovni EU. Naposledy jsme k tomuto 
tématu psali v daňových zprávách z března tohoto roku.

Jedním z hlavních bodů jednání Rady pro hospodářské a finanční věci 
(Ecofin), které se uskutečnilo na počátku prosince 2018, byl právě 
přístup členských států ke zdanění příjmů z digitálních aktivit, a zejména 
pak případné zavedení daně z digitálních služeb („digital services tax“ 
či „DST“).

Pro připomenutí – Evropská komise v březnu 2018 publikovala pracovní 
návrhy dvou direktiv přinášející „dočasné“ řešení v podobě DST 
a dlouhodobější řešení v podobě rozšíření konceptu stálé provozovny 
o významnou digitální přítomnost („significant digital presence“) 
a související modifikovaný přístup k otázce alokace zisku.2

Na prosincovém setkání Ecofin se pak mimo jiné diskutoval 
modifikovaný návrh na zavedení DST 3 – jeho vybrané body stručně 
shrnujeme níže:

►• Navrhované datum účinnosti je 1. leden 2022.

•  ►Sazba je navrhována ve výši 3 % (z hodnoty zdanitelných 
tržeb – bez DPH – přiřaditelných tomu kterému členskému státu EU).

•  Zdanitelnými by měly být zejména tržby z následujících digitálních 
služeb, kde uživatelé významně přispívají k procesu tvorby hodnoty:

Mezinárodní zdanění
Návrhy EU ohledně zdanění 
digitálních aktivit

• ►Umístění reklamy na digitálním rozhraní cílené na jeho uživatele;

►•  Zpřístupnění mnohostranného digitálního rozhraní umožňujícího 
interakci uživatelů a potenciálně umožňujícího poskytování služeb 
či zboží mezi jeho uživateli;

•  Prodeje uživatelských dat shromážděných o uživatelích 
a generovaných v rámci aktivit uživatelů na daném digitálním 
rozhraní.

Návrh hovoří o rozličných výjimkách – např. pro prodej dat získaných 
ze senzorů, pro regulované finanční služby, poskytování komunikačních 
či platebních služeb. Vnitroskupinové služby, jakožto i prodej zboží/
služeb online a prodej digitálního obsahu by měly být rovněž mimo 
rámec DST. 

Nutno podotknout, že navrhované znění je dosti komplikované a hranice 
toho, co je či není mimo rámec DST není vždy zřejmá.

►•  Daň by se uplatnila na skupiny, jejichž roční obrat přesahuje 
750 mil. EUR a zároveň tržby z daných digitálních aktivit v EU 
překračují 50 mil. EUR.

•  Co se týče reklamy, tržby by měly podléhat zdanění podle toho, kde se 
nachází uživatelské zařízení při sledování reklamy. Pro mnohostranné 
digitální rozhraní se vzájemnou interakcí uživatelů pak obecně tam, 
kde se nachází uživatelské zařízení při uzavírání transakce. U prodeje 
uživatelských dat, pak dle toho, odkud uživatel (jehož se týkají 
data) vstoupil do digitálního rozhraní. Návrh pak rovněž stanovuje 
alokační klíče (pro určení proporce přiřaditelné jednotlivým členským 
státům) – např. v závislosti na proporci počtu zobrazení reklamy 
na uživatelském zařízení v daném státě a v daném období. 

Vladimír Sopkuliak
vladimir.sopkuliak@cz.ey.com 
+420 730 191 770

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14886-2018-INIT/en/pdf
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•  Skupiny mohou (v některých případech budou muset) nominovat 
členskou entitu (či zástupce), která bude plnit povinnosti plynoucí 
ze zavedení DST. Zdaňovacím obdobím by měl být kalendářní rok 
a lhůta pro podání přiznání a platbu by měla být 90 dní po skončení 
zdaňovacího období.

•  Text návrhu naznačuje, že stále není jisté, jak dlouhé by ono 
„dočasné období“ pro aplikaci DST mělo být, a že se teoreticky může 
stát, že OECD učiní takový pokrok v oblasti dlouhodobého řešení, že se 
DST nakonec ani nezavede (za předpokladu, že se vůbec najde shoda 
mezi členskými státy pro její zavedení).

•  V této souvislosti rovněž stojí za zmínku, že Německo a Francie vydaly 
separátní prohlášení, ve kterém mimo jiné nabádaly Evropskou 
komisi a radu, aby se návrh DST soustředil na oblast cílené reklamy 
na digitálním rozhraní a zvážil dřívější účinnost DST – již od roku 2021.4 

Budoucnost v této oblasti je tedy značně nejasná. Představitelé EU 
v minulosti otevřeně hovořili o ambici najít v této oblasti shodu do 
Vánoc 2018 – teď se tato ambice posouvá na březen 2019. Tak uvidíme.

Případné dotazy adresujte autorovi článku nebo se obraťte na náš 
poradenský tým, se kterým spolupracujete.

Budoucnost v této oblasti je tedy značně nejasná. Představitelé 
EU v minulosti otevřeně hovořili o ambici najít v této oblasti shodu 
do Vánoc 2018 – teď se tato ambice posouvá na březen 2019. 
Tak uvidíme.

4 https://www.consilium.europa.eu/media/37276/fr-de-joint-declaration-on-the-taxation-of-digital-companies-final.pdf

https://www.consilium.europa.eu/media/37276/fr-de-joint-declaration-on-the-taxation-of-digital-companies-final.pdf
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5 Podrobněji viz naše listopadové daňové zprávy. 

6 Ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7 Rozsudek ve věci 29 Af 53/2016. 

Holdingové společnosti se v poslední době stále častěji dostávají pod 
drobnohled správců daně. 

V mezinárodním prostředí jsou významným faktorem zejména zvyšující 
se nároky na prokazování ekonomických důvodů jejich existence 
a doložení jejich skutečné podstaty (substance). Ty v mnoha případech 
vedou k úvahám o změnách v nastavení holdingových struktur, 
případně přesunu z dříve oblíbených „daňových rájů“ do jurisdikcí 
se složitějšími systémy zdanění, včetně České republiky. 

Na domácí scéně se pak doměření nákladů na držbu podílu v dceřiné 
společnosti poměrně překvapivě stalo nejčastějším výsledkem plošné 
kontroly korunových dluhopisů.5 

V tomto kontextu bychom vás chtěli upozornit na aktuální vývoj v oblasti 
daně z příjmů i DPH.  

Daň z příjmů – nepřímé náklady na držbu
Zákon o daních z příjmů stanoví,6 že náklady související s držbou podílu 
v dceřiné společnosti jsou daňově neuznatelné. U nepřímých nákladů 
dává mateřské společnosti právo volby: buď (i) stanovit jejich skutečnou 
výši, nebo (ii) využít zákonnou fikci ve výši 5 % příjmů z podílů na zisku 
vyplacených dceřinou společností. 

Pokud si poplatník zvolí první možnost, je povinen výši vyloučených 
nákladů prokázat. Aktuální rozhodnutí Krajského soudu v Brně 7 přitom 
naznačuje, že se nejedná o jednoduchý úkol.  

V daném případě vyčíslil daňový subjekt nepřímé náklady související 
s držbou podílu v dceřiné společnosti jako hodnotu jednoho pracovního 

Aktuální téma
Rostoucí nároky na holdingové společnosti 

dne člena dozorčí rady (účast na valné hromadě), související účetní 
práce a náklady na software – celkem jednotky tisíc Kč ročně. V řízení 
nicméně nepředložil žádnou evidenci nepřímých nákladů a uvedl, 
že další náklady nebyly žádné nebo zanedbatelné a nejsou kalkulovány 
z důvodu jejich bezvýznamnosti.  

Krajský soud uvedl, že z povahy věci musela mateřská společnost 
vynaložit i jiné nepřímé náklady – jako příklady výslovně zmiňuje 
část nákladů na provoz účtárny, sekretariát ředitele, funkci ředitele, 
funkci ekonoma, na řídící činnost mateřské společnosti vůči dceřiné 
společnosti, na telefonické nebo písemné spojení s dceřinými 
společnostmi apod. 

Soud také zdůraznil, že důkazní břemeno nese vždy mateřská 
společnost. V daném případě neúspěšně. 

Správce daně tedy dle soudu postupoval správně, když vyloučil z 
daňově uznatelných nákladů částku odpovídající 5 % přijatých podílů 
na zisku – cca 7,6 mil. Kč za dvě kontrolovaná období.

Krajský soud se ve svém rozhodnutí dotkl i dalších – s držbou 
podílu nesouvisejících – oblastí, mimo jiné řešil uznatelnost nákladů 
na stmelovací akci pro zaměstnance formou zájezdu na Kubu. Zde soud 
rozhodl ve prospěch společnosti, když vyhodnotil postup správce daně 
jako příliš restriktivní. Věc proto byla vrácena Odvolacímu finančnímu 
ředitelství k dalšímu řízení a poplatník nemohl podat kasační stížnost.

DPH – Nárok na odpočet 
Vysoké nároky na přesvědčivou dokumentaci se netýkají jen daně 
z příjmů právnických osob. O její důležitosti svědčí i aktuální případy 
řešené Soudním dvorem Evropské unie („SDEU“), kterým jsme 
se podrobněji věnovali již v říjnovém vydání daňových zpráv. 
Protože v té době byla zveřejněna pouze stanoviska generálního 
advokáta, rádi bychom se k nim nyní stručně vrátili. 

Romana Klímová
romana.klimova@cz.ey.com 
+420 225 335 677

David Kužela 
david.kuzela@cz.ey.com 
+420 731 627 085 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0040_2Afs_1800058_20181004094836_20181012110025_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0040_2Afs_1800058_20181004094836_20181012110025_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0040_2Afs_1800058_20181004094836_20181012110025_prevedeno.pdf
mailto:adam.linek%40cz.ey.com?subject=
mailto:david.kuzela%40cz.ey.com?subject=
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Nejprve si dovolíme stručně připomenout obecné pravidlo: Holdingové 
společnosti, které pouze pasivně drží podíly v dceřiných společnostech, 
nevykonávají ekonomickou činnost, a proto nemají nárok na odpočet 
DPH. Naopak, tzv. aktivní holdingy, které dceřiným společnostem 
poskytují služby podléhající DPH, se pro nárok na odpočet 
kvalifikovat mohou. 

Při kombinaci aktivní a pasivní držby podílů je třeba nárok na 
odpočet poměrně krátit.8 Způsob krácení není explicitně upraven, 
je třeba postupovat s ohledem na okolnosti konkrétního případu. 
Praktický přístup daňových správ v jednotlivých státech EU se navíc liší. 

Akviziční náklady
Akviziční náklady řešil SDEU ve věci C-249/17 Ryanair Ltd. Jednalo se 
o nárok na odpočet daně u služeb přijatých v souvislosti se zamýšlenou 
koupí podílu ve společnosti, jíž hodlal Ryanair poskytovat manažerské 
služby, a to v situaci, kdy k zamýšlené akvizici z objektivních 
důvodů nedošlo.

SDEU sice potvrdil, že nárok na odpočet je v daném případě zachován, 
neboť záměrem kupujícího bylo stát se „aktivním“ holdingem 
(jde de facto o zmařenou investici). Argumenty soudu jsou nicméně 
o poznání méně příznivé oproti stanovisku generální advokátky, 
pozitivní očekávání tedy zůstala nenaplněna. Například pouhá vazba 
na hlavní činnost Ryanairu nemusí být pro nárok na odpočet dostačující. 
SDEU také zmínil, že zmařenou investici považuje za součást režijních 
nákladů společnosti (tj. například u finančních institucí by mohla 
vzniknout povinnost krátit nárok na odpočet koeficientem).  

Náklady na prodej podílu
Náklady na prodej podílu posuzoval SDEU ve věci 
C-502/17 C&D Foods Acquisiton. Šlo zejména o náklady na právní 
a ekonomické poradenství. K plánovanému prodeji nakonec nedošlo 
(v roce 2009 nebylo možné nalézt kupce). 

Holdingové společnosti se v poslední době stále častěji 
dostávají pod drobnohled správců daně.

Byť by se na první pohled mohla nabízet otázka, zda nejde o podobnou 
zmařenou investici jako v předchozím případu, SDEU rozhodl, 
že společnost nemá nárok na odpočet daně, neboť výtěžek z prodeje 
podílů byl určen k úhradě dluhů skupiny, nikoli pro účely související 
s ekonomickou činností společnosti. Ani v tomto případě soud 
argumentaci generální advokátky, kterou jsme zmiňovali v říjnu, 
nepřevzal. Odůvodnění závěrů SDEU bohužel není příliš propracované 
a ponechává řadu souvisejících otázek nezodpovězenou. 

Okrajově se v rozsudku C&D Foods Acquisiton zabýval SDEU 
také otázkou, která u obdobných transakcí v praxi bývá velmi 
ožehavá – zda společnost, která hradí externí služby, je jejich skutečným 
příjemcem. Z rozhodnutí lze dovodit, že se v tomto ohledu plátci 
přesvědčit SDEU příliš nepodařilo. 

Případné dotazy adresujte autorům článku nebo se obraťte na náš 
poradenský tým, se kterým spolupracujete.

8 Viz např. rozsudek C-320/17 Marle Participations SARL.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0040_2Afs_1800058_20181004094836_20181012110025_prevedeno.pdf
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Když jsem před lety končil vysokou školu a psal diplomovou práci, 
dostal jsem první možnost nahlédnout pod pokličku firem a podívat 
se, jak funguje HR oddělení. Vybral jsem si tehdy jednu tradiční 
českou firmu. Jaké bylo moje překvapení, když jsem objížděl 
dceřiné společnosti této firmy a místo moderního HR jsem spíše 
načichl cigaretovým kouřem. 

Najednou jsem se ocitl ve světě, kde vládl papír a tužka a kde 
o informačních systémech něco věděli pouze kolegové z financí. 
HR oddělení se již nejmenovalo „kádrové“, ale „osobní“ a jeho 
hlavní náplní bylo zajistit administrativu spojenou s nástupem, 
případně odchodem lidí. Klíčová témata se točila kolem normování 
práce a mzdové agendy. Kolegové z osobního oddělení byli úzce 
zaměření specialisté. Znali dobře zákoník práce a procesy náboru, 
školení a výpočtu mezd. Úkoly dostávali shora od vedení, ale žádná 
vlastní iniciativa nebyla vyžadována. Bylo jen potřeba splnit 
úkol, případně doplnit data do víceletého plánu. HR fungovalo 
zcela reaktivně.

Přesto mě to neodradilo a po státnicích jsem nastoupil 
do HR oddělení velké společnosti se zahraničním majitelem. 
HR tady fungovalo podle nejnovějších trendů. Zaváděl se nový 
informační systém. Vedení společnosti si uvědomovalo důležitost 
lidí pro úspěšný rozvoj firmy a věnovalo jim velkou pozornost. 
To se projevilo také přímo v HR oddělení. Jeho dříve funkční 
struktura se začala postupně měnit. HR se snažilo být partnerem 
pro ostatní oddělení ve firmě. Vznikla role HR Business Partnerů, 
jejichž cílem bylo dobře pochopit fungování businessu v jim svěřené 

části firmy. Ve spolupráci s liniovými manažery se partnersky 
snažili řešit boj o talenty, budování značky zaměstnavatele 
nebo rozvoj budoucích leaderů. HR informační systém již nestál 
samostatně, ale byl propojený s ostatními systémy ve firmě a v 
neposlední řadě také zaměstnancům umožňoval „samoobsluhu“. 
Zaměstnanci tak mohli spoustu transakcí týkajících se pracovního 
poměru spravovat sami. HR iniciovalo vlastní projekty, které měly 
vyřešit aktuální problémy firmy. HR ředitel byl právoplatným 
členem top managementu.

Aby HR uspělo i v současnosti, nestačí být jen partnerem 
pro business a management. Je potřeba se dívat do budoucna 
a anticipovat přicházející trendy. Pro správné předpovědi není 
potřeba mít křišťálovou kouli, stačí využít stávající data z interních 
informačních systémů a na základě analytických nástrojů nejen 
popsat stávající stav, ale i předvídat, co se stane v budoucnosti. 
Velká data otevírají spoustu možností a také kladou množství 
otázek. Pokud ale HR umí včas a správně navrhnout opatření, 
která firmě přinesou strategickou výhodu, rozhodně si zaslouží 
být součástí vrcholového vedení firmy.

A jak funguje HR ve vaší firmě? A co na to říkají vaši kolegové z HR? 
Pojďme se podívat na výsledky průzkumu „Global Leadership 
Forecast 2018“.9 Společnost DDI, která průzkum realizovala 
ve spolupráci s The Conference Board a EY, přináší zajímavé 
srovnání mezi lety 2014 a 2017. U HR manažerů se vnímání mezi 
těmito dvěma vlnami průzkumu téměř nezměnilo. HR samo sebe 
považuje stále hlavně za „Partnera“, a to u 62 % firem, 21 % 
se řadí mezi „Reaktory“ a 17 % mezi „Anticipátory“. Naproti tomu 
vnímání ředitelů firem se změnilo. Došlo k velkému pozitivnímu 
posunu vnímání HR jako „Partnera“ (48 % oproti 37 % v roce 2014), 
což potvrzuje snahu HR profilovat se jako partner pro business. 
Přesto nadále 41 % ředitelů vnímá HR jako „Reaktora“ (s minimální 

HR
Jak je na tom vaše HR?

Ivo Novotný
ivo.novotny@cz.ey.com
+420 225 335 813

9 Wellins, Richard, 2018 – HRs new role, Are they up to the challenge? in Global Leadership Forecast 2018, DDI, The Conference Board, EY

mailto:vaclav.toman%40cz.ey.com?subject=
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0040_2Afs_1800058_20181004094836_20181012110025_prevedeno.pdf
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změnou proti minulému průzkumu). Navíc je tu bohužel negativní 
trend u poslední kategorie „Anticipátor“. Tady došlo k poklesu 
z 20 % na 11 %. To může poukazovat na špatné propojení 
HR a strategie firmy a může do budoucna limitovat roli HR, 
která je pro jeho přežití klíčová.

Pokud vyjdeme z toho, že téměř polovina ředitelů firem vnímá 
HR v roli „Partnera“ a budeme se chtít zaměřit na zvrácení 
negativního trendu a posílení role „Anticipátora“, pak nám nejvíce 
pomůže investice do následujících oblastí - propojení řízení 
talentů a strategického plánování firmy, globální mobilita talentů, 
externí mentoring, využití velkých dat a prediktivní analýzy. 

Aby HR uspělo i v současnosti, nestačí být jen partnerem pro 
business a management. Je potřeba se dívat do budoucna 
a anticipovat přicházející trendy.

Pokud si o těchto tématech a roli HR budete chtít promluvit 
detailněji, obraťte se na tým, se kterým v EY spolupracujete, 
nebo přímo na autora článku.
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Jak jsme informovali již v zářijových daňových zprávách, 
Krajský soud v Hradci Králové („KS“) se zabýval otázkou, 
zda společnost, která poskytovala plnění zaměstnancům jiného 
subjektu, měla při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti 
pro účely stanovení základu daně z jim poskytnutého příjmu 
navyšovat příjem o povinné pojistné na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění (tzv. superhrubou mzdu).

Rozsudek KS byl napaden kasační stížností, o které rozhodoval 
Nejvyšší správní soud („NSS“). NSS nyní rozsudek KS zrušil a vrátil 
celou věc Odvolacímu finančnímu ředitelství k dalšímu řízení.

Spor se týkal otázky, zda v případě zaměstnanců České pošty, 
kteří v rámci svého pracovního poměru s Českou poštou nabízeli 
při výkonu své činnosti finanční produkty jiné společnosti 
(„Společnost“), byla Společnost považována za zaměstnavatele 
pro účely sociálního a zdravotního pojištění. 

KS potvrdil, že v daném případě Společnost zaměstnavatelem 
pro účely pojištění byla a příjmy účastníků programu od Společnosti 
podléhaly pojistnému na sociální a zdravotní pojištění. Pro účely 
zjištění základu daně tak měla Společnost o příslušné pojistné 
zaměstnavatele příjem navyšovat. 

Samotný závěr KS, že Společnost byla zaměstnavatelem 
zaměstnanců České pošty, protože jim poskytovala 
nepeněžitý příjem ze závislé činnosti, však podle NSS nemůže 
vést k automatickému podřazení Společnosti pod pojem 
„zaměstnavatel“ podle platné legislativy upravující oblast 
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

Dle NSS je pro takový závěr klíčové, zda zaměstnanci vykonávali 
činnost přímo pro Společnost na základě dohodnutého smluvního 
rámce, či zda vykonávali činnost ve skutečnosti pro Českou poštu.

NSS konstatuje, že pouze v případě, kdy by zaměstnanci skutečně 
činnost vykonávali pro Společnost, byla by Společnost považována 
ve vztahu k  plněním poskytnutým těmto zaměstnancům 
za zaměstnavatele pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění. Společnost by v takovém případě měla povinnost odvést 
pojistné a navýšit o něj základ daně zaměstnanců České pošty. 
NSS tedy v tomto konkrétním případě konstatuje, že je třeba 
doplnit skutkový stav o posouzení, zda zaměstnanci vykonávali 
činnost pro Společnost, či nikoliv. 

Budete-li mít k výše uvedenému jakékoliv dotazy, kontaktujte 
prosím autory článku či poradenský tým, se kterým spolupracujete.

Judikátové okénko

Adam Linek
adam.linek@cz.ey.com 
+420 730 191 859

Rozsudek NSS ve věci 
stanovení základu daně 
ze závislé činnosti u 
zaměstnanců jiného subjektu

Samotný závěr KS, že Společnost byla zaměstnavatelem 
zaměstnanců České pošty, protože jim poskytovala 
nepeněžitý příjem ze závislé činnosti, však podle NSS nemůže 
vést k automatickému podřazení Společnosti pod pojem 
„zaměstnavatel“ podle platné legislativy upravující oblast 
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Michaela Felcmanová
michaela.felcmanova@cz.ey.com 
+420 603 577 910

mailto:adam.linek%40cz.ey.com?subject=
mailto:michaela.felcmanova%40cz.ey.com?subject=
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Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských 
služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. 
Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování 
důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný 
potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí 
pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více 
členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou 
právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením 
omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace 
o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com.

Nepřejete-li si odebírat Daňové zprávy EY, prosím kontaktujte 
Veroniku Vacíkovou e-mailem na adrese veronika.vacikova@cz.ey.com 
nebo telefonicky na čísle: +420 225 335 261.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na svého kontaktního  
partnera nebo manažera. 

Kontaktní údaje 
Zdanění společností
Jan Čapek +420 731 627 002 
Libor Frýzek +420 731 627 004 
Ondřej Janeček +420 731 627 019 
René Kulínský +420 731 627 006 
Lucie Říhová +420 731 627 058 

DPH a cla
Jan Čapek +420 731 627 002
René Kulínský +420 731 627 006
Zdanění fyzických osob
Martina Kneiflová +420 731 627 041

EY
Tel: +420 225 335 111
E-mail: ey@cz.ey.com 

© 2019 Ernst & Young, s.r.o. 
Všechna práva vyhrazena.

ED None
Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné spoléhat 
se jako na poskytnutí účetního, daňového ani jiného odborného poradenství. V případě 
potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního poradce.

ey.com/cz

10 https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tz-2019/10procentni-sazba-dph-u-hromadne-dopravy-9520
11 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-gesci-mi-33702
12 https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop/uplatnovani-vybranych-ustanoveni-zakona-9519
13 https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2018/informace-urcena-predskolnim-zarizenim-k-9500
14 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=264
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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou 
prezentovány na základě našeho nejlepšího 
přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy 
byl tento text dán do tisku. Nicméně, konkrétní 
informace vztahující se k tématům uvedeným 
v tomto bulletinu by měly být konzultovány 
dříve, než na jejich základě bude učiněno 
investiční rozhodnutí. 
 
Za účelem získání dalších informací kontaktujte, 
prosím, partnera / manažera, s nímž jste obvykle 
ve spojení, nebo: 
 
 

 

 
 
 
 

Aktuality v legislativě 
 
Novela zákona o ochranných známkách 
Novela zákona o ochranných známkách, o níž jsme Vás informovali 
v červnovém vydání Legal Upadate, byla dne 5. prosince 2018 
podepsána prezidentem České republiky (dále jen „Novela zákona“). 
Novela zákona vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2019. 

Účelem Novely zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/2436, jejímž cílem je sblížit právní předpisy 
jednotlivých členských států o ochranných známkách, do českého 
právního řádu. 

Novela zákona přináší do české právní úpravy ochranných známek 
poměrně významné změny. Zásadní změnou je zrušení veřejnoprávního 
věcného přezkumu stávajících ochranných známek ze strany Úřadu 
průmyslového vlastnictví v souvislosti s přihlašováním nového označení 
dle dosavadního ustanovení § 6 zákona o ochranných známkách. Úřad 
v důsledku této změny již nebude moci zápis označení zamítnout z toho 
důvodu, že zapisované označení obsahuje prvky starší ochranné 
známky, která již byla přihlášena nebo zapsána jiným vlastníkem. 
V těchto případech se budou muset vlastníci dříve registrovaných 
ochranných známek bránit prostřednictvím námitek, které je možné 
podat proti přihláškám shodných ochranných známek do 3 měsíců od 
jejich zveřejnění. Vlastníci ochranných známek budou tedy muset být 
ohledně zápisu nových označení obezřetní a bdělí a lze jim doporučit 
monitorování nově přihlašovaných ochranných známek. 

Další významnou změnou je, že zatímco dosud tuzemská legislativa 
zakotvovala pro zápis ochranné známky do rejstříku ochranných 
známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví nutnost označení 
schopného grafického znázornění, Novela zákona umožňuje registraci 
netradičních označení jako jsou označení čichová, chuťová, zvuková či 
pohybová. Podmínkou registrace takových označení je přesný a jasný 
způsob vyjádření předmětu ochrany, zároveň je vypuštěna povinnost 
dvourozměrného grafického vyjádření. Naopak zpřísnění podmínek 
zápisu ochranné známky spočívá v tom, že Úřad průmyslového 
vlastnictví nezaregistruje označení, jestliže je toto označení tvořeno 
výlučně vlastnostmi vyplývajícími z povahy samotného výrobku (např. 
registrace vůně parfému pro parfém). 

Jednou z dalších novinek je odpadnutí podmínky dobré víry na straně 
přihlašovatele ochranné známky. Tato úprava umožní tzv. spekulativní 
přihlašování ochranných známek, kdy záměrem, který primárně sleduje 
přihlašovatel ochranné známky, je zpeněžení ochranné známky a nikoliv 
odlišení svých výrobků a služeb od výrobků a služeb jiných soutěžitelů. 
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Legal Update
Aktuality v legislativě
•  Novela zákona o ochranných známkách

Nově publikovaná judikatura
• Dohoda o možnosti odvolání z pracovního místa

• Absence vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy

Dokument ke stažení zde

 Víte, že?
•   ►►►►►►►Finanční správa vydala upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané 

hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob? 10

•   ►►►►►►►Ministerstvo financí publikovalo přehled nejdůležitějších změn v jeho gesci pro 
rok 2019? 11

•  Finanční správa vydala informaci ohledně uplatňování vybraných ustanovení 
zákona o DPH po 1. 1. 2019? 12

•   ►►►►►►►►Finanční správa vydala informaci určenou předškolním zařízením k vydávaným 
potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte? 13

•   ►►►►►►►►Senát dal souhlas s ratifikací multilaterálního instrumentu? 14
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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou 
prezentovány na základě našeho nejlepšího 
přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy 
byl tento text dán do tisku. Nicméně, konkrétní 
informace vztahující se k tématům uvedeným 
v tomto bulletinu by měly být konzultovány 
dříve, než na jejich základě bude učiněno 
investiční rozhodnutí. 
 


Za účelem získání dalších informací kontaktujte, 
prosím, partnera / manažera, s nímž jste obvykle 
ve spojení, nebo: 


 
 


 


 


 
 
 


Aktuality v legislativě 
 


Novela zákona o ochranných známkách 


Novela zákona o ochranných známkách, o níž jsme Vás informovali 
v červnovém vydání Legal Upadate, byla dne 5. prosince 2018 
podepsána prezidentem České republiky (dále jen „Novela zákona“). 
Novela zákona vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2019. 


Účelem Novely zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/2436, jejímž cílem je sblížit právní předpisy 
jednotlivých členských států o ochranných známkách, do českého 
právního řádu. 


Novela zákona přináší do české právní úpravy ochranných známek 
poměrně významné změny. Zásadní změnou je zrušení veřejnoprávního 
věcného přezkumu stávajících ochranných známek ze strany Úřadu 
průmyslového vlastnictví v souvislosti s přihlašováním nového označení 
dle dosavadního ustanovení § 6 zákona o ochranných známkách. Úřad 
v důsledku této změny již nebude moci zápis označení zamítnout z toho 
důvodu, že zapisované označení obsahuje prvky starší ochranné 
známky, která již byla přihlášena nebo zapsána jiným vlastníkem. 
V těchto případech se budou muset vlastníci dříve registrovaných 
ochranných známek bránit prostřednictvím námitek, které je možné 
podat proti přihláškám shodných ochranných známek do 3 měsíců od 
jejich zveřejnění. Vlastníci ochranných známek budou tedy muset být 
ohledně zápisu nových označení obezřetní a bdělí a lze jim doporučit 
monitorování nově přihlašovaných ochranných známek. 


Další významnou změnou je, že zatímco dosud tuzemská legislativa 
zakotvovala pro zápis ochranné známky do rejstříku ochranných 
známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví nutnost označení 
schopného grafického znázornění, Novela zákona umožňuje registraci 
netradičních označení jako jsou označení čichová, chuťová, zvuková či 
pohybová. Podmínkou registrace takových označení je přesný a jasný 
způsob vyjádření předmětu ochrany, zároveň je vypuštěna povinnost 
dvourozměrného grafického vyjádření. Naopak zpřísnění podmínek 
zápisu ochranné známky spočívá v tom, že Úřad průmyslového 
vlastnictví nezaregistruje označení, jestliže je toto označení tvořeno 
výlučně vlastnostmi vyplývajícími z povahy samotného výrobku (např. 
registrace vůně parfému pro parfém). 


Jednou z dalších novinek je odpadnutí podmínky dobré víry na straně 
přihlašovatele ochranné známky. Tato úprava umožní tzv. spekulativní 
přihlašování ochranných známek, kdy záměrem, který primárně sleduje 
přihlašovatel ochranné známky, je zpeněžení ochranné známky a nikoliv 
odlišení svých výrobků a služeb od výrobků a služeb jiných soutěžitelů. 
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Pevně věříme, že shledáváte Legal Update užitečným zdrojem 
informací. Váš názor na tento bulletin, zejména jeho obsah, formát 
a periodicitu, zůstává i nadále předmětem našeho zájmu. 


Své připomínky laskavě zasílejte na e-mailovou adresu: 
frantisek.schirl@weinholdlegal.com nebo prostřednictvím faxu na číslo  
+420 225 385 444 k rukám Františka Schirla, anebo kontaktujte osobu, 


s níž jste obvykle ve spojení. 


Nově publikovaná judikatura 


Dohoda o možnosti odvolání z pracovního místa  


(Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1073/2017 ze 
dne 15. 8. 2018) 


Dle Nejvyššího soudu platí, že vedoucími pracovními místy, ve 
vztahu ke kterým lze sjednat možnost odvolání/vzdání se 
funkce, mohou být i jiná pracovní místa než ta uvedená v § 73 
odst. 3 zákoníku práce. 


Nejvyšší soud v řízení posuzoval platnost výpovědi dané 
zaměstnanci z důvodu, že zaměstnavatel nemá pro 
zaměstnance, který byl bezprostředně před podáním výpovědi 
zaměstnavatelem odvolán z vedoucího pracovního místa, po 
odvolání pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci  
a zdravotnímu stavu. 


Žalobce se u soudu domáhal určení, že výpověď je neplatná 
mimo jiné z toho důvodu, že nemohlo dojít k jeho platnému 
odvolání z vedoucího pracovního místa, jelikož pracovní místo, 
které u žalovaného zastával, nebylo vedoucím pracovním 
místem, jelikož nesplňovalo kritéria, které na vedoucí místo 
klade § 73 odst. 3 zákoníku práce. Dle § 73 odst. 3 zákoníku 
práce jsou vedoucími místy místa v přímé působnosti 
statutárního orgánu (úroveň -1). Dále je dle tohoto ustanovení 
vedoucím místem místo v přímé řídící působnosti vedoucího 
zaměstnance přímo podřízeného statutárnímu orgánu (úroveň 
-2), za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je 
podřízen další vedoucí zaměstnanec. 


Žalobce uspěl u soudu prvního stupně, který jeho žalobě 
vyhověl, nicméně odvolací soud tento rozsudek zrušil.  
O dovolání žalobce Nejvyšší soud rozhodl tak, že jej zamítl  
a potvrdil rozsudek odvolacího soudu. 


Dle Nejvyššího soudu není úprava obsažená v § 73 odst. 3 
zákoníku práce úpravou kogentní a vedoucími pracovními místy 
mohou být i pracovní místa, která nesplňují kritéria ustanovení 
§ 73 odst. 3 zákoníku práce. Jediným limitem vymezení 
vedoucího pracovní místa je v tomto případě pouze § 11 
zákoníku práce, dle kterého se vedoucími zaměstnanci 
rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení 
zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným 
zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat 
jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí 
pracovní místa u určitého zaměstnavatele tak mohou být 
vymezena např. organizačním řádem zaměstnavatele. 


Dle usnesení Nejvyššího soudu není nutné, aby zaměstnanec 
v okamžiku sjednání dohody o možnosti odvolání z vedoucího 
pracovního místa již zastával vedoucí pracovní místo. Lze jej 
tedy sjednat i pro případ, že jednou zaměstnanec takové místo 
zastávat bude. 


Důsledek absence vlastnického práva 
prodávajícího k předmětu kupní smlouvy  


(Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2601/2016, ze 


dne 26. 4. 2018) 


Nejvyšší soud v tomto rozsudku dospěl k závěru, že důsledkem 
absence vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy není 
neplatnost předmětné kupní smlouvy. 


Výše uvedený rozsudek se zabýval situací, kdy žalobce uzavřel 
se žalovaným kupní smlouvu, v níž se žalovaný zavázal na 
žalobce převést vlastnické právo k několika akciím a podílovým 
listům v zaknihované podobě. Zaknihované cenné papíry jsou 
cenné papíry, jejichž listinná podoba byla nahrazena zápisem 
v příslušném registru. Žalovaný však v době uzavření kupní 
smlouvy již nebyl vlastníkem předmětných akcií a podílové listy 
převedl na třetí osobu po uzavření sporné kupní smlouvy. 
Žalobce se tak na základě uzavřené kupní smlouvy nestal 
vlastníkem akcií a podílových listů, jelikož v případě převodu 
vlastnictví k zaknihovaným cenným papírům dochází k převodu 
vlastnického práva až okamžikem, kdy jsou připsány na jeho 
zákaznický účet vedený některým z účastníků centrálního 
depozitáře cenných papírů a nikoliv již účinností samotné 
smlouvy. 


Žalobce se u soudu domáhal toho, aby soud uložil žalovanému 
povinnost osobně se dostavit ke kterémukoliv subjektu, který 
má uzavřenou smlouvu o účastnictví v centrálním depozitáři 
cenných papírů se společností Centrální depozitář cenných 
papírů a.s. a podal příkaz k převodu zaknihovaných cenných 
papírů na žalobce. Soud prvního stupně a odvolací soud žalobě 
nevyhověly, když uzavřely, že sporná kupní smlouva je 
absolutně neplatná vzhledem ke skutečnosti, že prodávající 
nebyl a není vlastníkem předmětných akcií a podílových listů. 


Nejvyšší soud se však s názory těchto soudů neztotožnil a oba 
rozsudky zrušil. Nejvyšší soud oběma soudům vytknul, že na 
posuzovanou situaci pamatuje (na rozdíl od dřívější právní 
úpravy) výslovně ustanovení nového občanského zákoníku, 
konkrétně § 1760 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení 
skutečnost, že strana nebyla při uzavření smlouvy oprávněna 
nakládat s tím, co má být podle smlouvy plněno, sama o sobě 
neplatnost smlouvy nevyvolá. Sporná kupní smlouva tedy byla 
stále platná a prodávající byl povinen si vlastnické právo  
k předmětným akciím a podílovým listům zajistit. Sporná kupní 
smlouva by byla neplatná pouze, pokud by se ukázalo, že 
předmětné cenné papíry vůbec neexistují. Taková smlouva by 
byla absolutně neplatná pro počáteční nemožnost plnění. 
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