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Kancelář Rödl & Partner dosáhla i v letošním ročníku
prestižního žebříčku Právnická firma roku na příčku
nejvyšší. Stala se Právnickou firmou roku 2017
v daňovém právu. Podařilo se jí tak navázat na úspěchy
z předchozích let a pošesté za sebou byla vyhodnocena jako nejlepší kancelář v dané kategorii. Současně
byla oceněna jako velmi doporučovaná kancelář
v pracovním právu a doporučovaná kancelář v právu
obchodních společností a v oboru restrukturalizace
a insolvence.
V rámci skupiny Rödl & Partner zaujímá daňové právo
významné místo. Věnují se mu jak advokáti, tak
i daňoví poradci a ekonomové. Díky tomuto propojení může kancelář nabídnout svým klientům řešení
veškeré daňové problematiky komplexně, z právního
i ekonomicko-účetního hlediska.
„Ocenění, které je odrazem spokojenosti i důvěry
našich klientů a současně též uznáním ze strany našich
kolegů, si velice vážíme. Považujeme si hodnocení

Zdroj: archiv Rödl & Partner
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názvu, i ke změnám dalších zákonů, mezi nimi i ke
zmíněné změně zákoníku práce. Účinnost novel
nastává dnem 1. listopadu 2017.

Článek má za cíl upozornit na přijatou změnu v zákoníku
práce a některé změny v oblasti pracovnělékařských služeb,
které by zaměstnavatelé měli v dalším období, tj. po účinnosti shora uvedených novel zákonů, respektovat.
Změna zákoníku práce
Zleva Jakub Šotník, Monika Novotná, Petr Novotný


Zdroj: archiv Rödl & Partner

i v ostatních kategoriích, což je pro nás potvrzením
toho, že naši kolegové jsou špičkovými právníky nejen
v právu daňovém,“ nešetří slovy chvály Petr Novotný.
Právnická firma roku byla založena v roce 2008 po
vzoru zahraničních žebříčků (Chambers Global, PLC,
IFLR 1000, Legal 500), které mají v západním světě
tradici. V České republice ji vyhlašuje společnost
EPRAVO.CZ a letošní již desátý ročník se uskutečnil
pod záštitou ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta
Pelikána, Ph.D a České advokátní komory.

-jsv-

> Některé změny v oblasti
pracovnělékařských služeb
Eva Blechová, Rödl & Partner Praha

Úvodem
>	Trochu v pozadí očekávaných změn zákoníku práce
zůstala novelizace dalších zákonů, které se rovněž
významně dotýkají práv a povinností zaměstnanců
i zaměstnavatelů. Avizovaná a již v tisku a na seminářích probíraná velká novela zákoníku práce sice
nepřišla, respektive nepodařilo se ji pro velkou
řadu připomínek ani v parlamentních orgánech
projednat, nicméně k malé, ovšem důležité změně
zákoníku práce přece jen v roce 2017 dochází.
Přičinil se o to zákon č. 202/2017 Sb., zveřejněný
ve Sbírce zákonů dne 12. července 2017, kterým
došlo ke změně nejen zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů, ale i jak je uvedeno v jeho
2

Zákoník práce se mění ve dvou ustanoveních, a to konkrétně
v § 32 a v § 94.
Změna § 32 není rozsahem velká, tedy pokud jde o počet
změněných slov, je však z hlediska praxe i logiky zcela
odůvodněná. Zatímco dosud citované ustanovení ukládalo zaměstnavatelům povinnost zajistit, aby se fyzická
osoba podrobila vstupní lékařské prohlídce před uzavřením
pracovní smlouvy, od 1. listopadu 2017 musí tuto povinnost zaměstnavatelé splnit „před vznikem pracovního
poměru“. Jelikož podle § 36 zákoníku práce pracovní
poměr vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě
jako den nástupu do práce, bude napříště muset zaměstnanec doložit svoji zdravoní způsobilost k výkonu sjednané
práce lékařským posudkem ze vstupní lékařské prohlídky
„až“, respektive nejpozději při nástupu do práce, tedy před
začátkem jejího výkonu.
Pokud jde o změnu v § 94, konkrétně jeho odstavce 2, ta
spočívá v tom, že citované ustanovení již nevyjmenovává
situace, kdy musí zaměstnavatel zajistit pro zaměstnance
pracující v noci lékařské vyšetření, ale odkazuje nyní na
postup uvedený přímo v zákoně o specifických zdravotních službách, respektive v prováděcí vyhlášce k tomuto
zákonu, jejíž současné znění, zveřejněné pod č. 79/2013
Sb., je nyní rovněž připravováno, ale zatím ve Sbírce
zákonů nezveřejněno. Novelizovaná vyhláška má mimo
jiné vymezit pracovnělékařské prohlídky související s noční
prací a předpokládá se, že by měly být opakovány vždy po
dvou letech.
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Ze změn upravených zákonem o specifických zdravotních
službách je třeba upozornit na následující:
>	Dle dosavadního znění § 54 odst. 2 písm. b/ (tj. účinného do 31. října 2017) musel mít každý zaměstnavatel (bez ohledu na to, v jaké ze čtyř kategorií u něj
zaměstnanci práci konají) uzavřenu písemnou smlouvu
s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který pro
zaměstnavatele zajišťoval i ostatní součásti pracovnělékařských služeb dle § 53 odst. 1 cit. zákona
na rámec pracovnělékařských prohlídek. Těmito ostat-
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ními součástmi jsou zdravotní služby preventivní, jejichž
součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu
před pracovními úrazy nemocemi z povolání, školení
v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na
pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.

agenturní zaměstnanci před přidělením k práci k uživateli absolvovali pracovnělékařské prohlídky buď u smluvního poskytovatele agentury nebo u registrujícího lékaře
agenturního zaměstnance anebo po písemné dohodě
uzavřené agenturou a uživatelem ohledně dočasného
přidělení agenturních zaměstnanců u smluvního poskytovatele uživatele.

	Novela citovaného § 54 odst. 2 písm. b/ přináší od
1. listopadu 2017 pro zaměstnavatele, na jehož pracovišti jsou konány pouze práce kategorie první,
a nepředpokládá se tedy významné negativní působení
rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců a zaměstnanci
jsou vysílání k lékařským prohlídkám ke svým registrujícím poskytovatelům (takzvaným obvodním lékařům),
určité ulehčení. (Jen) tito zaměstnavatelé nebudou
muset již mít pro tyto ostatní součásti pracovnělékařské
služby uzavřenu zvláštní písemnou (trvalou) smlouvu
s poskytovatelem, ale budou je moci zajišťovat – bude-li
to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců
– poskytovatelem pracovnělékařských služeb, s nímž
pro konkrétní službu uzavřou smlouvu vždy ad hoc.
Přitom tato smlouva nemusí být písemná.

P odle našich zkušeností však této nové právní úpravě již
dnes odpovídá častá praxe, když v řadě smluv agentur
práce se zaměstnavateli jakožto uživateli přidělovaných agenturních zaměstnanců bývá sjednáváno, že
agenturní zaměstnanci absolvují vstupní a jiné pracovnělékařské prohlídky právě u smluvního poskytovatele
(závodního lékaře) uživatele, a to na náklady agentury.
Důvod pro tuto praxi (a novou právní úpravu) je i v tom,
že právě poskytovatel pracovnělékařských služeb uživatele je seznámen s podmínkami na pracovišti a riziky
souvisejícími s výkonem práce u uživatele, a může tak
lépe posoudit, zda je agenturní zaměstnanec zdravotně
způsobilý s ohledem na podmínky práce u uživatele.

>	Změny nastávají i v oblasti úhrady za vstupní lékařskou prohlídku. Dosavadní § 59 odst. 2 zákona (do
31. října 2017) stanoví, že vstupní lékařskou prohlídku
hradí uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel mu výdaj
za ni uhradí v případě, že tohoto uchazeče přijme do
pracovněprávního vztahu, ledaže mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem dojde k jiné dohodě. Tedy dosavadní
znění cit. ustanovení umožňuje, aby se zaměstnanec
a zaměstnavatel dohodli i tak, že zaměstnavatel výdaj
na vstupní lékařskou prohlídku zaměstnanci neuhradí
vůbec anebo jen v limitované výši.
 ové znění § 59 odstavce 2 tuto možnost dohody
N
o neuhrazení výdaje na vstupní lékařskou prohlídku
zaměstnavatelem vylučuje a výslovně stanoví, že
uzavře-li zaměstnavatel s uchazečem pracovněprávní
vztah, je povinen mu tento výdaj vždy uhradit, a to
v plné výši a bez ohledu na to, zda uchazeč/zaměstnanec absolvoval vstupní lékařskou prohlídku u smluvního poskytovatele (závodního lékaře) nebo u svého
registrujícího poskytovatele (obvodního lékaře). Naopak
cit. novelizované ustanovení umožňuje, aby zaměstnavatel s uchazečem uzavřel dohodu o tom, že mu uhradí
výdaj na vstupní lékařskou prohlídku i v případě, že
s uchazečem žádný pracovněprávní vztah neuzavře.
Rovněž tak citované ustanovení výslovně stanoví, že
výdaje na vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti k práci v noci, vždy hradí
případný zaměstnavatel (tedy i v případě, že s uchazečem neuzavře žádný pracovněprávní vztah).
>	Nová je od 1. listopadu 2017 rovněž úprava pracovnělékařských prohlídek u agenturních zaměstnanců. Nové
ustanovení § 54 odst. 5 zákona výslovně umožňuje, aby

>	Za zmínku stojí i zpřesňující úprava lékařských posudků,
resp. jejich závěrů v § 43 zákona. Předně se v odst. 4
stanoví, že posudkový závěr, že posuzovaná osoba je
zdravotně nezpůsobilá, je možný pouze v případě
vstupní lékařské prohlídky. V ostatních případech
(tj. periodických či mimořádných prohlídek) může být
negativní posudkový závěr pouze takový, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní
způsobilost vykonávat dosavadní práci, neboť výkon
této práce by vážně ohrozil její zdraví. Cit. ustanovení
rovněž definuje, co se rozumí „dlouhodobým pozbytím
zdravotní způsobilosti“, a to jako nepříznivý zdravotní
stav, který zaměstnance vylučuje z vykonávání dosavadní práce déle než 180 dnů, nebo je předpoklad, že
bude trvat déle než 180 dnů.
	V závěru lékařského posudku pro účely pracovněprávních vztahů při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k práci (dle § 52 odst. 5 zákona) pak musí být
rozhodnuto o tom, zda důvodem zjištěné nemoci,
pro kterou zaměstnanec dlouhodobě ztratil zdravotní
způsobilost k práci, je pracovní úraz nebo uznaná
nemoc z povolání (je-li taková skutečnost zřejmá již při
vydání tohoto posudku), anebo obecné onemocnění.
Tím pak bude dán důvod pro příp. převedení zaměstnance na jinou, pro něj vhodnou práci (dle § 41 odst. 1
písm. b/ zákoníku práce), anebo pro ukončení pracovního poměru zaměstnance zaměstnavatelem podle
§ 52 zákoníku práce, a to buď podle jeho písm. d/
(s nárokem na 12měsíční odstupné) nebo písm. e/ (bez
odstupného).
>	Do účinnosti novely zákona o specifických zdravotních
službách je přislíbena i novela prováděcí vyhlášky, dnes
platné pod č. 79/2013 Sb., která by měla mj. vymezit
pracovnělékařské prohlídky související s noční prací,
3
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postupy při zajišťování lékařských prohlídek a jejich
provádění, upřesnit některé podmínky zdravotní
způsobilosti, stanovit náležitosti potvrzení o provedení
výstupní prohlídky nebo důvody, pro které se nevyžaduje výpis ze zdravotní dokumentace nebo potvrzení
o nezměněném zdravotním stavu pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti.
Závěrem jen dodávám, že případné sankce za nedodržení pravidel stanovených zákoníkem práce ani zákonem
o specifických zdravotních službách nebyly zmírněny či
zrušeny a stále trvají.

Kontakt pro další informace:

JUDr. Eva Blechová
advokátka
Associate Partner
Tel.:
+420 236 163 710
E-mail: eva.blechova@roedl.com

> Kdy vzniká nárok na
odpočet DPH u osobních
automobilů v podnikání
Milan Mareš, Rödl & Partner Brno

Úvodem
>	Upozorňujeme na některé souvislosti v problematice odpočtu daně z přidané hodnoty (dále
jen „DPH“) u osobních automobilů používaných
v podnikání.

Nejprve krátce k tomu, kdy má plátce nárok na odpočet DPH
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého
zdanitelného plnění, které použije v rámci svých ekonomických činností výhradně pro uskutečňování těchto
plnění:
>	dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění
v tuzemsku
4
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>	plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet
daně s místem plnění v tuzemsku
>	plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by
měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila
s místem plnění v tuzemsku
>	plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až
u) a y) ZDPH a v § 55 ZDPH s místem plnění ve třetí
zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena
s vývozem zboží, nebo
>	plnění uvedených v § 13 odst. 9 písm. a), b), d) a e)
ZDPH a v § 14 odst. 5 ZDPH
>	rozhlasového nebo televizního vysílání prováděného
provozovateli vysílání ze zákona
Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely,
které zakládají nárok na odpočet daně, tak pro jiné účely,
je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v části
připadající na použití s nárokem na odpočet daně
(dále jen „odpočet daně v částečné výši“), pokud zákon
nestanoví jinak.
Pro určení rozsahu použití se použije ekonomicky
zdůvodnitelné kritérium.
Souběh zdanitelného plnění a plnění, které není
předmětem daně
Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých
ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisející,
má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro jeho ekonomické činnosti.
Možnost uplatnění nároku na odpočet daně v plné výši
V případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování svých ekonomických činností, které plátce
použije zčásti rovněž pro účely s nimi nesouvisející, si plátce
může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v plné výši.
Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije pro
účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi, se poté
považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo
za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a). Postup
podle tohoto odstavce nelze uplatnit v případě dlouhodobého majetku. Obdobně se postupuje v případě
přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování
činností, které jsou předmětem daně, které plátce použije
zčásti rovněž pro účely činností, které předmětem daně
nejsou.
Ilustrativní příklad
Zaměstnavatel umožňuje svým zaměstnancům používat
bezplatně služební vozidlo i pro soukromé účely. Použije-li
zaměstnanec tento automobil pro soukromé účely, bude
třeba nějakým způsobem zkontrolovat uplatněný nárok
na odpočet ve vztahu k veškerým vzniklým nákladům,
potažmo výdajům.
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Nejprve odskok na pokyn GFŘ k jednotnému postupu při
uplatňování zákona o daních z příjmů: Při využívání motorového vozidla, které je zahrnuto v obchodním majetku poplatníka nebo v nájmu, jak pro služební, tak i pro soukromé
účely zaměstnanců, se neuplatňuje režim poměrné výše
výdajů. Přitom výdaje za pohonné hmoty jsou daňovým
výdajem pouze při použití vozidla pro služební účely.
Jinak řečeno, přidaňuje-li zaměstnanec 1 procento z pořizovací hodnoty automobilu k základu daně (mzdě či platu),
výdaje na provoz vozidla se nekrátí, s výjimkou nákladů na
pohonné hmoty.
Náklady na pohonné hmoty použité při soukromých jízdách
jsou tedy vždy daňově neuznatelné. Ruku v ruce s tímto
jde i nutnost snížit nárok na odpočet DPH o část, která se
vztahuje k soukromým jízdám.
Jak tedy o tomto účtovat? Jak uvedeno výše, máme dvě
možnosti:
a)	Zaúčtujeme fakturu za pohonné hmoty v plné výši
s plným nárokem na odpočet daně. Po zjištění stavu
soukromě ujetých kilometrů pak vystavíme daňový
doklad podle ustanovení § 32 ZDPH. Zde zvláště
upozorňujeme na nutnost vykázání výnosů a nákladů
ve stejném zdaňovacím období;
b)	Při účtování přijatého dokladu rovnou zkrátíme nárok
na odpočet DPH, a to podle poměru buď zjištěného
nebo odhadnutého.
Určení poměrného koeficientu
Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako
součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění,
u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné
výši, a podílu použití tohoto plnění pro činnosti plátce, které
jsou předmětem daně, a podílu použití pro ekonomické
činnosti plátce (dále jen „poměrný koeficient“). Poměrný
koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na
celé procento nahoru.
Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši
poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití,
stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení
kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na odpočet
daně a tento nárok uplatnil, plátce do hodnoty poměrného
koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své činnosti, které jsou předmětem daně,
a pro své ekonomické činnosti v příslušném roce. Odchyluje-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného
použití od poměrného koeficientu stanoveného odhadem
o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu
daně se opraví. Je-li vypočtená částka opravy kladná, je
plátce oprávněn výši uplatněného odpočtu daně opravit,
je-li záporná, je plátce povinen výši uplatněného odpočtu
daně opravit. Opravu plátce provede za poslední zdaňo-
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vací období kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění
zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet
daně, jehož se oprava týká.
DPH u provozních nákladů kromě PHM
Dalším úskalím je správní praxe, kdy se rozchází režim DPH
a daně z příjmů. Jak jsme uvedli výše, lze u takzvaných přidaňovaných aut účtovat o nákladech ve výši 100 procent, tj.
bez použití poměrné výše. Toto ovšem neplatí pro DPH.
U DPH je nutno poměrnou výši zohlednit, to znamená, že
krátím svůj nárok na odpočet DPH. Nicméně, neuplatněná
výše DPH je daňově uznatelným nákladem (za splnění ostatních podmínek typu věcné a časové souvislosti).
Vyrovnání odpočtu daně
Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku
před jeho použitím, např. zásob, s výjimkou dlouhodobého
majetku, podléhá vyrovnání, pokud ve lhůtě pro uplatnění
nároku na odpočet daně podle § 73 odst. 3 plátce tento
majetek použije v rámci svých ekonomických činností pro
jiné účely, než které zohlednil při uplatnění původního
odpočtu daně.
Jak je to u dlouhodobého majetku?
Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud v některém
z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl
původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu
použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na
odpočet daně.
Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení
dlouhodobého majetku nárok na odpočet daně neměl,
protože daný majetek byl původně určený k použití v rámci
ekonomických činností plátce pro účely, které nezakládají
nárok na odpočet daně.
Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro
úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání se skutečnostmi,
které plátce zohlednil při uplatnění původního odpočtu
daně nebo při pořízení tohoto majetku, pokud nárok na
odpočet daně neměl.
Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet
kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek
pořízen. V případě staveb, jednotek a jejich technického
zhodnocení a v případě pozemků se lhůta pro úpravu
odpočtu daně prodlužuje na 10 let.
Stručně lze tento postup vysvětlit tak, že si v případě dlouhodobého majetku každý rok nároku na odpočet DPH
musím „odbydlet“. Pozor: Pro účely úpravy odpočtu daně
se technické zhodnocení považuje za samostatný dlouhodobý majetek.
5
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Závěrem
Zákon o DPH stanovuje pro pořizovaný dlouhodobý majetek
jiná pravidla než pro provozní výdaje. Z toho plyne i jiný
způsob uplatňování.
V případě Vašich dalších dotazů Vám jsme rádi k dispozici.

Kontakt pro další informace:
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skutečnost přitom Informace GFŘ neuvádí). V situaci, kdy
poskytovatelem služeb je právnická osoba, jsou předmětem
daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým
majetkem.
Přijímá-li poplatník za služby poskytované prostřednictvím
internetových platforem platby v hotovosti, platební kartou
nebo jiným obdobným způsobem, je povinen tyto tržby
evidovat dle zákona o evidenci tržeb a zároveň je povinen
umístit informační oznámení o evidenci tržeb na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny evidované služby.
Informace GFŘ k projektu výzkumu a vývoje
jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu
na podporu výzkumu a vývoje

Ing. Milan Mareš
daňový poradce
Associate Partner
Tel.:
+420 530 300 570
E-mail: milan.mares@roedl.com

>	Legislativa
Martina Šotníková, Jana Vejrová
Rödl & Partner Praha
Informace k daňovému posouzení povinností
poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)
Finanční správa zveřejnila souhrnnou informaci týkající se
daňových povinností poskytovatelů ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb).
Pro účely daně z přidané hodnoty jsou služby ubytování
poskytované prostřednictvím internetových platforem
v zásadě považovány za ubytovací služby, nikoli za nájem.
Zprostředkující společnost (např. Airbnb) i osoba poskytující
ubytovací služby jsou považovány za osoby povinné k dani,
neboť uskutečňují ekonomickou (soustavnou) činnost. Není
přitom rozhodující, zda poskytovatel ubytování disponuje
živnostenským oprávněním či nikoliv. Dosáhne-li poskytovatel ubytování za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců příjmy ve výši 1
milionu Kč, je povinen se registrovat jako plátce DPH.
U fyzických osob, které poskytují ubytování prostřednictvím
internetových platforem, podléhají příjmy z této činnosti
dani z příjmů ze samostatné činnosti, nikoliv z pronájmu.
Poskytovatel může oproti vykázaným příjmům uplatnit
výdajový paušál. Pokud vlastní živnostenské oprávnění,
činí paušál 60 procent z příjmů. Nevlastní-li živnostenské
oprávnění, lze uplatnit výdajový paušál pouze ve výši 40
procent z příjmů. Příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění (tuto
6

Z důvodu zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků vydalo GFŘ v září 2017 informaci týkající se uplatnění
odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.
Předpokladem pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu
a vývoje je existence projektu výzkumu a vývoje, tedy dokumentu schváleného před zahájením jeho řešení, ve kterém
je vymezena činnost výzkumu a vývoje. Existence dokumentu ještě před zahájením řešení projektu byla opakovaně řešena v soudních rozhodnutích, např. č.j. 7 Afs
261/2016-20 ze dne 27.04.2017 a v nejnovějším rozhodnutí č.j. 52 Af 18/2016-126 ze dne 03.07.2017. Z ustálené judikatury vyplývá, že projekt je dokument písemný,
základní, ucelený, cíleně a vědomě utvořený, který má být
následně poplatníkem realizován.
Obecně platí, že důkazní břemeno za účelem prokázání
oprávněnosti uplatnění odpočtu je na straně poplatníka.
Pokud poplatník na základě předložených důkazních
prostředků neprokáže splnění všech zákonných náležitostí
projektu, tedy neprokáže, že projekt byl zpracován před
zahájením řešení projektu, nebo projekt nebude obsahovat
všechny náležitosti uvedené v § 34c zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, správce daně uplatněný odpočet
vyloučí ze základu daně v plné výši. V takové situaci již dle
GFŘ není správce daně povinen zabývat se věcnou náplní
činností ve výzkumu a vývoji, neposuzuje prvek novosti
ani technickou nejistotu, nemá povinnost ustanovit znalce
a v případě, že poplatník předloží znalecký posudek, není
k němu správce daně povinen přihlédnout.

> Daně krátce
Upřesnění podmínek pro vyslání zaměstnanců
do Rakouska
Dochází ke změně podmínek vysílání zaměstnanců
v oblasti přepravy zboží do Rakouska. Nově zaměstnavatel podává pro své mobilní pracovníky (řidiče)
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paušální hlášení na dobu šesti měsíců a odpadá
nutnost rozhodování o provedení obvyklého, rámcového či kolektivního hlášení. Zavádí se nový formulář,
takzvané ohlášení vyslání, který je s dokladem o sociálním pojištění (A1) nutno mít připravený již od vstupu
na území Rakouska. Spolu s tím je potřeba mít ve vozidle
k dispozici pracovní smlouvu nebo zaměstnanecký list
a záznamy o pracovní době. U ostatních mzdových
dokladů dochází k jistému změkčení pravidel, neboť
v případě kontroly musí být předloženy do čtrnácti dnů
od konce měsíce, ve kterém ke kontrole došlo. Změny
jsou platné od 1. června 2017.
Bilaterální dohoda o výměně Zpráv (CAA CbCR)
Příslušné orgány České republiky a Spojených států
amerických podepsaly prováděcí technickou dohodu
ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Dokument
stanovuje konkrétní postupy a podmínky spolupráce
daňových správ v návaznosti na zavedení zpráv podle
jednotlivých zemí (Country-by-country reporting).

Kontakt pro další informace:

Ing. Martina Šotníková
daňová poradkyně
Senior Associate
Tel.:
+420 236 163 237
E-mail: martina.sotnikova@roedl.com

Ing. Jana Vejrová
daňová poradkyně
Tel.:
+420 236 163 262
E-mail: jana.vejrova@roedl.com
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> Judikatura
Jakub Šotník, Rödl & Partner Praha
Nárok na odpočet DPH v případě vyvolané investice
Soukromý investor nabyl pozemky v Bulharsku nacházející
se v rekreačním středisku, aby na nich vystavěl apartmány
určené pro sezónní bydlení. V této souvislosti uzavřel smlouvu
s obcí, podle které měl bezúplatně zrekonstruovat čistírnu
odpadních vod (dále jen ČOV), na kterou by následně napojil
také jím plánované apartmány. Ze znaleckého posudku
přitom vyplývalo, že bez rekonstrukce by nebylo možné
z kapacitních důvodů apartmány k této ČOV připojit.
Daňová správa však soukromému investorovi nepřiznala
nárok na odpočet DPH uplatňovaný v souvislosti s touto
rekonstrukcí. Případ se nakonec dostal až k bulharskému
Nejvyššímu správnímu soudu, který se obrátil na Soudní
dvůr EU s několika dotazy. Zejména se dotázal, zda nároku
na odpočet nebrání skutečnost, že se jedná o rekonstrukci
nemovitosti, která je ve vlastnictví třetí osoby, a nikoli
soukromého investora. Dále bulharský Nejvyšší správní soud
položil otázku, zda nároku na odpočet nebrání skutečnost,
že soukromý investor zajistil rekonstrukční práce na ČOV
jejímu vlastníkovi bezúplatně. V neposlední řadě se bulharský
Nejvyšší správní soud zeptal, zda nároku na odpočet nebrání
skutečnost, že zrekonstruovaná nemovitost bude následně
využívána nejen jejím vlastníkem, ale také soukromým investorem, který na ni napojí plánované apartmány.
Soudní dvůr EU v zásadě přiznal soukromému investorovi
nárok na odpočet DPH, když konstatoval, že pokud by nebyla
provedena rekonstrukce ČOV, nebylo by k ní možné připojit
plánované apartmány. V tomto ohledu byla rekonstrukce
ČOV nezbytná pro realizaci podnikatelského plánu soukromého investora a jeho ekonomickou činnost. Soudní dvůr
EU současně odmítl argument, podle kterého nelze přiznat
nárok na odpočet na straně soukromého investora, pokud
má z této rekonstrukce prospěch také samotný vlastník
ČOV.
V této souvislosti Soudní dvůr EU připomněl, že cílem systému
odpočtů je sejmout z podnikatele zatížení DPH, která je
splatná nebo byla zaplacena v rámci všech jeho ekonomických činností. Pro přiznání nároku na odpočet je však
nezbytné, aby existovala přímá a bezprostřední souvislost
mezi konkrétním plněním na vstupu a jedním nebo několika plněními na výstupu, jež zakládají nárok na odpočet. Pro
přiznání nároku na odpočet je dle Soudního dvora EU dostačující také existence nepřímé souvislosti. V takovém případě
však přijatá plnění musí vstupovat do ceny výrobků nebo
služeb, které plátce následně dodává dalším osobám.
Zároveň Soudní dvůr EU zdůraznil, že je v obdobných případech třeba zkoumat, zda se rekonstrukce uskutečnila pouze
v takovém rozsahu, který je nezbytný k připojení pláno7
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vaných apartmánů k ČOV, nebo zda rekonstrukce svým
rozsahem tento rámec nezbytnosti překročila. V posledně
uvedeném případě by došlo k částečnému narušení přímé
a bezprostřední souvislosti mezi rekonstrukcí ČOV a napojením plánovaných apartmánů, což by mělo za následek, že
by byl plátci přiznán nárok na odpočet pouze v poměrné
výši odpovídající nezbytnému rozsahu rekonstrukce.

Kontakt pro další informace:
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v ykazování nerozděleného zisku a ztráty minulých let
vykazování časového rozlišení
odpisování goodwillu
vykazování výsledků (výzkumu a) vývoje
výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích)
oceňování majetku reálnou hodnotou
oceňování a vykazování derivátů

Níže Vám jednotlivé zásadní změny krátce představíme.
Zdůrazněme, že článek je dále koncipován s předpokladem,
že navrhované změny budou schváleny ve stavu, jak jsou
navrhovány.
Vykazování nerozděleného zisku a ztráty minulých
let

Mgr. Jakub Šotník
advokát
Senior Associate
Tel.:
+420 236 163 210
E-mail: jakub.sotnik@roedl.com

> Dočkáme se dalších změn
v účetnictví?

Určitě jste se s tím již setkali. Účetní jednotka v jednom
období vykáže zisk, v dalším hospodaří se ztrátou a poté opět
se ziskem. Struktura vlastního kapitálu účetní jednotky pak
může vypadat tak, že jsou vykázány odděleně jak neuhrazená ztráta, tak i nerozdělený zisk minulých let. Takový stav
by již od roku 2018 neměl nastat, neboť v souladu s novým
§ 15a bude v účetní závěrce obsažen pouze jeden řádek
„A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“, ve kterém se budou zisky a ztráty minulých
let vzájemně eliminovat (sčítat).
Vykazování časového rozlišení

Ladislav Čížek, Radim Botek, Rödl & Partner Praha

Úvodem
>	Nechali jste si v roce 2016 přenastavit účetní software v reakci na novelu účinnou od 1. ledna 2016?
Vězte, že od 1. ledna 2018 mohou přijít další
změny…

V legislativním procesu se aktuálně nachází novela vyhlášky
500/2002 Sb.1 Novelu vyhlášky si „vyžádala“ transpozice
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU.
Jde o tutéž směrnici, v důsledku které došlo s účinností
od 1. ledna 2016 k relativně rozsáhlé novele zákona o účetnictví a navazujících vyhlášek. Možná si kladete otázku,
proč se jedna směrnice transponuje do české účetní legislativy dvakrát. Je tomu tak proto, že v rámci novely účinné od
roku 2016 byla transponována pouze obligatorní (povinná)
ustanovení, zatímco nyní se transponují ustanovení fakultativní (dobrovolná). Co by se tedy mohlo od 1. ledna 2018
změnit? Kromě technických a ryze nevýznamných úprav jde
především o:

Už řadu let jsme zvyklí v českých statutárních výkazech
hledat časové rozlišení jako poslední část rozvahy, tedy
například u aktiv v částech „D“. Od roku 2018 bude alternativně připouštěna i druhá varianta a časové rozlišení bude
možné vykazovat v rámci pohledávek, respektive závazků.
Tuto možnost vykazování časového rozlišení nově zavádí
§ 3 a § 13 odstavec 1 navrhovaného znění vyhlášky. Je
třeba zdůraznit, že účetní jednotka si bude muset zvolit jen
jednu variantu, ve které části rozvahy bude časové rozlišení
vykazovat. Současně bude muset být vykazování aktivního
a pasivního časového rozlišení vzájemně konzistentní, tedy
aktivní i pasivní časové rozlišení bude buď vždy v samostatné části „D“ nebo v pohledávkách/závazcích. Obsahově se náplň jednotlivých položek ani metody účtování
o časovém rozlišení nemění.
Schematicky lze předmětnou část aktivní strany rozvahy
zobrazit například takto:

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

1

Zdroj: archiv Rödl & Partner
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Navrhovaná možnost volby může přinést komplikace při
vyhodnocování například bankovních kovenantů a jiných
ukazatelů odvozených z rozvahy. S navrhovaným alternativním řešením bude nutné v prováděcím předpise upřesnit
problematiku kurzových rozdílů. Zákon o účetnictví (dále
též ZoÚ) v § 24 odstavci 6 písm. b) totiž říká, že k rozvahovému dni je nutné přecenit závěrkovým kurzem ten majetek
(a závazky), který je uveden v § 4 odstavci 12 zákona. Jde
tak mimo jiné o pohledávky a závazky, pokud jsou vyjád-
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řeny v cizí měně. Doposud tak nevznikal přímo problém
s přeceněním například nákladů příštích období, neboť
v pojetí zákona o účetnictví se explicitně nejednalo o pohledávku, ale o časové rozlišení (přechodný účet aktiv). Pro
přecenění nákladů příštích období ani neexistují silné argumenty, neboť zde není účetní jednotka ve většině případů
vystavena jakémukoliv kurzovému riziku. Typicky byla totiž
transakce vztahující se k následujícímu účetnímu období již
zaplacena při určitém kurzu, a není tedy již relevantní, jaký
bude aktuální kurz v čase poskytnutí služby.
Pokud se ale účetní jednotka rozhodne vykazovat náklady
příštích období v rámci pohledávek, což je novinka, kterou
právě připouští nový § 13 vyhlášky, potom je při dosavadním
znění takový náklad příštího období možno vykládat i jako
pohledávku a v souladu s § 4 odstavcem 12 zákona o účetnictví mít tendenci jej přecenit.
Odpisování goodwillu
Podle současné právní úpravy se goodwill účetně odpisuje
rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu (od rozhodného dne přeměny) do nákladů,
respektive v případě záporného goodwillu do výnosů.
Účetní jednotka může rozhodnout o době „životnosti“
goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců;
takové rozhodnutí však musí odůvodnit v příloze k účetní
závěrce. Formulace „nejpozději do 60 měsíců“ naznačuje,
že goodwill je možné odpisovat i rychleji. Nová úprava je
přesnější. Podle ní může účetní jednotka odpisovat goodwill2 v rozmezí 60 až 120 měsíců. Přitom déle než 60
měsíců může účetní jednotka goodwill odpisovat pouze
tehdy, pokud dobu použitelnosti goodwillu „nelze odhadnout“.
V horní hranici doby odpisování se tak prakticky příliš
mnoho nemění, a připravované změny lze označit za
zpřesňující/formulační. Naopak spodní hranice odpisování
goodwillu již nebude moci být nižší než zmiňovaných 60
měsíců.
Kromě uvedeného zpřesnění odpisování goodwillu § 6
odstavce 3 písm. c) vyhlášky nově výslovně stanoví, že
neodepsaná část (záporného) goodwillu k nabytému
majetku se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky
dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku.
Vykazování výsledků (výzkumu a) vývoje
Výzkum, tedy původní a plánované zkoumání prováděné
s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky
a vědomosti, a vývoj, tedy použití výsledků výzkumu nebo
jiných poznatků k navrhování nebo konstrukci nových nebo
podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků,
postupů, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo
2

resp. nehmotné výsledky výzkumu
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použití, jsou vždy, co se týče jejich vykazování v účetnictví
společnosti, velmi diskutovanými položkami, které se ne
vždy nakonec v bilanci společnosti objeví.
Novelizované znění vyhlášky v § 6 odstavci 1 zcela vypustilo pojem výsledků výzkumu, a takové aktivum již proto
nebude možné v rozvaze identifikovat. U výsledků vývoje se
nic nemění. V odůvodnění novely vyhlášky se lze dočíst, že
k tomuto kroku bylo přistoupeno s ohledem na tu skutečnost, že nehmotné výsledky výzkumu nesplňují kritéria pro
uznání v rámci dlouhodobého nehmotného majetku. Vcelku
překvapivé zdůvodnění, vezmeme-li v úvahu, že právě definice „dlouhodobých nehmotných aktiv“, (a nejen jich)
v české legislativě zcela chybí, přestože po ní odborná veřejnost dlouhodobě volá... Zdůvodnění trochu „pokulhává“,
nicméně skutečnost je taková, že nové výsledky výzkumu
od roku 2018 v rozvaze již nenalezneme. V základním principu tak dochází ke sladění přístupu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).
Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích)
Změna v úpravě výkazu cash flow není nikterak zásadní.
Vyhláška v původním znění opomněla stanovit povinnost
sestavovat výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) i za
srovnatelné (minulé) účetní období. Většina účetních jednotek,
které přehled o peněžních tocích za rok 2016 sestavovala ať
už dobrovolně či povinně, jej nicméně „automaticky“ sestavila
i za srovnatelné účetní období. Novela vyhlášky tak úpravou
§ 4 odstavce 5 spíše odstraňuje vzniklý legislativní nedostatek
bez významného vlivu na praxi účetních jednotek.
Oceňování majetku reálnou hodnotou
Dosavadní právní úprava nedávala jednoznačnou odpověď
na otázku, jak oceňovat reálnou hodnotou v případě změny
kategorie účetní jednotky. Nutno dodat, že zatím změna
kategorie účetní jednotky nemohla nastat, a tak novela
napravuje tento nedostatek relativně včas.
Mikro účetní jednotky nemohou podle § 27 odstavce 7
zákona oceňovat majetek a závazky reálnou hodnotou.
Naopak malé, střední a velké účetní jednotky oceňování
majetku a závazků reálnou hodnotou musí pro určité typy
majetku a závazků povinně používat. Jak se ale zachovat
v případě změny kategorie účetní jednotky? V návrhu
novely vyhlášky jsou aktuálně dvě možné varianty. Která
varianta bude nakonec zvolena, není zatím zřejmé.
V první variantě je navrženo, aby účetní jednotka, která
změnila svou velikostní kategorii (lhostejno jakým směrem),
oceňovala doposud nabytý majetek a závazky reálnou
hodnotou tak, jak takové oceňování započala. Jinými slovy,
pokud například malá účetní jednotka oceňovala cenné
papíry reálnou hodnotou a z nějakého důvodu se nově
stala mikro účetní jednotkou, potom až do úplného vyřazení těchto cenných papírů by pokračovala v oceňování
reálnou hodnotou. Nově zařazené cenné papíry by ovšem
10
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oceňovala na bázi pořizovací ceny s ohledem na tu skutečnost, že mikro účetní jednotky reálnou hodnotou neoceňují. Teoreticky by tak mohla nastat situace, kdy na jednom
řádku rozvahy budou kombinace dvou způsobů oceňování.
Vhodnost volby této varianty je přinejmenším diskutabilní.
Druhá varianta počítá s přesně opačnou možností, a sice že
by se způsob ocenění měnil striktně v závislosti na velikostní
kategorii účetní jednotky. Pokud by malá účetní jednotka
oceňovala cenné papíry reálnou hodnotou a z nějakého
důvodu se nově stala mikro účetní jednotkou, potom by
tyto cenné papíry nadále oceňovala v zůstatkové ceně,
dosavadní přecenění na reálnou hodnotu by eliminovala
proti jinému výsledku hospodaření.
Oceňování a vykazování derivátů
Současné znění „podnikatelské“ vyhlášky3 se v oblasti
finančních nástrojů, respektive derivátů, odkazuje
na vyhlášku pro banky4 (viz například § 52 odst. 8 a § 53
odst. 3 „podnikatelské“ vyhlášky). Dnešní právní úprava
finančních nástrojů, respektive derivátů, v „bankovní“
vyhlášce téměř plně převzala mezinárodní účetní standard
IAS 39 – Finanční nástroje: účtování a oceňování (dále též
IAS 39), byť se na něj přímo neodkazuje. Jinými slovy účtování o finančních nástrojích (derivátech) a jejich oceňování
v účetnictví podnikatelů aktuálně vychází z IAS 39.
IAS 39 bude s účinností od 1. ledna 2018 nahrazen
Mezinárodním standardem účetního výkaznictví IFRS 9
– Finanční nástroje (dále též IFRS 9). Na tuto změnu reaguje
i „bankovní“ vyhláška. Návrh její novelizace počítá s tím, že
bude zcela vypuštěna vlastní úprava zachycování finančních
nástrojů (derivátů), jejich oceňování a uvádění informací o nich
a namísto toho se bankovní vyhláška plně odkáže na IFRS 9.
Výše uvedené by vedlo k původně nechtěnému stavu, kdy
by i podnikatelé museli finanční nástroje, respektive deriváty
vykazovat podle IFRS 9. Proto návrh novely „podnikatelské“
vyhlášky zavádí nový § 3 odstavec 10, který říká, že pro
vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech
a operacích s nimi v příloze k účetní závěrce se použije ustanovení „bankovní“ vyhlášky ve znění účinném k 31. prosinci
2017.5 Současně se aktuální znění § 52 a § 53 „podnikatelské“ vyhlášky upravující oblast derivátů zcela ruší. Účetní
jednotky účtující podle „podnikatelské“ vyhlášky tak budou
finanční nástroje (deriváty) vykazovat i nadále podle principů
IAS 39, tak jako tomu bylo doposud.
Pro účetní jednotky účtující podle „podnikatelské“ vyhlášky
se tak prakticky nic nezmění, jen případné dohledávání
konkrétních ustanovení, podle kterých je třeba účtovat,
 yhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro
V
podnikatele
Vyhláška č. 501/2002 Sb., prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné
finanční instituce
5
 To jinými slovy znamená též aplikaci českého účetního standardu 110 ve znění
účinném k 31.12.2017.
3
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vykazovat a zveřejňovat, bude komplikovanější než
doposud. Platná vyhláška se totiž bude odkazovat na již
neplatnou vyhlášku.
Je škoda, že tato oblast, která je jednou z nejnáročnějších
pro malé a střední účetní jednotky, zůstane i nadále bez
jednodušší, samostatné, vlastní, transparentní úpravy ve
vyhlášce 500/2002, případně v českých účetních standardech.
Zdroj: archiv Rödl & Partner

Ostatní změny
Ostatní změny v navrhovaném znění vyhlášky mají spíše
technicko-legislativní charakter. Za zmínku ovšem stojí
změna užívaného pojmového aparátu, který se projeví
i v každé sestavené rozvaze. Doposud totiž bylo zvykem
rozdělovat aktivní část rozvahy na:

Tým Rödl & Partner ve složení Ivan Brož, Roman Burnus,
Jakub Štefáček, Václav Štefan, Jan Pavlík, Martin Kabyl,
Tomáš Dušek, Marek Novák a Šimon Ilyk bohužel nepotvrdil loňský úspěch v podobě vynikajícího třetího místa,
ovšem sportovní výsledek není v tomto případě primárním
smyslem akce.

>	pohledávky za upsaný vlastní kapitál
>	dlouhodobý majetek
>	oběžná aktiva
>	časové rozlišení

Díky všem partnerům se podařilo vybrat částku ve výši
téměř 900 tisíc a přispět tak na činnost Domova Sue Ryder,
ústavu poskytujícího sociální služby seniorům, kteří potřebují z důvodu nemoci či vysokého věku pomoc druhých.

Kromě již popsané volby vykázání časového rozlišení zavádí
popisovaná novela vyhlášky i nový název pro sumární
položku „dlouhodobý majetek“. Tato položka se nově
bude nazývat „Stálá aktiva“ a bude tak pojmově tvořit
protipól k položce „Oběžná aktiva“.

Více: http://www.sue-ryder.cz/

Legislativní vývoj pro Vás budeme i nadále sledovat
a průběžně Vás budeme informovat.

Kontakt pro další informace:

Ing. Radim Botek
auditor
Associate Partner
Tel.:
+420 236 163 311
E-mail: radim.botek@roedl.com

> Rödl & Partner hrál kopanou
a podpořil seniory
Jana Švédová, Rödl & Partner Praha
Fotbalový tým Rödl & Partner se jako již tradičně zúčastnil 9.
ročníku charitativního fotbalového turnaje Sue Ryder Charity
Cup, který se za účasti 30 týmů uskutečnil i v letošním roce
na strahovském stadionu.

>	Akce / Připravujeme pro Vás:
listopad–prosinec 2017
Listopad
Implementace požadavků GDPR jako přelom v ochraně
osobních údajů – první zkušenosti
1. listopad 2017, konferenční sál Rödl & Partner Brno
Přednáší: František Geršl, Markéta Slavičínská
Pořádá: Rödl & Partner
Online přihláška: http://www.roedl.cz/www/seminar/
index.php?id=107
Zaměstnávání cizinců
8. listopad 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší:	Regina Huntley, Thomas Britz, Alena Spilková,
Roman Burnus, Kateřina Jordanovová
Pořádá: Rödl & Partner
Online přihláška: http://www.roedl.cz/www/seminar/
index.php?id=95
Aktuální změny IFRS, část I.
15. listopad 2017, v dopoledních hodinách, konferenční
sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková
Pořádá: Rödl & Partner
Online přihláška: http://www.roedl.cz/www/seminar/
index.php?id=96
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Leasingy nově dle IFRS 16
15. listopad 2017, v odpoledních hodinách, konferenční
sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Jaroslav Dubský, Hynek Dobiáš
Pořádá: Rödl & Partner
Online přihláška: http://www.roedl.cz/www/seminar/
index.php?id=97
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Autorské právo v podnikatelské praxi
23. listopad 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Robert Divisek, Lucie Kianková
Pořádá:	HST Obchodní komora ŠvýcarskoČeská republika a Kanadská obchodní komora
ve spolupráci s Rödl & Partner
Prosinec

Aktuální otázky přepravního práva / Přehled o českém
přepravním právu a nejnovější přepravněprávní
rozhodnutí
16. listopad 2017, Austria Trend Hotel Savoyen Vienna,
Vídeň, Rakousko
Přednáší: Alice Kubová Bártková (za Rödl & Partner)
Pořádá:	Deutsche Gesellschaft für Transportrecht e.V.
ve spolupráci s Rödl & Partner
Online přihláška: http://transportrecht.org/index1.htm
Soukromé právo 2017
21. listopad 2017, Clarion Congress Hotel, Praha
Přednáší: Monika Novotná (za Rödl & Partner)
Pořádá:	vydavatelství EPRAVO.CZ ve spolupráci
s Rödl & Partner
Online přihláška: https://www.epravo.cz/eshop/soukromepravo-praha-181.html
Dvě komplikovaná témata – zásoby a rezervy
– procesy a s nimi spojené záznamy (především směrnice)
22. listopad 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: David Trytko, Lenka Kudrnová
Pořádá: Rödl & Partner
Online přihláška: http://www.roedl.cz/www/seminar/
index.php?id=98

Tvoříme základy

Vnitřní kontrolní systém – právní souvislosti a dopady
1. prosinec 2017, Český institut interních auditorů
Karlovo náměstí 3, Praha
Přednáší: Pavel Koukal
Pořádá:	Český institut interních auditorů ve spolupráci
s Rödl & Partner
Daňová konference
5. prosinec 2017, Grandior Hotel Prague
Přednáší: daňový tým Rödl & Partner
Pořádá: Rödl & Partner
Ochrana duševního vlastnictví v rámci bezpečného
podnikání
6. prosinec 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Nora Haapala
Pořádá: Rödl & Partner
Daňová konference
7. prosinec 2017, hotel Courtyard by Marriot Brno
Přednáší: daňový tým Rödl & Partner
Pořádá: Rödl & Partner


-jsv-

„Celek se skládá z jednotlivců“ – u Castellers, i v naší společnosti.

„Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně
s našimi klienty.“

Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti
Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy
a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner
promítl do dnešní podoby.

Rödl & Partner

Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních
hodnot, je „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (síla, stabilita, odvaha a rozum).
Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo také i jedním z důvodů, proč
společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de
Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží.

„Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ.“
Castellers de Barcelona
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům.
Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení
individuálního poradenství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží
o maximální pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost
informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých
fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit
poradenskou zakázkou. Rödl & Partner nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři
na základě článků newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu včetně odborných informací je duševním
vlastnictvím společnosti Rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. Uživatelé mohou
obsah newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jakékoli
změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už
online nebo offline, vyžadují předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & Partner.

