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Vážené dámy,  
vážení pánové,
vleklá zima už je 
konečně za  námi. 
I  daňová přiznání 
už máme za sebou 
nebo jsme je o pár 
měsíců odložili. 
A  můžeme doufat, 

že je před námi krásné jaro. Můžeme 
i doufat, že – jak slibuje centrální banka 
– nás čeká rok stabilizace a jen minimum 
dalších úsporných programů. 

Do  této snad aspoň trochu optimi-
stické doby přichází i  náš newsletter. 
Snad se do  ní hodí i  tím, že pojednává 
převážně o  tématech souvisejících 
s  růstem, respektive se vstupy na  nové 
trhy. Hlavní článek je určen zahraničním 
firmám, které dodávají zboží a  služby 
na  český trh. Další text pak těm, kdo 
chtějí být aktivní na Slovensku. 

Ale pořád jsme účetní a  daňoví po-
radci. Proto i v tomto optimistickém kon-
textu upozorňujeme na  věci, které jsou 
komplikované a přinášejí rizika. Myslíme 
si ale, že je to důležité proto, abyste měli 
jistotu, že nevytváříte kostlivce ve skříni, 
a  aby se optimistická očekávání mohla 
naplnit. Takže k  tématům růstu přidá-
váme i  jedno varování. Váš informační 
systém možná nepočítá nově zavedené 
daňové změny správně. Podívejte se ra-
ději do  našeho článku a  programátory 
zkontrolujte. 

To neznamená, že jsou jen důvody 
k  optimismu. Vypadá to, že po  příštích 
volbách budeme platit ještě vyšší daně 
a  že bude třeba více daňově plánovat. 
Pro nás to může znamenat práci navíc, 
ale žádnou radost z toho nemáme. 

Nenechme si tím ale zkazit náladu. 
Před námi je jaro, slunečné dny, svěží 
vzduch, rozkvetlá příroda a snad i nějaký 

Stále více českých firem pracuje pro 
zahraniční zákazníky, a  stále více firem 
z jiných zemí si hledá zákazníky v České 
republice. Přináší to příležitosti oběma 
stranám. Přináší to však také rizika 
a  některé obtížné úlohy. K  nim patří 
i správné ošetření DPH podle české le-
gislativy. Někteří zahraniční manažeři 
či jejich místní zástupci dokonce říkají, 
že právě DPH patří k tomu nejobtížněj-
šímu. Zcela jistě patří k tomu nejpodce-
ňovanějšímu. Složitost problematiky je 
dána i častými změnami. Ostatně, něko-
lik změn vstoupilo v  účinnost 1. ledna 
letošního roku a  dosud nedokážeme 
úplně přesně říci, co všechno budou 

POBOČKY ZAHRANIČNÍCH FIREM 
A NÁSTRAHY ZÁKONA O DPH

tiva má řadu pojmů, jejichž překlad není 
úplně snadný, a  které tudíž mohou za-
hraniční manažery zmást. 

Dokud zahraniční firma (ať již z  EU 
nebo jiné části světa) dováží zboží 
nebo poskytuje službu jednomu míst-
nímu subjektu zabývajícímu se ekono-
mickou činností (tj. plátci DPH či osobě 
povinné k  dani), je situace snadná. 
Podle zákona o  DPH je osobou   zod-
povědnou za odvod daně tento místní 
subjekt, kterým může být partnerská 
firma nebo lokální zastoupení. Daňová 
povinnost, jakož i  vedení veškeré po-
třebné administrativy, se týká pouze 
místního subjektu.  

volný čas, který můžeme strávit se svými 
blízkými. 

Přeju Vám, aby Vaše letošní jaro bylo 
romantické.

Monika Borkovcová

Mezi nejčastěji podceňované překážky, které musí překonat zahraniční firmy 
dodávající českým zákazníkům, je zvládnutí všech složitostí místní legislativy 
související s daní z přidané hodnoty. Mnozí zahraniční manažeři se kupříkladu 
mylně domnívají, že se jich tato pravidla začnou týkat až po dosažení určitého 
obratu. Navíc jsou pro ně obtížně pochopitelné specifické termíny české legisla-
tivy. Od začátku letošního roku je úprava ještě složitější než dříve. 

znamenat a  jak budou finanční úřady 
postupovat.

Plátce nebo identifikovaná 
osoba?
Pro zahraniční subjekt bývá české DPH 
obtížné mimo jiné tím, že naše legisla-

Podle českého zákona 
se prvním přemístěním zboží 

do tohoto skladu stává 
zahraniční subjekt 

tzv. identifikovanou osobou…

Obsah čísla

Nástrahy zákona o DPH 
pro zahraniční firmy

Pozor! Váš informační systém 
možná nepočítá správně.

LERIKA na Slovensku

Daňové vtipy

Nadcházející výstava 
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Stačí však malá změna a  vše může 
být jinak. Zahraniční firma sice nevytvoří 
samostatnou místní pobočku, ale zřídí 
na území České republiky sklad a začne 
několika zákazníkům nebo resellerům 
dodávat zboží. Podle českého zákona 
o DPH (235/2004 Sb. v aktuálním znění) 
se prvním přemístěním zboží do tohoto 
skladu stává zahraniční subjekt tzv. 
identifikovanou osobou k  dani v  České 
republice. Od  té chvíle má povinnost 
vykazovat ve  svém daňovém přiznání 
všechny pohyby zboží do skladu překra-
čující hranice ČR. A to až do doby, kdy se 
stane plátcem DPH. 

Kromě povinnosti uvádět přeshra-
niční pohyby zboží v daňovém přiznání 
vzniká i  povinnost podat do  15 dnů 
přihlášku k  registraci DPH. V  rámci této 
přihlášky musí doložit i výpis z obchod-
ního či podobného rejstříku země, kde 
je usazen, tamní registraci k DPH, tamní 
daňová identifikační čísla a  bankovní 
spojení. 

Proč jedna registrace nestačí?
Plátcem DPH v  ČR se však zahraniční 
subjekt nestává až dnem registrace, ale 
uskutečněním první dodávky z místního 
skladu (nebo poskytnutím první služby). 
Tím mu vzniká povinnost zatížit svá pl-
nění v  České republice daní z  přidané 
hodnoty ve  výši 21 % (případně 15 %)  
a  do  daňového přiznání vykazovat veš-

jich uváděním do  daňového přiznání 
ve správném období. 

Jednejte dřív než finanční úřad
Jak může zahraniční subjekt tím vším 
správně projít? Nejlepší, co může udě-
lat, je kontaktovat daňového poradce 
dříve, než začne obchodovat. To mu 
umožní nastavit obchodní transakce 
správně ve  vztahu k  DPH. Naše zkuše-
nost opakovaně potvrdila, že čas a ná-
klady věnované správnému nastavení 
jsou mnohem nižší než čas věnovaný 
kontrole z  finančního úřadu a  penále 
plynoucí ze zdánlivě malicherného ne-
dodržení zákona. A  pokud už se firma 
do takových problémů dostane, zpravi-
dla bude potřebovat i  více času daňo-
vého poradce. 

Neváhejte se na  nás tedy obrátit 
i v případě, že si jen nejste zcela jisti, zda 
současné uspořádání nebo některý z va-
šich připravovaných kroků nebude mít 
dopad na  povinnosti vzhledem k  DPH. 
I  krátká konzultace může posunout zá-
ležitosti správným směrem, zabránit 
chybě nebo alespoň poskytnout jistotu, 
že je vše opravdu v pořádku. 

Martin Pecka

Povinnosti zahraničních subjektů 
při dodání zboží či poskytnutí 
služby v  České republice jsou roz-
dílné případ od případu. Není tedy 
možné ve  stručném textu vypsat 
všechny možné varianty povin-
ností. Nicméně ty základní můžeme 
shrnout takto:

  Přihláška k registraci identifi-
kované osoby či plátce k DPH 
v zákonem daném termínu, 
včetně veškerých dokumentů 
požadovaných jako přílohy;

  Správné vystavování daňových 
dokladů se všemi jejich náleži-
tostmi;

  Správné zahrnování daňových 
dokladů do příslušných zdaňo-
vacích období;

  Vedení evidence pro účely 
DPH (tzv. záznamní povinnost) 
umožňující vyplnění daňového 
přiznání;

  Dodržování zákonných lhůt či 
termínů pro podávání přiznání 
a hrazení DPH.

Identifikovaná osoba má za povinnost uvádět ve svém přiznání k DPH veškeré 
pohyby zboží nebo služeb překračující hranice. Má také za povinnost podat 
v zákonem stanoveném termínu přihlášku k registraci k DPH.

Plátce DPH má za povinnost zatěžovat veškerá svá plnění (krom těch od daně 
osvobozených či těch, která předmětem daně nejsou) daní z přidané hodnoty, 
podávat daňová přiznání v zákonem stanovených termínech a pochopitelně 
odvádět daň. 

kerá svá plnění, tedy jak přemístění 
zboží na území České republiky, tak do-
dávky zákazníkům. 

To ale není zdaleka všechno. České 
pobočky zahraničních subjektů (tj. dce-
řiné společnosti se sídlem v  ČR nebo 
org. složky zahraničních společností 
tvořící provozovnu pro účely DPH) se 
kupříkladu stávají tzv. identifikovanou 
osobou se všemi povinnostmi i  z  titulu 
poskytnutí služby do  jiného státu EU. 
Což je mimochodem ustanovení, které 
platí teprve od  1. ledna letošního roku. 
Před tím se z nich stávali okamžitě plátci 
daně. 

Není tedy divu, že zvláště pro pod-
niky ze zemí mimo EU je takové uspo-
řádání nepřehledné a  nesrozumitelné. 
Už jen pochopit institut identifikované 
osoby a  potencionální nutnost absol-
vovat postupně více registrací ke stejné 
dani může být velmi obtížné.  A to vůbec 
nehovořím o povinnostech souvisejících 
s  vystavování daňových dokladů resp. 
s náležitostmi daňových dokladů a s je-

Není tedy divu, že zvláště 
pro podniky ze zemí mimo EU 

je takové uspořádání 
nepřehledné a nesrozumitelné.



Jen stručné připomenutí, o  co jde. Od 
ledna platí všechny fyzické osoby, které 
v ročním součtu vydělají více než čtyřice-
tiosminásobek měsíční průměrné mzdy, 
tzv. solidární daň. Nová daň činící sedm 

procent z  částky převyšující zmíněnou 
hranici čtyřicetiosminásobku průměrné 
mzdy tak postihuje všechny, jejichž roční 
příjem ze závislé činnosti a  podnikání 
přesáhne 1  242  432 korun (respektive 
103 536 korun měsíčně, neboť u příjmů 
ze závislé činnosti se záloha na daň po-
čítá na měsíční bázi). Tato přesná hranice 
vychází z  nařízení vlády pro letošní rok 
a v dalších letech se bude měnit.

POČÍTÁ VÁŠ INFORMAČNÍ SYSTÉM SPRÁVNĚ? 
RADĚJI HO ZKONTROLUJTE

Na začátku letošního roku vstoupilo v účinnost několik změn souvisejících 
s daní z příjmu a dalšími platbami fyzických osob – tak jak jsou uvedeny 
v daňovém balíčku (500/2012 Sb.). Byl zrušen strop pro platbu zdravot-

ního pojištění.  U sociálního pojištění byl strop naopak zachován. I když výrobci 
ekonomických informačních systémů (ERP) tvrdí, že nová pravidla byla imple-
mentována, praktická zkušenost ukazuje, že některé systémy provádějí výpo-
čet chybně. Proto doporučujeme, aby účetní příliš nedůvěřovali programátorům 
a správnost výpočtu zkontrolovali. Případné sankce a další problémy totiž nedo-
padnou na programátory, ale na plátce daně. 

měsících liší, nemusí být chyba zpo-
čátku zřetelná, ale projeví se teprve 
po dosažení stropu. 

Jak z  uvedeného vyplývá, je tedy 
dobré zkontrolovat

 y zda systém vytváří správné výplatní 
pásky i v měsících, kdy zaměstnanec 
překročí čtyřnásobek průměrné mě-
síční mzdy;

 y zda systém počítá s  tím, že všem 
zaměstnancům, kterým byla v  ně-
kterém měsíci stržena záloha na  so-
lidární daň, nelze připravit po  konci 
roku roční zúčtování daně;

 y zda byly zrušeny stropy u  zdravot-
ního pojištění;

 y zda byly ponechány stropy u  sociál-
ního pojištění, a to ve správné částce 
(pro rok 2013 se jedná o  částku 
1.242.432,- Kč).

Bylo by samozřejmě lepší, kdybychom se 
mohli na informační systémy plně spolé-
hat.  Ale pokud se objeví případný pro-
blém (vyplývající třeba z „detailu“, který 
programátorům nepřipadá důležitý), 
důsledky ponese plátce daně, nikoliv 
dodavatel softwaru. Určitý čas věnovaný 
kontrole za klidný spánek určitě stojí.

Neomluvitelná chyba
Zaměstnanec k účetní: „Ve výplatním 
sáčku jsem měl o 200 Kč méně!“
„Posledně jsem vám dala o 200 Kč 
více. Proč jste tehdy mlčel a teď si 
stěžujete?“
Zaměstnanec: „Jedna chyba se 
omluvit dá, ale tohle je už druhá!“ 
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Vedle toho samozřejmě platí stan-
dardní daň z příjmu (tj. 15  % z tzv. super-
hrubé  mzdy). 

Z  toho vyplývají v  zásadě dvě nové 
administrativní povinnosti:

 y uzpůsobit výplatní pásku v  každém 
měsíci, kdy daňový základ přesáhl 
čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy. 
Na výplatní pásce se musí objevit dvě 
nové položky:

 y základ „solidární daně“, tedy rozdíl 
mezi hrubou mzdou a čtyřnásobkem 
průměrné mzdy, 

 y „solidární daň“, tedy sedm procent 
z tohoto základu,

 y na konci roku podat daňové přiznání. 
Toto přiznání musí podat zaměstna-
nec, který zmíněnou částku 103  536 
korun přesáhl i  třeba v  jednom jedi-
ném měsíci.  

Další změnou je zrušení stropu na zdra-
votní pojištění. To znamená, že zaměst-
nanci je strženo 4,5 % z veškerých zdani-
telných příjmů (resp. příjmů vstupujících 
do  základu daně), zaměstnavatel pak 
platí ze stejné částky dalších 9 %. 

V  platnosti naopak zůstává strop 
vyměřovacího základu pro výpočet so-
ciálního pojištění (byť částka byla pro 
letošní rok zvýšena na 1 242 432 korun). 
Je tedy dobré zkontrolovat, zda doda-
vatel informačního systému nezrušil 
omylem strop i  zde, a  zda není odvá-
děna zbytečně velká částka. Pokud se 
výše daňového základu v  jednotlivých 
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Je tedy dobré zkontrolovat, 
zda dodavatel informačního 

systému nezrušil omylem strop i zde, 
a zda není odváděna 
zbytečně velká částka.

…důsledky ponese plátce daně, 
nikoliv dodavatel softwaru. 

Určitý čas věnovaný kontrole 
za klidný spánek určitě stojí.

Zpracovali jsme pro vás

Pro právnické osoby:
• 35 přiznání k dani z příjmů
• 34 odložených do 30. 6.

Pro fyzické osoby:
• 22 přiznání k dani z příjmů
• 35 odložených do 30. 6.

Pro zaměstnance:
• cca 300 ročních zúčtování daně
ze závislé činnosti



LERIKA NA SLOVENSKU

Jestliže v  jiném článku uvádíme, že daňové uspořádání v  České republice 
je pro zahraniční subjekty složité a často obtížně pochopitelné, což teprve 
na Slovensku! A zkušenosti českých podnikatelů ukazují, že velmi kompli-

kovaná může být i komunikace s tamními daňovými úřady. Existuje však osvěd-
čené a jednoduché řešení – využít služeb tamní pobočky společnosti LERIKA.

LERIKA v  Bratislavě působí již něko-
lik let a  utěšeně roste. Mimochodem, 
z  obchodně-marketingového hlediska 
je zajímavé, že dokud se pokoušeli za-
jistit růst aktivitami obchodníků, příliš 
se nedařilo. Poté, co místa obchodních 
zástupců zrušili, začalo zákazníků při-
bývat. Hlavně proto, že firma už byla 
na  trhu dost dlouho, aby dosavadní 
zákazníci mohli získat relevantní zkuše-
nost a  o  této zkušenosti mluvit. Právě 
doporučování a  rozšiřování služeb tam, 
kde už LERIKA pracovala, se ukázalo jako 
nejlepší cesta. 

„Za tú dobu čo som vo firme sme prišli 
o jediného zákazníka. Ten sa navyše roz-
hodol pre iné riešenie, nakoľko tým riešil 
svoje interné záležitosti. Ešte sa nestalo, 
že by on nás niekto odišiel preto, že by 
bol s našimi službami nespokojný,“ kon-
statuje senior účetní LERIKA Slovensko  
Mario Volek. Předpokládá, že firma na-
dále poroste a na podzim možná přijme 
i další zaměstnance.

Organizační složka nebo s.r.o.
Mario Volek přišel do společnosti LERIKA 
v roce 2010 po návratu z Velké Británie, 
kde několik let žil a podnikal. V té době 
už věděl, že se chce naplno věnovat 
právě účetnictví, které ho vždycky ba-
vilo (ve  své firmě v  Cardiffu vedl účet-

nictví osobně). A  s  lidmi ze společnosti 
LERIKA si rychle vzájemně padli do oka. 
„ Po  troch rokoch spolupráce môžem 
potvrdiť, že to bola výborná voľba. Pro-
fesionálny prístup a  priateľské vzťahy,“ 
pochvaluje si. Mario Volek není jen účet-
ním, ale také profesionálním fotografem. 
Nejraději se věnuje reportážní fotografii. 
Ale v  posledních letech nemá na  tuto 
lásku dost času, takže se výstavy asi 
hned tak nedočkáme.

O  to víc jeho času získalo účetnic-
tví a  daňové poradenství. Zákazníkům 

na  Slovensku poskytují nejčastěji ve-
dení mzdové agendy, vedení podvoj-
ného účetnictví, již zmíněné daňové 
poradenství a dokážou také převzít práci 
podnikové účtárny po omezenou dobu 
(například během nemoci nebo mateř-
ské dovolené). I  zde platí, že čím dříve 
je zákazník kontaktuje, tím více může ze 
spolupráce získat. 

„Napríklad už len rozhodnutie či 
na Slovensku založiť organizačnú zložku 

spoločnosti alebo samotnú spoločnosť 
s  ručením obmedzeným. Niektorý zá-
kazníci nerozumejú právnemu rozdielu 
úplne presne a neuvedomujú si daňové 
dopady. To je práve ten druh záležitostí, 
ktoré je dobré s  daňovým poradcom 
prebrať ešte pred tým, než sa uskutoční 
prvá transakcia,“ připomíná Mario Volek.
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Říkej tomu jako všichni
Podnikatel oznamuje ženě: 
„Tak už jsem se přihlásil na ten kurz 
podvodného účetnictví.”
„No dobře,” odvětí manželka, 
„ale příště raději říkej jako všichni – 
kurz podvojného účetnictví.

Poctivý účetní
Mickey Mouse, Donald Duck a poctivý 
účetní sedí zamčení v kanceláři 
s pytlem plným peněz: 1.000.000 
dolarů v malých bankovkách.
Co se stane?
Nic, všichni jsou fiktivní postavy.
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Poté, co místa obchodních 
zástupců zrušili, 

začalo zákazníků přibývat.

„Ešte sa nestalo, 
že by on nás niekto odišiel preto, 

že by bol s našimi službami 
nespokojný“.

NEŽ PŘIJDE POZVÁNKA NA VERNISÁŽ…
I  když v  době uzávěrky tohoto newsletteru ještě nebyly známy všechny po-
drobnosti, je už teď jisté, že se do poloviny roku objeví v prostorách společnosti  
LERIKA další obrazy. Firma bude pokračovat v tradici podpory mladých umělců, 
kterým zdarma poskytuje příležitost nabídnout svá díla. 

V  této chvíli můžeme jen pro-
zradit, že po  Anně Plešmídové 
a  Markétě Hlinovské (k  jejichž 
vernisáži se vracíme ilustrační fo-
tografií) bude následovat trojice  
umělců, jejichž tvorba je poně-
kud abstraktnější. Docela kon-
krétně o  tom budeme informo-
vat v příštím čísle. 
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