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Daňový kalendář  
BŘEZEN 

 

14. 3.  
Spotřební daň – platba daně za leden 

 

15. 3.  
Daň z příjmů – čtvrtletní záloha u poplatníků, 
jejichž poslední známá daňová povinnost 
přesáhla 150 tisíc Kč 

 

25. 3.  
Spotřební daň – podání přiznání za únor, podá-
ní přiznání k uplatnění nároku na vrácení 
spotřební daně z topných olejů, zelené nafty 
a technického benzinu a mazacích olejů za 
prosinec 2004 (pokud vznikl nárok) 
DPH – podání přiznání a zaplacení daně za 
únor 

31. 3.  
Daň z příjmů  
a) podání přiznání za rok 2004 v neprodlouže-
né lhůtě  
b) úhrada daně za uplynulý rok, zálohy na 
daň zaplacené v průběhu zdaň. období se 
započtou na úhradu skutečné daně 
c) odvod daně vybírané srážkou podle zvlášt-
ní sazby daně za únor 
d) odvod částek zajištění daně za únor 
e) výpočet daně a roční zúčtování záloh ze 
závislé činnosti za uplynulý rok 
f) poslední den termínu pro podání plné moci 
k zastupování, pokud daňové přiznání za 
uplynulý rok zpracovává a předkládá daňový 
poradce nebo advokát v prodloužené lhůtě 

Mezinárodní obchodní podmínky pro dodání zboží 

ZE SBÍRKY ZÁKONŮ 
• Částka 29, rozeslaná 28. 2. 2005 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam 

oborů živností volných, 
ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlá-
dy č. 469/2000 Sb., kte-
rým se stanoví obsahové 
náplně jednotlivých živ-
ností, ve znění nařízení 
vlády č. 491/2004 Sb. 

 

• Částka 26, rozeslaná 28. 2. 2005 
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z 
pozdějších změn 
 

• Částka 25, rozeslaná 28. 2. 2005 
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o 
uložení kolektivních smluv vyššího stupně a 
dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího 
stupně 90/2005  
 

• Částka 24, rozeslaná 23. 2. 2005 
Vyhláška o nákladech na závodní stravování a 
o jejich úhradě v příspěvkových organizacích 
zřízených územními samosprávnými celky 
 

• Částka 22, rozeslaná 23. 2. 2005 
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 

V souvislosti se zavedením 6. direktivy no-
vého DPH nabývají na významu mezinárodní 
obchodní podmínky platné pro dodání zboží. 
V praxi se často setkáváme s případy, kdy prá-
vě domluvené obchodní podmínky jsou rozho-
dující pro stanovení místa a data uskutečnění 
zdanitelného plnění pro účely DPH. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli zařadit i základní 
informaci o mezinárodních obchodních pod-
mínkách, tzv. Incoterms. 

V souladu s § 411 obchodního 
zákoníku je prodávající povinnen 
umožnit kupujícímu nabýt vlast-
nické právo ke zboží. V případě 
dodání zboží platí ta zásada, že 
není-li prodávající povinnen 
podle smlouvy dodat zboží 
v určitém místě, uskutečňuje se 
dodání zboží jeho předáním 
prvnímu dopravci v přepravě pro 
kupujícího, jestliže smlouva 
stanoví odeslání zboží prodávají-
cím. Jestliže smlouva nemá usta-
novení o odeslání zboží prodáva-
jícím a zboží je ve smlouvě jed-
notlivě určeno podle druhu, avšak má být do-
dáno z určitých zásob nebo má být vyrobeno a 
strany v době uzavření smlouvy věděly, kde se 
nachází nebo kde má být vyrobeno, uskutečňu-
je se dodání tak, že je kupujícímu umožněno 
nakládat se zbožím v tomto místě. V jiných 
případech splní prodávající povinnost dodat 
zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se 
zbožím v místě, kde má prodávající své sídlo 
nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo 
organizační složku, jestliže prodávající včas 
nakupujícímu místo oznámil.  

Konkrétnější úpravu způsobu dodání zboží 
obchodní zákoník neupravuje. V praxi umož-
ňuje § 274 obchodního zákoníku se odvolat na 
doložky upravené v tzv. vykládacích pravi-
dlech (Incoterms) a stanovit tak přesně místo a 
čas dodání zboží. Lze jen doporučit, aby podni-
katelé znali text platných doložek v případě 
smluv uzavíraných mezi tuzemskými subjekty. 
Jednotný výklad dodacích položek přijala Me-

zinárodní obchodní komora 
v Paříži a jde o tzv. International 
Commercial Terms – Incoterms. 
Poslední úprava je z roku 2000. 

Rozdíl mezi Incoterms a Intraterms 
Ne vždy úspěšným mezivládním 
pokusům o unifikaci mezinárod-
ního obchodního práva předchá-
zel soukromý vývoj tzv. zkráce-
ných obchodních podmínek po-
prvé vydaných jako Incoterms 
Mezinárodní obchodní komorou 
v roce 1936 a naposledy revido-
vaných v roce 2000. Platnost 
Incoterm vychází z vůle smluv-

ních stran. Jejich používání je velice rozšířené.  
Itraterms navazuje na tradici Incoterms  

v tom, že  nabízejí standardní obchodní pod-
mínky. Jejich platnost vychází ze svobodné 
vůle smluvních stran, ale jejich rozsah je širší, 
neboť zahrnují i všeobecné obchodní podmín-
ky a náhradu škody při porušení smlouvy. 

Obchodní doložky 
Obchodní doložky používané ve smlouvách 

lze rozdělit na čtyři skupiny, a to: 
(Pokračování na stránce 2) 

Ivan Fučík, Fučík & partneři 

 
 

ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER TITULU FINANČNÍ MANAGEMENT, vydává Economia, a.s.  11. 3.  2005 

 

E n v i r o n m e n t á l - 
ní politika v podni-
cí ch  z áp adních 
Čech, dotace z EU 
a jejich úskalí, 
konkrétní zkuše-
nosti s dotačními 
tituly v odpadovém 
hospodářství, př í-
klady z praxe…  
 

II. ročník mezinárodní konference 
 

Plzeň, 16. března 2005 
 
    To jsou některá z témat, která budou prezentována 
16. března 2005 na plzeňské radnici, kde se koná  
II. ročník mezinárodní konference Klíč k příležitos-
tem západočeského regionu v nové Evropě, kterou 
zaštítil hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann a 
organizuje agentura Grafia ve spolupráci s Plze  ňským 
krajem a Krajskou hospodářskou komorou.  
    Výměna zkušeností bude probíhat nejen v oblasti 

projektů a dotací. Motivem této konference je konku-
renceschopnost - schopnost Plzeňského kraje obstát 
v soutěži českých regionů, ale také nově i v konkurenci 
sousedních regionů v zahraničí.  
     Na konferenci vystoupí projektoví manaže  ři, ředite-
lé podniků, senátoři, zástupci univerzit, ministerstev, 
kraje i zahraniční hosté.  
     Druhý ročník si klade za cíl představit některé 
již úspěšné projekty a nápady a ukazovat větší šíři 
problematiky konkurenceschopnosti regionu – 
tedy nejen fondy a granty, ale „všechno, co může 
pomoci v prosperitě regionu“.  
     Provázání různých cílových skupin veřejné i podni-
katelské sféry dává možnost získání jedine  čných kon-
taktů a zkušeností.  
     Konference má ambici stát se platformou k setkává-
ní zástupců veřejné správy, žadatelů o dotace, zpraco-
vatelů projektů, ale i projektových manažerů s konkrét-
ními zkušenostmi z různých zemí, kde subvenční pro-
jekty běží již řadu let.  
 
    Informace a přihlášky: www.grafia.cz  
    T/F: 377 227 701, E: konference@grafia.cz 
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Změny v dani z nemovitostí   

Novelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, dochází s účinností od  

1. ledna 2005 k zásadní 
změně při určení osoby 
poplatníka z některých 
pozemků. Podle nové 
právní úpravy je nájem-
ce poplatníkem daně 
z pozemků u pronaja-
tých pozemků pouze 
tehdy, jde-li o pozemky: 
– evidované v katastru 
nemovitostí zjednoduše-
ným způsobem, 

– spravované Pozemkovým fondem ČR nebo 
Správou státních hmotných rezerv, nebo 
– převedené na fond národního majetku ČR. 

 Ministerstvo financí (MF) na základě § 40 
odst. 6 zákona o správě daní a poplatků vydalo 
pokyn D-280, jímž se do 30. dubna příslušné-
ho zdaňovacího období prodlužuje termín pro 
podání daňového přiznání k dani z nemo- 
vitostí u poplatníků, jimž vznikla povinnost 
podat daňové přiznání u pronajatých pozem-
ků, vedených dříve ve zjednodušené evidenci 
a k 1. lednu 2005 evidovaných v katastru ne-
movitostí jako parcely katastru (na základě 
provedené obnovy katastrálního operátu, při 
níž jsou u pozemků, v minulosti sloučených 
do celků, na podkladě původních katastrálních 
map a nového měření znovu vymezovány 
jejich hranice, které se zanášejí do nových, 
digitálních katastrálních map).  

Prodloužení se vztahuje i na dosavadní ná-
jemce, kteří musí ze svého daňového přiznání 
takové pozemky vyloučit. MF též vydalo po-
kyn D-279, jímž se promíjí případné zvýšení 
daně a penále vzniklé v důsledku opožděného 
podání daňového přiznání či opožděné platby 
daně ve shora uvedených případech. Poplatní-
ci, kteří v těchto případech nestihnou podat 
daňové přiznání ani v prodlouženém termínu, 
příp. nestihnou zaplatit daň v zákonem stano-
vené lhůtě, nebudou vystaveni sankcím. 
 

Výkup akcií – tzv. Squeeze out 
 

Dne 9. února 2005 schválila poslanecká 
sněmovna novelu obchodního zákoníku. Nyní 
se čeká na schválení senátem a prezidentem 
republiky. Jednou z hlavních změn je vložení 
§ 83i a následujících, které upravují nový 
institut – právo výkupu. Základním účelem 
těchto ustanovení je umožnit majoritním akci-
onářům s podílem vyšším než 90 % převzít 
100% kontrolu nad danou společností. Majo-
ritní akcionář může do tří měsíců od nabytí  
90 % rozhodujícího podílu žádat svolání valné 
hromady, která rozhodne o převodu zbylých 
akcií. Minoritní akcionář obdrží za své podíly 
přiměřené protiplnění, jehož výše bude stano-
vena na základě znaleckého posudku, popř. na 
základě ceny podle nabídky převzetí.  

Podrobněji budeme o novele obchodního 
zákoníku informovat v dalších číslech Finanč-
ního Managementu ihned po zveřejnění ve 
Sbírce zákonů. 

1. E-položky, u kterých je rozhodný okamžik 
odeslání zboží 
EXW – Ex Works – ze závodu 
2. F-položky, u kterých není hlavní přepravné  
hrazeno prodávajícím 
FCA – Free Carrier – vyplaceně dopravci  
FSA – Free Station of Arrival – vyplaceně do 
stanice příchodu zboží (ujednaná stanice určení) 
FAS – Free Alongside Ship – vyplaceně k bodu 
lodi 
FOB – Free On Board – vyplaceně loď 
3. C-položky, u kterých je hlavní dopravné 
hrazeno prodávajícím 
CFR – Cost and Freight – výlohy a dopravné 
CIF – Cost, Insurance and Freight – výlohy, 
pojištění a dopravné 
CPT – Carriage Paid to – dopravné placeno do 
CIP – Carriage and Insurance Paid to – doprav-
né a pojištění placeno do 
4. D-položky, u kterých prodávající nese ná-

klady a nebezpečí až do okamžiku dodání do 
místa určení 
DAF – Delivered At Frontier – s dodáním na 
hranici 
DES – Delivered Ex Ship – s dodáním z lodi 
DEQ – Delivered Ex Quay – s dodáním 
z nábřeží 
DDU – Delivered Duty Unpaid – s dodáním 
bez placení cla 
DDP – Delivered Duty Paid – s dodáním clo 
placeno 

Seskupením těchto položek podle jejich 
vhodnosti můžeme zjistit, že EXW, CPT, CIP, 
DAF, DDU a DDP jsou zvláště vhodné pro 
kombinovanou přepravu, FCA pro leteckou, 
silniční a železniční dopravu, a FAS, FOB, 
CFR, CIF, DAS, DEQ pro námořní a říční 
dopravu. Jednotlivým obchodním doložkám se 
budeme věnovat v příštích číslech. 

 

I n g .  I v a n  F u č í k ,  f f @ f u c i k . c z  

(Pokračování ze stránky 1) 

V tomto článku se budeme věnovat proble-
matice poskytování služby vztahující se 
k nemovitosti z pohledu zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále ZDPH).  

Uvažujme níže znázorněný modelový pří-
klad, kdy holandská kancelář vypracovává pro 
českou společnost ABC (plátce DPH) projekt 
týkající se designu 
interiérů nemovitos-
ti, která se nachází 
na území České 
republiky. Holand-
ská kancelář nemá 
v Česku sídlo, místo 
podnikání ani pro-
vozovnu.  

V rámci tohoto 
případu posoudíme 
jak variantu, kdy je 
holandský poskyto-
vatel služby plátcem 
DPH v Holandsku, 
tak možnost, že není k DPH v Holandsku ani 
v jiné zemi Evropské unie registrován, a je 
tedy neplátcem této daně. 

Místo zdanitelného plnění při poskytnutí služby 
§ 10 odst. 1 ZDPH stanovuje, že za místo 

plnění při poskytnutí služby vztahující se 
k nemovitosti, včetně služby realitní kanceláře, 
odhadce nebo služby architekta a stavebního 
dozoru, se považuje místo, kde se nemovitost 
nachází. Vzhledem k tomuto ustanovení je 
možné dojít k závěru, že poskytnutou službu 
vypracování návrhu interiérů nemovitosti 
(např. nákupního centra) lze považovat za služ-
bu vztahující se k nemovitosti.   

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že místem 
zdanitelného plnění při poskytnutí této služby 
je tuzemsko. Poskytnutá služba je tedy v sou- 
ladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) ZDPH 
předmětem DPH v České republice. 
 
Uskutečnění zdanitelného plnění  

Nejprve uvažujme možnost, že holandský 
poskytovatel služby JE plátcem DPH. Dle § 15 

odst. 4 ZDPH při poskytnutí služby vztahující 
se k nemovitosti podle § 10 odst. 1 ZDPH 
osobou registrovanou k dani v jiném členském 
státě EU, která nemá v tuzemsku sídlo, místo 
podnikání nebo provozovnu, plátci (společnosti 
ABC) je osoba, které je služba poskytnuta 
(ABC), povinna daň přiznat a zaplatit dle § 108 
ZDPH, pokud je místo plnění v tuzemsku.  

§ 108 odst. 1 písm. 
f) ZDPH pouze zno-
vu stanovuje, že 
příjemce služby je 
za výše uvedených 
podmínek povinen 
správci daně přiznat 
a zaplatit daň. 
V souladu s § 24 
odst. 1 ZDPH je 
ABC povinna při-
znat a zaplatit daň 
ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Upozorňujeme, že 

novelou ZDPH, platnou od počátku tohoto 
roku,  z tohoto ustanovení vypadlo, že příjemce 
služby od poskytovatele registrovaného v ji- 
ném členském státě nebo zahraniční osoby je 
povinen přiznat daň nejen ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, ale rovněž ke dni zaplace-
ní, a to k tomu dni, který nastane dříve. Den 
uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví 
obdobně podle § 21 ZDPH. Daň je plátce povi-
nen uvést do daňového přiznání za zdaňovací 
období, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň. 

Dle § 21 odst. 6 ZDPH se při poskytnutí 
služby považuje zdanitelné plnění za uskuteč-
něné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vysta-
vení daňového dokladu (a to tím dnem, který 
nastane dříve), příp. dnem uvedeným ve 
smlouvě. 

Vzhledem k tomu, že tuzemská společnost 
ABC použije přijaté zdanitelné plnění 
(poskytnutou službu) pro uskutečnění své eko-
nomické činnosti, vzniká ji v souladu s § 72 
ZDPH nárok na odpočet daně. ABC má nárok 
na uplatnění odpočtu daně u přijatého zdanitel-

(Pokračování na stránce 3) 

Poskytnutí služby
vztahující se k nemovitosti v ČR

Poskytovatel

ZDPH

§ 2/1
§ 10/1
§ 15/4
§ 21/6
§ 24
§ 31
§ 72
§ 73/8
§ 108/1

Poskytnutá služba - design interiéru nemovitosti v ČR 
místo plnění v tuzemsku

a

Příjemce

NL - pl.
ABC

(CZ - pl.)
DPH Ø + DPH 19%

- DPH 19%

b
NL - nepl. ABC

(CZ - pl.)DPH Ø
DPH Ø

Daňový doklad

služba

služba

Poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti 
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vás zvou na konferenci  

Principy a rizika  
hospodářské soutěže  

která se koná 7. dubna 2005 od 10 do 16 hodin 
v Kongresovém centru Praha  
5. května 65, 140 21 Praha 4  

 

• Nehrozí vám riziko narušení antitrustových pravidel? 
Je vaše podnikání v souladu s novými českými a 
evropskými pravidly na ochranu hospodářské soutě-
že? 
• Víte, jak identifikovat hrozící rizika hospodářské 
soutěže a jak je eliminovat? Kde jsou soutěžní limity 
volného podnikání? 
• Víte, jak zjistit, jestli je vaše současná smluvní doku-
mentace a podnikatelská praxe v souladu se soutěžní-
mi pravidly? 
• Víte, jak můžete antitrust aktivně využít ve prospěch 
svého podnikání? 
• Znáte současnou právní úpravu zneužití dominance 
v Česku a její rozdíly oproti evropské regulaci? Chcete 
vědět, co není velkým firmám v ČR dovoleno? 
A navíc:  
• Zástupce Microsoftu se s vámi podělí o praktické 
zkušenosti s antitrustovým právem a fungováním 
soutěžních orgánů.  

 

Více informací a přihlášky na: 
http://www.pravniradce.ihned.cz/konference 
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ného plnění od holandské kanceláře, pokud jej 
použije pro účely uskutečňování zdanitelných 
plnění vymezených v § 72 odst. 2 ZDPH, např. 
zdanitelných plnění, u kterých vzniká povin-
nost přiznat daň na výstupu. Dále má dle § 73 
odst. 8 ZDPH společnost ABC nárok na odpo-
čet při poskytnutí služby podle § 15, pokud ji 
při tomto poskytnutí vznikla povinnost přiznat 
daň (tato podmínka je splněna). ABC prokazu-
je nárok na odpočet daňovým dokladem podle 
§ 31 ZDPH, který byl vystaven holandským 
poskytovatelem (osobou registrovanou k dani 
v jiném členském státě), a který byl zaúčtován 
podle zvláštního právního předpisu (§ 3 odst. 1 
zákona o účetnictví, ve znění zákona č. 
353/2001 Sb.). Nárok na odpočet lze uplatnit 
nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací 
období, ve kterém plátci, společnosti ABC, 
vznikla povinnost přiznat daň dle výše uvede-
ného § 24 ZDPH. 

Daňový doklad 
Daňový doklad vystavený holandským po-

skytovatelem projekční služby, musí obsahovat 
náležitosti uvedené v § 31 ZDPH. Pokud by 
vystavená faktura tyto náležitosti neobsahova-
la, nelze ji z pohledu ZDPH považovat za da-
ňový doklad a společnost ABC by takovým 
dokladem nemohla prokázat nárok na odpočet 
daně. Náležitosti daňového dokladu jsou násle-
dující: 

a) název, sídlo nebo místo podnikání a daňo-
vé identifikační číslo osoby registrované k dani 
v jiném členském státě, která poskytuje službu, 
včetně kódu země, 

b) obchodní firma nebo jméno a příjmení, 
popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a da-
ňové identifikační číslo osoby, které je služba 
poskytnuta, 

c) evidenční číslo daňového dokladu, 
d) rozsah a předmět poskytnuté služby, 
e) datum vystavení daňového dokladu, 
f) datum uskutečnění služby, pokud se liší od 

data vystavení daňového dokladu, 
g) jednotková cena bez daně a dále sleva, 

pokud není obsažena v jednotkové ceně, 

h) základ daně, 
i) základní nebo snížená sazba daně nebo 

sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od 
daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto 
zákona, 

j) výše daně uvedená v korunách a haléřích, 
případ. zaokrouhlená na desítky haléřů nahoru, 

k) sdělení, že osobou povinnou přiznat a 
zaplatit daň je plátce, pro kterého se služba 
uskutečňuje. 

Společnost ABC je povinna doplnit na obdr-
ženém daňovém dokladu nebo v evidenci pro 
daňové účely chybějící údaje podle písm. i), j) 
a základ daně v české měně. 

Vykazování 
Řádek daňového přiznání – 230, 330 
Souhrnné hlášení – nebude se vykazovat 
INTRASTAT – nebude se vykazovat 

Pokud NENÍ holandský poskytovatel služby 
plátcem DPH, tzn. že není registrován k dani 
v Holandsku, není příjemce služby, společnost 
ABC, povinna přiznávat daň na výstupu, a 
tudíž ani oprávněna si ji nárokovat na odpočtu. 
Společnost ABC by v tomto případě tuto ob-
chodní transakci v daňovém přiznání v Souhrn-
ném hlášení a v INTRASTAT nevykazovala. 

Závěrečná rekapitulace 
Místo plnění při poskytnutí služby vztahující 

se k nemovitosti se určí dle místa, kde se ne-
movitost nachází – tedy v tuzemsku. V této 
souvislosti je společnost ABC, jakožto příjem-
ce služby, povinna daň na výstupu přiznat, ale 
jen za podmínky, že holandský poskytovatel 
služby je plátcem DPH. Daň je ABC povinna 
přiznat ke dni uskutečnění služby. Za podmí-
nek stanovených ZDPH má ABC nárok na 
uplatnění daně na vstupu (nárok na odpočet 
daně u přijaté služby). Aby mohl být tento 
nárok prokázán, musí faktura, vystavená ho-
landským poskytovatelem projekčních služeb, 
obsahovat náležitosti dané ZDPH. Pokud ho-
landský poskytovatel služby není plátcem 
DPH, spol. ABC daň na výstupu nepřiznává a 
ani si ji neuplatňuje. 

I n g .  P e t r  H a v l e n a  
p h a v l e n a @ f u c i k . c z  

(Pokračování ze stránky 2) 

V průběhu roku 2004 byl dopracován a napo-
sledy revidován nový standard o účtování fi-
nančních nástrojů – IAS 39. Platí od 1. ledna 
2005 při splnění obecné zásady, že je nutné ho 
uplatnit zpětně. 

Základní principy a filozofie standardu IAS 
IAS 39 byl tvořen v souvislosti s projektem 

zvýšení kvality Mezinárodních účetních stan-
dardů zahájeného po účetních skandálech. Při 
jeho tvorbě se vycházelo do značné míry 
z úpravy použité v amerických účetních stan-
dardech US GAAP. Tak jako ostatní zdokona-
lené standardy nový IAS odstraňuje možnost 
volby a snaží se zavádět jednotnou metodologii 
pro účtování a oceňování finančních nástrojů. 
Uvedené změny mají přispívat k tomu, aby 
podnikům zabránily zkreslování hospodář-
ských výsledků. Finanční nástroje se tedy dělí 
na dvě základní skupiny: 

a) na ty, které se v případě změn ocenění 
přeceňují výsledkově – podle nové definice 
standardu oceňované reálnou hodnotou, jejíž 
změny se účtují do výsledku hospodaření (Fair 
Value profit and loss neboli FVP), nebo 

b) na finanční aktiva, která jsou přeceňována 
do vlastního kapitálu. 

Oproti předchozí úpravě klade nový standard 
velký důraz na interní dokumentaci a klasifika-
ci finančních nástrojů.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, nový účetní 
standard opouští kategorii finanční nástroje 
určené k obchodování. Zároveň stanovuje, že 
prvotní klasifikace finančního nástroje je ne-
zvratná a podle původního zařazení se o fi-
nančním nástroji účtuje až do konce jeho tržby. 

Rozdělení finančních nástrojů 
Definice finančního nástroje je poměrně 

(Pokračování na stránce 4) 

Účtování podle standardu IAS 39 – finanční nástroje 

Sazby daně z příjmu PO nových 
a budoucích členů EU 

 

Z průzkumu poradenské společnosti KPMG 
vyplývá, že pokračuje trend snižování sazeb 
firemních daní nových a budoucích 
(Chorvatsko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko) 
členských států EU. Nejnižší sazby uplatňova-
lo v roce 2004 Maďarsko a země Pobaltí  
(16 %) a Kypr (10 %). Naopak nejvyšší byly 
na Maltě (35 %), v Turecku (33 %) a v ČR  
(28 %).  Existují však i některé zvláštnosti, 
jako je např. naprosto unikátní přístup, který 
za účelem podpory soukromého sektoru zvolil 
Kypr. Soukromí podnikatelé zde platí o 10 % 
nižší daň z příjmu než státní firmy. Je třeba si 
však uvědomit, že celkové daňové zatížení 
právnických osob není dáno pouze daňovými 
sazbami, ale i dalšími okolnostmi (např. vy-
mezením daňově uznatelných výdajů, odpoči-
tatelných položek, existence reinvestičních 
odpočtů, slev na dani aj.), které se v jed- 
notlivých zemích rovněž liší. Výši sazby daně 
z příjmů právnických osob je tedy nutné brát 
jako jeden z hlavních faktorů, nikoliv však 
jako jediný faktor, který ovlivní daňovou po-
vinnost firem v jednotlivé zemi. 
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Vyšlo první číslo nového odborného časopisu 
Finanční Management. Časopis je určený pro 
vrcholový management odpovědný za finanční 

řízení středních a 
velkých společ-
ností. Každé dva 
měsíce se do 
hloubky zabývá 

všemi stránkami strategického finančního řízení, 
zejména řízením kapitálu, peněžních toků a říze-
ním rizik, a jeho vlivem na výsledky firmy. Analyzu-
je důležité trendy ve finančním řízení, informuje o 
odborných otázkách a novinkách potřebných k 
práci finančních specialistů. Přináší praktické pří-
klady a zkušenosti, jak vykonávat práci efektivněji a 
přispívat k růstu hodnoty firmy. 

 

Ukázkové číslo ZDARMA: 
http://ib.ihned.cz/predpl/a/nazk.php?idkamp=iHNed&tit=FM 

 

Předplatné a více informací: 
na telefonním čísle 233 071 915 nebo  

na e-mailové adrese predplatne@economia.cz 
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široká. Za finanční nástroj se považuje jakáko-
liv smlouva, kterou vzniká finanční aktivum 
jedné účetní jednotky a zároveň souběžně fi-
nanční závazek nebo kapitálový nástroj jiné 
účetní jednotky. 

Za finanční aktiva považuje IAS 39: 
– peníze a peněžní prostředky, 
– kapitálový nástroj jiné účetní jednotky, 
– smluvní nárok získat nebo vyměnit s jinou 
účetní jednotkou své finanční aktivum nebo 
svůj finanční nástroj. 

Kapitálový nástroj (podíl) je jakákoliv 
smlouva, na základě které vzniká účetní jed-
notce nárok na zbytkový podíl na aktivech po 
odečtení všech jejích závazků. 

Derivát je pak finanční ná-
stroj, který má podle IAS 39 
následující tři vlastnosti: 
– jeho hodnota se v budoucnu 
mění například v závislosti na 
hodnotě podkladového aktiva, 
– nevyžaduje žádnou nebo jen 
poměrně malou počáteční 
investici, 
– bude vypořádán v budoucnu. 

IAS 39 dále člení finanční 
nástroje do pěti kategorií, a to: 
1. Pohledávky – včetně úvěro-
vých pohledávek, půjček 
2. Finanční nástroje (cenné pa- 
píry držené do splatnosti) 
3. Finanční nástroje přeceňova- 
né na tzv. reálnou hodnotu neboli po novu 
oceňované reálnou hodnotou, jejíž změny se 
účtují do výsledku hospodaření 
4. Ostatní realizovatelná finanční aktiva 
5. Ostatní neobchodovatelné závazky 

Vzhledem k tomu, že přecenění finančních 
nástrojů na reálnou hodnotu, jejíž změny se 
účtují do výsledku hospodaření, lze provést 
jenom u třetí skupiny, řeší IAS 39 i způsob 
účtování v případě snížení hodnoty finančních 
aktiv tzv. metoda Interment. Ztrátu ze snížení 
hodnoty lze zaúčtovat jen v případě, že existují 
objektivní důkazy o tom, že ke snížení hodnoty 
došlo. Standard pak uvádí některé případy a 
situace, které považuje za objektivní důkaz, 
např. zhoršení platební morálky dlužníků ... 

Zajišťovací účetnictví 
Samostatnou část věnuje IAS 39 metodice 

účtování o zajištění, které kvalifikuje jako tzv. 
efektivní zajištění, při kterém je nutné symet-
ricky porovnávat zisky a ztráty ze zajišťova-

ných položek, a to vždy ve stejném účetním 
období. 

Jak už bylo dříve řečeno, standard požaduje 
detailní dokumentaci zajišťovacích vztahů, 
přičemž z dokumentace musí být zřejmé, že 
zajištění eliminuje riziko spojené s finančním 
nástrojem. IAS 39 definuje dva základní typy 
zajištění, a to: 

a) zajištění reálné hodnoty, 
b) zajištění peněžních toků. 
Zajištění reálné hodnoty definuje standard 

jako zajištění zaúčtovaného aktiva nebo závaz-
ku oproti případným změnám jeho reálné hod-
noty. Toto zajištění reálné hodnoty se považuje 
za zajištění doposud nevykazovaného smluvní-

ho vztahu. V případě zajišťo-
vání reálné hodnoty účtované-
ho aktiva nebo závazku je jak 
aktivum, popř. závazek, tak 
zajišťovací instrument přece-
ňován na reálnou hodnotu a 
změny jsou účtovány do výsle-
dovky. Stejně tak, jako jsou do 
výsledovky účtovány změny 
reálné hodnoty zajišťovaného 
aktiva, popř. závazku.  
Na rozdíl od předchozího zně-
ní standardů se za zajištění 
reálné hodnoty považuje také 
zajištění závazně přislíbených 
nákupů nebo prodejů aktiv. Při 
účtování o zajišťování kurzo-
vého rizika u závazného přísli-

bu mají účetní jednotky možnost volby mezi 
zajištěním reálné hodnoty a zajištěním peněž-
ních toků. 

Zajištění peněžních toků 
Zajištění peněžních toků definuje standard 

jako zajištění změn a toků peněz, které nasta-
nou v důsledku konkrétního rizika, jež souvisí 
se zaúčtováním aktivem nebo závazkem, které 
by mohly mít vliv na výsledek hospodaření. Za 
zajištění peněžních toků lze považovat např. 
situaci, kdy peněžní toky plynoucí např. ze 
zajišťovaného aktiva nejsou fixně dány (např. 
dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou). 
V případě účtování o zajištění peněžních toků 
je změna přecenění zajišťované položky účto-
vána do vlastního kapitálu.  

Z vlastního kapitálu se toto přecenění od-
účtovává v okamžiku, kdy např. prodej zajišťo-
vané položky ovlivňuje výsledek hospodaření. 

 

I n g .  I v a n  F u č í k ,  f f @ f u c i k . c z   

(Pokračování ze stránky 3) 

www.point-consulting.cz 

Vícestranné obchody a DPH 
  

Od vstupu Česka do EU platí nový zákon o 
DPH, který podstatným způsobem změnil 
aplikaci této daně na zahraniční obchod. Nej-
více novinek se týká obchodování s jinými 
členskými státy EU. Absence celních bariér na 
jednotném vnitřním trhu EU sice značně zjed-
nodušila obchodování, ale řada českých spo-
lečností se musela vyrovnat se skutečností, že 
zrušení celního dohledu fakticky znamená 
přesun větší zodpovědnosti za aplikaci DPH 
ze státu na obchodníky. Celní dohled sice 
často způsoboval časové prodlevy na hrani-
cích, ale zároveň podnikům poskytoval urči-
tou míru jistoty, že daňová povinnost spojená 
s nákupem a dodáním zboží ze zahraničí je 
vyměřena správně. V současné době obchodo-
vání s jinými členským státy EU klade na 
obchodníky podstatně větší nároky a přináší 
s sebou rovněž vyšší míru rizika nesprávného 
uplatnění DPH a s tím souvisejících sankcí. 

Jednou z problematických transakcí na 
vnitřním trhu EU je dodání zboží v rámci 
vícestranného obchodu, kdy jednotliví účastní-
ci pocházejí z různých členských států EU. 
Nejběžnějším případem je situace, kdy dochá-
zí k dodání zboží mezi třemi účastníky obcho-
du – prodávajícím, prostřední osobou a kupu-
jícím. Více se o tomto tématu můžete dočíst 
v časopisu Finanční management č. 01/2005. 
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