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EXPERIENCE MAKES THE FUTURE



Pandemická situace zasáhla v dosud nevídané míře. 
Nejistá doba ještě potrvá. Musíme však bez ohledu 
na výkyvy, které nás ještě mohou čekat, odmítnout 
pasivitu a zahájit Regeneraci. Na základě zkušeností 
z předchozích úspěchů a také poznatků, které přinesla 
tato krize, může váš byznys vstoupit do budoucnosti 
silnější. Jako právníci prožíváme s klienty všechny 
těžkosti a zkušenosti. Chcete-li těchto zkušeností 
využít, je to jednoduché. Reagujte na současnou situaci 
se znalostí a rozhodností. Hledejte ve vašem fungování 
a byznysu prvky, které můžete změnit a vylepšit. 
Hledejte alternativy, které vás mohou posílit. Zlepšujte 
vaši pozici pro budoucnost každý den. Přinášíme vám 
druhou edici brožury Regenerace, která reaguje na 
další vlnu a dopady současné situace.

Svět se proměnil, začíná byznys zítřka a jsme u toho 
s vámi. Zahajte Regeneraci. Již dnes.

 

Jan Spáčil
Managing partner
Deloitte Legal
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Koronavirová krize a její
dopady na povinnosti 
ze smluv

Opatření přijatá v souvislosti s koronavirovou pandemií 
mohou zásadním způsobem ovlivnit schopnost mnoha 
společností plnit své smluvní závazky. Co dělat v případě, 
že podmínkám ve smlouvě nemůže vaše firma dostát, 
ale obchodní partner na nich trvá? A naopak – co když 
máte uzavřenou smlouvu např. o dodání zboží, ale druhá 
strana z důvodu státních opatření nemůže tento závazek 
splnit? Přečtěte si, jaké nejběžnější situace mohou v oblasti 
smluvních vztahů v době koronavirové nastat a jakým 
způsobem je můžete efektivně řešit. 

Dopady existujících smluv Regenerace
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Prodlení subdodavatele v důsledku 
překážky způsobené vyšší mocí

Překážka způsobená vyšší mocí sama o 
sobě nezbavuje žádnou ze stran povinnosti 
plnit své závazky. Pokud taková překážka 
nastane, lze zbavit stranu odpovědnosti za 
škodu pro mimořádnou, nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle 
na vůli plnící strany. Aby došlo ke zproštění 
odpovědnosti, všechny tyto tři znaky musí být 
naplněny zároveň. V aktuální situaci je proto 
u smluv uzavřených po prvním lockdownu 
nutné zkoumat to, zda překážka způsobenou 
vyšší mocí byla opravdu nepředvídatelná. To 
platí i v případě uplatnění práva na obnovení 
jednání o smlouvě podle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, kde je třeba obdobně 
zkoumat, zda-li změnu okolností bylo možné 
rozumně předpokládat.

Lze se zprostit povinnosti platit smluvní 
pokutu?

U smluvní pokuty se neuplatní zákonný režim 
zproštění tak jako je tomu u odpovědnosti 
za škodu způsobenou neplněním jak bylo 
popsáno výše. S ohledem na obecné principy 
soukromého práva se však nabízí instituty 
ochrany před smluvní pokutou, jimiž jsou 
moderace smluvní pokuty soude, ochrana 
před nepoctivým jednáním a právo na 
obnovení jednání o smlouvě.

Renegociace nevyvážené smlouvy v 
důsledku podstatné změny okolností

Pokud by došlo v důsledku vyšší   moci  k 
podstatné změně okolností, která by založila 

hrubý nepoměr v právech a povinnostech 
obou smluvních stran, může se postižená 
strana domáhat obnovení jednání o již 
uzavřené smlouvě. V případě, že by se strany 
nedohodly na nových podmínkách, může 
soud danou smlouvu na  návrh  jedné  ze  
stran  zrušit nebo změnit. Bude však opět 
záležet na konkrétním smluvním vztahu 
a jeho podmínkách. V mnoha smlouvách 
bývá možnost obnovení jednání o smlouvě z 
důvodu podstatné změny okolností stranami 
smluvně vyloučena.

Nemožnost plnění způsobená trvalou 
překážkou

V případě, že po uzavření smlouvy nastane 
trvalá překážka, kvůli které není závazek 
(např. dodání zboží) možné splnit, smlouva 
zaniká. Nemožnost splnit závazek se však 
posuzuje objektivně (tj. ve vztahu ke všem 
osobám v takovém postavení). V případě, že 
by se splnění závazku stalo pouze obtížnějším 
(např. náklady na dodání zboží by se zvýšily), 
povinnost sama o sobě nadále trvá.

Pravidla, která se mohou vztahovat na 
smlouvu uzavřenou se zahraničním 
subjektem

Za určitých okolností může být relevantní 
Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží (CISG), jejímž 
signatářem je vedle ČR dalších 93 států světa, 
včetně Číny. V případě, že se vaše kupní 
smlouva Vídeňskou úmluvou řídí, vaším 
smluvním partnerem je subjekt s místem 
podnikání ve státě, který k úmluvě přistoupil, 

a aplikace úmluvy není ve smlouvě vyloučena, 
budou se na vaši smlouvu vztahovat speciální 
pravidla. Ta upravují detailněji některé 
aspekty, zejména dobu trvání překážky 
způsobené vyšší mocí, oznamovací povinnost 
nebo okolnosti zásahu vyšší moci na straně 
subdodavatele. Především pak platí pravidlo 
podle čl. 79 CISG, podle kterého smluvní 
strana není odpovědná za nesplnění jakékoli 
své povinnosti, jestliže prokáže, že toto 
nesplnění bylo způsobeno překážkou, která 
nezávisela na její vůli.

  
 
Ukončení jednání o smlouvě bez postihu

České právo umožňuje za určitých okolností 
ukončit jednání o smlouvě bez postihu. Platí, 

že je na svobodném uvážení a rozhodnutí 
stran, zda smlouva bude uzavřena a s 
jakým obsahem. Tedy  slovy  zákona:  každý  
může  vést  jednání o smlouvě svobodně a 
neodpovídá za to, že ji neuzavře.  Z uvedeného 
pravidla však zná právo několik výjimek. 
Jednou z nich jsou situace, kdy strany při svém 
jednání dospějí tak daleko, že se uzavření 
smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, 
resp. prakticky jisté. Nastane-li taková situace, 
pak jedná nepoctivě (protiprávně) ten, 
kdo přes důvodné očekávání druhé strany 
jednání o smlouvě ukončí. Právní řád však i 
tehdy umožňuje ukončit jednání bez postihu. 
Pro takový postup ovšem musí existovat 
spravedlivý důvod.

Kontakty:

Ivan Telecký 
Partner a advokát
+420 602 478 530 
itelecky@deloittece.com

Petr Suchý 
Partner a advokát
+420 605 228 316 
psuchy@deloittece.com
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Home office jako praktický  
nástroj organizace práce  
i po koronavirové krizi

Pandemie COVID-19 a s ní související státní opatření přiměly 
zaměstnavatele zamyslet se nad novými způsoby práce. 
Jako efektivní řešení se v době krize ukázal již dříve oblíbený 
režim home office. A přestože práce z domova není vhodná 
pro všechna zaměstnání a pro některé firmy představuje 
velký zásah do zaběhnutého způsobu organizování práce, 
společnosti se v době karantény musely pokusit najít rychlý 
způsob, jak home office alespoň v částečné míře umožnit. 
Víte, jak správně nastavit režim práce z domova?

RegeneraceZaměstnanci a home office
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Druhá vlna koronaviru udeřila a před 
společnostmi opět stojí otázka režimu 
home office. Je tedy vhodné se nad přijatým 
nastavením práce z domova zamyslet a zvážit, 
zda ve stávající podobě vyhovuje potřebám 
společnosti i zaměstnanců. Společnosti 
by také měly posoudit, zda přijaté vnitřní 
předpisy a dohody se zaměstnanci obsahují 
veškeré důležité informace, a odpovídajícím 
způsobem nastavit náhrady nákladů spojené 
s využíváním home office. Jak na to? Shrnuli 
jsme proto pro vás ty nejdůležitější informace.

Zaměstnavatel nemůže home office 
nařídit, zaměstnanec musí s prací z 
domova vždy vyslovit souhlas. Zpravidla při 
zavedení home office dochází také ke změně 
místa výkonu práce (resp. přidání dalšího 
místa výkonu práce pro účely home office), 
která nemůže proběhnout jednostranně, ale 
musí být provedena dohodou zaměstnance a 
zaměstnavatele.

Pracovní dobu zpravidla rozvrhuje 
zaměstnavatel. A ne jinak je tomu i v případě 
zaměstnanců pracujících v režimu home 
office. Záleží tedy na zaměstnavateli, zda 
zvolí pevné rozvržení pracovní doby nebo 
více flexibilní variantu, např. pružné rozvržení 
pracovní doby obsahující úseky základní a 
volitelné pracovní doby. Pevné rozvržení 
pracovní doby (případně pružné rozvržení s 
významným podílem základní pracovní doby) 
lze doporučit především s ohledem na jejich 
praktičnost – pokud zaměstnanec pracuje v 
týmu, je zapotřebí, aby byl dostupný ve stejný 
čas jako jeho kolegové.

Pro správné nastavení home office je 
třeba přichystat patřičné předpisy. 
Doporučujeme připravit vnitřní předpis 
upravující především:

• Určení pracovních pozic, které mohou 
home office využívat

• Rozvrhování pracovní doby a požadavky na 
dostupnost zaměstnance během dne

• Základní pravidla BOZP

• Způsob komunikace s týmem

• Způsob zadávání práce

 
S každým zaměstnancem dále 
doporučujeme uzavřít dohodu o práci 
z domova, ve které bude uvedeno místo 
(nebo více míst) výkonu práce na home 
office, upřesnění pracovní doby a závazek 
zaměstnance o přizpůsobení domácího 
pracoviště dle požadavků zaměstnavatele. 
Tento dokument by měl obsahovat také 
dohodu o poskytování náhrad nákladů 
spojených s využíváním home office. V 
případě, že byly dokumenty rychle připraveny 
během prvního nouzového stavu na jaře 
tohoto roku, doporučujeme je zrevidovat a 
případně doplnit o chybějící doporučovaná 
ustanovení.

Zaměstnavatel může po zaměstnancích 
na home office požadovat dodržování 
stejných pravidel pro BOZP, jako v případě 
práce na pracovišti zaměstnavatele. 
Specifická pravidla BOZP vyplývající 
z odlišnosti práce na home office 
doporučujeme dále upravit ve vnitřním 
předpisu a v dohodách s jednotlivými 
zaměstnanci. Je také vhodné stanovit nároky 
na pracovní místo během home office a jeho 
soulad s BOZP. Před umožněním práce z 
domova doporučujeme zajistit také školení, 
na kterém budou zaměstnanci upozorněni na 
možná BOZP rizika vyplývající z práce v tomto 
režimu (například formou e-learningu).

Nastavení home office a související dokumentace Zaměstnanec má za práci na home office 
nárok na mzdu nebo plat ve stejné výši, 
jako po dobu výkonu práce na pracovišti 
zaměstnavatele. Zaměstnanci náleží také 
náhrada nákladů za výkon práce v režimu 
home office. Zaměstnavatel může sjednat, 
případně vnitřním předpisem stanovit, nebo 
individuálně písemně určit podmínky, výši a 
způsob poskytnutí náhrad. V případě jejich 
neposkytnutí může inspekce práce uložit 
zaměstnavateli pokutu až do výše 200 000 Kč. 
Současně se těchto náhrad může domáhat 
zpětně i zaměstnanec.

  
 
 

Zaměstnavatel může stanovit paušální 
částku náhrad za výkon práce v režimu 
home office, která se bude opírat o pravidla 
uvedená ve vnitřním předpisu zaměstnavatele 
nebo v dohodě se zaměstnancem, a to 
za předpokladu, že výše paušálu byla 
zaměstnavatelem prokazatelně stanovena 
na základě kalkulace skutečných výdajů. Při 
splnění zákonných podmínek jsou náhrady 
příjmem zaměstnance. Tento příjem není 
předmětem daně a nevstupuje tedy ani do 
vyměřovacího základu pro odvod pojistného 
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
Na straně zaměstnavatele se jedná o daňový 
náklad. Další daňová a právní specifika s 
sebou přináší home office pro zaměstnance 
v zahraničí, i tento režim však může 
zaměstnavatel nastavit.

Kontaktujte:

Pavel Bejšovec   
Advokát
+420 603 400 129
pbejsovec@deloittece.com

Iva Bilinská   
Advokátka
+420 737 711 349
ibilinska@deloittece.com

– 10 –

Zaměstnanci a home office



03
Za jakých podmínek mohou 
zaměstnavatelé čerpat 
kompenzaci z programu 
Antivirus?

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus, který 
představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, má pomoci 
firmám k ochraně pracovních míst. Stát kompenzuje 
společnostem, které splňují podmínky programu Antivirus,
prostředky vyplacené na mzdy zaměstnanců. Tímto 
způsobem se snaží pomoci zaměstnavatelům lépe překonat 
komplikace spojené s pandemií COVID-19
a předcházet tak alespoň částečně propouštění 
zaměstnanců. Z programu Antivirus vláda již na jaře 
vyplatila 14 miliard korun a schválila prodloužení režimu 
A do konce tohoto roku. V čem spočívají jednotlivé režimy 
programu Antivirus?

RegeneraceNáhrada mezd a platů
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Tyto dva režimy přinášejí kompenzaci 
nákladů zaměstnavatelům, kteří museli 
svým zaměstnancům nařídit karanténu nebo 
museli částečně či úplně omezit svůj provoz, 
například z důvodu snížené poptávky po 
jimi dodávaných produktech nebo službách. 
Důvodem prodloužení je zejména nástup 
druhé vlny epidemie a  mimořádná vládní 
opatření vydaná v souvislosti s opětovným 
vyhlášením nouzového stavu. Oba režimy 
byly prodlouženy do konce roku 2020, 
režim A byl doplněn o režim Antivirus Plus. 
Zaměstnavatelé mohou o příspěvek žádat do 
konce měsíce následujícího po měsíci, za který 
o příspěvek žádají.

Režim A – karanténa a Režim A PLUS – 
nucené uzavření provozu

Vztahuje se na uzavření nebo omezení 
provozu v důsledku krizového opatření nebo 
nařízení karantény příslušným úřadem.  

• V případě karantény pobírá zaměstnanec 
náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného 
redukovaného výdělku. Výše příspěvku je 
80 % z vyplacené náhrady.

• V případě uzavření provozu nařízením vlády 
pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 
100 % průměrného výdělku. Výše příspěvku 
je nově 100 % z vyplacené náhrady mzdy 
včetně odvodů (maximálně 50 000 Kč na 
jednoho zaměstnance).

 
 
 
 
 

Režim B – související hospodářské potíže

Tuto podporu lze naposledy čerpat za 
prosinec 2020. Příspěvky z tohoto režimu 
mají zaměstnavatelům kompenzovat 
náklady spojené s vyplacenou náhradou 
mzdy z důvodu překážek v práci na straně 
zaměstnavatele v důsledku souvisejících 
hospodářských potíží z důvodu šíření 
koronaviru. Výše příspěvku zaměstnavatelům 
je 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně 
odvodů (maximálně 29 000 Kč). 

Komu a za jakých podmínek bude 
kompenzace poskytnuta?

O příspěvek z programu Antivirus mohou 
požádat pouze zaměstnavatelé ve mzdové 
sféře (neplatí tedy pro státní zaměstnance 
odměňované platem). Podmínkou je, aby 
alespoň jeden z jejich zaměstnanců v 
pracovním poměru (který je zároveň podle 
českých právních předpisů účastníkem 
nemocenského a důchodového pojištění) 
spadal do podmínek režimu A nebo B. 
Příspěvek může být poskytnut pouze na 
ty zaměstnance, kterým ke dni podání 
vyúčtování (v rámci žádosti o příspěvek) 
nebyla dána zaměstnavatelem výpověď. Další 
podmínkou je skutečné vyplacení náhrad 
mezd zaměstnancům a odvedení pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění a na sociální 
zabezpečení.

Třetí režim programu  Antivirus (režim C) 
spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální 
pojištění. Zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců  
jej mohli využít za měsíce červen, červenec a 
srpen 2020.

Kontrolní činnost státních orgánů spojená  
s programem Antivirus

V návaznosti na podání žádosti v programu 
Antivirus může být zaměstnavatel po 
dobu trvání programu i po jeho skončení 
kontrolován, zda splňuje veškeré podmínky 
programu.

V případě porušení podmínek dohody 
uzavírané v rámci programu Antivirus je 
po zaměstnavateli požadováno vrácení 
příspěvku, k čemuž v praxi skutečně dochází, 
a informace o porušení může být předána 
finančnímu úřadu pro podezření z porušení 
rozpočtové kázně. 

 
 

Pracovněprávní  aspekty související s 
programem Antivirus jsou kontrolovány 
Státním úřadem inspekce práce.Případné 
úmyslné zneužití příspěvku může být 
posouzeno jako trestný čin. S ohledem na 
skutečnost, že kontroly v oblasti čerpání 
Antiviru probíhají plošně a s velkou intenzitou, 
je pro následnou kontrolu vhodné mít 
připravené všechny podklady v rozsahu 
vyžadovaném manuálem k programu 
Antivirus, který vydalo MPSV.

 

Kurzarbeit 

Vládní návrh kurzarbeitu, tedy režimu, 
který by měl nahradit Antivirus, byl v říjnu 
předložen poslanecké sněmovně, vznikla k 
němu však řada pozměňovacích návrhů. 

Vládou připravené znění předpokládá, že by 
stát přispíval na mzdu zaměstnance částkou 
ve výši 70 % jeho čisté mzdy. Podpora by měla 
náležet zaměstnanci, jehož pracovní poměr 
trvá alespoň 3 měsíce a je sjednán na dobu 
neurčitou. Poskytování podpory by pokaždé 
musela aktivovat vláda svým usnesením.

Antivirus A a B Antivirus C

Kontaktujte:

Pavel Bejšovec   
Advokát
+420 603 400 129
pbejsovec@deloittece.com

Iva Bilinská   
Advokátka
+420 737 711 349
ibilinska@deloittece.com

Náhrada mezd a platů
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04 Jak pandemie 
koronaviru promění 
nájemní vztahy?

S podzimním nárůstem počtu nakažených koronavirem 
COVID-19 přišla další vládní opatření, která opět zasáhla 
také pronajímatele a nájemce bytů a prostor sloužících 
podnikání. Připravili jsme pro vás proto přehled programů 
podpory, změn a novinek, které jsou v oblasti práva 
nemovitostí aktuální.

Nájemní vztahy Regenerace
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Zákony o zmírnění dopadu pandemie 
COVID-19 na nájemce

Zákony týkající se zmírnění dopadu pandemie 
poskytují nájemcům až do konce roku 2020 
ochranné období, během kterého nemůže 
být nájemní vztah ukončen z důvodu prodlení 
nájemce s placením nájemného splatného v 
období 12. 3. až 30. 6. 2020. Prodlení nájemce 
muselo vzniknout v důsledku mimořádného 
opatření proti dopadům COVID-19. Jejich vliv 
prokazuje nájemce v případě nájmu bytu 
např. potvrzením vydaným úřadem práce, v 
případě nájmu prostor sloužících k podnikání 
pak např. účetními dokumenty. Nájemci jsou 
povinni uhradit dlužné nájemné do konce 
roku 2020. Zákony se týkají jak bytů a prostor 
sloužících bytovým potřebám, tak prostor 
sloužících k podnikání.

Program COVID – Ubytování

Do 3. listopadu 2020 bylo možné podávat 
žádosti o dotaci v programu COVID – 
Ubytování, který vyhlásilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Program byl zaměřen na 
ubytovací zařízení, kterým stát přispěl částkou 
v rozmezí 100 až 330 Kč na pokoj a noc za 
období od 14. 3. až 24. 5. 2020, kdy musela 
být kvůli mimořádným opatřením uzavřena. 
Dotační program byl zaměřen pouze na 
ubytovací zařízení, vyloučeny byly krátkodobé 
pronájmy typu Airbnb.

K okamžiku vydání této brožury nebylo 
zřejmé, zda bude tento program obnoven i 
pro druhou vlnu pandemie.

Program COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
vyhlásilo druhé kolo výzvy k programu 
COVID – Nájemné. Program se vztahuje 
na ty podnikatele, kterým byl od 26. října 

omezen nebo zakázán maloobchodní prodej 
nebo poskytování služeb zákazníkům v 
provozovnách. Stejně jako v prvním kole 
mohou žadatelé požadovat podporu ve výši 
50 % rozhodného nájemného za období 
červenec až září 2020, nyní ale již není třeba 
dokládat poskytnutí slevy pronajímatelem ve 
výši 30 %. Žádost o dotaci je možné podávat 
od 21. října do 21. ledna 2021. 

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Dne 26. září 2020 nabyl účinnosti zákon 
č. 386/2020 Sb., kterým došlo ke zrušení 
daně z nabytí nemovitých věcí. Daň z nabytí 
nemovitosti je tak zrušena pro případy, 
kdy byl návrh na vklad práva do katastru 
nemovitostí proveden dne 26. září 2020 a 
později. Daňová povinnost byla ovšem také 
zrušena se zpětnou účinností pro případy, 
kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí 
proveden v prosinci 2019 a později. Pokud 
tedy lhůta pro podání daňového přiznání, 
jehož součástí má být daňová povinnost u 
daně z nabytí nemovitostí, uplynula až po 31. 
březnu 2020, uvedená povinnost zaniká.

Dle vyjádření Ministerstva financí se jedná o 
opatření, které by mělo odstranit celou řadu 
daňových výjimek a povzbudit zejména mladé 
rodiny k pořízení vlastního bydlení. Současně 
dochází ke změně možnosti uplatňovat si 
odpočty úroků z úvěrů jako nezdanitelnou 
část základu daně. Pro nové hypoteční úvěry 
sjednané po 1. lednu 2021 se snižuje limit 
odpočtů z původních 300 000 Kč na 150 000 
Kč.

Rezidenční trh

Během léta, které se neslo ve znamení 
téměř úplného upuštění od opatření proti 
šíření nemoci COVID-19, se situace na trhu 

rezidenčních nemovitostí na většině dílčích 
trhů vrátila ke své předkrizové tendenci. 
Nejvýrazněji se současná situace projevila na 
nájemním trhu v Praze, kde došlo ve srovnání 
se začátkem března k poklesu mediánového 
nájemného o zhruba 40 Kč/m2/měsíc. Trh 
prodejů bytů pokračuje ve své růstové 
tendenci z posledních let, jeho reakce je 
proto jen minimální. Situace na rezidenčním 
trhu v krajských městech a zbytku republiky 
zaznamenala během posledního půlroku 
pouze velmi mírné výkyvy od své dlouhodobé 
trajektorie.

Krátkodobý vývoj rezidenčního trhu v České 
republice budou ovlivňovat zejména opatření 
přijatá vládou na podzim s cílem zamezit 
šíření nemoci COVID-19 v tzv. druhé vlně. Vliv 
na situaci bude mít také schopnost dlužníků 
splácet úvěry, u nichž byly splátky v rámci 
úvěrového moratoria a které končí v říjnu.

• Mediánová cena nájmu v Praze se nadále 
pohybuje kolem úrovně 280 Kč/m2/měsíc, 
na kterou trh poklesl začátkem května. 
V kombinaci s rostoucími prodejními 

cenami bytů se tak snižuje výnosová míra z 
pronájmu nemovitostí.

• Počet nově zveřejněných inzerátů v Praze 
se během letních měsíců postupně snižoval 
k 1 500 týdně, což je stále výrazně nad 
mediánem posledních 4 let. Pokles mohl být 
způsoben z části návratem některých bytů 
na trh krátkodobých pronájmů během léta, 
kdy došlo k uvolnění téměř všech omezení 
souvisejících s pandemií. Počet stažených 
inzerátů se nadále pohybuje mírně pod 
hranicí 2 000 bytů týdně, čímž se postupně 
koriguje převis nabídky vzniklý v prvních 
týdnech po vyhlášení nouzového stavu v 
březnu.

• Ceny bytů na second-handovém trhu 
během léta pokračovaly v nastoleném 
růstovém trendu jak v Praze, kde se 
průměrná cena blíží 100 000 Kč/m2, tak i v 
krajských městech.

Nájemní vztahy
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Komerční segment

Trh komerčních nemovitostí v České republice 
byl v roce 2020 silně ovlivněn pandemií 
koronaviru. Za první pololetí 2020 změnily 
svého majitele komerční nemovitosti za 
1,9 miliardy eur, což je lehký nadprůměr 
v porovnání s předchozími lety. Tento 
údaj je nicméně zásadně ovlivněn akvizicí 
rezidenčního portfolia Residomo skupinou 
Heimstaden za 1,3 miliardy eur. Bez této 
transakce by první polovina roku 2020 byla 
silně podprůměrná.

Z hlediska hodnot nemovitostí lze pozorovat 
mírný nárůst yieldů o cca 0,5 procentního 
bodu, což reflektuje vyšší riziko vnímané 
investory. Pouze industriální segment tyto 
změny nezaznamenal a mírně posiluje. 
Prime yieldy se dnes pohybují okolo 4,5 % 
za kanceláře, 4 % za high street, 4,8 % za 
industriální nemovitosti a 5 % za nákupní 
centra. V kancelářském segmentu lze 
pozorovat zastavení růstu nájemného u A 

segmentu (22,75 eur za prime kanceláře) a 
mírný růst neobsazenosti v Praze na 6 %. 
Mnoho firem pozastavilo plány na stěhování, 
případně rozšiřování svých kanceláří a naopak 
v souvislosti s rozšířeným přechodem na 
částečný home office uvažuje nad optimalizací 
využívaných prostor. Industriální nemovitosti 
jsou naopak na historickém minimu 
neobsazenosti (4,2 %) a lze pozorovat i mírný 
růst nájemného na 4,75 eur/m2/měsíc.

Obchodní centra pozorují úbytek návštěvníků 
o desítky procent, nicméně roste průměrná 
velikost nákupu, takže dopady na tržby 
jednotlivých obchodníků jsou nižší, než by 
indikovala nízká návštěvnost. Nicméně i 
přesto řada prodejen v nákupních centrech 
musela ukončit svůj provoz. Nejtvrdší zásah 
v souvislosti s pandemií utrpěl hotelový 
segment, a to zejména v Praze, kde se 
projevila závislost hotelů na zahraničních 
turistech. Před koronavirem byla průměrná 
obsazenost hotelů v Praze nad 70 %, v létě 
2020 se čísla pohybovala mezi 15 až 20 %.

Kontakty:

Olga Kaizar 
Partnerka a advokátka
+420 602 344 681
okaizar@deloittece.com

Ondřej Zabloudil
Finanční poradce
+420 723 582 619
ozabloudil@deloittece.com

Petr Hána 
Finanční poradce 
+420 731 638 268
phana@deloittece.com

Nájemní vztahy
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05
Veřejnou podporu 
v daňové oblasti čekají
změny, platnost rámce byla 
prodloužena do roku 2021

Veřejná podpora konkrétním podnikům má celou řadu 
podob - přímé platby, záruky za úvěry nebo úvěry samotné, 
snížení daňové zátěže či mzdových nákladů. Vzhledem k 
tomu, že pravidla poskytování veřejné podpory upravuje 
především unijní právo, vydání dočasného rámce pravidel 
pro různé typy podpory v reakci na pandemii COVID-19 
umožnilo České republice implementovat řadu podpůrných 
opatření, jako jsou například programy COVID Nájemné, 
Technologie nebo program Antivirus. Platnost rámce byla 
čerstvě prodloužena do června (a částečně do září) 2021. 
Kromě toho také Evropská komise prohlásila pandemii 
COVID-19 za přírodní pohromu. Tato deklarace může ovlivnit 
poskytování veřejné podpory, a to zejména v daňové 
oblasti.

Veřejná podpora a hospodářská soutěž Regenerace
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Veřejná podpora v daňové oblasti

Kromě přímých plateb lze veřejnou podporu 
poskytnout i formou snížení daně nebo jejího 
příslušenství. Pokud z nejrůznějších důvodů 
dojde u podnikatele k doměření daně, správce 
daně zpravidla vyměří i úrok z prodlení z 
doměřené daně, který sám o sobě může 
dosáhnout značných částek. V souvislosti s 
pandemii COVID-19 lze očekávat rozšíření 
důvodů, pro které bude možné příslušenství 
daně promíjet.

Kontroly poskytování dotací

Zejména u programů jako např. Antivirus 
lze očekávat kontrolu dodržení podmínek 
poskytnutí dotace. Bohužel podpora v těchto 
programech může být zpětně odebrána i na 
základě drobných formálních pochybení. 

Platí přitom, že pokud příjemce podporu 
nevrátí dobrovolně, bude mu stanoven tzv. 
odvod za porušení rozpočtové kázně (ve výši, 
v jaké měla být dotace vrácena) spolu s penále 
ve výši cca 36 % p. a. Dobrovolným vrácením 
dotace se příjemce sice vyhne povinnosti 
hradit penále, ztrácí ale možnost bránit se 
proti samotnému vracení dotace. 

S novým pokynem Generálního finančního 
ředitelství však byly vymezeny některé 
nové důvody prominutí penále (zejména 
v souvislosti s poskytováním příspěvků z 
programu Antivirus). Díky tomu bude možné 
bránit se proti odebrání dotace bez rizika 
vzniku povinnosti hradit penále (které bude 
dle pokynu prominuto). 

Vzhledem k tomu, že částka odebrané 
dotace musí odpovídat závažnosti porušení 
pravidel poskytnutí dotace, lze očekávat, že 
se podaří zvrátit řadu rozhodnutí o odebrání 
dotace založených na drobných formálních 
pochybeních. Stručně řečeno, při kontrole 
poskytnutí dotace má smysl se bránit, nyní 
navíc bez rizika nutnosti hradit penále.

Kontakty:

David Šimek 
Advokát
+420 603 597 558
dsimek@deloittece.com

Martin Černý
Advokát
+420 774 142 468
mcerny@deloittece.com

Veřejná podpora a hospodářská soutěž
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Advokátka
+420 777 293 481
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06 Uzavírání smluv na dálku
a elektronickou komunikaci 
s veřejnými orgány vítají 
společnosti i klienti

Potřebujete uzavřít smlouvu na dálku nebo komunikovat s 
úřady bez nutnosti fyzicky navštívit pobočku? Pokud se i vy 
chystáte přesunout svůj business do digitálního prostředí, 
přečtěte si náš přehled nejdůležitějších bodů souvisejících 
s elektronickou kontraktací a vzdálenou komunikací. 
poskytování veřejné podpory, a to zejména v daňové 
oblasti.

Elektronická komunikace a kontraktace Regenerace
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Různé možnosti uzavření smlouvy na 
dálku

V českém právu platí zásada bezformálnosti 
právního jednání, podle které si každý může 
zvolit libovolnou formu jednání, pokud 
není předepsána zákonem (například u 
převodů nemovitostí nebo nájmu bytu) nebo 
předchozím ujednáním stran. Většinu smluv je 
tak možné platně uzavřít i ústně (telefonicky). 
Z důvodu lepší průkaznosti ale strany často 
preferují písemnou formu.

Písemné jednání může být platně 
uskutečněno i elektronickou cestou. Za podpis 
mohou v takovém případě sloužit jakákoliv 
data, která jsou s obsahem spojena a která 
jednající používá k podepisování. Může se 
jednat například o prosté napsání příjmení 
na konci e-mailu, zaškrtnutí políčka v online 
prostředí nebo zaslání skenu vlastnoručního 
podpisu. Žádný z těchto způsobů však nelze 
obecně doporučit pro významnější smlouvy, 
jelikož v praxi je téměř nemožné prokázat, 
kdo takový úkon skutečně učinil a zda do 
dokumentu nebylo v mezidobí zasahováno. 
U méně významných smluv lze toto právní 
riziko snížit vhodným obchodním nastavením 
transakce (např. platby předem nebo 
průběžné placení za služby).

Důkazně spolehlivější formu elektronického 
uzavírání smluv poskytují zaručené, uznávané 
a kvalifikované podpisy, případně uzavření 
smlouvy prostřednictvím datových schránek.

Nejrůznější komerční služby v oblasti 
vzdáleného podepisování jsou v současné 
době významným trendem. Některé z nich 
poskytují možnost podepsání dokumentů 
pouze na úrovni, která odpovídá výše 
zmíněnému uvedení jména na konci e-mailu 
či zaškrtnutí políčka. Jiné z těchto služeb však 

nabízejí i prémiové varianty podepisování, 
které podle tvrzení daného provozovatele 
služby představují zaručený podpis, případně 
jeho vyšší formu.

Pro získání uznávaného nebo kvalifikovaného 
podpisu je potřeba obstarat podpisové 
certifikáty s omezenou časovou platností 
u některé z certifikačních autorit. Součástí 
procesu je (zpravidla fyzické) ověření identity 
žadatele.

Elektronická komunikace s úřady nebo 
soudy

V případě, že potřebujete elektronicky 
komunikovat se státní správou, samosprávou 
či soudy, lze využít e-mail podepsaný alespoň 
uznávaným elektronickým podpisem nebo 
odeslat podání prostřednictvím datové 
schránky. Pokud jde o podání vůči veřejné 
správě a jedná se o vaši datovou schránku, 
není potřeba připojovat elektronický podpis a 
podání je doručeno v podstatě obratem.

Soudům lze podání doručit rovněž přes 
webovou aplikaci ministerstva spravedlnosti 
ePodatelna nebo přímým vyplněním 
příslušného elektronického formuláře (např. 
návrhy do veřejných rejstříků, návrhy na 
vydání elektronického platebního rozkazu či 
vybraná podání pro insolvenční řízení).

Použití datové schránky mezi soukromými 
subjekty

Prostřednictvím datové schránky mohou mezi 
sebou komunikovat i soukromé subjekty. 
Datové schránky fungují jako prostředek 
elektronického doručování s ověřením 
odesílatele (obdoba zaslání doporučeného 
dopisu). Na rozdíl od komunikace s orgány 

veřejné moci se nicméně nemůžete 
spolehnout na přesný termín doručení 
(zpráva je doručena až okamžikem přihlášení 
adresáta do rozhraní datových schránek).

Pro komunikaci mezi soukromými subjekty 
je potřeba splnit několik podmínek. V 
první řadě je nutné mít datovou schránku 
zřízenou. Následně je nutné povolit příjem 
soukromých zpráv (v sekci Nastavení > Kredit 
a doplňkové služby > Příjem Poštovních 
datových zpráv). Jelikož mnoho podnikatelů 
v minulosti nemělo přijímání soukromých 
zpráv aktivováno, jednalo se o významnou 
překážku pro rozšíření uzavírání smluv 
prostřednictvím datových schránek. Situace 
se v poslední době sice výrazně zlepšila, 
nicméně i nadále má tento druh komunikace 
určité rezervy. Stranám však nic nebrání, aby 
si oboustrannou aktivaci vzájemně předem 
dohodly. Zatímco příjem soukromých zpráv 
je zdarma, jejich zasílání je zpoplatněno. U 
datových schránek je pak potřeba dbát i na to, 
že schránka ve výchozím nastavení neslouží 
k ukládání přijatých dokumentů a veškeré 
příchozí zprávy jsou po 90 dnech od doručení 
automaticky smazány. Pokud mají datové 
schránky sloužit k elektronické kontraktaci, je 
pak velmi vhodné si aktivovat placenou službu 
tzv. datového trezoru, díky níž zůstanou 
zprávy uloženy v rozhraní datových schránek 
po delší dobu.

Obdržení smlouvy podepsané uznávaným 
nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem

Pokud vám váš obchodní partner zašle 
smlouvu podepsanou elektronicky, je 
nezbytné učinit následující kroky. V první řadě 
je potřeba ověřit, zda se jedná o uznávaný 

nebo kvalifikovaný elektronický podpis nebo 
podpis nižší úrovně. Standardní počítačové 
programy (např. na čtení PDF) umožňují 
zobrazit podrobnosti o podpisu, a to včetně 
informace, zda jde o podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu, zda se jedná o 
certifikát pro elektronické podepisování 
a zda se platnost podpisu podařilo ověřit. 
Pokud tyto informace budou v dokumentu 
obsaženy, jedná se o smlouvu podepsanou 
nejvěrohodnějším způsobem. Takovou 
smlouvu již nemusíte tisknout nebo žádat o 
vlastnoruční podpis.

Pozor však na smlouvy uzavřené na delší 
období, zpravidla několik let. Tam je potřeba 
pamatovat na klesající možnost ověřit 
platnost podpisu v čase (z důvodu časově 
omezené platnosti podpisových certifikátů). 
Pokud potřebujete smlouvu archivovat, 
doporučujeme před vypršením platnosti 
certifikátu k dokumentu připojit alespoň 
tzv. kvalifikované časové razítko k zajištění 
integrity dokumentu, zejména pro případný 
spor o obsah smlouvy. Vždy před vypršením 
platnosti razítkového certifikátu je potřeba 
proces opakovat. Ještě bezpečnějším řešením 
je využití specifické archivační služby, kterou 
zpravidla nabízejí komerční poskytovatelé.

Elektronická komunikace a kontraktace
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Elektronické podepisování ve vztahu k 
zahraničí

Elektronické podepisování je dnes upraveno 
z velké části jednotně napříč Evropskou 
unií podle tzv. nařízení eIDAS. Kvalifikovaný 
elektronický podpis z jednoho členského státu 
se podle nařízení eIDAS výslovně uznává jako 
kvalifikovaný ve všech ostatních státech EU. 
Nicméně i nižší formy elektronických podpisů 
z jednoho členského státu zpravidla splňují 
podmínky pro danou formu v ostatních 
státech, jelikož pro ně platí stejná pravidla.

Elektronické pracovněprávní dokumenty

Pracovněprávní dokumenty lze formálně 
podepisovat elektronicky, avšak zákoník 
práce klade další podmínky, které mohou 
představovat významnou překážku při 
rozšiřování elektronické kontraktace v 
pracovněprávních vztazích. Za zmínku 
stojí zejména relativně přísná pravidla pro 
elektronické doručování, dle kterých musí 
zaměstnanec s tímto způsobem vyslovit 
písemný souhlas, písemnost musí být 
podepsána uznávaným elektronickým 
podpisem a zaměstnanec musí do tří dnů 
potvrdit přijetí zprávou podepsanou svým 
uznávaným elektronickým podpisem.

Jaké dokumenty nelze podepsat 
elektronicky

V současné době nelze podepsat takové 
dokumenty, ke kterým je nutné úřední 
ověření podpisu podle zákona o ověřování 
nebo které vyžadují formu notářského 
zápisu. Elektronicky tak nepodepíšete např. 
některá jednání týkající se založení, změn a 
zániku obchodních korporací, úpravy svých 
majetkových poměrů, případně výživného 
pro dobu po rozvodu, nebo žádosti o 
zřízení datové schránky a kvalifikovaného 
elektronického podpisu.

Dále nelze elektronicky podepsat dokumenty, 
které vyžadují listinnou podobu nebo jsou z 
vlastní povahy listiny, zejména cenné papíry 
jako směnky nebo šeky.

Kontakty:

Ján Kuklinca  
Advokát
+420 725 661 072
jkuklinca@deloittece.com

Václav Filip
Advokát
+420 720 756 634
vfilip@deloittece.com

Matúš Tutko 
Advokát
+420 775 876 914
mtutko@deloittece.com

Elektronická komunikace a kontraktace
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07
PeoplePort aneb HR bez papíru

Personální agenda se často vyznačuje přemírou 
administrativy a s ní související dokumentací. Dokumenty 
provází zaměstnance po celou dobu jeho pracovněprávního 
poměru od uzavření pracovní smlouvy přes zpracování 
ročního zúčtování daně až po výpověď či dohodu o 
ukončení pracovního poměru. Obzvlášť v dnešní době, 
kdy stále více zaměstnanců pracuje z domova, má tato 
bujará administrativa nejen vliv na efektivitu a náklady, 
ale zároveň i na schopnost některé dokumenty podepsat 
a předat. Řešení této situace může být přitom překvapivě 
jednoduché - integrace flexibilního webového portálu 
PeoplePort.

HR Paperless Regenerace
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Legislativa a technické možnosti umožňují 
papírové dokumenty nahrazovat 
elektronickými a za použití digitálních 
prostředků je rovněž i podepisovat. Jedním 
z takových řešení je zmíněný webový portál 
PeoplePort, vyvinutý naší společností právě 
pro oblast mezd a personalistiky. PeoplePort 
umožňuje sdílet dokumenty a je kdykoliv 
dostupný z webového prohlížeče z jakéhokoli 
zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon). 
Globální společnosti jej mohou navíc využít 
i jako multi-country nástroj pro řešení 
mezinárodní HR problematiky.

Zaměstnanecká karta

Každý zaměstnanec disponuje jedinečným 
přístupem do své zaměstnanecké karty 
(profilu), kde jsou evidovány jeho osobní a 
mzdové údaje spravované zaměstnavatelem 
pro potřeby HR. Zaměstnanec si může 
vybrané personální informace sám 
aktualizovat. Zaměstnaneckou kartu je rovněž 
možné použít při nástupu zaměstnance a 
slouží i jako distribuční kanál pro doručení 
dokumentů zaměstnanci (výplatní pásky, 
ELDP apod.)

Agenda zaměstnaneckých daní

Využitím elektronické verze dokumentů 
Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování 
daně ze závislé činnosti může zaměstnanec 
(bez jakéhokoli fyzického kontaktu se 
zaměstnavatelem) uplatnit daňové slevy a 
zvýhodnění. Aplikace sbírá data a dokumenty 
vyžadované zákonem pro nárokování 
daňových slev a zvýhodnění a umožňuje pak 

jejich kontrolu finančním úřadem, aniž by bylo 
potřeba cokoli tisknout či předávat v papírové 
podobě. Součástí je rovněž schvalovací 
workflow, které je plně nastavitelné 
zaměstnavatelem a v rámci něhož dochází 
k revizi zadaných dat a dokumentů a jejich 
schválení mzdovou účtárnou.

Docházka

Zaměstnanec si prostřednictvím aplikace 
může požádat o zaměstnavatelem 
registrovanou absenci (dovolená, sick days, 
otcovská dovolená, bonus day apod.), 
která je následně v rámci schvalovacího 
workflow jeho nadřízeným potvrzena či 
odmítnuta. Docházková aplikace umožňuje 
nastavení neomezeného počtu absencí, jejich 
individuální správu a pravidelnou aktualizaci 
zůstatků v návaznosti na změny v pracovním 
vztahu zaměstnance. V rámci reportingu je 
pak možné docházková data uložená v aplikaci 
použít pro import docházky do mzdového 
systému.

Ticketing

V případě potřeby může zaměstnanec 
požádat zaměstnavatele o podporu, 
dokument, informaci či jiné vysvětlení 
prostřednictvím aplikace ticketing. Každý 
ticket zaměstnance je registrován a o jeho 
vytvoření jsou řešitelé informování e-mailem. 
Veškerá komunikace probíhá elektronicky a 
zaměstnanec má pod svým osobním účtem 
přehled o vyřízených ticketech v minulosti.

Kontakty:

Michal Czigle
Daňový poradce
+420 605 201 683
peopleport@deloittece.com

Filip Čech
Daňový poradce
+420 734 166 831
peopleport@deloittece.com

HR Paperless
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08 Správa daní online? Digitalizace 
pomáhá společnostem překonat 
koronavirovou krizi

Státní opatření přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru 
nás nejen naučila, že existuje mnoho nástrojů pro rozložení 
placení daní, ale také nám ukázala, že daně lze spravovat 
efektivně i na dálku. Má vaše firma napnuté cash-flow? 
Dopadají na vás daňové povinnosti, které nejste schopni 
plnit? Potřebujete mít lepší přehled o platbách? Přečtěte 
si, jaké jsou možnosti řešení a jak může vaší společnosti 
pomoci zavedení tzv. chytré daňové kanceláře.

Daňová a celní problematika Regenerace
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Řešení nedostatku financí prostřednictvím 
posečkání s úhradou daně

Případný dluh vůči finančnímu úřadu vždy 
doporučujeme aktivně řešit, aby nedošlo 
k exekuci ze strany správce daně. Jednou z 
možností, jak této situaci předejít, je posečkání 
daně. U řady firem totiž došlo vlivem vládních 
opatření v souvislosti s koronavirovou 
pandemií ke značnému snížení příjmů, 
případně k výpadkům v cash-flow. V takových 
případech může jakákoliv další platba 
podnikatelskou činnost společností ohrozit. 
Pokud se v obdobné situaci nacházíte i vy, 
doporučujeme požádat o tzv. posečkání daně, 
neboli odklad či splátkový kalendář. Pokud 
jsou důvodem pro posečkání právě dopady 
koronavirové pandemie, nenabíhají vám od 
března až do konce roku 2020 žádné úroky z 
prodlení. V ostatních případech se vám tyto 
úroky sníží na polovinu ze 14 % na 7 %. Tento 
snížený úrok lze navíc i částečně prominout.

Rozšíření možností prominutí sankcí

S pozdním či nesprávným uhrazením daně 
se vážou vysoké sankce ve formě penále a 
úroků z prodlení. Ty pak mohou firmu v této 
nelehké době zásadním způsobem ohrozit. 
Aktuální metodika finanční správy nicméně 
významně rozšiřuje možnosti, jak zmíněné 
sankce alespoň částečně prominout. Je však 
nutné tyto možnosti znát a již dopředu jim 
přizpůsobit další postup.

Odlišné nastavení pravidelných záloh a 
zpětné uplatnění daňové ztráty

Finanční úřad může v odůvodněných 
případech také stanovit odlišnou výši 

periodických záloh, případně zálohy i zcela 
zrušit, a to za celé zdaňovací období i zpětně. 
V případech, kdy například příjmy nedosahují 
výše, podle jaké byly nastaveny zálohy z 
předchozích období, je tak možné touto 
cestou docílit jejich snížení. V některých 
segmentech trhu jsou zálohy automaticky 
plošně odpuštěny. Od 1. července 2020 je 
také možné uplatnit daňovou ztrátu nejen 
v následujících zdaňovacích obdobích, ale 
nově také ve dvou zdaňovacích obdobích 
bezprostředně předcházejících, a to až do 
výše 30 mil. Kč. Zároveň můžete nově uplatnit 
daňovou ztrátu, která podle vás za tento rok 
teprve vznikne.

Prevence a zvýšení efektivity 
prostřednictvím tzv. chytré daňové 
kanceláře

Poslední měsíce ukázaly, že řada společností 
nevyužívá všech elektronických možností, 
které česká legislativa nabízí. Díky tomu 
docházelo k případům, kdy byla pozdě 
uhrazena daň a zcela zbytečně vznikly vysoké 
sankce, či v extrémním případě finanční úřad 
zastavil majetek firmy. Proto jsme pro vás 
připravili workshop, prostřednictvím kterého 
posuneme vaši firmu do doby digitální – 
pomůžeme vám zavést chytrou daňovou 
kancelář, díky které zrychlíte interní procesy 
a ušetříte na nákladech. Z aktuální situace 
tak můžete vyjít silnější a své daně spravovat 
efektivněji než kdykoliv dřív.

Kontakty:

Alena Wágner Dugová
Právnička a daňová poradkyně
+420 734 691 493
adugova@deloittece.com

Jiřina Procházková
Advokátka
+420 777 293 481
jprochazkova@deloittece.com

Daňová a celní problematika
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09 Jak před finančním úřadem 
obhájit ztráty v roce 2020 
v kontextu převodních cen?

Patříte ke společnostem, které v důsledku pandemie 
vykážou v roce 2020 významně nižší výsledek hospodaření, 
či dokonce ztrátu? Je vaše společnost zároveň součástí 
skupiny podniků, jejíž konsolidované finanční výsledky 
jsou negativně ovlivněny probíhající pandemií? Pokud 
jste odpověděli ano a obhajitelnost těchto výsledků před 
správcem daně vám přijde zcela logická, mějte se na pozoru 
– finanční úřad s vámi totiž nemusí souhlasit! 

Ztráty v kontextu převodních cen Regenerace
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Proč jsou ztráty rizikové?

Řada společností vykáže v důsledku 
probíhající pandemie ztrátu či minimálně 
výrazně horší hospodářský výsledek než v 
minulých letech. Jakkoliv se to zdá s ohledem 
na mimořádné okolnosti logické, optikou 
převodních cen může být obhajitelnost ztráty 
před správcem daně velmi komplikovaná či 
zcela nemožná. 

Z pohledu převodních cen je klíčová úvaha, 
které společnosti mají v rámci skupiny ztrátu 
nést a kterým má být naopak ztráta - i přes 
mimořádné okolnosti - kompenzována.

Máte rozmyšlené argumenty, jak se bránit 
případnému názoru finančního úřadu, že 
propad v zisku, případně ztrátu měla převzít jiná 
společnost ze skupiny?

Téma obhajitelnosti ztrát je relevantní 
pro každou společnost patřící do skupiny, 
bez ohledu na její funkční a rizikový profil. 
Plnohodnotná společnost musí být schopna 
prokázat, že ztráta souvisí s materializací rizik, 
které společnost oprávněně nese, a není tak 
způsobena např. nesprávným nastavením 
převodních cen v dílčích transakcích se 
spojenými osobami. Naprosto zásadní je pak 
téma obhajitelnosti ztrát pro společnosti s tzv. 
limitovaným funkčním a rizikovým profilem. 
To jsou společnosti, jejichž roli ve skupině 
lze připodobnit postavení zaměstnance vůči 
zaměstnavateli. Společnost plní svěřené 
úkoly (např. vyrábí, distribuuje), ale v rámci 
definované role vykonává pouze omezené 
funkce a neměla by proto (stejně jako 
zaměstnanec) nést významná rizika (která 
nese zaměstnavatel).

Správce daně očekává, že limitovaná 
společnost bude dosahovat relativně 

stabilní úrovně ziskovosti, bez ohledu na 
aktuální vývoj ekonomického cyklu. To 
zároveň implikuje, že případnou ztrátu 
způsobenou okolnostmi mimo vliv limitované 
společnosti by standardně měla absorbovat 
jiná společnost ve skupině, tzv. principál. V 
kontextu výše uvedeného je proto nutné 
zvážit, zda lze zdůvodnit, proč by se za dané 
situace měla na ztrátě či minimálně horším 
výsledku podílet i limitovaná společnost.  

Odpovědnost statutárních orgánů

V rámci povinnosti jednat s péčí řádného 
hospodáře by si statutární orgány měly klást 
také následující otázky:

• Měly by ztráta či nižší výsledek hospodaření 
jít k tíži české společnosti, nebo by měly 
být kompenzovány jinou společností ve 
skupině?

• Bude konečný výsledek společnosti 
obhajitelný z pohledu převodních cen?

• Udělal (a měl možnost udělat) lokální 
management maximum pro zmírnění 
negativních dopadů na výsledky 
společnosti? 

Přesně tyto úvahy a otázky může se 
statutárním orgánem diskutovat finanční 
úřad při daňové kontrole, která může být 
zahájena až s několikaletým odstupem. 
Zpětné dohledávání důkazních prostředků 
přitom bývá zpravidla značně obtížné. Je proto 
vhodné už teď začít připravovat podpůrné 
argumenty a shromažďovat relevantní 
důkazní prostředky, ideálně alespoň v podobě 
dokumentace převodních cen.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Od 1. července 2020 je možné uplatnit 
daňovou ztrátu nejen v pěti zdaňovacích 
obdobích bezprostředně následujících po 
období, za které je daňová ztráta vyměřena, 
ale nově také ve dvou zdaňovacích obdobích 
bezprostředně předcházejících, a to konkrétně 
do celkové výše 30 mil. Kč.

Dle našich zkušeností s přístupem 
finančních úřadů k daňovým kontrolám lze 
předpokládat, že využití institutu zpětného 
uplatnění daňové ztráty bude správce daně u 
jednotlivých daňových poplatníků sledovat a 
zohledňovat při sestavování plánu daňových 
kontrol. Předmětem kontrol pak jistě bude  
nejen zkoumání splnění podmínek pro zpětné 
uplatnění ztráty, ale zejména okolnosti 
samotného vzniku ztráty a jeho oprávněnost 
v návaznosti na aplikované nastavení 
převodních cen. Navíc využití tohoto institutu 
prodlužuje lhůtu pro doměření daně za 
příslušná bezprostředně předcházející období, 
tj. lhůtu pro daňovou kontrolu ze strany 
finančního úřadu. 
 
 
 
 

Hlavní oblasti k zamyšlení

Uplatňovaný model převodních cen

• Poskytuje vaše stávající nastavení 
převodních cen ve skupině flexibilitu pro 
řešení mimořádné situace?

Dokumentace převodních cen

• Je správně zachycen a interpretován funkční 
profil společnosti? Je společnost schopna 
deklarovaný funkční profil prokázat?

• Poskytuje stávající dokumentace prostor 
např. pro snížení ziskovosti společnosti s 
limitovaným profilem?

Srovnávací (benchmarking) analýzy

• Jsou stávající srovnávací analýzy použitelné i 
za současné situace?

• Pokud ne, jak řešit srovnávací analýzu v roce 
2020 a v letech následujících? 

Závazné posouzení (APA)

• Je společnost schopna nadále pokračovat ve 
schváleném nastavení? Pokud ne, co z toho 
vyplývá?

• Je vhodné uvažovat o podání (nového) 
závazného posouzení a získat tak 
rozhodnutí správce daně potvrzující 
soulad zvoleného způsobu stanovení cen s 
principem tržního odstupu?

Kontakty:

Marek Romancov
Partner a daňový poradce
+420 733 161 505 
mromancov@deloittece.com

Miroslav Richter
Daňový poradce 
+420 731 643 657
MirRichter@deloittece.com

Ztráty v kontextu převodních cen

– 42 –



10
Využijte dotační podpory 
a realizujte své projekty 
i v době ekonomického útlumu

Stát dlouhodobě podporuje podnikatelské investice 
různými dotacemi a pobídkami, tedy nejen v dobách 
krizových. Právě během nich ale může mít zvýšená 
podpora významný vliv pro vývoj hospodářství. V tomto 
roce končí programové období 2014–2020 a jsou vypsány 
dotační programy s alokací vyšší než 15 mld. Kč, současně 
se připravuje nové programovací období 2021 - 2027 a 
souvoisející operační programy. Dále jsou připravovány 
další dotační formy podpory na podporu ekonomiky, jako 
jsou například Fond obnovy EU, Fond pro spravedlivou 
transformaci či Modernizační fond EU. Přemýšlíte jak v 
nejisté době finančně podpořit realizaci svých projektových 
záměrů? Doporučujeme vám zvážit podporu z dostupných 
dotačních programů.  

Dotační podpora Regenerace
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Jaké jsou možnosti získání veřejné podpory 
EU?

Podporu je možné čerpat v rámci několika 
dotačních programů zaměřených na oblast 
výzkumu a vývoje, výroby či úspor energií.

Oblast výzkumu a vývoje (VaV)

V rámci VaV existuje několik možností získání 
dotační podpory na financování investičních 
či provozních nákladů, a to jak v Praze, tak i 
mimo ni. Podpořit lze projekty zaměřené na 
realizaci činností průmyslového výzkumu 
a experimentálního vývoje vedoucích ke 
konkrétním výstupům, zavedení výsledků 
do praxe, nabídky produktů na trhu, 
na vybudování nebo rozšíření center 
průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, 
či projekty rozvíjející nové technologie, 
materiály, zvyšující míru automatizace a 
robotizace a využití digitálních technologií. 
Míra podpory se pohybuje v rozmezí 25–70 
% způsobilých výdajů, a to v závislosti na 
velikosti podniku, typu aktivity či zapojení 
dalších partnerů. Podpořeny mohou být 
jak mzdy výzkumníků a techniků, tak i 
pořízení strojů a dalšího zařízení, dále se 
dotace vztahuje na dlouhodobý nehmotný 
majetek, případně náklady na novostavby a 
budovy v podobě technického zhodnocení. 
Bez ohledu na regionální působnost je také 
zajímavou variantou podpory daňový odpočet 
na výzkum a vývoj, který je blíže popsán v 
následující části.

Oblast výroby

Dotacemi v oblasti výroby je možné podpořit 
projekty zavádějící do výroby a na trh nové 
nebo inovované výrobky, technologie či 
služby. Konkrétně se může jednat například 
o posílení technických a užitných hodnot 

výrobků, technologií a služeb nebo zvýšení 
efektivity procesu výroby či poskytování 
služeb. Další možností je potom podpora 
projektů se strategií dalšího rozvoje v oblasti 
automatizace a digitální transformace, 
a to prostřednictvím pořízení nových 
technologií propojujících informační systémy 
(stávající či nové) či další implementované 
moduly propojující všechny nebo většinu 
oblastí podnikové činnosti (například řízení 
výroby, zásoby, nákup, prodej, finance či 
personalistika). Podporu pak lze čerpat 
na nákup výrobních technologií, strojů a 
zařízení, na software a data či práva k užívání 
duševního vlastnictví. Výše podpory jednoho 
projektu může dosáhnout až 75 milionů 
Kč, míra podpory je pak závislá na velikosti 
podniku a pohybuje se v rozmezí 25–45 % 
způsobilých výdajů. Alternativou mohou 
být u rozpočtově větších projektů investiční 
pobídky. U obou variant lze veřejnou podporu 
čerpat pouze pro projekty realizované mimo 
Prahu.

Oblast energetických úspor

Předmětem dotační podpory v této 
oblasti je zejména snížení spotřeby 
energie a zvýšení energetické účinnosti. 
Podporovány jsou aktivity jako například 
snižování energetické náročnosti výrobních 
a technologických procesů, rekonstrukce 
a modernizace zařízení na výrobu energie 
pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, 
plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti 
nebo modernizace soustav osvětlení budov 
a průmyslových areálů. Podporovány 
jsou také instalace obnovitelných zdrojů 
energie či nízkouhlíkových zdrojů, projekty 
v oblasti využití odpadní energie, obnovy a 
dekontaminace průsmyslových lokalit nebo 
zadržování/zachycování vody a další aktivity 

zaměřené na hospodaření s energiemi. 
Tyto dotace lze vzájemně také kombinovat. 
Míra podpory může dosáhnout až 50 % 
způsobilých výdajů, které mohou tvořit 
například stroje a zařízení včetně řídicího 
softwaru nebo rekonstrukce/modernizace 
(technické zhodnocení) staveb.

Oblast ICT

V oblasti ICT bude možné čerpat podporu na 
pořízení ICT produktů a služeb, včetně služeb 
expertního poradenství. Podpora by se měla 
týkat zejména dlouhodobého hmotného, ale 
také nehmotného majetku, jako je například 
hardwarové vybavení, servery či potřebný 
software nebo budování sítí. Podporovány 
budou primárně projekty malých a středních 
podniků realizované mimo Prahu.

Nově vznikající fondy

V následujícím programovém období 2021-
2027 budou k dispozici finanční prostředky 
nejen z nových operačních programů, 
ale  také z nově vzniklých fondů jako je 
Modernizační fond, Fond pro spravedlivou 
transfomaci, Fond obnovy EU či Inovační fond. 
Podpora z těchto fondů bude určena zejména 
na zelené projekty v oblasti ochrany životního 
prostědí jako je modernizace energetických 
soustav a zařízení, podpora čisté mobility, 
podpora nízkouhlíkových technologií, či 
projekjty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Kontakty:

Antonín Weber
Dotační poradce
+420 733 161 519 
antoweber@deloittece.com

Martin Šindler
Dotační poradce
+420 734 618 825
msindler@deloittece.com
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Odpočet na výzkum 
a vývoj jako možný klíč 
k překonání krize a získání 
konkurenční výhody

Současná situace nutí společnosti přehodnocovat jejich 
investiční plány. Historie nás však již několikrát přesvědčila, 
že celá řada firem, které se krizí tzv. „proinvestovaly“, 
získala následně významnou konkurenční výhodu. 
V případě, že přicházíte na trh s novými nápady na produkty 
či procesy, můžete si část vynaložených nákladů odečíst od 
základu daně ve formě odečitatelné položky na výzkum a 
vývoj. Efektivně tak získáte úsporu, kterou můžete znovu 
investovat do rozvoje vašeho podnikání. 

Výzkum a vývoj Regenerace
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Jak odpočet na výzkum a vývoj funguje?

O náklady vynaložené na činnosti výzkumu 
a vývoje („VaV“) si v daňovém přiznání 
nejprve snížíte základ daně v podobě daňově 
uznatelných nákladů, následně pak podruhé 
jako položku odečitatelnou od základu 
daně. Při současné 19% sazbě daně z příjmů 
právnických osob tak o téměř jednu pětinu 
zlevníte tak či tak vynaložené náklady!

Činnosti VaV zjednodušeně řečeno představují 
činnosti vašich zaměstnanců, při kterých 
vyvíjíte nová řešení a produkty, technologie, 
procesy, software apod. a které lze nalézt 
téměř ve všech oborech podnikání.

Co vše k tomu potřebujete?

Ve srovnání např. s dotacemi je administrace 
odpočtu na VaV méně náročná. Na rozdíl od 
některých forem veřejné podpory nepodléhá 
odpočet na VaV před uplatněním žádnému 
schválení úřady. Než zahájíte činnosti VaV, je 
potřeba odeslat na finanční úřad nezávazné 
oznámení o plánovaném záměru odpočet 
uplatnit. V oznámení uvedete identifikaci 

společnosti a název projektu VaV. Následně 
sledujete odděleně náklady vynaložené na 
VaV od běžných nákladů. Před uplatněním 
částky odpočtu v daňovém přiznání 
zpracujete tzv. projektovou dokumentaci, kde 
popíšete, co je předmětem VaV, jak budete 
hodnotit dosažené výsledky, jaké má VaV 
náklady a kdo z vašich zaměstnanců bude 
tuto činnost odborně zajišťovat.

Jste ve ztrátě? Nevadí!

I v případě, že na vás současná složitá 
ekonomická situace dopadla tak významně, 
že evidujete daňovou ztrátu, vyplatí se 
zmiňovaný odpočet uplatňovat. Náklady 
vynaložené na VaV, které nelze odečíst z 
důvodu nízkého základu daně nebo daňové 
ztráty, lze přenést do následujících až třech 
let a odečíst je proti budoucím ziskům. Právě 
uplatnění odpočtu ve ztrátových letech vám 
pomůže vytvořit finanční rezervy pro budoucí 
roky ekonomické regenerace.

Kontakty:

Kateřina Novotná
Daňová poradkyně
+420 607 934 070 
knovotna@deloittece.com

Jakub Vrkoč
Daňový poradce 
+420 736 428 819
jvrkoc@deloittece.com

Výzkum a vývoj
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Finanční instituce a jejich 
digitální budoucnost
v době koronavirové

Banky, pojišťovny a další finanční instituce napravují škody, 
které jim působí pandemie COVID-19. Jedná se však o běh 
na dlouhou trať a řada zásadních proměn je v následujících 
měsících teprve čeká. Onboarding, distribuce finančních 
služeb a identifikace klientů – to jsou služby, které bude 
potřeba plně převést do virtuálního prostředí. Koronavirová 
krize však nejen potvrzuje nezbytnost této digitalizace, 
ale je také neocenitelnou zkušeností, ze které mohou 
finanční instituce při této transformaci nyní čerpat. Jak na 
poskytování finančních služeb online v době krize i po ní?

Finanční služby a krize Regenerace
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Digitální ověřování a zakládání klientů 
bez nutnosti návštěvy pobočky. Pro 
mnoho finančních institucí jde o běžnou 
praxi již dnes, která však do budoucna bude 
naprostou nezbytností pro všechny bez 
výjimky. Zatímco online registrace bývaly v 
minulosti příjemným „bonusem“ ke klasickým 
návštěvám finančních institucí, dnes jsou 
plnohodnotnou a často i preferovanou 
alternativou, s pomocí které mohou klienti 
celý proces uskutečnit rychle z pohodlí svého 
domova, a to přímo od svého počítače či z 
chytrého telefonu.

Do budoucna lze očekávat, že význam 
digitálního onboardingu ještě vzroste. 
Finanční instituce by se na plnou digitalizaci 
tohoto procesu měly zaměřit, a to nejen v 

rámci adaptace na koronavirovou krizi. Jaké 
jsou hlavní výhody online onboardingu?

• Nižší časová náročnost

• Menší finanční náklady

• Lepší přístup k finančním produktům

• Kvalitnější data

• Žádné papírování

Digitalizovat systém onboardingu však 
není jednoduchý úkol. Právní regulace i 
technické nároky vyžadují zvláštní pozornost 
a odborný přístup. Chystáte se i vy zavést ve 
své firmě nástroje digitálního onboardingu? 
Potom neváhejte a obraťte se na nás!

Distribuce finančních služeb digitální 
cestou je nezbytná pro zajištění kontinuity 
provozu nejen v případě krize. Přesun 
těchto služeb do virtuálního prostředí však 
není jednoduchý úkol, který s sebou přináší 
řadu výzev zejména regulatorního charakteru.

Základním předpokladem je soulad 
interních předpisů s AML zákonem. Ten 
obsahuje všechny povinnosti týkající se 
počáteční identifikace zákazníka, průběžné 
identifikace, odkladu, hlášení podezřelých 
obchodů atd.

Důraz by finanční instituce měly také 
klást na správnou komunikaci. Myslet 
by při tom měly především na patřičnou 

informovanost zákazníka. Zatímco fyzické 
setkání s poradcem přináší jistotu, že klient 
bude patřičně zpraven o všech detailech, v 
případě online sjednávání smluv je odkázán 
primárně na sebe a předložené informace. 
V tento moment je zvláště důležitá odborná 
online zákaznická podpora.

Virtuální distribuce služeb je budoucností 
všech finančních institucí. Mezi stažením 
aplikace a uzavřením smlouvy je však dlouhá 
cesta, na níž každý jednotlivý krok vyžaduje 
speciální pozornost. Chystáte-li se i vy nabízet  
své služby a uzavírat smlouvy v digitálním 
světě, rádi vám nabídneme pomocnou ruku.

Ověřování totožnosti klientů je 
nejdůležitější součástí klientského 
onboardingu. Situace kolem koronaviru však 
ukazuje, že i pro jednoduchou identifikaci 
(např. podpis smlouvy) je často potřeba 
návštěva pobočky. Náhrada těchto tradičních, 
„fyzických“ způsobů ověřování online nástroji 
je proto téma, které se v prostředí finančních 
institucí skloňuje stále více.

Poptávka po snadnější identifikaci 
neustále roste. A reagují na ni nejen finanční 

společnosti, které se snaží zavádět moderní, 
uživatelsky přívětivá řešení ověřovacích 
procesů, ale také zákonodárci, kteří se 
úpravou legislativního rámce snaží tyto změny 
co nejvíce podpořit. Důkazem toho je i rychlý 
rozvoj projektu BankID, který nejen usnadňuje 
přihlašování do služeb eGovernmentu, ale i do 
digitálních služeb komerčních.

Rádi vám pomůžeme s modernizací vašeho 
stávajícího identifikačního systému. A to 
po stránce strategické, technické i legislativní.

Digitální onboarding Online distribuce finančních služeb

Digitální identifikace klientů

Kontaktujte:

Jan Procházka    
Partner a advokát
+420 731 530 603
jprochazka@deloittece.com

Tereza Davidová    
Advokátka
+420 731 127 481
tdavidova@deloittece.com

Finanční služby a krize
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Jak jednat s péčí řádného 
hospodáře při předcházení 
nekalého jednání v době krize

Vedení společností jsou v době koronavirové vystavena 
zvýšenému tlaku. Očekává se od nich, že minimalizují ztráty 
způsobenév důsledku ekonomického útlumu, v plném 
rozsahu budou pokračovat v podnikateských aktivitách 
společnosti a dosáhnou finančních výsledků plánovaných v 
období před krizí. Management musí zvlášť důsledně dbát 
na postup s péčí řádného hospodáře, aby jeho rozhodnutí 
nemohla být v budoucnu zpochybňována. Pandemie 
však nezasáhla jen nejvyšší vedení společností. Nejistota, 
kterou mohou zaměstnanci i management v tomto období 
pociťovat, se může projevit větším množstvím prohřešků 
spáchaných uvnitř firem. Služby Business Integrity 
pomáhají managementu společností jednat v souladu s péčí 
řádného hospodáře a efektivně minimalizovat rizika, která 
mohou pro ně i pro firmy představovat závažné reputační, 
právní či finanční důsledky.

Business integrity Regenerace
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Krizový management

Základní povinností každého jednatele a 
člena představenstva je pečovat o společnost 
jako řádný hospodář, tedy s nezbytnou 
loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. 
V opačném případě nese příslušný člen 
vedení společnosti odpovídající důsledky 
– z občanskoprávního hlediska je povinen 
nahradit způsobenou škodu, z hlediska 
trestního práva mu hrozí mimo jiné peněžitý 
postih či zákaz výkonu činnosti až na 10 let. 
Za pochybení člena vedení může navíc nést 
odpovědnost i sama společnost, a to jak 
civilní, tak trestní, kdy v nejhorším případě 
může dojít až k jejímu zrušení.

Víme, že vedení společností musí v reakci 
na koronavirovou krizi v celé řadě případů 
jednat rychle a pod stresem a častokrát 
přijímat klíčová rozhodnutí bez možnosti 
pečlivé analýzy všech dostupných podkladů a 
variant řešení. Toto krizové rozhodování může 
pro členy statutárních orgánů představovat 
riziko z hlediska pozdějšího dovozování 
odpovědnosti za jejich jednání v době 
pandemie.

V současné době je pro vedení společností 
klíčové pravidelně monitorovat stav firmy, 
identifikovat příležitosti k jejímu  dalšímu 
rozvoji a minimalizovat dopady koronavirové 
pandemie na život společnosti. Našim 
klientům pomáháme předejít potenciální 
trestní, správní či civilní odpovědnosti 
tím, že pro ně vytváříme silné a spolehlivé 
„defence-files“, které spočívají v řádném 
zdokumentování a odůvodnění učiněných 
rozhodnutí. O ně se budou moct opřít v 
případě, že bude jejich rozhodnutí v budoucnu 
zpochybňováno např. členy dozorčí rady, 
akcionářem, novým vlastníkem, či dokonce 
prošetřováno orgány veřejné moci. 
 
 

Implementace efektivního compliance 
programu

Spojení „compliance program“ se v posledním 
období skloňuje stále více. Smyslem 
těchto programů je především zajistit, aby 
společnost činila vše nezbytné a předešla 
protiprávnímu jednání páchanému v rámci její 
činnosti či v jejím zájmu. Compliance program 
tedy lze definovat jako souhrn opatření uvnitř 
společnosti, která mohou mít různou podobu 
v návaznosti na velikost firmy, její organizační 
strukturu a odvětví, v němž působí.

Pro mnoho společností je kononavirová krize 
ostrým testem toho, jak efektivně a spolehlivě 
fungují dlouhodobě zavedená interní pravidla 
a procesy v omezeném provozu. Řada 
společností čelí v průběhu pandemie výzvám 
v podobě potřeby okamžitého přizpůsobení 
jejich běžné agendy na krizový režim.

Po zkušenostech z (ne)fungování kontrolních 
a reportovacích mechanismů v první vlně 
pandemie vidíme, že se mnohé firmy 
začínají aktivně zajímat o zefektivnění již 
nastavených interních procesů či o zavedení 
zcela nových procesů, které ve společnosti 
dosud chyběly. Řada organizací nyní hledá 
vhodné investory pro financování svých  
aktivit a uvědomují si, že stabilní a fungující 
firemní prostředí podstatně vylepšuje jejich 
pozici oproti  konkurenci  a  zvyšuje  jejich  
hodnotu v případě prodeje firmy nebo vstupu 
strategického investora.

Pomyslnou třešničkou na dortu správně 
nastaveného compliance programu je 
rovněž ochrana společnosti před důsledky 
individuálního selhání jednotlivců, které 
je tímto omezeno na minimum. Efektivní 
compliance program, jenž je sestavený na 
míru společnosti, tedy funguje i jako „štít“, 
který společnost chrání před sankcemi ze 
strany veřejných orgánů. 

I kdyby došlo k nějakému pochybení, 
management společnosti může klidně spát, že 
učinil vše potřebné, aby společnost ochránil. 
A zároveň jednoduše prokáže, že jednal s péčí 
řádného hospodáře.

Zavedení a správa etické linky

Součástí každého fungujícího compliance 
programu jsou nejen opatření k předcházení 
porušování právních předpisů, ale také 
opatření k jejich efektivnímu odhalování.

Jedním ze způsobů, jak rychle odhalit 
prohřešky uvnitř společnosti, je zavedení 
etické linky, prostřednictvím které mají 
nejenom zaměstnanci a management, ale i 
třetí strany (např. dodavatelé) možnost ohlásit 
svá podezření.

Zřízení etické linky bude zanedlouho povinnou 
součástí „compliance balíčku“ širokého 
okruhu společností. Koncem  roku 2019 byla 

totiž na evropské úrovni přijata směrnice o 
ochraně osob oznamujících porušení předpisů 
EU, která musí být do 17. prosince 2021 
transponována do právních řádů členských 
zemí. Směrnice stanovuje povinnost zavést 
etickou linku a prověřovat hlášená podezření 
každé společnosti s více než 50 zaměstnanci a 
širokému spektru veřejných institucí.

Pouhé zavedení etické linky však nemůže být 
dostatečné, pokud nedochází k prošetření 
došlých  oznámení a učinění vhodných 
opatření v návaznosti na výsledky šetření. 
Kromě asistence při interních šetřeních 
pomáháme našim klientům nastavit příslušné 
procesy a pravidla takovým způsobem, aby 
každý člen etického týmu věděl, jaká je jeho 
role. Stejně důležité je řádné proškolení 
zaměstnanců a managementu, aby věděli 
o existenci etické linky a o tom, v jakých 
případech a jakým způsobem mohou 
oznámení učinit.

Proč investovat do etické linky už teď?
• Nezavedení etické linky může být 

považováno za porušení péče řádného 
hospodáře se všemi svými důsledky

• Zvýšíte šanci včas identifikovat 
pochybení vašich zaměstnanců či 
manažerů a napravit jej dříve, než se 
o něm dozví policie či média

• Rychlou a diskrétní nápravou prohřešku 
uvnitř společnosti ušetříte náklady na 
právní zastoupení v případě trestního 

stíhání, šetření jiných orgánů veřejné 
moci či soudního sporu

• Vybudujete pověst vysoce 
transparentní a etické společnosti, na 
kterou se budou vaši obchodní partneři 
a zákazníci s důvěrou obracet

• Zvýšíte hodnotu vaší společnosti v 
očích jejích vlastníků a potenciálních 
investorů

Business integrity
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Interní šetření při podezřeních z nekalého 
jednání

Nedílnou součástí efektivního compliance 
programu je také prověřování podezření z 
nekalého jednání. Společnosti nesmí taková 
podezření přehlížet, ale musí je řádně 
prověřit a následně přijmout vhodná opatření 
k zamezení další protiprávní činnosti a 
napravení způsobených  škod.  Je důležité  si 
uvědomit, že i  zdánlivě  neškodné  prohřešky  
zaměstnanců či  managementu  mohou  
mít  na  společnosti i jejich společníky vážné 
finanční, reputační i právní dopady, a v 
určitých případech mohou vést dokonce až 
k úpadku společnosti. Je  proto povinností 
vedení jednat i v těchto případech s péčí 
řádného hospodáře a odpovídajícím 
způsobem reagovat na podezření na nekalé či 
protiprávní jednání uvnitř firmy.

 

Interní šetření tzv. kriminality bílých límečků 
tvoří významnou část našich služeb. Našim 
klientům pomáháme diskrétně prověřit 
podezření z nekalého jednání v jejich 
společnosti. S pomocí dalších odborníků 
Deloitte na forenzní vyšetřování, sběr a 
analýzu dat získáme cenné informace, které 
následně detailně analyzujeme. V návaznosti 
na naše zjištění klientům doporučíme vhodný 
postup tak, aby dostáli své povinnosti jednat 
s péčí řádného hospodáře a minimalizovali 
negativní důsledky jednání svých 
zaměstnanců či managementu.

Provedením šetření naše práce zpravidla 
nekončí. V celé řadě případů poskytujeme 
našim klientům právní podporu při ukončení 
pracovního poměru se zaměstnanci, 
vymáhání způsobené škody či podání 
trestního oznámení.

Kontaktujte:

Jaroslava Kračúnová 
Partnerka a advokátka 
+420 724 705 824
Jkracunova@deloittece.com
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Restrukturalizace společnosti 
jako řešení ekonomického 
zpomalení po koronavirové krizi

Důsledky opatření přijatých v souvislosti s pandemií 
koronaviru mají za následek citelné zpomalení ekonomiky. 
Tato situace s sebou přináší hrozbu rostoucího množství 
problémů, které mohou narušit zdraví podniků. Pro firmy 
je potom jedním z možných řešení restrukturalizace. 
Hospodaření společností v těchto časech však vyžaduje 
zvláště obezřetný přístup – přehlížení nedostatků v řízení 
podniku, nerozvážné kroky v obchodní či investiční strategii, 
omezený přístup k potřebnému financování, podcenění 
legislativních změn a mnohé další problémy mohou 
společnosti totiž snadno nasměrovat do existenční krize. 
Víte, jak úspěšně naplánovat a realizovat restrukturalizaci 
společnosti?

Restrukturalizace Regenerace
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Základem úspěšné restrukturalizace je 
rychlá identifikace problémových míst. 
Teprve posléze je možné hledat vhodná 
opatření, která zajistí nejen okamžitou 
stabilizaci provozu, ale která také umožní 
komplexní ozdravení společnosti po 
koronavirové krizi.

Tento proces se odehrává v rámci celého 
životního cyklu společnosti, v různých fázích 
restrukturalizace musí však firmy zaměřit 
svou pozornost na jiná rizika a výzvy. 

Turnaround

S implementací turnaround opatření lze začít 
již při prvních náznacích stagnace. Včasná 
identifikace příčin nastalé situace umožňuje 
rychlou implementaci vhodných nápravných 
opatření. Adresování problémů v této fázi 
životního cyklu společnosti nabízí nejširší 
paletu možností, jak potenciální krizi odvrátit.

Optimalizace kapitálové struktury

Vysoké zadlužení či nevhodná struktura 
financování mohou představovat překážku 
pro turnaround. Divestice neprovozních 
aktiv, refinancování úvěrů nebo „dozajištění“ 
majetku mohou výrazně ulehčit společnosti 
na nákladech a odvrátit hrozbu neschopnosti 
splácet svou úvěrovou angažovanost.

Finanční restrukturalizace

Společnost nacházející se v tíživé situaci 
se často dostává do bezprostředního 
ohrožení provozu z důvodu nedostatku 
likvidity. Racionalizace produktového 
portfolia, identifikace interních zdrojů 
a další provozní opatření mohou vést k 
jejímu zlepšení, ale často představují jen 
nezbytný základ komplexního řešení. 
Finanční restrukturalizace může zahrnovat 
refinancování dluhů, dočasné pozastavení 
splácení, prodloužení jejich splatnosti, 
částečný odpis nebo vstup kapitálového 
partnera.

Kontingenční plány

Zvýšená míra rizika při restrukturalizaci 
vyplývá mimo jiné z toho, že navrhované 
řešení se nemusí vždy prosadit vůči některé 
ze zainteresovaných stran. Proto je zejména v 
pokročilejších fázích krize důležité souběžně 
pracovat s náhradním řešením v podobě 
kontingenčního plánu. Pokud se preferované 
řešení nepodaří prosadit, pak by společnost 
měla být připravena zareagovat a přistoupit 
k alternativnímu scénáři (kterým může být i 
insolvence).

Insolvence

V případě, že se společnost a její věřitelé 
nejsou schopni dohodnout na mimosoudním 
řešení nebo se firma ocitne v situaci 
hrozícího úpadku, stále existuje prostor pro 
restrukturalizaci v rámci insolvenčního řízení. 
Pokud je podnik životaschopný a je v zájmu 
všech stran zachovat jeho provoz, je nutné 
důkladně zvážit řešení úpadku a naplánovat 
jeho implementaci před zahájením 
nevratných kroků. V případě insolvence 
může společnost čelit dodatečným rizikům 
souvisejícím se samotným procesem nebo 
rizikům specifickým pro obor jejího podnikání, 
která je třeba ošetřit.

Restrukturalizace a životní cyklus společnosti

Kontaktujte:

Michal Buchta 
Advokát
+420 731 403 189
mbuchta@deloittece.com

Radim Baše 
Ředitel
+420 733 626 585
rbase@deloittece.com

Tomáš Brožek
Advokát
+420 725 519 507
tobrozek@deloittece.com

Místo výskytu
problému

Nejčastější 
ukazatele obtíží

Na které otázky
je dobré 

si odpovědět?

   P&L krize

Turnaround

Řeší společnost 
problémy s 
výkonností?

Roste dluh rych-
leji než hodnota

společnosti?
Čelí společnost 

častým interním 
sporům? 

Je společnost v 
prodlení s plat-
bami věřitelům?

Má společnost 
problémy s 
likviditou?

Čelí společnost 
ztrátě tržního 

podílu? Nevíte, 
kudy směřovat 

dál?

Optimalizace 
kapitálové 
struktury

Finanční 
restrukturalizace

Kontingenční 
plány

Insolvence

   BS krize    CF krize

 • Spory a neshody mezi 
společníky

 • Klesající tržby a zisk 
(často skokově)

 • Ztráta tržní pozice

 • Absence vize, strategie, 
cílů (trhy, konkurence)

 • Nejistota ohledně 
budoucího vývoje

 • Společníci / management 
popírají problémy 
(spoléhají na obrat k 
lepšímu)

 • Zvyšování zadlužení bez 
současného růstu tržeb 
(vede k předlužení)

 • Ztrátovost zakázek 
(vede ke ztrátovosti 
společnosti)

 • Horšící se platební 
morálka (zvýšená 
bankovní komunikace)

 • Spory mezi společníky/ 
managementem

 • Neplacení 
dodavatelům

 • Neplacení bankám

 • Fluktuace 
zaměstnanců

 • Rozprodej majetku

Restrukturalizace
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BONUS
Analýza české ekonomiky
Česká republika představuje malou otevřenou tržní 
ekonomiku, která netrpí nadměrnými vnitřními, vnějšími či 
finančními nerovnováhami. Životní úroveň dosahuje 91 % 
průměru EU (měřeno HDP na obyvatele podle parity kupní 
síly). Česká ekonomika projde krátkou, ale hlubokou recesí v
důsledku celosvětové pandemie viru SARSCOV-2. 
Očekáváme, že se růst potenciálního produktu obnoví 
po odeznění pandemie. Dlouhodobý potenciální růst 
ekonomiky odhadujeme okolo 2 %.

Bonus: Analýza české ekonomiky Regenerace
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Základní charakteristika

Klíčovou roli ve vývoji ekonomiky hraje 
zahraniční obchod. Podíl vývozu zboží a 
služeb na HDP dosahuje 74 %. Hlavními 
obchodními partnery jsou země EU: 
Německo, Slovensko, Polsko a Francie. 
Stabilní makroekonomická situace a relativně 
nízké zadlužení vládního sektoru se odráží v 
příznivém ratingu. Standard & Poor’s hodnotí 
dlouhodobé závazky České republiky v 
lokální měně známkou AA (stabilní výhled), 
Fitch Ratings známkou AA- (stabilní výhled), 
agentura Moody’s známkou Aa3 (stabilní 
výhled).

Hospodářský růst a trh práce

Po recesi v období od prvního čtvrtletí 2012 
do prvního čtvrtletí 2013 se ekonomická 
situace začala zlepšovat a ekonomika 
zaznamenala šest růstových let po sobě.

-10 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

-8 %

-7 %

-6 %

-5 %

-4 %

-3 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

2 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

2009 2011 2013 2015 2017 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 %

30 %

40 %

50 %

prognóza

cílové inflační pásmo se středem na 2 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-10 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

-8 %

-7 %

-6 %

-5 %

-4 %

-3 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

2 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

2009 2011 2013 2015 2017 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 %

30 %

40 %

50 %

prognóza

cílové inflační pásmo se středem na 2 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Graf 1: Reálný růst HDP v ČR 

Zdroj: ČSÚ, Deloitte
Zdroj: ČSÚ, MPSV, Deloitte

Graf 2: Nezaměstnanost v ČR, %

V roce 2019 rostla ekonomika o 2,3 %. 
Ekonomiku táhla zejména silná spotřeba 
domácností, jež byla podpořena velmi dobrou 
situací na trhu práce a rychlým růstem 
mezd. V roce 2020 ale bohužel zachvátila 
svět pandemie viru SARS-COV-2. Nezbytná 
karanténní opatření pošlou letos ekonomiku 
do velmi hluboké recese. Ekonomika 
mezikvartálně poklesla v prvním a druhém 
čtvrtletí. Ve třetím čtvrtletní vykázala podle 
předběžných odhadů mezikvartální růst 
o 6,2 %, nicméně meziroční pokles i tak 
činil 5,8 %. Ve čtvrtém kvartále ekonomika 
opět mezikvartálně poklesne kvůli druhé 
vlně pandemie a nezbytným omezením 
ekonomické aktivity. Celoroční pokles 
ekonomiky odhadujeme na 7,8 %. Pokud se 
tento scénář naplní, zažije česká ekonomika 
nejhlubší recesi od roku 1991. Příští rok 

očekáváme oživení, kdy by měl ekonomický 
růst dosáhnout 4,0 %. Při takovémto vývoji 
by předkoronavirové úrovně v příštím roce 
nebylo dosaženo.

Míra nezaměstnanosti díky růstu ekonomiky, 
který vytváří nová pracovní místa, poslední 
roky klesala. Zatímco v roce 2012 v průměru 
dosahovala 7,0 %, postupně klesla až na 2,1 
% v roce 2019. Dopad pandemie na trh práce 
zatím není příliš výrazný. Pomáhá vládní 
program dotací na udržení pracovních míst 
Antivirus, který byl prodloužen do konce roku 
2020, aby pomohl trhu práce vyrovnat se s 
novými karanténními opatřeními. Letos by 
míra nezaměstnanosti měla v průměru činit 
2,5 %. Příští rok počítáme s mírným nárůstem 
na 3,1 %. Nárůst nezaměstnanosti sníží 
dynamiku mezd.

míra nezaměstnanosti podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu

Bonus: Analýza české ekonomiky
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Inflace

Inflace se dostala na začátku roku 2020 nad 
horní toleranční pásmo pro inflační cíl a stále 
tam zůstává. Důvodem jsou jednak zvýšené 
ceny komodit (elektřiny, potravin), jednak 
doznívající efekt rychlého růstu mezd. Jako 
u jiných makroekonomických veličin zahýbá 

i s inflací pandemie koronaviru. Inflaci na 
jedné straně ovlivní výrazné oslabení kurzu 
koruny a růst dovozních cen, na straně druhé 
ale propad domácí poptávky sníží jádrovou 
inflaci. Citelně se také snížila cena ropy na 
světových trzích. Čekáme tak výrazný pokles 
inflace.

Externí pozice

Externí pozice zůstává silnou stránkou 
české ekonomiky. Obchodní bilance je 
permanentně v přebytku a tento přebytek 
byl schopen kompenzovat permanentní 
deficit bilance výnosů způsobený odlivem 
dividend do zahraničí. Běžný účet platební 
bilance tak byl v letech 2014–2018 v mírném 
přebytku. Počínaje rokem 2019 se opět dostal 
do deficitu, nicméně ten by měl i navzdory 
koronavirové krizi zůstat jen mírný. Pro 

letošek odhadujeme schodek běžného účtu 
0,3 % HDP.

Měnová politika

V dubnu 2017 ČNB ukončila kurzový závazek, 
kdy nedovolovala koruně posílit pod hranici 
27 korun za euro. Tento závazek ČNB držela 
od listopadu 2013. Od té doby došlo postupně 
k posílení koruny k úrovni 25,0 CZK/EUR 
na začátku roku 2020. ČNB se vzhledem ke 
zvyšující se celkové inflaci a vzhledem ke 
známkám přehřívání ekonomiky rozhodla 

-10 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

-8 %

-7 %

-6 %

-5 %

-4 %

-3 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

2 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

2009 2011 2013 2015 2017 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 %

30 %

40 %

50 %

prognóza

cílové inflační pásmo se středem na 2 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-10 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

-8 %

-7 %

-6 %

-5 %

-4 %

-3 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

2 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

2009 2011 2013 2015 2017 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 %

30 %

40 %

50 %

prognóza

cílové inflační pásmo se středem na 2 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zdroj: ČSÚ, Deloitte
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Graf 3: Inflace v ČR, %

Graf 4: Veřejné finance ČR, % HDP

CPI

saldo vládního sektoru (levá osa)

jádrová inflace

dluh vládního sektoru (pravá osa)

postupně zvýšit svoji hlavní úrokovou sazbu z 
0,05 % až na 2,25 %.

Pandemie koronaviru však donutila ČNB zcela 
otočit kormidlo měnové politiky. Navzdory 
únorovému zvýšení sazeb se rozhodla přijít 
hned s celou sadou stimulačních opatření. 
Snížila svoji hlavní repo sazbu až na 0,25 %, 
obnovila dodávací repo operace a snížila 
sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 
0,5 %. ČNB dostala do konce roku 2021 
zákonný mandát pro nákupy vládních 
dluhopisů a dalších cenných papírů. Naznačila 
také možnost zakročit proti nadměrnému 
oslabování koruny.

Fiskální politika

Veřejné finance prošly v letech 2009–2017 
výraznou konsolidací, při které se deficit 
sektoru vládních institucí dostal z 5,4 % HDP 
v roce 2009 až do přebytku 1,5 % HDP v roce 
2017. V roce 2019 činil přebytek vládního 
sektoru 0,3 % HDP.  

V roce 2020 dojde k propadu veřejných 
financí do výrazného deficitu, a to jednak v 
důsledku poklesu ekonomiky, a tedy i příjmů 
veřejných rozpočtů, a jednak v důsledku 
zvýšených nákladů na podporu ekonomiky. 
Odhadujeme, že se letos zvýší deficit na 6,6 
% HDP, což je hlubší úroveň než v roce 2009, 
kdy se veřejné rozpočty potýkaly s dopadem 
finanční krize. V dalších letech očekáváme 
pozvolné snižování deficitů.

Vzhledem k růstu ekonomiky a fiskálním 
přebytkům veřejných rozpočtů postupně 
klesl dluh vládního sektoru v roce 2019 až na 
úroveň 30,2 % HDP. Trend zadlužení se ale 
obrátí a dluh se již letos dostane opět nad 40 
% HDP.

Dosavadní přebytky veřejných rozpočtů 
a poměrně nízké zadlužení ve srovnání s 
ostatními evropskými zeměmi reflektuje 
příznivé hodnocení České republiky 
ratingovými agenturami a nízké rizikové 
přirážky u českých finančních aktiv.

Veřejná podpora a hospodářská soutěž
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Shrnutí analýzy české ekonomiky

Česká ekonomika nyní představuje 
stabilní tržní ekonomiku, která si projde 
krátkou, ovšem hlubokou recesí v důsledku 
celosvětové pandemie koronaviru. 
Ve srovnání s ostatními zeměmi je její 
komparativní výhodou stabilní a nízká inflace, 
vnější rovnováha a stabilita finančního 
sektoru. Fiskální situace je také příznivá, 
veřejný dluh je v mezinárodním měřítku 
nízký. Kvůli recesi sice dojde k jeho navýšení, 
ale i tak zůstane hluboko pod průměrem EU. 
Dlouhodobý vývoj ekonomiky ovlivní zejména 
demografický vývoj, konkrétně fenomén 
stárnutí populace.

S naší interaktivní mapou rychle získáte aktuální informace 
o opatřeních, která ve vztahu k obchodu přijímají státy z celého 
světa. Legislativní pravidla jednotlivých zemí můžete v rámci webové 
aplikace navíc přímo porovnat. To vše jednoduše, na pár kliknutí  
a zcela zdarma.

Přihlaste se a vyzkoušejte naši 
online interaktivní mapu i vy!

Legal Perspectives
Online mapa právních opatření 
v boji proti koronaviru

Bonus: Analýza české ekonomiky
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