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> Monika Novotná z Rödl & Partner
Právníkem roku
Jana Švédová, Rödl & Partner Praha
> D
 vanáctý ročník celojustiční soutěže Právník
roku přinesl úspěch advokátce a partnerce mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner
Monice Novotné, která získala cenu Právník
roku 2016 v oboru finančního práva.
Monika
Novotná,
partnerka a advokátka kanceláře Rödl & Partner, dosáhla
obrovského úspěchu, když
v prestižní soutěži Právník
roku byla oceněna jako
Právník roku v oboru finančního práva.
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Podařilo se jí tak navázat na
úspěchy své domovské kanceláře Rödl & Partner, která byla
pětkrát za sebou, v letech 2012 až 2016, vyhodnocena
ve firemním žebříčku Právnická firma roku jako nejlepší
kancelář právě v daňovém právu.
„Ocenění Právník roku v oboru finančního práva
vnímám i jako potvrzení významu oboru, kterému se
věnuji již dvacet pět let. Finanční právo, a zejména
právo daňové, není tradičním advokátním oborem,
přesto však každá transakce, kterou právníci řeší, má
zcela standardně vždy i daňové aspekty,“ říká Monika
Novotná.
K tomu dodává, že uděleného ocenění si velmi váží,
i s ohledem na to, že vychází z hodnocení odborné
poroty, což zaručuje prestiž této ceny. „Myslím, že
každého těší, když jednou za čas uslyší, že svou práci
dělá dobře a že jej kolegové uznávají.“

Zdroj: archiv Rödl & Partner
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Za své největší pracovní úspěchy poslední doby považuje Monika Novotná nález Ústavního soudu, který
zrušil ustanovení zákona o daních z příjmů, jež diskriminovalo pracující důchodce. Jednalo se o případ,
kdy důchodci s vyšším příjmem ze zaměstnání nebo
podnikání byli na dani z příjmů diskriminováni oproti
důchodcům se stejným příjem dosaženým z jiného
titulu. „Zpracovala jsem k tomuto tématu článek, ve
kterém jsem výpočtem dovodila, že zdanění dvou
důchodců se stejným příjmem (ale z jiných zdrojů) se
může lišit až o padesát tisíc korun, což je pro důchodce
nepochybně významná částka. Udělalo mi radost, že
Ústavní soud tento výpočet převzal do odůvodnění
svého nálezu,“ s potěšením hodnotí Monika Novotná.
Soutěž Právník roku vyhlašuje Česká advokátní komora
a vydavatelství EPRAVO.CZ. I v letošním ročníku byli
v 10 kategoriích oceněni nejlepší právníci v nejrůznějších právních oborech za aktuální právní počin či za
přínos právnímu oboru, jemuž se dlouhodobě věnují.
O vítězích rozhoduje odborná právnická veřejnost
společně s odbornou porotou, která nakonec z nominovaných kandidátů vybere konečné vítěze.

-jsd-

> Chystá se významná novela
insolvenčního zákona
Miloš Škamrada, Rödl & Partner Brno

Úvodem
>	V letošním roce nás pravděpodobně čekají velké
změny v oblasti insolvence. Senát aktuálně projednává návrh novely insolvenčního zákona, která by
mohla vstoupit v platnost během prvního pololetí
tohoto roku. Koncem června totiž nabývá účinnosti
také nové evropské nařízení o insolvenčním řízení,
které bude pro Českou republiku přímo závazné.
Hlavním záměrem novely insolvenčního zákona je
především důsledná ochrana práv účastníků insolvenčního řízení. Níže přehled některých významných změn, které se mohou podstatným způsobem
dotknout obchodních korporací.
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takzvané předběžné posouzení insolvenčního návrhu
podaného věřitelem. Bude-li mít insolvenční soud důvodné
pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu, neprodleně rozhodne, že insolvenční návrh ani jiné dokumenty se
nezveřejňují v insolvenčním rejstříku. Odmítne-li poté
soud insolvenční návrh pro jeho zjevnou bezdůvodnost,
nejsou dokumenty z insolvenčního spisu zveřejňovány až
do právní moci rozhodnutí. Tímto postupem by měla být
posílena ochrana pověsti společností, vůči nimž je podán
neopodstatněný insolvenční návrh s primárním cílem
poškodit jejich jméno, vyvolat zdání o jejich nesolventnosti,
a snížit tak jejich důvěryhodnost u obchodních partnerů
dosud automatickým zveřejněním informace o zahájení
insolvenčního řízení vůči nim.
Dále novela zavádí některá finanční opatření, která by měla
přimět věřitele přehodnotit podání insolvenčního návrhu,
jež by mohl být shledán šikanózním a soudem být odmítnut
pro zjevnou bezdůvodnost. Zejména se jedná o zvýšení
horní hranice pokuty za podání takového návrhu ze
stávajících 50 tisíc až na 500 tisíc korun. Při udělování
pokuty bude soud přihlížet zejména k okolnostem podání
insolvenčního návrhu, následkům jeho podání a jejich
závažnosti, k jednání navrhovatele po podání návrhu a jeho
případné snaze nahradit způsobenou škodu nebo odstranit
škodlivé následky podání šikanózního návrhu.
Významnou změnou je zavedení povinnosti pro insolvenčního navrhovatele složit zálohu na náklady řízení
současně s podáním insolvenčního návrhu (nejedná-li
se o návrh zaměstnance či spotřebitele). Doposud měly
insolvenční soudy pouze právo uložit navrhovateli zaplacení zálohy ve výši do 50 tisíc korun českých. Nově se výše
zálohy stanoví na 50 tisíc rovných, je-li návrh podáván
proti podnikající právnické osobě. Je-li návrh podáván proti
nepodnikající právnické osobě či fyzické osobě (podnikající
i nepodnikající), záloha je určena na 10 tisíc korun. Sankcí
za neuhrazení zálohy je pak odmítnutí insolvenčního návrhu
pro zjevnou bezdůvodnost.
Dalším opatřením by měla být povinnost věřitelů – právnických osob – doložit při podání insolvenčního návrhu svou
splatnou pohledávku za dlužníkem – právnickou osobou
– uznáním dlužníka s ověřeným podpisem, vykonatelným
rozhodnutím (rozsudkem) nebo notářským zápisem se
svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora, soudního znalce nebo daňového poradce, že věřitel o tvrzené
pohledávce účtuje. V některých případech budou muset
věřitelé, kteří nabyli svou pohledávku v posledních šesti
měsících před zahájením insolvenčního řízení postoupením,
uvést informaci o svém skutečném majiteli, tedy osobě,
která korporaci doopravdy ovládá.

Ochrana před „šikanózními“ insolvenčními návrhy

Zákaz „koncernových únosů“

Zásadním novým institutem pro ochranu korporací před
neopodstatněnými insolvenčními návrhy podávanými
například jejich obchodními konkurenty by mělo být

Při úpadku některého ze členů většího podnikatelského
seskupení jsou další osoby příslušné ke koncernu častými
věřiteli tohoto dlužníka. Jejich zájmem pak nemusí být jen
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uspokojení vlastních pohledávek, ale i „vytunelování“ nesolventního člena koncernu za cenu poškození práv ostatních
věřitelů, anebo naopak záchrana dlužníkova podnikání.
Podpora dlužníka ve skupině, která je doposud možná, má
však být nově považována za zakázaný „koncernový únos“,
kdy koncernoví věřitelé, obrazně řečeno, unesou dlužící
společnost jejím ostatním věřitelům. S těmito situacemi
bývají mnohdy spojeny pletichy a dohody o hlasování na
schůzi věřitelů mezi koncernovými věřiteli. Za účelem eliminace těchto negativních jevů novela insolvenčního zákona
zásadně zakazuje věřitelům, kteří s dlužníkem tvoří
koncern, na schůzi věřitelů hlasovat (s výjimkou hlasování o reorganizačním plánu předloženém jinou osobou
než dlužníkem nebo koncernovým věřitelem). Tito věřitelé
rovněž nesmí hlasovat ve věcech, které se týkají nabývání
majetku nebo jiného plnění z majetkové podstaty, incidenčního sporu nebo rozhodnutí o hlasovacím právu. Členové
koncernu tak možná de facto přijdou o možnost ovlivnit
osud podnikání dlužníka z jejich skupiny, tedy zda bude
zlikvidován nebo dostane šanci se reorganizovat.
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>	Legislativa
Martina Šotníková, Jakub Štefáček
Rödl & Partner Praha
Spotřebitelské soutěže nově

Postih takzvané „insolvenční turistiky“
V praxi nemálokdy dochází k situacím, kdy dlužník změní
své sídlo a přesune se do příslušnosti jiného soudu krátce
před zahájením insolvenčního řízení. Tím bývá většinou
sledováno zmatení věřitelů a ztížení uplatnění jejich práv,
když věřitelé změnu sídla přehlédnou, svoji pohledávku
přihlásí u nepříslušného soudu, a mohou tak zmeškat
lhůtu pro přihlášení pohledávky. Dalším důvodem může
být poněkud odlišná praxe v přístupu vůči dlužníkům na
jednotlivých soudech. Podle návrhu novely by soudy nadále
neměly přihlížet ke změně sídla, ke které dojde v posledních šesti měsících před zahájením insolvenčního řízení.
Závěrem
Na závěr připomínáme, že předložené změny jsou prozatím
v legislativním procesu, a není tedy jisté, zda bude novela
insolvenčního zákona finálně schválena v navrhovaném
znění. V případě Vašeho zájmu o další informace k tomuto
tématu či o poradenství v souvislosti s insolvenčním právem
jsou Vám naši poradci samozřejmě rádi k dispozici.

Od roku 2017 dochází k výraznému uvolnění regulace týkající se spotřebitelských soutěží (které primárně slouží jako
podpora prodeje) v důsledku zrušení zákona o loteriích
a jiných podobných hrách. Navazující zákon o hazardních
hrách specifikuje, co je nově považováno za hazardní hry.
Jsou jimi loterie, kursové sázky, totalizátorová hra, bingo,
technická hra, živá hra, tombola a turnaj malého rozsahu.
Od roku 2017 se spotřebitelské soutěže řídí pouze zákonem
o ochraně spotřebitele, který je nezakazuje, ani přímo neomezuje. Nesmí se však jednat o takzvanou nekalou praktiku.
Nebude-li podmínkou spotřebitelské soutěže úhrada sázky,
je nově možné organizovat spotřebitelské soutěže bez
omezení finančního limitu hodnoty výher a bez oznamování na finanční úřad. S ohledem na různorodost jednotlivých spotřebitelských soutěží však vždy doporučujeme před
zahájením důkladné prověření zákonných podmínek. Nová
úprava se týká soutěží zahájených po 1. lednu 2017.
Daňové dopady spotřebitelských soutěží zůstávají beze
změny, to znamená, že výhry do 10 tis. Kč jsou od daně
osvobozeny a vyšší výhry podléhají srážkové dani ve výši
15 %.

Vaše kontaktní osoba:
Novela daňových zákonů od roku 2017
V lednu Poslanecká sněmovna schválila novelu daňových
zákonů týkajících se roku 2017. O jednotlivých změnách
jsme Vás informovali již v našem říjnovém a listopadovém
Mandantenbriefu.
Mgr. Miloš Škamrada
advokát
Senior Associate
Tel.:
+420 530 300 500
E-mail: milos.skamrada@roedl.cz

Vládní návrh zákona se v průběhu schvalovacího procesu
stal součástí předvolebního boje, a poslanci tak k němu
předložili řadu pozměňovacích návrhů. V závěrečném
schvalování nakonec poslanci podpořili původní znění
novely a převážnou část pozměňovacích návrhů zamítli.
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Od dubna 2017 tak můžeme například očekávat:
>	zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další
dítě
>	možnost odepisovat technické zhodnocení najatého
majetku nejen nájemcem (pouze nová technická zhodnocení), ale i jiným uživatelem
>	do hodnoty nově pořizované stavby bude vstupovat
daňová (doposud účetní) zůstatková hodnota stavby
likvidované
>	možnost prodloužit dobu odpisování nehmotného
majetku (pouze nový majetek)
>	změny týkající se výplaty zálohy na podíl na zisku
>	zrušení povinnosti podávat daňové přiznání u fyzických
osob s „malými“ příjmy do 2 500 Kč měsíčně
>	změny v oblasti daně z přidané hodnoty, jako jsou:
 rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
 rozšíření ručení za neodvedenou daň
	zavedení institutu nespolehlivé osoby
	zpřesnění podmínek pro odvod DPH ze záloh
	změny při stanovení data uskutečnění zdanitelného
plnění
Část změn se pak týká až zdaňovacího období roku 2018,
pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Konkrétně
se jedná například o:
>	zpřísnění podmínek přiznání daňového bonusu
>	upřesnění podmínek pro poskytnutí školkovného
>	rozšíření institutu daně stanovené paušální částkou,
které lze využít již v roce 2017, pokud poplatník podá
žádost nejpozději do 31. května 2017
>	snížení limitu pro uplatňování paušálních výdajů z 2 na
1 mil. Kč
>	navrácení daňového zvýhodnění a slevy na manžela
osobám uplatňujícím paušální výdaje (přičemž v 2017
si daňový poplatník může zvolit, zda chce využít výše
uvedených slev a uplatnit si paušální výdaj ve snížené
částce, či využít uplatnění dosavadních paušálních
výdajů, avšak bez možnosti užití těchto slev)
Schváleno naopak nebylo zrušení daňových výhod při
výplatě částečného odbytného u doplňkového penzijního
spoření účastníku spoření, který dovršil 18 let.
Zamítnuty byly také návrhy pravicové opozice na snížení
daně z přidané hodnoty a na zrušení solidárního zvýšení
daně z příjmů fyzických osob. Návrhy na zrušení nebo
úpravu elektronické evidence tržeb (výjimky pro e-shopy
a nejmenší podnikatele) rovněž nebyly schváleny.
Tuzemské cestovní náhrady 2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelnou vyhláškou
upravilo pro rok 2017 základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
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Sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobního vozidla
se zvyšuje na 3,90 Kč. Ke zvýšení dochází také u stravného,
které pro rok 2017 činí:
>	72 Kč při pracovní cestě v trvání 5 až 12 hodin (maximální limit pro osvobození od daně je 86 Kč)
>	109 Kč při pracovní cestě delší než 12 hodin, nejdéle
však 18 hodin (maximální limit pro osvobození od daně
je 132 Kč)
>	171 Kč při pracovní cestě delší než 18 hodin (maximální
limit pro osvobození od daně je 205 Kč)
Ke snížení naopak dochází u průměrné ceny pohonných
hmot:
>	29,50 Kč u automobilového benzinu 95 oktanů
>	32,50 Kč u automobilového benzinu 98 oktanů
>	28,60 Kč u nafty

> Daně krátce
Snížení sazby DPH u novin a časopisů
S účinností od patnáctého dne od vyhlášení novely
zákona o dani z přidané hodnoty dochází ke snížení
sazby DPH u novin a časopisů z 15 na 10 %.
Návrh na obecný reverse charge
Evropská komise schválila legislativní návrh, který
umožní dočasně povolit obecný reverse charge,
o který Česká republika usiluje více než dva roky.
Pro možnost uplatnění obecného reverse charge
jsou však stanoveny podmínky, které Česká republika
nemusí splnit.
Otcovská dovolená
Ke konci roku 2017 by mělo být možné uplatnit novou
dávku nemocenského pojištění, a to dávku takzvané
otcovské poporodní péče. Otec dítěte by měl po dobu
jednoho týdne dostávat 70 % vyměřovacího základu
svého výdělku. Nástup na otcovskou dovolenou bude
možný v období šesti týdnů od narození dítěte.
Kontakt: alexander.novak@roedl.cz
		
martina.sotnikova@roedl.cz

Mandantenbrief Česká republika

Únor 2017

>	Judikatura
Alexander Novák, Rödl & Partner Praha
Ústavní soud zrušil část ustanovení upravujících
kontrolní hlášení
Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o dani z přidané
hodnoty, které ukládá plátci povinnost uvést v kontrolním hlášení „předepsané údaje potřebné pro správu
daně“, avšak tyto údaje již nejsou zákonem blíže specifikovány. Specifikace údajů vychází pouze z elektronického formuláře kontrolního hlášení vytvořeného finanční
správou. Ústavní soud dospěl k závěru, že zákon musí
blíže vymezit alespoň okruh údajů, které má plátce DPH
povinnost sdělovat. Účinnost zrušení daného ustanovení
byla určena až na 31. prosinec 2017, jelikož okamžitým
zrušením by ztratila smysl celá právní úprava kontrolního
hlášení.
Obdobným způsobem jsou v právním řádu (ne)zakotveny
i formuláře dalších daňových hlášení a přiznání, jejich
ústavní konformita je tak přinejmenším sporná.
Kromě tohoto ustanovení bylo Ústavním soudem zrušeno
s účinností od zveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů také
ustanovení, podle kterého se výzva správce daně odesílaná prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou
adresu (e-mailem) považuje za doručenou okamžikem
odeslání správcem daně. Pro vznik fikce doručení tedy
postačovalo samotné odeslání výzvy, přičemž veřejná
datová síť se nedá považovat za zcela spolehlivou (například z důvodu poruchy, přísného nastavení spamových
filtrů a podobně), a výzva se tudíž vůbec nemusela dostat
do dispozice plátce.
Návrh doručený Ústavnímu soudu požadoval i zrušení
dalších ustanovení zákona o DPH týkajících se kontrolního
hlášení. S těmito dalšími návrhy se však plénum soudu
neztotožnilo.

Vaše kontaktní osoby:

Ing. Alexander Novák, LL.M.
daňový poradce
Senior Associate
Tel.:
+420 233 111 261
E-mail: alexander.novak@roedl.cz

Ing. Martina Šotníková
daňová poradkyně
Tel.:
+420 233 111 261
E-mail: martina.sotnikova@roedl.cz

Ing. Jakub Štefáček
daňový poradce
Senior Associate
Tel.:
+420 233 111 261
E-mail: jakub.stefacek@roedl.cz

>	Změny v regulaci auditu a zprávě
auditora
Lenka Kudrnová, Rödl & Partner Praha

Úvodem
> V
 průběhu loňského roku došlo k novelizaci
evropské legislativy regulující audit, k novelizaci
zákona o auditorech, byly novelizovány mezinárodní standardy pro audit a v důsledku toho byly
nejprve na sněmu auditorů schváleny a posléze
Komorou auditorů vydány související aplikační
doložky. Kromě úprav v regulaci auditu jako celku
vedly všechny zmíněné novely k zásadní změně
formátu zprávy auditora o ověření účetní závěrky.
Ne všech auditů se ale změny dotýkají stejně a je
u nich i různě nastavená účinnost.

Nová regulace auditu měla za cíl posílit nezávislost auditora, podpořit srozumitelnost zpráv auditora a tím zvýšit
jejich informační hodnotu. Původně měla jen reagovat na
restrukturalizaci trhu a současně přinést zjednodušení pro
audity malých a středních podniků. Nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 537/2014 však nastavila obecně více
povinností a přísnější pravidla pro audity a auditory těch
účetních jednotek, které jsou subjektem veřejného zájmu,
subjektem s majetkovou účastí státu nebo kotovanou
společností.
5
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Zdroj: archiv Rödl & Partner

Mezi požadavky na subjekty veřejného zájmu (dále jen
SVZ) patří povinná rotace auditora, nastavení pravidel
pro výběr auditora, omezení „neauditorských“ služeb
od auditora nebo zřízení výboru pro audit. Ke zvýšení
náročnosti dochází také ve formulaci zprávy auditora,
a to jak u společností veřejného zájmu, tak i u kotovaných společností, a to zejména z důvodu požadavku na
uvádění hlavních záležitostí auditu. Mezi ně patří vyšší
a významná rizika, významné úsudky a odhady, významné
události a transakce, účetní pravidla, auditorské postupy,
obtíže, nesprávnosti, nedostatky vnitřních kontrol a reakce
auditora na ně nebo případné záležitosti komunikované
s osobami pověřenými správou a řízením. Rozšíření zpráv
auditora platí u subjektů veřejného zájmu, pokud účetní
období započalo 17. června 2016 nebo po tomto datu. Je-li
účetním obdobím kalendářní rok, pak budou tyto rozšířené
informace poprvé uvedeny ve zprávách auditora o ověření
účetní závěrky sestavené za kalendářní rok 2017. Jde-li
o kotovanou společnost, pak budou muset být hlavní záležitosti auditu uvedeny už ve zprávě o ověření účetní závěrky
sestavené za kalendářní rok 2016.
Potud ve zkratce výčet nových povinností speciálně přidaných pro subjekty veřejného zájmu nebo pro formulaci jejich
zprávy auditora, stejně jako pro formulaci zprávy auditora
kotovaných společností na veřejném trhu. Změny se ovšem
týkají zpráv auditora o ověření účetní závěrky i u ostatních
společností, tedy těch, které nejsou kotovanou společností
ani subjektem veřejného zájmu.
6

Změny pro zprávy auditora o ověření účetní závěrky
týkající se všech subjektů
Pro zprávy auditora o ověření účetní závěrky sestavené za
účetní období končící k 15. prosinci 2016 a později platí
tyto změny:
>	nová struktura zprávy
>	změna pořadí informací ve zprávě auditora, kdy výrok
auditora bude na začátku místo na konci
>	rozšíření informací o odpovědnosti a povinnostech auditora za audit a o odpovědnosti a povinnostech vedení
za účetní závěrku
>	změna formulace při nejistotě ohledně předpokladu
trvání podniku – pokud je relevantní, pak je zařazen
nový odstavec
>	změna v textaci vyjádření se k výroční zprávě
Za „kosmetickou“ úpravu, i když je dobré o ní vědět, lze
považovat přesunutí výroku auditora na začátek zprávy.
Důležitější je nově formulovaná pasáž v rámci odstavce
o odpovědnosti vedení za posouzení schopnosti podniku
nepřetržitě trvat.
Ukázka předmětného znění dle auditorského standardu
a metodiky:
„Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
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závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání
a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo
plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti,
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.“

informacím a v tom smyslu, zda jsou tyto ve všech ohledech v souladu s účetní závěrkou, zda byly vypracovány
v souladu s právními předpisy a zda na základě poznatků
a povědomí o společnosti nezjistil v obdržených informacích žádné věcné nesprávnosti.

U povinností auditora jde o novou formulaci v textu, kdy je
důraz kladen na identifikaci a vyhodnocení rizik, seznámení
se s vnitřním kontrolním systémem, posouzení vhodnosti
použitých účetních pravidel, přiměřenosti odhadů, posouzení vhodnosti použití předpokladu nepřetržitého trvání
a vyhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Závěr

Pokud existuje nejistota ohledně nepřetržitého trvání
podniku, pak může nastat více variant správnosti předpokladu o této nejistotě, rozsahu jejího zveřejnění a reakce
auditora na ně. V praxi jsme zatím převážně řešili takovou
výchozí situaci, kdy je závěrka sestavena za správného
předpokladu nepřetržitého trvání, ale existuje významná
nejistota, která je dostatečně zveřejněna (v příloze k účetní
závěrce). Pak bude zpráva auditora obsahovat odstavec
zdůraznění skutečnosti s odkazem na přílohu, nově jde tedy
o samostatný oddíl s nadpisem „Významná nejistota týkající se nepřetržitého trvání podniku“, kde auditor uvede,
že existence této nejistoty může významným způsobem
zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat,
nicméně že výrok auditora není v souvislosti s touto skutečností modifikován.
U výročních zpráv bylo už při auditech roku 2015 zavedeno, že vyjádření auditora k nim musí být součástí zprávy
o ověření účetní závěrky, jinými slovy, že ke stejné účetní
závěrce je přípustná pouze jedna zpráva auditora. Auditor
se k informacím výroční zprávy vyjadřuje jako k ostatním

Novelizovaná regulace auditu se z pohledu auditovaných
subjektů bezprostředně dotýká zejména subjektů veřejného zájmu, subjektů s majetkovou účastí státu a kotovaných společností. Struktura zprávy auditora, stejně jako
umístění výroku auditora ve zprávě je především záležitostí
auditora. Úprava týkající se odpovědnosti vedení za posouzení schopnosti podniku nepřetržitě trvat je téma, které by
mělo být mezi auditorem a zástupci auditovaného subjektu
komunikováno vždy a v případě existence nejistoty to pak
musí být ve zprávě auditora uvedeno přímo v samostatně
zařazeném odstavci.

Vaše kontaktní osoba:

Ing. Lenka Kudrnová
auditorka
Senior Associate
Tel.:
+420 236 163 303
E-mail: lenka.kudrnova@roedl.cz

Zdroj: archiv Rödl & Partner
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>	Akce / Připravujeme pro Vás:
únor–červen 2017

Únor 2017

Transferové ceny z pohledu daňových kontrol
19. dubna 2017, Hotel Barceló Old Town Praha
Přednáší: Petr Tomeš, Martin Koldinský
Pozn.: ve spolupráci s 1. VOX a.s.

Jana Švédová, Rödl & Partner Praha
Únor
Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich
organizací
9. února 2017, Jihlava
Přednáší: Pavel Koukal

Motivační nástroje v průmyslovém podniku – optimalizace
mzdového systému
26. dubna 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Alena Spilková, Petr Andrle, Václav Vlk
Květen

Březen

Co nového v korporátní Compliance (2017)
3. května 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Pavel Koukal a hosté

Dotační příležitosti pro podnikatele v roce 2017
22. března 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Jana Hrubá Rypová, Petr Andrle a Hana Srbková

Novela zákoníku práce a souvisejících předpisů 2017
24. května 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk

Dotační příležitosti pro podnikatele v roce 2017
29. března 2017, konferenční sál Rödl & Partner Brno
Přednáší: Jana Hrubá Rypová, Petr Andrle a Hana Srbková

Novela zákoníku práce a souvisejících předpisů 2017
31. května 2017, konferenční sál Rödl & Partner Brno
Přednáší: František Geršl

Aktuální pohled na transferové ceny aneb jak se připravit
na daňovou kontrolu
29. března 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Petr Tomeš, Martin Koldinský

Červen

Pozn.: ve spolupráci se spol. Dynatech

Duben
Katastr nemovitostí – co v něm vyčteme, jak s ním
zacházet
12. dubna 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Václav Vlk

Zasílatel, dopravce a náhrada škody na zásilce z pohledu
jejího uplatňování
7. června 2017, konferenční sál Rödl & Partner Praha
Přednáší: Alice Kubová Bártková
Více o programu a online přihlášky na
http://www.roedl.com/cz/cz/akce/aktualni_akce.html
Změna programu vyhrazena.


Tvoříme základy

-jsd-

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

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

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

Rödl & Partner

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

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

