
Vážení čtenáři,

v předposledním letošním vydání Vám  

přiblížíme výhody reorganizace společnos-

ti, což je jeden ze způsobů řešení úpadku 

firmy.

Před „pravidelnou“ legislativní smrští, která 

nás čeká od příštího roku zejména  

v daňových předpisech, si Vás dovoluji  

s předstihem provést základními změnami 

zákona u účetnictví, který připravila vláda  

v souvislosti s povinností transpozice  

evropské směrnice o ročních účetních  

závěrkách. Blýská se na lepší časy, neboť  

u kategorie „mikro“ a „malé“ účetní jednotky 

by mělo dojít ke snížení administrativní  

zátěže, a to zejména v uvádění údajů  

a informací v účetní závěrce. Již brzy  

zjistíme, co se nakonec Ministerstvu financí 

podaří prosadit…

Jitka Fanturová
partnerka Moore Stephens
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Reorganizace jako způsob řešení úpadku

Úspěšným výsledkem reorganizace je 
pokračování existence finančně 
ozdraveného podniku a splnění všech 
závazků stanovených reorganizačním 
plánem. V případě, že současná hodnota 
budoucích očekávaných výnosů, 
generovaných revitalizovaným podnikem 
úpadce, je vyšší než současná hodnota 
budoucích výnosů ze zpeněžení aktiv 
úpadce, má z hlediska věřitelů smysl 
uvažovat o řešení úpadku reorganizací. 
Nejjednodušším způsobem provedení 
reorganizace je prosté zachování 
provozu podniku při postupném 
uspokojování pohledávek věřitelů  
z provozních výnosů podniku. Podnik 
může přitom provozovat jak dlužník, tak 
některý z věřitelů, nebo i třetí osoba 
pověřená věřiteli. Tento způsob provedení 
reorganizace předpokládá vedle zajištění 
financování provozu též dohodu mezi 
věřiteli o změně výše a splatnosti svých 
pohledávek. Tím je míněno prominutí části 
dluhu úpadce a stanovení splátkového 
kalendáře pro úhradu zbytku dluhu. 
Takovou dohodu podporuje i stát skrze 
zákon o dani z příjmu, a to osvobozením 
výnosů úpadce pocházejících z prominuté 
části dluhu od daně z příjmů. Tuto základní 
formu reorganizace doporučuji doplnit 
například zpeněžením nepotřebného 
majetku.
Základními předpoklady úspěšné 
reorganizace jsou především: dojednání, 
sestavení a schválení ekonomicky  

č. 11 / 2014

PRECIZNOST.  PROVĚŘENOST.  VÝKONNOST.

V tržním prostředí se stává, že se podniky, ať už vlivem předlužení nebo platební neschopnosti, 
ocitnou v úpadku. Elegantním řešením takové situace je reorganizace. Smyslem samotné 
reorganizace je zachování ekonomicky životaschopné části úpadcova podniku bez přerušení 
jeho provozu a při zajištění postupného uspokojování pohledávek věřitelů. 

a právně správného a adekvátního 
reorganizačního plánu, přesvědčení 
věřitelů, že jim reorganizace přinese vyšší 
uspokojení pohledávek než konkurs  
a hlavně schopnost úpadce vytvářet 
finanční zdroje, jejichž prostřednictvím 
bude hradit své závazky v souladu se 
schváleným reorganizačním plánem. 
Úspěšná reorganizace přinese i dlužníkovi 
možnost vyjít z neúspěšného podnikání 
společensky příznivým způsobem  
a uchovat si kontrolu nad provozem 
podniku po dobu reorganizace (dlužníkovi 
jsou ponechány dispoziční oprávnění  
k jeho majetku). 
Samotný úpadek tedy vůbec neznamená 
konec podniku. Reorganizace jako institut 
nabízený insolvenčním zákonem pro účely 
řešení úpadku je vlastně velmi pozitivní 
informací pro obchodní partnery i další 
zainteresované osoby. Obchodní vztah se 
společností, která se nachází v reorganizaci 
se schváleným reorganizačním plánem, 
nezvyšuje obchodní riziko podnikatele  
- spíše naopak. Schválený reorganizační 
plán zvyšuje důvěryhodnost samotného 
podniku a jeho schopnosti dále 
fungovat v tržním prostředí a dostát 
svým závazkům v budoucnosti. 
Pokud se tedy některý z Vašich obchodních 
partnerů dostane do obdobné situace, 
nebojte se nastavit si s ním nové podmínky  
a pokračovat ve spolupráci.

dusan.bilek@moorestephens.cz 



Po schválené novele zavádějící třetí 
sazbu DPH ve výši 10 % a novele týkající 
se zejména úpravy elektronicky 
poskytovaných služeb se zákonodárci 
momentálně zabývají ještě třetí novelou, 
která by měla taktéž platit od 1. ledna.

Právě schvalovaná vládní novela se týká  
z velké části nemovitostí. Například bude 
možné osvobodit od daně bez časového 
testu prodej pozemku, na němž se 
nachází inženýrská síť ve vlastnictví jiné 
osoby než vlastníka pozemku. 

Dále je navrženo rozšíření pojmu 
stavební pozemek i na pozemek, v jehož 
okolí již byly provedeny stavební práce 

Příznivou zprávou na úvod je, že  
v případě daně z nabytí nemovitých 
věcí, nedochází od 1. 1. 2015 k žádným 
změnám.

Naproti tomu na druhé čtení čeká  
v poslanecké sněmovně novela zákona  
o dani z nemovitých věcí. Kromě 
sjednocení terminologie s dalšími právními 
předpisy jsou navrhovány například tyto 
změny:

1. Upřesnění předmětu daně: předmětem 
daně nejsou pouze zdanitelné stavby,  
nově i části stavby a zdanitelné jednotky, 
které jsou dokončené nebo užívané.

2. Nově se zpevněnou plochou pozemku 
rozumí i bazén nebo nádrž, pokud 
nejsou zdanitelnou stavbou.

Připravované novinky v DPH

Majetkové daně v roce 2015
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(např. zasítˇování okolí parcely) jakožto 
přípravné práce k  zastavění pozemku. 
Prodej takto stavebně zajištěného 
pozemku bude nově zdanitelný.

Dále projednávaná novela počítá  
s rozšířením využití režimu přenesené 
daňové povinnosti. Přílohou zákona bude 
seznam zboží a služeb, z něhož může 
vláda nařízením určit, zda budou podléhat 
režimu přenesené daňové povinnosti. 
Bude se jednat například o dodání obilovin 
a technických plodin či dodání mobilních 
telefonů.

3. Úprava definice stavebních pozemků: 
stavebním pozemkem nebude pozemek 
určený k zastavění zdanitelnou stavbou, 
která bude osvobozena od daně  
a zároveň se bude jednat o významnou 
stavbu z hlediska  veřejného zájmu.

4. Osvobození od daně: nebude se 
vztahovat na pozemky ve vlastnictví ČR, 
krajů a obcí, pokud k nim bylo zřízeno 
právo stavby. Poplatníkem daně bude 
osoba, které náleží právo stavby.

Průběh projednávání uvedené novely 
zákona o dani z nemovitých věcí i nadále 
sleduji a o konkrétních schválených 
změnách Vás budu informovat.

petr.vondras@moorestephens.cz

dana.konopova@moorestephens.cz

… od 1. 1. 2015 bude možné (po více 
než 4 letech účinnosti nového 
daňového řádu) opět podat žádost  
o prominutí penále a úroku z prodlení? 
Předpokladem žádosti je uhrazení 

daňové povinnosti. Při posouzení žádosti 

bude správce daně zohledňovat četnost 

porušování povinností při správě daní  

a také porušování daňových předpisů 

statutárním orgánem společnosti.

… od 1. 1. 2015 bude zavedena třetí 
sazba DPH ve výši 10 %? Tato sazba 

bude uplatněna u knih, léků  

a nenahraditelné dětské výživy. 

Současně došlo ke zrušení plánovaného 

zavedení jednotné sazby DPH ve výši 

17,5 %. 

… se v příštím roce pravděpodobně 
začne uplatňovat mezinárodní daňová 
smlouva s Lichtenštejnskem? 
Lichtenštejnsko je jedinou zemí 

Evropského hospodářského prostoru, na 

kterou se doposud neuplatňovala 

obdobná pravidla jako na státy EU.

Víte, že...

„Důvěru si získáte tak, že 
jste otevření a držíte slovo.“

Jack Welch

Audit, daně, účetnictví, poradenství

Jako každý rok, i letos jsme pro Vás připravili seminář, jehož cílem je provést Vás 
změnami platnými od ledna 2015. Dozvíte se například, co se změnilo ve zdanění příjmů 
právnických osob, jak se mění DPH u nemovitostí a další novinky. Zároveň probereme 
praktické zkušenosti s novinkami platnými pro rok 2014.

Zkušenosti s daněmi 2014 a novinky na rok 2015
13. 1. 2015, MKS Domažlice

14. 1. 2015, hotel Ibis Borská Pole Plzeň
15. 1. 2015, hotel Ibis Malá Strana Praha

Více informací naleznete na našich webových stránkách, v sekci „Kalendář akcí“.

http://www.moorestephens.cz/publikace/kalendar-akci/
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Moore Stephens v ČR

Moore Stephens má pobočky v Praze,  

Plzni, Domažlicích a Českých Budějovicích. 

Naším cílem je poskytovat komplexní      

služby v oblasti auditu, daní, účetnictví, 

právní a znalecké služby, a to „pod jednou 

střechou“.

Moore Stephens je členem globální sítě 

nezávislých auditorských a poradenských 

společností s centrálou v Bruselu. Síť dnes 

disponuje 667 kancelářemi ve 105 zemích 

na světě. Naše kanceláře v ČR 

zaměstnávají více než 80 zaměstnanců.

Miroslav Jandečka
řídící partner

miroslav.jandecka@moorestephens.cz
+420 255 708 311

Jitka Fanturová
jitka.fanturova@moorestephens.cz

+420 379 733 518
 

Jiří Liberda
jiri.liberda@moorestephens.cz

+420 255 708 331

Věra Jankovcová
vera.jankovcova@moorestephens.cz

+420 379 733 521

Jiří Jandečka
jiri.jandecka@moorestephens.cz

+420 379 733 515

Michal Daňsa
michal.dansa@moorestephens.cz

+420 377 360 116

Robert Jurka
robert.jurka@moorestephens.cz

+420 734 685 805

Gabriela Černá
gabriela.cerna@moorestephens.cz

+420 379 733 540

Anna Jungmanová
anna.jungmanova@moorestephens.cz

+420 379 733 514

Monika Zittová
monika.zittova@acg.cz

+420 724 235 379

Lukáš Křístek
kristek@znalex.cz
+420 602 145 719

Moore Stephens s.r.o., Bucharova 1314/8, 
158 00 Praha 13 
T +420 255 708 311
www.moorestephens.cz
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MZDY

ÚČETNICTVÍ

M & A

ZNALECKÉ SLUŽBY

Informace uvedené v tomto dokumentu považujeme za správné v okamžiku, kdy je tiskneme, nemůžeme ale nést 
odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku kroků podniknutých nebo nepodniknutých na základě těchto informací. 
Publikace Moore Stephens s.r.o. Moore Stephens s.r.o. je nezávislý člen Moore Stephens International Limited – 
members in principal cities throughout the world. Listopad 2014.

jitka.fanturova@moorestephens.cz

Splní se cíl Evropské komise o zlepšování právní úpravy, tzv. „Inteligentní regulace 
v EU”, jejímž záměrem je navrhovat a přijímat právní předpisy s tím, aby se 
nezvyšovala administrativní zátěž zejména malých a středních podniků?

Nová směrnice v zásadě slučuje velmi letité direktivy z oblasti účetnictví (tzv. Čtvrtou 
směrnici z roku 1978 a Sedmou směrnici z roku 1983) do jedné. Povinností členských 
států EU je směrnici uvést v účinnost do 20. 7. 2015. Jednotlivé země mají také možnost 
stanovit, aby se tyto účetní předpisy poprvé použily na účetní závěrky sestavené za období 
počínaje 1. 1. 2016.

Ministerstvo financí již připravilo novelu zákona o účetnictví, která v maximální míře 
přebírá možnosti zjednodušení či osvobození s ohledem na snižování administrativní 
zátěže tzv. mikro a malých účetních jednotek. Ty například nebudou muset povinně 
sestavovat přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. Dále pokud 
nebudou mít povinnost auditu, nebudou muset  zveřejňovat ani výkaz zisku a ztrát.

Vedle terminologických úprav zavádí novela zákona o účetnictví věcné úpravy, mezi které 
hlavně patří:

1. Zavedení kategorizace účetních jednotek na: mikro, malé, střední a velké účetní 
jednotky dle splnění 2 ze 3 stanovených kritérií (hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný 
počet zaměstnanců). Na jednotlivé kategorie budou kladeny různé účetní povinnosti.

2. Zavedení kategorizace konsolidačních skupin: kategorie malá konsolidační skupina 
bude osvobozena od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

3. Stanovení subjektu veřejného zájmu: v současné době je definice těchto subjektů 
uvedena v zákoně o auditorech, nově bude definována v zákoně o účetnictví.

4. Zavedení povinnosti sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách vládám: budou ji 
sestavovat velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu, které působí v těžebním 
průmyslu a v oblasti těžby dřeva.

Návrh novely zákona o účetnictví znovu zavádí možnost vést jednoduché účetnictví, 
jedná se tedy o legalizaci jednoduchého účetnictví u definovaných účetních jednotek při 
splnění určitých kritérií.

V některém z příštích vydání Vám přineseme podrobnější informace o dalším vývoji novely 
a plánovaných změnách.

Jak se změní zákon o účetnictví?
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Představujeme Vám společnost ...  
PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.

V našem sortimentu najdete opravdu všechny střešní materiály. Musím se přiznat, že dříve u mě jednoznačně vyhrávala pálená střešní taška, mám dokonce 
nejmenovaného favorita. Ale čím déle jsem ve společnosti, nechávám se strhávat trendem plechové střešní krytiny. Máme tak nádherné profily a designy, že 
si opravdu nemůžu pomoci. Co se týče oblíbené značky, odskočím od střešních krytin a ve zkratce využiji příležitosti představit výrobní divizi PRVNÍ CHODSKÉ 
– příhradové vazníky TESARIO. To je samozřejmě má oblíbená značka, i když se týká vazníků, které střechu v podstatě začínají. 
Příhradové vazníky jsou velkým zastřešovacím hitem současné doby. Toto řešení totiž nabízí velké množství výhod proti klasickému střešnímu krovu. Vazníky 
jsou lehčí a tím pádem je jejich montáž daleko rychlejší. Zároveň se spotřebuje méně řeziva. Výhodou jsou i velké rozpětí konstrukcí, které mohou dosáhnout 
až čtyřiceti metrů. Velkým kladem je i více možností zastřešení libovolných půdorysů. Velmi důležitá je však výrazně nižší cena! Vazníky mohou být až o 40 % 
levnější než klasické střešní krovy! 
Pro příhradové vazníky TESARIO jsme proto zvolili mystický symbol Pyramidy. Pyramida znamená dlouhověkost, jistota a především kvalita. Pyramidy s námi 
zůstaly až do současnosti a navíc se zapsaly mezi sedm divů světa. Proto je i pyramida symbolem naší společnosti PRVNÍ CHODSKÁ a její výrobní divize 
příhradových vazníků TESARIO. Protože TESARIO – to je osmý div světa na Vaší střeše!

3. Jako odborníka na střechu bych se ráda zeptala, musí se střecha připravovat na zimu?
Skvělá otázka pro ženu :-). Naštěstí máme několik základních tipů i na našich webových stránkách www.strechychodska.cz.  Uvedu tedy jen několik málo rad. 
Nejčastější problém je ztížený odtok vody z okapů, praskliny na taškách, uvolněný hřebenáč apod. Střechu zkontrolujte i zevnitř, zda v nějakém místě zjevně 
nedochází k zatékání, zvláště na půdách.

4. A teď úplně z jiného soudku, Společenská odpovědnost firem (CSR), hodně skloňované téma posledních let. Jak je na tom PRVNÍ CHODSKÁ? 
Jsme společensky odpovědná firma, které není lhostejné místo, ve kterém podnikáme a pomáháme tam, kde je potřeba. Mimo naší hlavní činnost, tj. prodej 
střešních materiálů, se zaobíráme i stránkou společenské odpovědnosti, která je zapracována do firemní strategie. Společenskou odpovědnost v naší firmě 
chápeme tak, že činnost v této oblasti musí být nejen odpovědná, ale postavená na ekonomickém základu. 
Můj nejoblíbenější je Projekt Schody do života (Nadační fond Schody do života). Nadační fond Schody do života vznikl pro podporu dětí z dětských domovů. 
Je určen chlapcům, kteří se v deváté třídě rozhodnou vyučit se v oboru tesař, pokrývač či klempíř na středním odborném učilišti stavebním pod patronátem 
firmy PRVNÍ CHODSKÁ. Cílem projektu je usnadnit chlapcům vstup do života tím, že jim poskytneme zázemí a podmínky pro to, aby se mohli v klidu vyučit 
řemeslu, osamostatnit se a zapojit se do pracovního procesu mezi naše „prověřené“ pracovní kolektivy. Dále podporujeme lidi s handicapem a máme PRVNÍ 
CHODSKÁ KAPKA KRVE Mezi další CSR aktivity patří založení Pokrývačského muzea, kterým udržujeme historii pro budoucí generace a zároveň si 
vytváříme loajální prostředí vůči našim zaměstnancům a zákazníkům, kteří pomáhají při sbírání exponátů. 

5. Závěrem klasická otázka konce roku – jak se připravujete na Vánoce a oslavy Silvestra?
Vánoce jsou nejkrásnější dobou roku. Strávím je samozřejmě se svojí rodinou na rozdíl od Silvestra, který velmi ráda oslavím v kruhu svých přátel. Tímto bych 
ráda popřála všem čtenářům za celou PRVNÍ CHODSKOU úspěšný a šťastný zbytek roku 2014. A když střechu, tak jedině od PRVNÍ CHODSKÉ :-)

Jméno:  Soňa Císařová 

Funkce:  Ředitelka nákupu a marketingu

Na čem si nejvíce pochutnáte:  sushi

Oblíbený dopravní prostředek:  letadlo

Když se řekne specialista na střechy...

...tak se nám vybaví společnost PRVNÍ CHODSKÁ, s.r.o., kterou nám dnes 
představí ředitelka nákupu a marketingu, Soňa Císařová. 

1. Paní ředitelko, představte nám SPECIALISTU NA STŘECHY.
PRVNÍ CHODSKÁ neboli specialista na střechy, jež je naším mottem, je síť specializovaných 
prodejen střešních materiálů. Společnost má již dvacetiletou tradici a pyšní se celkem 
20 pobočkami po celé České republice. PRVNÍ CHODSKÁ je ryze česká firma a patří mezi 
tři největší dodavatele střech v České republice. V našem sortimentu najdete veškeré 
střešní krytiny, střešní okna, izolace, fasády, plechy, okapy a veškeré další materiály pro 
střechy nebo podkroví. Poněvadž jsme na střechy opravdoví odborníci, tak nabízíme 
technické i cenové poradenství a výpočet ceny střechy zdarma je samozřejmostí. 

2. Jakou střešní krytinu máte osobně nejraději? Je nějaká konkrétní značka, kterou 
upřednostňujete? 

www.strechychodska.cz

