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Novely daňových zákonů 

 

Dne 4. července 2008 nabyla účinnosti 
novela zákona o dani silniční, která zavádí 
od roku 2009 nový systém snižování sazeb 
daně silniční pro vozidla šetrnější 
k životnímu prostředí. Snížení sazby daně  
již není vázáno na  limity emisí škodlivin ve 
výfukových plynech podle předpisů EU, ale 
na datum první registrace vozidla. Tento 
nový způsob snížení sazby daně se dle 
přechodných ustanovení novely uplatní již 
za zdaňovací období 2008. Sazby daně pro 
vozidla registrovaná poprvé do 31. prosince 
1989 budou s účinností od roku 2009 
naopak zvýšeny.  

 

Novela zákona o spotřebních daních, 
účinná od 4. července 2008, mírně rozšiřuje 
okruh minerálních olejů, u nichž lze žádat o 
vrácení zaplacené spotřební daně v rámci 
režimu tzv. „zelené nafty“.  

 

Zaokrouhlování DPH 

V souvislosti se zrušením padesátihaléřů, 
jejichž platnost bude ukončena k 31. srpnu 
2008, zveřejnila Česká daňová správa 
informace k zaokrouhlování daně pro účely 
DPH.  

 

Mezinárodní daňové vztahy 

 

Dne 30. května 2008 vstoupila v platnost 
smlouva o zamezení dvojího zdanění a 
zabránění daňovému úniku v oboru daní 
z příjmu s Etiopií. Tato smlouva se v ČR 
začne provádět od 1. ledna 2009.  

 

Nově byla podepsána smlouva o zamezení 

dvojího zdanění a zabránění daňovému 
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 
s Arménií. Lze očekávat, že smlouva 
vstoupí v platnost v průběhu roku 2009. 

 

Kontroverzní rozhodnutí Nejvyššího 

soudu 

 

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 
22/2007 zabýval rozdíly mezi smlouvou o 
půjčce, která je upravena občanským 
zákoníkem, a smlouvou o úvěru podle 

obchodního zákoníku. Podle Nejvyššího 
soudu spočívá rozdíl mimo jiné v předmětu 
smlouvy.  

Předmětem smlouvy o úvěru jsou výslovně 
„peněžní prostředky“, zatímco předmětem 
smlouvy o půjčce jsou „věci určené podle 
druhu, zejména peníze“. Dle rozhodnutí 
Nejvyššího soudu mohou být peněžní 
prostředky poskytnuty např. v hotovosti, 
převodem na účet nebo zaplacením faktur 
dlužníkovým věřitelům, zatímco peníze 
musí převzít dlužník v hotovosti. Při přijetí 
tohoto výkladu by tedy nebylo možné 
poskytnout půjčku bezhotovostním 
převodem finančních prostředků na účet, 
neboť takovýto převod peněžních 
prostředků by znamenal, že je poskytován 
úvěr. 

 

Novela zákona o účetnictví 

 

Dne 19. srpna 2008 byl ve Sbírce zákonů 
publikován zákon č. 304/2008 Sb., který 
novelizuje zákon o účetnictví. Účinnost 
tohoto zákona je od 1.1.2010, pouze 
vybraná ustanovení jsou účinná již od 
1.1.2009.  

 

Nově je výslovně upraveno, že pro přepočet 
cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs 
devizového trhu, použije účetní jednotka 
poslední známý kurs vyhlášený ČNB nebo 
kurs mezibankovního trhu k USD či EUR. 
Toto ustanovení se uplatní od 1.1.2009. 

  

Novela stanoví ocenění kulturních 
památek, sbírek muzejní povahy apod., u 
kterých není známa jejich cena tzv. „fiktivní 
cenou“ ve výši 1 Kč. 

 

Nově je do zákona výslovně doplněn 
způsob ocenění  podmíněných aktiv a 
pasiva, účtovaných na podrozvahových 
účtech (např. soudní spory). 

 

Další ustanovení novely mají legislativně 
technický charakter, zpřesňují mj. typy 
účetních záznamů, převod účetního 
záznamu z jedné formy do druhé, použití 
elektronického podpisu apod. 
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Novela dále zpřesňuje ustanovení zákona o 
účetnictví týkající se českých účetních 
standardů v tom smyslu, že vybrané účetní 
jednotky (v zásadě státní organizace) musí 
standardy dodržet vždy, ostatní účetní 
jednotky se od nich mohou 
v odůvodněných případech odchýlit. 

 

Do zákona o účetnictví jsou dále doplněna 
pravidla pro zajištění účetních záznamů pro 
potřeby státu. 

 

 

 

Kontakty na daňový tým KŠB: 

 

tel. 22410 3316 

fax 22410 3234 

 

e-mail:  hnavratilova@ksb.cz 

 pblazkova@ksb.cz 

 rkucerova@ksb.cz 

 ajuric@ksb.cz 

 vpatek@ksb.cz 

 


