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SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO 
ZDANĚNÍ UZAVŘENÁ MEZI ČR A 
IRSKEM 

Ministerstvo financí ČR ve Finančním 
zpravodaji č. 2/2012 informovalo o změně 
v uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění uzavřené mezi Českou republikou 
a Irskem. 

Změna vyplývá ze zavedení nové irské 
daně z příjmů, která s účinností od 1. ledna 
2011 nahrazuje tzv. „Income Levy“. Této 
dani podléhají hrubé příjmy fyzických osob. 

PŘEHLED SMLUV O ZAMEZENÍ 
DVOJÍHO ZDANĚNÍ 

Ministerstvo financí ČR zaktualizovalo ke 
dni 1. ledna 2012 seznam všech Smluv o 
zamezení dvojího zdanění, kterými je Česká 
republika vázána. Celkem se jedná o 77 
platných smluv. Několik dalších se 
v současné době nachází v legislativním 
procesu. Přehled smluv je zveřejněn na 
webových stránkách České daňové správy. 

INFORMACE KE ZMĚNĚ REŽIMU 
UPLATNĚNÍ DPH VE STAVEBNICTVÍ 

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) 
zveřejnilo na webových stránkách České 
daňové správy odpovědi na nejčastější 
dotazy z řad široké veřejnosti, které 
souvisejí s nově zavedeným režimem 
přenesení daňové povinnosti ve 
stavebnictví. Nejčastější dotazy jsou 
uveřejněny na webu České daňové správy. 

PROMINUTÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU 

Ministerstvo financí vydalo dne 2. února 
2012 rozhodnutí o prominutí správního 
poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo 
změnu povolení k provozování loterie nebo 
jiné podobné hry. 

Prominutí správního poplatku se týká 
subjektů provozujících tomboly, kterým od 
1. ledna 2012 vznikla poplatková povinnost. 
Ministerstvo své rozhodnutí odůvodňuje 
nepřiměřeností finanční zátěže. 

Toto rozhodnutí platí pouze do 31. prosince 
2012, neboť od roku 2013 bude přiměřená 
výše správního poplatku vyplývat přímo ze 
zákona o provozování sázkových her. 

PUBLIKACE NOVELIZOVANÝCH 
ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 

V souvislosti se změnami Českých účetních 
standardů („ČÚS“), o kterých jsme 
informovali v předchozích Daňových 
novinkách, doplňujeme, že Ministerstvo 
financí ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 
publikovalo úplná znění všech 
novelizovaných ČÚS. 

LHŮTA PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO 
PŘIZNÁNÍ OBCEMI 

GFŘ vydalo Stanovisko k délce lhůty pro 
podání daňového přiznání obcí.  

Spornou otázkou byla skutečnost, zda se na 
obce, které mají ze zákona uloženu 
povinnost nechat přezkoumat svá 
hospodaření krajským úřadem, auditorem 
či auditorskou společností, vztahuje 
prodloužená lhůta pro podání daňového 
přiznání, tj. lhůta 6 měsíců po skončení 
zdaňovacího období. 

GFŘ uvedlo, že z důvodu odlišnosti 
procesu přezkumu hospodaření obcí od 
provádění auditu podle zákona o 
auditorech, nelze obce považovat za 
povinně auditované subjekty, a tudíž se na 
ně nevztahuje prodloužená lhůta pro 
podání daňového přiznání. To však neplatí 
v případech, kdy obce využijí pro 
zpracování a podání daňového přiznání 
služeb daňového poradce nebo advokáta. 

_______________________________ 

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze 
základní informace, které v žádném 
případě nemohou nahradit plné znění 
příslušných právních předpisů. Informace 
uvedené v těchto Daňových novinkách 
nejsou právní radou nebo stanoviskem. 
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík 
nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či 
jednání vzniklé v důsledku informací 
v tomto vydání obsažených. V případě 
potřeby podrobnějších informací a při 
řešení konkrétních problémů se laskavě 
obraťte na kteréhokoliv daňového poradce 
v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. 
Velmi rádi Vám poskytneme podrobnější 
informace k výše uvedené problematice. 
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Daňové novinky Vám zasíláme jako 
obchodnímu partnerovi advokátní 
kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si 
nepřejete, aby Vám byly nadále 
doručovány, můžete se odhlásit zde: 
http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn. 

Kontakty na daňový tým KŠB: 

tel. č.: 224 103 316 

Pavla Blažková  pblazkova@ksb.cz 

Dalibor Bucek  dbucek@ksb.cz 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Alena Jurič  ajuric@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 


