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NOVÉ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se 
v současnosti nacházejí tři nové smlouvy o 
zamezení dvojího zdanění („Smlouvy“), 
které Česká republika v nedávné době 
uzavřela. Jedná se o Smlouvy se Saudskou 
Arábií, Kolumbií a s Rakouskem. Posledně 
zmíněná smlouva po dokončení 
legislativního procesu v obou státech 
nahradí dosud platnou Smlouvu 
publikovanou pod č. 31/2007 Sb.m.s. 

Dále dne 6. června 2012 vstoupila v platnost 
Smlouva o zamezení dvojího zdanění 
uzavřená mezi Českou republikou a 
Barbadosem. Účinnosti nabývá od 1. ledna 
2013 a v nejbližší možné době bude 
publikována ve Sbírce mezinárodních 
smluv. 

OSVOBOZENÍ OD ODVODU ZA 
ELEKTŘINU ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ 

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) 
vydalo informaci k nové právní úpravě 
osvobození od odvodu za elektřinu ze 
slunečního záření, která nabývá účinnosti 
od 1. ledna 2013. 

Zákon o podporovaných zdrojích energie1 
nahrazuje zákon o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů,2 o kterém jsme již 
několikrát psali v předchozích Daňových 
novinkách. Nově je od odvodu osvobozena 
elektřina vyrobená ze slunečního záření ve 
všech výrobnách s instalovaným výkonem 
do 30 kW. Toto osvobození lze uplatnit až 
pro elektřinu vyrobenou v období od 
1. ledna 2013 do 31. prosince 2013. 

Pro elektřinu vyrobenou do konce tohoto 
roku platí dosavadní režim. Podle něj lze 
osvobodit od odvodu pouze elektřinu 
vyrobenou ve výrobnách s instalovaným 
výkonem do 30 kW a výrobna musí být 
umístěna na střešní konstrukci nebo 
obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí 
pevným základem evidované v katastru 
nemovitostí. 

                                                                 

1 Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů ze 
dne 31.1.2012 

2 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o 
změně některých zákonů, v platném znění 

OMEZENÍ PŘÍSTUPU TURECKA 
K ÚMLUVĚ O SPOLEČNÉM 
TRANZITNÍM REŽIMU 

V předchozích Daňových novinkách 
(č. 5/2012) jsme informovali o přístupu 
Chorvatska a Turecka k Úmluvě o 
společném tranzitním režimu mezi zeměmi 
Evropského sdružení volného obchodu a 
Evropským hospodářským společenstvím 
(„Úmluva“). 

Celní správa v souvislosti s výše uvedeným 
oznámila, že Turecko z důvodů 
legislativních a technických problémů 
přístup k Úmluvě odložilo. Jako další 
možný termín přístupu byl stanoven 
listopad 2012. V případě Chorvatska 
k žádné změně nedochází. 

Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

Novela zákona o spotřebních daních 

Novela zákona o spotřebních daních, o 
které jsme informovali v Daňových 
novinkách č. 3/2012 byla Poslaneckou 
sněmovnou zamítnuta v prvním čtení. 
Novela navrhovala snížení sazeb spotřební 
daně u minerálních olejů. 

SCHVÁLENÉ ZÁKONY 

Novela zákona o účetnictví, o které jsme 
psali v Daňových novinkách č. 1/2012 byla 
schválena Parlamentem ČR a dne 26. června 
2012 byla podepsána Prezidentem ČR. 

Novela obsahuje mj. ustanovení týkající se 
povinnosti Ministerstva financí spravovat 
centrální systém účetních informací státu 
(CSÚIS), metodickou podporu a předávání 
a přebírání účetních záznamů 
v elektronické podobě či zpřesnění úpravy 
inventarizace. 

Z JUDIKATURY 

Nerealizované kurzové zisky 

Nejvyšší správní soud ČR („NSS“) dne 
19. dubna 2012 vydal rozsudek č.j. 5 Afs 
45/2011-94, že nerealizované kurzové zisky 
nemohou být považovány za zdanitelný 
příjem, a to z toho důvodu, že vznikají 
pouze z titulu přepočtu měny na domácí 
měnu k určitému dni. Nedochází však 
k faktickému zvýšení majetku daňového 
subjektu.  
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NSS konstatoval, že nerealizovaný kurzový 
rozdíl zaznamenává pouze vývoj hodnoty 
závazku v českých korunách bez vazby na 
jakoukoli skutečnou realizaci. Pro daňové 
účely dojde k případné realizaci příjmů až 
v okamžiku úhrady závazku. Výše uvedené 
se samozřejmě týká též nerealizovaných 
kurzových ztrát. 

GFŘ považuje uvedený judikát za 
rozhodnutí v konkrétní kauze, který tudíž 
nemá povahu ustálené judikatury, a 
neshledává proto důvod k odchýlení se od 
dosavadní praxe. Daňová správa proto 
bude posuzovat daňový režim kurzových 
rozdílů tak jako dosud. 
_______________________________ 

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. 

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 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Alena Jurič  ajuric@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 


