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PROJEDNÁVANÉ ZÁKONY 

Senát na své 4. schůzi dne 26. ledna 2011 
vrátil zpět k projednání do Poslanecké 
sněmovny novelu zákona o DPH se dvěma 
pozměňovacími návrhy. Usnesení Senátu 
dosud není k dispozici, nicméně první 
pozměňovací návrh je spíše legislativně-
technický, druhý se týká nároku na odpočet 
DPH. Senát navrhuje, aby k uplatnění 
nároku na odpočet plátci daně za příslušné 
zdaňovací období, v němž nárok vznikl, 
stačilo disponovat daňovým dokladem ve 
lhůtě pro podání daňového přiznání za toto 
zdaňovací období. 

SDĚLENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ A 
GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO 
ŘEDITELSTVÍ 

Informace k podání přiznání k dani 
z nemovitostí Generální finanční ředitelství 
dne 18. ledna 2011 vydalo informaci 
k podání přiznání k dani z nemovitostí kde 
připomnělo, že lhůta pro podání přiznání 
k dani z nemovitostí končí 31. ledna 2011 a 
v případě jejího nedodržení hrozí sankce 
v minimální výši 500 Kč. Tato povinnost se 
vztahuje na osoby, které v průběhu roku 
2010 nově nabyly nemovitost (koupí, 
darem, dědictvím, kolaudací apod.) nebo 
došlo ke změně okolností rozhodných pro 
vyměření daně. Od roku 2011 existuje nově 
možnost přiznat daň jen za spoluvlastnický 
podíl poplatníka nejen u pozemků, nýbrž 
nově i u staveb a bytů. 

Daňové přiznání je možné podat 
elektronicky prostřednictvím Daňového 
portálu, jehož výhodou je automatické 
doplňování sazeb a koeficientů, možnost 
zkontrolovat formální správnost a možnost 
odeslání finančnímu úřadu. Přikládáme 
odkaz na daňový portál České daňové 
správy: 
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/
dpr/uvod.faces. 

Do 31. května 2011, tj. do prvního termínu 
splatnosti, obdrží každý poplatník složenku 
s uvedením výše vyměřené daně z 
nemovitostí.  

Přehled koeficientů daně z nemovitosti 
pro rok 2011 Ministerstvo financí dne 
13. ledna 2011 na svých webových 

stránkách vydalo přehled koeficientů daně 
z nemovitostí, které lze nalézt pod 
následujícím odkazem: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legis
lativa_metodika_11030.html?year=0. 

Překlady vybraných kapitol Směrnice o 
převodních cenách Ve Finančním 
zpravodaji č. 7/2010 ze dne 27. prosince 
2010 vydávaného Ministerstvem financí 
byly uveřejněny překlady Kapitol I – III a 
Kapitoly IX Směrnice o převodních cenách. 
Tuto směrnici uveřejnila Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 
dne 22. července 2010. V novém znění 
směrnice jsou novelizovány kapitoly I – III a 
vložena nová kapitola IX, která se zabývá 
posuzováním převodních cen při 
restrukturalizaci činnosti a rizik podniků 
v rámci skupiny. Přijatá novelizace má 
zajistit výběr nejlépe odpovídající metody 
stanovení převodních cen na okolnosti 
daného případu, praktickou aplikaci 
transakčních ziskových metod a provedení 
srovnávacích analýz. Překlady jsou 
dostupné na webových stránkách České 
daňové správy: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Prehled
_srovnatelnosti_a_ziskovych_metod.pdf a 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Zprava_
o_aspektech_prevodnich_cen.pdf. 

Jednotné kurzy za rok 2010 Generální 
finanční ředitelství vydalo dne 4. ledna 2011 
pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných 
kurzů za zdaňovací období 2010. Pokyn je 
závazný pro daňové subjekty, které 
nevedou účetnictví a pro přepočet cizí 
měny tak použijí jednotný kurz podle § 38 
odst. 1 zákona o daních z příjmů. Jedná-li se 
o přepočet cizích měn, které v kurzovním 
lístku nejsou uváděny, použije se přepočet 
přes třetí měnu, kterou si mezi sebou 
poplatníci dohodnou nebo se použije 
přepočet stanovený znalcem se specializací 
na devizovou problematiku. Seznam znalců 
je mimo jiné uveden na stránkách 
Ministerstva spravedlnosti na adrese 
www.justice.cz. 
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Z JUDIKATURY 

Rozsudek NSS k zaměstnaneckému 
poměru jednatele V rozsudku 
3 Ads 119/2010 – 61 ze dne 9. prosince 2010 
bylo NSS potvrzeno, že jednatel společnosti 
nebyl účasten nemocenského pojištění jako 
zaměstnanec této společnosti. Nevznikl 
totiž pracovní poměr, který by účast na 
nemocenském pojištění zakládal, protože 
náplň pracovního poměru v pozici ředitele 
byla shodná s činností jednatele. Obecně 
může být jedna fyzická osoba statutárním 
orgánem a zároveň v pracovním poměru u 
jedné společnosti, avšak náplň práce 
v zaměstnaneckém poměru musí být 
odlišná od činností vykonávaných v rámci 
práv a povinností statutárního orgánu.  
 

UPOZORNĚNÍ V SOUVISLOSTI 
S NOVELOU ZÁKONA O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 

Změna povinnosti plátců daně účinná od 
1. ledna 2011 Chtěli bychom upozornit na 
změny povinností plátců daně, které jsou 
účinné od 1.1.2011, ale vztahují se ještě 
k roku předchozímu 

- roční vyúčtování daně vybírané 
srážkou za rok 2010 je třeba podat do 
30. dubna 2011; 

- roční vyúčtování daně z příjmů ze 
závislé činnosti za rok 2010 se podává 
do 28. února 2011 a pokud bude 
podáno elektronicky, prodlužuje se 
tato lhůta do 20. března 2011 

 
Poprvé u vyúčtování za rok 2010 je nově 
možné podávat dodatečné vyúčtování 
podle daňového řádu. Dodatečné 
vyúčtování nelze podat za zdaňovací 
období 2009 a předcházející zdaňovací 
období. 
_______________________________ 

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. 

Kontakty na daňový tým KŠB: 

tel.: 224 103 316 

e-mail:   pblazkova@ksb.cz 

               dbucek@ksb.cz 

jcernohouz@ksb.cz 

 hnavratilova@ksb.cz 


