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NOVÉ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 

Ministerstvo financí ČR („MFČR“) 
informovalo o sjednání Dohody o výměně 
informací v daňových záležitostech mezi 
Českou republikou a Bahamským 
společenstvím. Cílem smlouvy je zvýšení 
efektivity výběru daní a daňové správy a 
omezení daňových úniků. 

Dále byl ve Vídni podepsán Protokol mezi 
Českou a Rakouskou republikou, který 
upravuje znění Smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění. Protokol implementuje 
doporučení OECD a zajišťuje rozšířenou 
výměnu informací mezi oběma daňovými 
správami.  

Oba dokumenty vstoupí v platnost po 
skončení legislativního procesu v obou 
smluvních státech. 

PRŮMĚRNÁ CENA EMISNÍ 

POVOLENKY 

Novelou zákona o obnovitelných zdrojích 
byla s účinností od 1. ledna 2011 zavedena 
daň darovací z emisních povolenek EUA 
bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 
výrobcům elektřiny (viz Daňové novinky 
č. 4/2011). Základem daně je průměrná tržní 
hodnota povolenky k 28. únoru daného 
roku vynásobená počtem bezúplatně 
nabytých povolenek. 

MFČR dne 2. března 2012 na webových 
stránkách České daňové správy zveřejnilo 
průměrnou cenu emisní povolenky k 28. 
únoru 2012. Její výše činí 201,79 Kč/t CO2. 

PODÍLOVÉ FONDY  

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) 
vydalo informaci ve věci registrace a 
podávání přiznání k dani z příjmů 
právnických osob („přiznání k DPPO“) 
podílovými fondy. Podílové fondy jsou 
nově považovány za samostatné daňové 
subjekty, a to již za zdaňovací období 
započaté v roce 2011. 

Pokud podílové fondy nesplnily svou 
registrační povinnost k dani z příjmů 
právnických osob, budou zaregistrovány 
z moci úřední s účinností od 1.1.2011. 

Přiznání k DPPO je za podílový fond 
povinna podat investiční společnost. 
(Základ daně nebo případná daňová ztráta 

za investiční společnost nesmí být 
kompenzována se základy daně nebo 
daňovými ztrátami jednotlivých podílových 
fondů.) 

Pro účely přiznání k DPPO podílových 
fondů se použije standardní formulář. 
Součástí informace GFŘ jsou upřesněné 
pokyny k vyplnění formuláře přiznání 
k DPPO podílových fondů. 

NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH 

DANÍCH 

V současné době se připravují dvě novely 
zákona o spotřebních daních.  

První novela navrhuje snížení spotřební 
daně z pohonných hmot, a to u nafty o 2,50 
Kč na litr a u benzinu o 1,50 Kč na litr. 
Účelem navrhované změny je snížení 
konečných cen pohonných hmot pro 
spotřebitele. Novelu bude projednávat 
vláda. 

Druhá novela mj. ruší osvobození u 
minerálních olejů používaných 
v mineralogických nebo metalurgických 
procesech a nahrazuje jej mechanismem 
vrácení daně. Dále tato novela zavádí 
oznamovací povinnost, jsou-li lihoviny 
prodávány za cenu nižší, než je součet 
spotřební daně a DPH, umožňuje snížení 
úhrady hodnoty tabákových nálepek nebo 
zajištění jejich hodnoty při odběru a zvyšuje 
spotřební daně z cigaret a ostatních 
tabákových výrobků. Účinnost novely je 
navržena od 1. ledna 2013, s výjimkou 
úpravy daně z cigaret a ostatních 
tabákových výrobků. V tomto případě je 
účinnost navržena až od 1. ledna 2014. 
Novela bude v nejbližších dnech předána 
Poslanecké sněmovně k projednání. 

_______________________________ 

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 
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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 

Dalibor Bucek  dbucek@ksb.cz 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Alena Jurič  ajuric@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 


