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The Lower House of Parliament approved within its Third Reading on 13 July 

2012 a proposal of the amendments for Governmental savings. We have 

informed you about main changes in the tax field in our last tax news. 

During the legislative process, no changes regarding proposed tax amendments 

were approved.  

The proposal needs to be further approved by the Senate and signed by the 

President, nevertheless no more changes can be made. Therefore,  if the 

proposal is approved during the legislative process, the proposed tax changes as 

introduced originally should be effective as of 1 January 2013. 

The proposal includes, among others: 

 Cancellation of maximal assessment base for health insurance, no 

similar changes are proposed as regards social security. 

 Increase of VAT rates. 

 Implementation of the new solidarity tax. 

 Limitation of lump-sum expenses for entrepreneurs. 

 Increase of the real estate transfer tax. 

We will inform you about further development in this area. 
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Sněmovna dne 13.6.2012 schválila v rámci třetího čtení návrh úsporných 

rozpočtových změn. O hlavních navrhovaných změnách v daňové oblasti jsme 

Vás informovali v minulém vydání našich daňových zpráv. 

V průběhu legislativního procesu nebyly schváleny žádné pozměňovací návrhy 

týkající se navrhovaných změn v daňové oblasti. 

Návrh musí být dále schválen Senátem a podepsán Prezidentem České 

republiky, nicméně již není možné podávat návrhy na změnu jeho znění. To 

znamená, že pokud bude návrh v průběhu legislativního procesu schválen, dříve 

oznámené změny v daňové oblasti by měly být účinné od 1.1.2013. 

Návrh obsahuje, mimo jiné: 

 Zrušení stropu na pojistné na zdravotní pojištění, žádné obdobné změny 

nejsou navrhovány pro oblast sociálního zabezpečení. 

 Zvýšení sazeb DPH. 

 Zavedení solidárního příspěvku. 

 Omezení výdajových paušálů pro podnikatele. 

 Zvýšení daně z převodu nemovitostí.  

O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. 
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In our May tax news we informed you in about new decision of the Supreme 

Administrative Court regarding tax treatment of unrealized foreign exchange 

(“FX”) gains.  

According to this decision the unrealized FX gains should not be included in 

taxable income of companies as they do not represent a result of companies’ 

business activities but rather occur only due to the currency conversion for 

accounting purposes. 

Such decision was in contrary to the currently applied approach of tax practice 

and therefore, the reaction of tax administrator was tensely expected. 

In June 2012, the General Financial Directorate issued a statement that the 

decision of the Supreme Administrative Court concerned a specific situation of a 

specific taxpayer and that the General Financial Directorate does not intend to 

change the current tax practice. 

This means that following the current practice (i.e. taxation of unrealized FX 

income) is not incorrect. On the other hand, argumentation of the Supreme 

Administrative Court was quite straightforward and thus taxpayers may found a 

support in this decision if they apply another approach.  

To conclude, under the current circumstances, taxpayers might de facto choose 

an alternate which may be more favorable for them. In some cases, following 

the decision of the Supreme Administrative Court may mean significant savings. 

 

 

We would be happy to assist you in analysis of your potential tax savings 

concluded from non-taxation of FX gains. Please do not hesitate to contact us.  

 

 

 

 

 

Nerealizované 

kurzové zisky jako 

nezdanitelný příjem 

– další vývoj 

 

 

 

 

 

Kontakty: 

Petr Neškrábal 
head of advisory 
petr.neskrabal@accace.com 
Tel.: +420 222 753 480 

www.accace.com 

 

V květnovém vydání našich daňových zpráv jsme vás informovali o novém 

rozsudku Nejvyššího správního soudu týkajícím se daňového ošetření 

nerealizovaných kurzových zisků.  

Dle tohoto rozhodnutí by nerealizované kurzové zisky neměly být zahrnovány do 

zdanitelných příjmů společností, jelikož nejsou výsledkem podnikatelských aktivit 

těchto společností, ale vznikají jen díky převodu měn pro účetní účely. 

Takové rozhodnutí bylo naprosto odlišné od dosavadního přístupu v rámci 

daňové praxe a proto bylo možné s napětím očekávat reakci daňových orgánů. 

V červnu 2012, vydalo Generální finanční ředitelství stanovisko, že dané 

rozhodnutí se týkalo konkrétní situace konkrétního poplatníka a Generální 

finanční ředitelství nemá v úmyslu odchýlit se od dosavadní daňové praxe. 

To znamená, že následování dosavadního přístupu (tj. zdanění nerealizovaných 

kurzových zisků) není chybné. Na druhé straně, argumentace Nejvyššího 

správního soudu byla poměrně přímočará, a proto mohou poplatníci při aplikaci 

jiného přístupu najít v tomto rozhodnutí oporu.  

Pokud bychom chtěli dosavadní vývoj shrnout, mohou si za současných 

podmínek poplatníci de facto zvolit takovou alternativu, která je pro ně 

výhodnější. V některých případech pak následování rozhodnutí Nejvyššího 

správní soudu může pro poplatníka znamenat výraznou úsporu. 

V případě Vašeho zájmu pro Vás rádi připravíme analýzu možné úspory 

vyplývající z nezdanění nerealizovaných kurzových zisků.  Prosím neváhejte nás 

kontaktovat..  
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On September 1, 2012, an amendment of the Act No. 141/1961 Coll., on Criminal 

Procedure, as amended, becomes effective. This amendment introduces a new 

concept of “agreement on guilt and punishment” within the criminal procedure. 

This agreement shall be negotiated by and between the public prosecutor and the 

accused and her/his attorney on the basis of a request of the accused or even 

without such request. The essential condition for conclusion of such agreement 

on guilt and punishment is a declaration of the accused that he/she committed the 

act he/she is prosecuted for, and at the same time no doubts on verity of such 

declaration arises from the proofs and evidence and other results of the 

preparatory inquiry obtained so far. Also, the agreement on guilt and punishment 

cannot be concluded for especially serious crimes (intentional crimes with upper 

rate of imprisonment punishment of 10 years) and during proceedings against 

fugitive. The agreement shall contain in particular the declaration of the accused 

that he/she committed the respective act described in the agreement together 

with its legal qualification, an agreement on the height of the punishment and 

manner of its execution, and in case the harmed claims damages or disbursement 

of unjustified profit, also an agreement on way of settlement of such damage or 

disbursement of the unjustified profit may be part of the agreement on guilt and 

punishment. The concluded agreement must be approved by a court after it is 

presented to it by the public prosecutor. Such agreement is approved by a 

convicting judgment. 
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Dne 1. září 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vnáší do 

trestního řízení institut dohody o vině a trestu. Dohodu dojednává s obviněným 

státí zástupce v přítomnosti obhájce obviněného, a to na návrh obviněného nebo i 

bez takového návrhu. Podmínkou pro uzavření dohody o vině a trestu je 

prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a současně 

z dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nevyplývají 

žádné pochybnosti o pravosti takového prohlášení. Rovněž platí, že dohodu o 

vině a trestu nelze sjednat u zvlášť závažného zločinu (úmyslný trestný čin 

s horní sazbou trestu odnětí svobody min. 10 let) a v řízení proti uprchlému. 

Obsahem dohody je potom především doznání obviněného, že spáchal skutek, 

pro který je stíhán a který je v dohodě popsán včetně právní kvalifikace, dohoda o 

výši trestu a způsobu jeho výkonu, a v případě, že poškozený uplatnil nárok na 

náhradu škody nebo nemajetkové újmy či na vydání bezdůvodného obohacení, 

může být součástí dohody rovněž dohoda o výši a způsobu náhrady škody či 

nemajetkové újmy či o vydání bezdůvodného obohacení. Uzavřenou dohodu 

musí schválit soud, kterému ji předloží státní zástupce. Soud tuto dohodu 

schvaluje odsuzující rozsudkem. 
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