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1 ÚČEL 

Tato politika implementuje „Politiku skupiny EP INFRASTRUCTURE (dále jen „Skupina EPIF“) pro 
správu daní“ (Tax Governance Policy) do interních předpisů společnosti ELEKTRÁRNY 

OPATOVICE, a.s. a společnosti EOP DISTRIBUCE, a.s. (dále také jen „Společnost“). 

Účelem této Politiky je zajištění souladu se všemi platnými daňovými zákony a předpisy, a to 
v rámci naplňování korporátního zájmu a podpory dlouhodobé obchodní strategie, jejímž cílem 
je eliminovat daňová rizika a neefektivitu při provádění obchodních rozhodnutí. 

2 PŮSOBNOST 

Pravidla a postupy stanovené touto politikou jsou platné ve společnosti Elektrárny Opatovice, 
a.s. (dále jen EOP) a EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO). 

3 DEFINICE POJMŮ 

Pro účely této Politiky mají níže uvedené pojmy následující význam: 

Daňový orgán = vláda, stát nebo municipalita nebo jakýkoli samosprávní, státní, federální 
či jiný orgán, úřad či úředník pro oblast fiskální, finanční a celní správy (včetně orgánů 
zabývajících se spotřebními daněmi) po celém světě, kteří jsou oprávněni k výběru daní. 

Daňový specialista = zaměstnanec s odbornými znalostmi v oblasti daní určený 
Společností; pro účely Zásadních transakcí lze jako Daňového specialistu určit pouze 
kvalifikovaného odborníka v oblasti daní. 

Odpovědnost za posouzení daňových otázek je v EOP/DTO delegována takto: 

Druh daně: Odpovědnost za posouzení daňových rizik: 

 daň z nemovitých věcí právní podpora (právní útv.) 

 daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanců) referent personální a mzdové agendy 
(personální útv.) 

 daň z příjmů právnických sob 

 daň z přidané hodnoty 

 spotřební daně 

 ekologické daně 

 příp. jiné daně 

ved. útv. účetnictví (útv. účetnictví) 

 problematika zahraničních daní ved. útv. účetnictví (útv. účetnictví), příp. 
externí daňový poradce 

 daňové dopady smluv připravených/ 
sjednaných na úrovni holdingu 

ved. útv. účetnictví (útv. účetnictví), příp. 
daňový specialista na úrovni holdingu 

Daňová rizika = jakákoliv událost, aktivita či nečinnost v oblasti daňové strategie, provozu, 
finančního reportingu či dodržování právních předpisů, které mají nepříznivý dopad na 
daňové či obchodní cíle Skupiny EPIF, nebo vedou k neočekávané či nepřijatelné výši 
peněžité a finanční ztráty či ztrátě dobré pověsti nebo vystavení takovému riziku. Daňová 
rizika mohou mít mnoho různých forem (např. rizika spojená s dodržováním daňových 
předpisů a pravidel, provozní, finanční či strategická daňová rizika). Veškerá daňová rizika 
mohou mít též za následek reputační riziko. Daňová rizika mohou být významná a mohou 
mít značný vliv na obchodní výkonnost Skupiny EPIF. Reputační složka daňových rizik 
navíc přesahuje vztahy Skupiny EPIF s Daňovými orgány a ovlivňuje téměř veškeré její 
vztahy, včetně vztahů s akcionáři, zaměstnanci a managementem či obchodními partnery. 
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Skupina EPIF = společnost EP INFRASTRUCTURE, a.s. a všechny společnosti přímo či 
nepřímo jí ovládané. 

Společnost = společnost ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s., resp. společnost 
EOP DISTRIBUCE, a.s.“. 

Významná transakce = jakákoli obchodní transakce, uzavřená Společností, jejíž hodnota 
přesahuje maximální limit interně stanovený Společností s ohledem na její profil a potřeby, 
avšak nepřesahuje 5.000.000 Kč bez DPH (cca 200.000 EUR nebo jejich ekvivalent v 
příslušné měně). 

Zásadní transakce = jakákoli obchodní transakce, uzavřená Společností, jejíž hodnota 
přesahuje 5.000.000 Kč bez DPH (cca 200.000 EUR nebo jejich ekvivalent v příslušné 
měně). 

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

Při rozhodování o jednotlivých daňových případech dodržuje Skupina EPIF tyto principy: 

1. Dodržování daňových předpisů ve všech zemích a na všech územích, v nichž Skupina 
působí, včasné placení daní v souladu s danou legislativou.  

2. Rozhodování o daňových záležitostech společností ve Skupině EPIF je založeno na 
rozumné interpretaci právních předpisů a úzkém vztahu k aktivitám Skupiny.  

3. Prevence a zmírňování zásadních daňových rizik tak, aby daňová zátěž 
zohledňovala strukturu a umístění aktivit, lidských a materiálních zdrojů a obchodních 
rizik Skupiny.  

4. Posilování vztahů s Daňovými orgány, a to na základě respektu k právním předpisům, 
přesnosti, spolehlivosti, profesionalitě, spolupráci, reciprocitě a dobré víře, čímž však 
není vyloučeno, že mohou nastat legitimní spory s výše uvedenými orgány ohledně 
výkladu příslušných právních předpisů, které bude Skupina vždy vést při zachování výše 
uvedených principů. 

5. Poskytování informací managementu o hlavních daňových důsledcích transakcí nebo 
jiných záležitostí předložených ke schválení, pokud jsou zásadním faktorem při 
rozhodování.  

5 ZAVEDENÉ STANDARDY A PROCESY 

EOP nastaví kontrolní mechanismy nezbytné k zajištění dodržování daňových zákonů a 
předpisů a výše uvedených principů, a to vždy jako součást příslušného obchodního vedení. 

Za účelem zmírnění rizika porušování daňových předpisů a jiných známých daňových rizik 
bude každá Významná transakce před uzavřením posouzena a písemně schválena 
Daňovým specialistou Společnosti. Zároveň každou Zásadní transakci posoudí a 
písemně schválí finanční ředitel (FŘ) Společnosti.  

Pokud si Daňový specialita nebo FŘ nebude jistý daňovými dopady spojenými s obchodní 
transakcí, obrátí se Společnost na externího daňového poradce.  

Obchodní transakce mohou mít daňové dopady i v jiných zemích, než je stát, jehož je 
Společnost daňovým rezidentem. Tyto daňové dopady mohou mít různé formy, jako například 
daň z příjmu (včetně živnostenské daně, regionální daně atd.), srážková daň, daň z přidané 
hodnoty (DPH), daň z převodu nemovitosti, kolky a podobné poplatky atd. Proto je důležité 
věnovat těmto daním zvýšenou pozornost. Při uzavírání Zásadní transakce bude v posudku 
vypracovaném Daňovým specialistou výslovně zmíněno, zda daná transakce bude mít 
„mezinárodní“ dopad a jaký takový dopad případně bude. 
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Pokud si Daňový specialita nebo FŘ nebude jistý daňovými dopady spojenými s obchodní 
transakcí s mezinárodním dopadem, obrátí se Společnost na externího daňového poradce.  

6 MONITORING A KONTROLA 

Představenstvo EPIF, resp. představenstvo Společnosti  bude provádět pravidelné kontroly 
uplatňování této Politiky s ohledem na její vhodnost, přiměřenost a účinnost a veškeré 
potřebné úpravy k jejímu zlepšení provede co nejdříve. 


