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Aktuální dění 
v kanceláři 

… 
 

S ohledem na skutečnost, 

že velkou část našich 

klientů tvoří podnikatelé, 

a navíc jedna z našich 

poboček sídlí přímo na 

brněnském výstavišti, je 

nám ctí se jako každý rok 

i letos účastnit 

nejvýznamnějšího 

průmyslového veletrhu 

střední Evropy - 

Mezinárodního 

strojírenského veletrhu 

v Brně.  

Tento rok se MSV koná ve 

dnech 7. - 10. října 2019.  

Těšíme se na příjemná 

setkání s Vámi. 

Neváhejte se na nás 

obrátit s Vaším 

problémem i na 

samotném veletrhu! 

 Říjen 2019  

 

 
 

 

Úvod 

 
Vážení čtenáři, 

v rukou držíte říjnové číslo našeho oběžníku, které je opět plné 

aktuálních a zajímavých článků s právní tématikou. 

V prvním článku rozebereme novinky ohledně tolik debatované 

Elektronické evidence tržeb.  

V následujícím článku Vám přiblížíme novinky týkající se rodičovského 

příspěvku a jejich aktuální zvyšování. 

Poslední článek jsme věnovali novému rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu, které se věnuje přeshraničnímu dodání zboží 

a problematice DPH. 

Za celou naši kancelář Vám přejeme krásný začátek podzimu! 

 

 

Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner 
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Mgr. Robert 
Tschöpl, advokát 

 

 
 

Mgr. Robert Tschöpl je 

zkušeným advokátem 

s více než 15 letou praxí 

v oboru. 

Během své dosavadní 

kariéry se podílel na 

nespočetném množství 

přípravy smluvní 

dokumentace a analytické 

činnosti při řešení 

pojistných událostí, 

náhrady škody a dalších 

sporů. 

V současné době se 

Mgr. Tschöpl věnuje také 

publikační a přednáškové 

činnosti. 

 

Prezident podepsal další vlnu rozšíření EET. 

Kterých podnikatelů se dotkne? 

V naší zemi snad není nikdo, kdo neslyšel o elektronické evidenci tržeb 

pro podnikatele. První vlna byla zahájena v prosinci roku 2016 pro 

hotely nebo restaurace a v březnu následujícího roku tržby začali 

evidovat podnikatelé působící v maloobchodě a velkoobchodě.  

Poslanecká sněmovna v polovině září schválila vládní návrh, který 

rozšíří EET i na další podnikatele. Tržby budou povinně evidovat 

například dopravci, řemeslníci, praktičtí lékaři nebo advokáti. Pro 

právnické a zahraniční fyzické osoby, se vrátí povinnost uvádět na 

účtence DIČ.  

I tato vlna EET má však své výjimky. Tržby se nebudou evidovat 

například z příjmů z nákupu SMS jízdenek, předplacených karet 

a dalších telekomunikačních služeb, příjmy z letecké dopravy nebo 

hazardních her. Účtenky nebudou muset vydávat ani zrakově postižení 

podnikatelé. EET by se nemělo vztahovat ani na provozování sociálních 

služeb či prodeje sladkovodních ryb (kaprů) v posledním předvánočním 

týdnu ve stáncích, kde se uskutečňují jen tyto tržby.  

Drobní podnikatelé dostanou možnost evidovat tržby v off-line režimu. 

Podmínkou je, aby jejich příjem ročně nepřesáhl 600 tisíc Kč a neměli 

více jak dva zaměstnance. Účtenky budou vystavovat na speciálním 

formuláři vydaném finanční správou.  

A kdy zmíněná novela nabude účinnosti? Ustanovení, která upravují 

zahájení zapojení posledních dvou vln do elektronické evidence tržeb, 

nabydou účinnosti sedmý měsíc po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dle 

odhadů Ministerstva financí se tak stane 1. dubna nebo 1. května 2020.  

Na závěr dodáváme, že novela také snižuje DPH u vybraného zboží a 

služeb, avšak tuto problematiku jistě rozebereme někdy příště.   

-DS-  
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Říjen 2019 

Rodičovský příspěvek, rodičovská a mateřská dovolená 

Dne 10. 7. 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v prvním čtení vládní návrh novely 

zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, jehož součástí je mj. plán zvýšení výměry rodičovského 

příspěvku z 220 000 Kč na 300 000 Kč. Výbor pro sociální politiku sněmovny doporučil sněmovně 

schválení této novely, a vzhledem k tomu, že na zvýšení příspěvku panuje shoda napříč politickým 

spektrem, je vysoce pravděpodobné, že novela bude brzy schválena a nabyde účinnosti k 1. 1. 2020. 

Rodičovský příspěvek je dávka sociální podpory, na kterou má nárok kterýkoli z rodičů, který pečuje 

o dítě a to až do věku 4 let dítěte. Na nejmladší dítě v rodině rodič může zatím čerpat příspěvek až do 

výše 220 000 Kč, přičemž čerpání příspěvku si může rozvrhnout libovolně do 4 let. Minimální měsíční 

výše rodičovského příspěvku je 50 Kč. Maximální měsíční výše příspěvku činí přesně 70 % třicetinásobku 

denního vyměřovacího základu tedy přibližně 70 % hrubého měsíčního příjmu. Je-li možné stanovit 

vyměřovací základ u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, a to i v případě, pokud by 

příspěvek čerpal a pobíral rodič s nižším základem.  

Mateřská dovolená přísluší těhotné zaměstnankyni v délce 28 týdnů, jestliže se jí narodí jedno dítě a 

v délce 37 týdnů, jestliže se jí narodí více dětí. Zaměstnankyně na mateřskou zpravidla nastupuje 6 týdnů 

před plánovaným porodem, ale může na ni nastoupit i dříve. Během mateřské dovolené vzniká 

zaměstnankyni nárok na běžnou (placenou) dovolenou. Zaměstnankyni, příp. OSVČ přísluší za dobu 

čerpání mateřské dovolené peněžitá pomoc v mateřství. O přiznání této dávky sociální podpory 

rozhoduje ČSSZ a je možné si o ni zažádat, pokud zaměstnankyně splní podmínku předchozího 

zaměstnávání nebo OSVČ a platí si dobrovolné nemocenské pojištění. 

Při čerpání rodičovské dovolené oproti mateřské nepřísluší zaměstnankyni žádná dávka sociální 

podpory, zaměstnankyně nebo zaměstnanec si může pouze zažádat o rodičovský příspěvek. 

O rodičovskou dovolenou si mohou zaměstnanci zažádat u svého zaměstnavatele, který je povinen jim 

poskytnout dovolenou do dovršení 3 let věku dítěte. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče 

zároveň. To se ovšem nedoporučuje, neboť kromě rodičovského příspěvku nemají rodiče v takovém 

případě jiný příjem.  

 

-VS- 
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Článek pro Vás 
připravil náš nový 

kolega 
 

Mgr. Petr Suchánek, 

advokát 

 
 

Jsme velmi rádi, že mezi 

sebou můžeme přivítat 

nového advokáta, 

Mgr. Petra Suchánka, 

který doposud působil na 

Nejvyšším správním 

soudě. 

Petr se specializuje nejen 

na správní právo, ale také 

na právo obchodních 

korporací, pracovní 

právo, přeshraniční 

a občanskoprávní spory. 

V Petrovi jsme našli 

dalšího skvělého parťáka 

i pro mimopracovní 

aktivity. 

Říjen 2019  

Co se rozumí „dodáním zboží“ pro účely DPH 

v mezinárodních řetězových obchodech?   
 

Nejvyšší správní soud zveřejnil v zářijovém vydání Sbírky 

rozhodnutí rozsudek ze dne 30. 5. 2019, č. j. 9 Afs 137/2016-176, který 

orgánům daňové správy ukládá povinnost přihlížet k vnitrostátním 

právním předpisům při výkladu pojmu „dodání zboží“ ve smyslu 

§ 13 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH). 

Rozsudek má význam pro uplatňování nároku na odpočet DPH 

v řetězových obchodech se zahraničním prvkem. 

V řetězových obchodech je zboží, nejčastěji pohonné hmoty, 

přeprodáváno mezi několika subjekty v průběhu jejich nepřerušeného 

převozu od prvního prodejce (výrobce) ke konečnému kupujícímu. 

V případě posuzovaném Nejvyšším správním soudem stěžovatelka 

nakoupila pohonné hmoty pocházející z Rakouska od řetězce českých 

společností. Vedle toho, že stěžovatelka byla koncovým příjemcem 

pohonných hmot, však také zajišťovala jejich dopravu.  

Správce daně dovodil, že k dodání zboží ve smyslu § 13 odst. 1 ZDPH 

došlo již v Rakousku, kde stěžovatelka převzala zboží k přepravě, 

protože tím převzala rizika spojená se zbožím. Správce daně proto 

stěžovatelce nepřiznal nárok na odpočet DPH, jelikož transakce měla 

být od DPH osvobozena jako intrakomunitární plnění. 

Určení rozhodující transakce 

Nejvyšší správní soud v publikovaném rozsudku odkázal na rozsudek 

Soudního dvora Evropské unie, ze kterého vyplývá, že pokud je 

dodání zboží spojeno pouze s jedním odesláním nebo přepravou, 

může být přeprava zboží přičtena pouze jedné transakci a pouze tato 

transakce může být osvobozena od daně jako intrakomunitární plnění. 
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Pro přiřazení přepravy k dané transakci je přitom klíčové zjistit, zda v rámci transakce byla zajištěna 

přeprava a zda kupující nabyl právo nakládat se zbožím jako vlastník. 

Povinnost přihlížet k vnitrostátním předpisům 

Nejvyšší správní soud v publikovaném rozsudku dospěl k závěru, že ačkoliv pojem „dodání zboží“ 

užitý v § 13 ZDPH, kterým se podle tohoto ustanovení rozumí převod práva nakládat se zbožím jako 

vlastník, nelze ztotožňovat s převodem vlastnického práva podle vnitrostátních právních předpisů, to 

neznamená, že k těmto předpisům nelze přihlížet. 

Nejvyšší správní soud proto zrušil věc „až dolů“ a vrátil ji Odvolacímu finančnímu ředitelství 

k dalšímu řízení, jelikož krajský soud i orgány daňové správy se otázkou přechodu práva nakládat se 

zbožím jako vlastník zabývaly nedostatečně.  

Z rozsudku tedy přímo nevyplývá konkrétní řešení sporné právní otázky okamžiku dodání zboží. 

Vyplývá z něj však povinnost orgánů daňové správy přihlížet při posouzení této otázky 

k relevantním soukromoprávním předpisům, a to včetně určení rozhodné právní úpravy (tj. v tomto 

případě české nebo rakouské), což představuje posun oproti dosavadní judikatuře.    

-PS- 

 

 

 

  

 

 Kancelář Praha:  Kancelář Brno  Kancelář Zlín  Kancelář Vídeň 
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Praha 4 – Braník, 147 00   Brno 647 00  Zlín 760 01  Vídeň  1190 

Tel.: +420 273 136 130 Tel.: +420 542 215 356 Tel.: +420 576 011 385 Tel.: +43 193 025 3010 

Informace obsažené v tomto 

oběžníku nejsou právními 

radami pro konkrétní případy. 

S případnými dotazy na 

konkrétní situace se na nás 

neváhejte obrátit. 

Nenašli jste v oběžníku odpověď na otázku, kterou potřebujete právně 

posoudit? Ozvěte se nám, rádi Vám budeme nápomocní! 


