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Aktuální dění 
v kanceláři 

… 
 

Ve dnech 24. 10. až 

25. 10. 2019 se 

Mgr. Robert Tschöpl 

účastnil prestižní 

konference DIRO 

Herbsttatung 2019, která 

se konala v hlavním 

městě Rumunska – 

Bukurešti. 

DIRO je nezávislá síť 

advokátních kanceláří, 

díky které 

spolupracujeme se 

zahraničními kolegy, 

a  jsme schopni Vám 

zprostředkovat právní 

služby napříč 28 zeměmi 

z celé Evropy. 

Naše advokátní kancelář 

je členem skupiny DIRO 

již od roku 2017. 

 

  

 

 Listopad 2019  

 

 
 

 

Úvod 

 
Vážení čtenáři, 

v rukou držíte listopadové číslo oběžníku naší advokátní kanceláře. 

I tentokrát Vás čeká několik zajímavých článků s právní tématikou 

a aktuálními změnami v zákonech. 

V prvním článku Vás krátce seznámíme s problematikou nových 

pravidel u zaokrouhlování DPH.  

V následujícím článku se můžete dočíst o plánovaném zvyšování daní 

a poplatků. 

Poslední článek jsme věnovali zajímavému rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR týkajícího se exekuce. 

Za celou naši kancelář Vám přejeme příjemné prožití podzimních dnů! 

 

 

Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner 
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Zajímavost z naší 

advokátní 
kanceláře … 

 

Dne 28. listopadu  

proběhne na Právnické 

fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně ústní 

kolo tzv. Moot courtu. 

Moot court je simulovaný 

soudní spor, při kterém si 

studenti vyzkouší, jaké to 

je být obhájcem. 

Tentokrát jsme si pro 

studenty připravili případ 

týkající se koupě ojetého 

vozidla, vadného plnění a 

s tím související práva 

kupujícího. 

Celý moot court bude 

veden v německém 

jazyce. 

Těšíme se, jak nás 

tentokrát studenti 

překvapí!  

Listopad 2019 

Změna zaokrouhlování DPH od 1. 10. 2019 – 

novela č. 80/2019 Sb.  

Od 1. 4. 2019 došlo prostřednictvím zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění 

zákony v oblasti daní a některé další zákony, ke změně způsobu výpočtu 

DPH. Tento zákon obsahoval šestiměsíční přechodnou dobu, dle které bylo 

do 30. 9. 2019 možné při výpočtu DPH postupovat jak podle nové, tak 

podle staré právní úpravy. Od 1. 10. 2019 je však třeba při vypočítávání 

výše DPH postupovat pouze novým způsobem.  

Existují dva způsoby, jak vypočítat výši DPH. Prvním z nich je tzv. metoda 

„zdola“, která je upravena v § 37 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v aktuálním znění (dále jen „ZDPH“). Druhým 

způsobem je tzv. metoda „shora“ dle § 37 písm. b) ZDPH.  

Dle první metody „zdola“ se výše DPH vypočte pomocí základu daně, kdy 

je tento vynásoben sazbou daně. U metody „shora“ se nepostupuje 

s pomocí základu daně, ale výše DPH se naopak vypočte z částky 

odpovídající výši úplaty, která v sobě již DPH zahrnuje. Změny v nové 

právní úpravě se dotkly obou těchto metod.  

Co se týče výpočtu DPH pomocí metody „zdola“, do 31. 3. 2019 právní 

úprava umožňovala zaokrouhlovat částku daně na celé koruny. Plátce tak 

mohl při plnění se základem daně 250 Kč a sazbou daně 21% dojít k tomu, 

že výše daně je buď 52,50 Kč, nebo 53 Kč. Pokud by takových plnění bylo 

400 a celkový základ daně byl 100.000 Kč, pak by bylo možné správně dojít 

k značně rozdílným výsledkům, tedy k celkové DPH ve výši 21.000 Kč 

nebo 21.200 Kč. Dle nové právní úpravy již není možné DPH 

zaokrouhlovat na celé koruny, proto bude správné pouze to řešení, 

dle kterého činí výše DPH 52,50 Kč, případně celkových 21.000 Kč.  

Změna v možnosti zaokrouhlování se dotkla též metody „shora“. 

Do 31. 3. 2019 se DPH touto metodou vypočítávala pomocí koeficientů, 

které byly zaokrouhleny na 4 desetinná místa.  
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Pro základní sazbu daně 21 % činil koeficient 0,1736. Pokud tedy cena včetně daně činila 121.000 Kč, pak 

byla výše DPH pomocí koeficientu určena na 21.005,60 Kč. Dle nové právní úpravy se již koeficienty 

nepoužijí a výše DPH se metodou „shora“ určí jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty 

zahrnující DPH a částkou, která se vypočítá jako podíl částky odpovídající výši úplaty zahrnující DPH 

a koeficientu 1,21 v případě sazby základní daně 21 %, koeficientu 1,15 v případě sazby daně 15 % 

a koeficientu 1,10 v případě sazby daně 10 %.  

Dle staré právní úpravy tedy bylo možné u jednoho základu daně správně dojít ke třem různým výším 

DPH. Nová právní úprava tomuto zamezila a od 1. 10. 2019 již je možné u jednoho základu daně 

pomocí obou metod stanovit pouze jednu výši DPH.  

 

-LZ-  
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Listopad 2019 

Zvyšování daní a poplatků – vládní daňový balíček 

Dne 6. listopadu 2019 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila nový vládní daňový balíček. 

Projednávání tohoto návrhu provázejí už od počátku značné emoce zapříčiněné zejména některými 

kontroverzními změnami obsaženými v návrhu. Návrh nyní zamíří do Senátu, který bude mít 30 dní na 

to, aby jej projednal.  

Největší kontroverze budí vládní návrh na změnu modelu tvorby technických rezerv pojišťoven pro 

účely daně z příjmů právnických osob. Zatímco doposud byly technické rezervy pojišťoven daňově 

uznávány jako náklad vytvořený podle zákona o účetnictví, novela zákona o rezervách pro zjištění daně 

z příjmu plánuje navázat tvorbu rezerv pojišťovnami na evropskou směrnici Solvency II. Kritici návrhu 

poukazují zejména na skutečnost, že směrnice Solvency II stanoví v rámci pravidel pro tvorbu pojistných 

rezerv pouze minimální kapitálové požadavky pro udržení solventnosti, která činí minimum prostředků, 

jež musí pojišťovny povinně držet, zatímco současná metoda reflektuje účetní zásadu opatrnosti, která 

umožňuje tvorbu rezerv subjektivně navyšovat pro účely zachování solventnosti pojišťoven. 

Návrh rovněž počítá se zvýšením určitých správních poplatků dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích. Dle návrhu bude nově přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 

nemovitostí zpoplatněno nikoli 1.000,- Kč, ale 2.000,- Kč, dále se zvýší poplatek za přijetí návrhu na 

zahájení řízení o povolení vkladu veřejně prospěšné stavby do katastru taktéž ze současných 1.000,- Kč na 

2.000,- Kč. 

Sněmovna dále schválila zvýšení zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Vládní 

návrh počítá se zvýšením sazby spotřební daně z 57 Kč na 64,50 Kč/0,5 l 40% alkoholu a se zvýšením 

sazby spotřební daně z cigaret z 27 % na 30 % u procentní části sazby a z 1,41 na 1,61 Kč/kus u pevné části 

daně, z 2,63 na 2,90 Kč/kus u minimální sazby daně a se zvýšením daňových sazeb u kurzových sázek, 

tombol, turnajů a tzv. totalizátorových her z 23 % na 25 %, a u loterií, bing a živých her z 23 % na 30 %. 

 

-VS- 
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Listopad 2019 

Rozšíření účinků nařízení exekuce dle nařízení Brusel I na území 

jiného státu 
 

Otázkou rozšíření účinků nařízení exekuce z členského státu Evropské unie do dalších států se zabýval 

Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 12. 11. 2018, sp. zn. 20 Cdo 3689/2018. 

V uvedené věci podala oprávněná společnost v ČR návrh na prohlášení vykonatelnosti rakouského 

rozhodnutí, kterým byla nařízena exekuce povinné společnosti. Rakouská exekuce byla nařízena podle 

vykonatelných rozsudků lichtenštejnského soudu na základě dohody mezi Rakouskem 

a Lichtenštejnskem. Pro úplnost je třeba dodat, že mezi ČR a Lichtenštejnskem není uzavřena smlouva 

o právní pomoci, která by upravovala uznání a výkon rozhodnutí, a mezi státy neexistuje vzájemnost 

uznání rozsudků. 

Pro uznání a výkon rozhodnutí na území České republiky je třeba, aby byly splněny náležitosti stanovené 

nařízením Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech (dále jen „Brusel I“) nebo dnes již v jeho revidovaném znění, tzv. Brusel I bis. Podle 

nařízení se rozhodnutím rozumí akt státní moci, jenž autoritativním způsobem potvrzuje, zakládá, 

mění nebo ruší práva a povinnosti účastníků a zároveň se jedná o rozhodnutí vydané soudem 

členského státu EU po vstupu nařízení v platnost v obou státech. Podle ustanovení čl. 38 Nařízení Brusel I 

rozhodnutí vydané v jednom členském státě, které je v tomto státě vykonatelné, bude vykonáno 

v jiném členském státě poté, co zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno 

za vykonatelné. 

Nejvyšší soud ČR se zabýval otázkou, zda výrok o nařízení exekuce spadá pod věcnou působnost 

Nařízení Brusel I. Soud dospěl k závěru, že uznání a prohlášení nařízení výkonu přichází v úvahu pouze 

ohledně těch výroků, které jsou titulem pro jiné samostatné exekuční řízení. Vlastní výrok o nařízení 

exekuce režimu Nařízení Brusel I nepodléhá. Účinky nařízení exekuce ve členském státě Evropské unie 

nelze rozšiřovat na území jiného členského státu Evropské unie. Chce-li oprávněný dosáhnout 

exekučního postižení v České republice, může tak učinit pouze český soud v exekuci nařízené jím na 

podkladě exekučního titulu, jenž byl v České republice prohlášen vykonatelným. V případě, kdy si 

oprávněný přeje vést exekuci ve více členských státech Evropské unie, musí v každém z nich samostatně 

požádat o prohlášení vykonatelnosti exekučního titulu – samotná exekuce bude provedena v rámci státu, 

v němž byla soudem nařízena. 

-MK- 
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 Kancelář Praha:  Kancelář Brno  Kancelář Zlín  Kancelář Vídeň 

Pod Křížkem 428/4  Výstaviště 1  Štefánikova 167  Mooslackengasse  17 

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! 


