
Kvůli novele exekučního řádu čeká 
věřitele i dlužníky řada změn, které 
podstatně ovlivní celý proces výkonu 
rozhodnutí. Významnou novinkou 
je povinnost každého věřitele ještě 
před návrhem exekuce zaslat svému 
dlužníkovi oficiální upomínku, 
aby dluh zaplatil. Musí tak učinit 
nejméně sedm dní před podáním 
exekučního návrhu. V opačném 
případě ztratí nárok na proplacení 
nákladů řízení. 

Mění se i způsob nařizování exekuce. 
Nebudou se vydávat usnesení  
o nařízení exekuce, která 
prodlužovala celý proces. Soud 
nově pověří exekutora formou 
opatření, který o tom následně 
zpraví dlužníka. Dlužník pak může 
podat opravný prostředek – návrh na 
zastavení exekuce. 

Novela dále oslabuje roli soudu tím, 
že ruší jednu z forem vymáhání 
pohledávek soudním výkonem 
rozhodnutí. Změnou se posiluje 
úloha exekutorů. Naopak ve věcech 
vymáhání daňových nedoplatků se 
upevňuje úloha správních orgánů.

Zavádí se také povinnost slučovat 
exekuce proti jednomu dlužníkovi  
v případě, že o to požádá. Díky 
sloučení exekucí může dojít ke 
snížení exekutorských poplatků 
dlužníka. 

Nově je možné provádět exekuci 
formou pronájmu nemovitosti či 
dražbou členských práv v bytových 
družstvech. Nedoplatky výživného 
na nezletilé dítě se budou vymáhat 
také pozastavením řidičského 
oprávnění. 

Exekutoři budou na návrh 
přítomných (dlužníka, jeho rodiny, 
majitele neoprávněně zabavovaných 
věcí a dalších), nebo na základě 
vlastního uvážení, pořizovat 
videozáznam z průběhu exekuce 
movitých věcí. Jde o situace, kdy při 
soupisu movitých věcí není přítomen 
nikdo kromě exekutora.

Zajisté příjemnou změnou je 
zavedení limitů cestovních nákladů 
exekutorů a zákaz exekuce 
domácích mazlíčků.

Novela exekučního řádu je účinná  
od 1. ledna 2013. 

Petr Kincl 

+420 251 152 905

Naďa Pračková 

+420 251 152 918
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Sazby DPH se zvyšují  
v celé Evropě    
Daň z přidané hodnoty se snadno 
a efektivně vybírá a k tomu tvoří 
nezanedbatelný příjem do státního 
rozpočtu. Proto postupně všechny 
země Evropské unie přistupují k 
růstu sazeb, aby si tím navýšily 
příjmy. Před pár dny padlo konečné 
rozhodnutí, jaká sazba DPH bude od 
ledna 2013 platit v České republice.  
I přesto, že ve hře bylo několik 
variant, včetně jednotné sazby ve 
výši 17,5 %, schválila Poslanecká 
sněmovna zvýšení dolní i horní sazby 
o jeden procentní bod na 15 % a 21 %.  
Můžeme očekávat, že Senát tento 
zákon zamítne, nicméně koalice má 
zatím dostatečnou sílu Senátní veto 
přehlasovat. 

Nejvyšší základní sazbu DPH mají ze 
všech zemí Evropské unie Maďarsko 
(27 %) a dále Dánsko (25 %),  
pro které je to dokonce jediná 
sazba. Kdyby byla v České republice 
zavedena jednotná sazba DPH ve výši 
17,5 %, byli bychom v EU zemí s třetí 
nejnižší základní sazbou DPH  
(po Lucembursku s 15 % a Kypru  
se 17 %). Jednotná sazba daně není  
v Evropě obvyklá. V dnešní době  
ji má pouze Dánsko.

Martin Diviš 

+420 251 152 574

Pavla Polanská 

+420 251 152 628

Nově můžete využívat 
účetní záznamy  
k prokazování 
existence majetku 
Novela zákona o účetnictví nově 
definuje způsoby zjišťování 
skutečného stavu majetku.  
Při provádění fyzické inventury – 
kromě počítání, měření a vážení, 
zavádí také možnost využívat účetní 
záznamy, které prokazují existenci 
majetku. Upřesňuje a částečně 
rozšiřuje povinný obsah inventurních 
soupisů.

V případě periodické inventarizace 
zavádí novela tzv. rozhodný den, 
který předchází rozvahovému dni,  
ve kterém účetní jednotka zjistí 
skutečný stav. Toto zjišťování 
můžeme dokončit podle účetních 
záznamů, které prokazují přírůstky  
a úbytky majetku a závazků,  
jež nastaly mezi rozhodným  
a rozvahovým dnem. Zákon také 
určuje, že při periodické inventarizaci 
mohou účetní jednotky zahájit 
inventuru nejdříve čtyři měsíce před 
rozvahovým dnem a ukončení nesmí 
trvat déle jak dva měsíce  
po rozvahovém dni.

Petr Kříž 
+420 251 152 045

Martina Behenská 

+420 251 152 231

Uznání zahraničního 
vzdělání nově vydává  
Středisko pro 
ekvivalenci dokladů 
Osvědčení o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání se přikládá 
k novým žádostem nejen o pracovní 
povolení, ale i o modré a zelené 
karty. Doklad vystavují veřejné 
vysoké školy, na kterých se vyučuje 
stejný či obdobný obor uvedený na 
zahraničním diplomu. Nově je možné 
získat osvědčení i ze Střediska  
pro ekvivalenci dokladů  
o vzdělání, které je součástí  
Centra pro studium vysokého 
školství. Středisko, které mimo  
jiné slouží jako poradní instituce 
pro vysoké školy v oblasti uznávání 
zahraničních diplomů, dokáže 
posoudit ekvivalenci vzdělání  
i v problematických oborech.

Jana Zelová

+420 251 152 567

1 - Kypr projednává návrh na zvýšení základní sazby DPH na 18 %. Nicméně, k dnešnímu dni nebyly 
žádné změny legislativně schváleny.

2 - Ve Finsku bylo navrženo zvýšení všech sazeb o jeden procentní bod na 24 % u základní sazby a 10 %, 
respektive 14 % u snížené sazby. Dle současného návrhu by změny měly být platné k 1. lednu 2013.

3 - V Itálii bylo navrženo zvýšení sazeb o jeden procentní bod na 22 % u základní sazby a 11 % u snížené 
sazby. Dle současného návrhu by změny měly být platné k 1. červenci 2013.

Nové vydání  
IFRS News 

k dispozici ke stažení na  
www.pwc.cz/ifrsnews

Téma vydání:  
Osvobození od konsolidace  
pro investiční subjekty 
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Studie

Výroba elektromobilů ve světě 
se do pěti let zdesetinásobí

Automobilky po celém světě vyrobily loni 
více než 90 tisíc vozidel na elektrický 
pohon. Aktuální odhady PwC ukazují, 
že do roku 2016 se světová produkce 
elektromobilů zvýší na více než 950 tisíc 
vozidel ročně.

Vozy na elektrický pohon se nyní na celkové automobilové produkci 
podílejí sotva jednou desetinou procenta. V roce 2016 by měl jejich 
podíl dosáhnout téměř jednoho procenta.

Jiří Zouhar, vedoucí Automobilové expertní skupiny, říká:

Již v příštím roce překročí světová produkce elektromobilů hranici 
půl milionu vyrobených kusů. Masivnějšímu rozšíření tohoto 
pohonu stále brání jen pomalu se rozšiřující infrastruktura  
a relativně krátká výdrž baterií. Výrobci si navíc uvědomují 
vzácnost řady vstupů pro jejich výrobu. Současné elektromobily  
tak jistě nepředstavují finální technologii. Výrobci se proto 
poohlížejí i po alternativách využívajících dostupnější zdroje.

Svou roli hraje i regulace na národní i mezinárodní úrovni. 
Zklamaní tak budou příznivci silných velkoobjemových motorů. 
Výroba automobilů s motory s objemem nad 4 litry klesne během 
následujících pěti let o 14 %, produkce 3-4litrových aut bude 
stagnovat. A to v období, kdy celková globální produkce automobilů 
se za následujících pět let zvýší o třetinu.

Jiří Zouhar 
+420 251 152 202
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ČESKÁ INOVACE O.P.S.
Vyhlašuje 2. ročník soutěže ČESKÁ INOVACE

DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI!

• Nosíte ji zatím v hlavě?

• Pracuje na ní váš vývojový tým?

• Dobýváte díky ní trh? 

Uzávěrka přihlášek 30. listopadu. 

Přihlášky on-line na:
www.ceskainovace.cz
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Kontakt

Jiří Moser 
řídící partner 
+420 251 152 048

Paul Stewart  
vedoucí partner  
Daňové a právní služby 
+420 251 152 711

Věra Výtvarová 
vedoucí partnerka  
Auditorské služby 
+420 251 152 099

Miroslav Bratrych 
vedoucí partner PwC Legal 
Poradenské služby  
+420 251 152 084

Daniel Čekal 
partner PwC Legal 
Právní služby   
+420 251 152 900

Kancelář Praha
Kateřinská 40, 120 00 Praha 2
+420 251 151 111

Kancelář Brno
náměstí Svobody 20,  
602 00 Brno
+420 542 520 111

Kancelář Ostrava
Zámecká 20, 702 00 Ostrava
+420 595 137 111

© 2012 PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 
V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje 
společnost PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, s.r.o., která je členem sítě společností 
PricewaterhouseCoopers International Limited, 
z nichž každá je samostatným a nezávislým 
právním subjektem.

Zveme vás

Pro své klienty a obchodní partnery pořádáme odborné 
semináře, školení a konference a rádi i vás na některé z těchto 
akcí přivítáme.

Aktuálně vás zveme na:
• Štěstí přeje připraveným aneb Změny v DPH od roku 2013  
 (listopad/prosinec – různé termíny a lokality)
• Online řešení spotřebitelských sporů... (21. listopadu)

Přehled akcí najdete na www.pwc.cz/events

Pozvánka na konferenci Fraud-iq 
28. listopadu 2012, Praha 

Zveme vás na největší konferenci zaměřenou na podvod  
v sektoru finančních služeb pro ČR a SR. 

Více než 40 přednášejících odborníků z ČR a ze zahraničí. 

Případové studie a interaktivní diskuse. 
Konferenci pořádá SmithNovak. PwC je odborným partnerem akce.

Využijte speciální slevu pro klienty PwC! Registrujte se na 
www.fraud-iq.com* 
*Pro uplatnění slevy je třeba v registračním formuláři do pole „Poznámka“ uvést kód „FF20“

The Academy Zveme vásZaměstnanci StudieÚčetnictvíDaněTéma měsíce

The Academy

Pro více informací a registraci, prosím, navštivte stránky www.pwc.cz/academy.  
Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte Martinu Kopsovou,  
tel: +420 251 151 816 nebo napište na the.academy@cz.pwc.com.

Jak se zaregistrovat?

www.pwc.cz/academy

Odložená daň dle českých účetních 
standardů a IFRS – účetní a daňové 
hledisko

Daňové novinky 2013 
aneb úspěšný start do nového roku

Co se s námi naučíte? 
V první části vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, 
dočasné a trvalé rozdíly). Druhá část vás seznámí s principy a způsoby 
výpočtu odložené daně. V praktických příkladech je shrnuta většina 
standardně se vyskytujících situací. Seminář vás také naučí principům 
sesouhlasení efektivní daňové sazby jako kontrolního mechanizmu pro 
výpočet odložené daně. Dále shrne rozdíly při výpočtu odložené daně 
mezi českým účetnictvím a IFRS.

Benefity pro vás a vaši společnost 
• Čerstvé informace o aktuálním vývoji v oblasti účetních standardů  
    a daní 
• Naši experti vám předají nejen teoretický výklad, ale také mnoho     
    cenných rad pro každodenní praxi 
• Kromě mnoha reálných příkladů zahrnuje školení také diskusní  
    část, během níž bude dostatek času na vaše otázky 
• Za účast na tomto semináři získáváte celkem 7 bodů pro váš  
    rozvoj v rámci CPD (Continuous Professional Development)

Kdy: 13. prosince 2012, od 9.00 do 16.30 hodin  
Kde: City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
Jazyk: čeština  
Cena: 8 900 Kč + DPH 

Datum a čas: středa 12. prosince 2012, 14:00 – 17:00 hodin  
 (registrace od 13:30)  
Kde: City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 
Jazyk: přednášky a diskuse budou probíhat v češtině   

Registrace: Jana Adamcová, e-mail: jana.adamcova@cz.pwc.com,  
 tel.: +420 251 152 581 
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