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K 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., který novelizoval i některá ustanovení 
zákona o dani z přidané hodnoty, která se mohou výrazně dotknout advokátů.   
  
První změnou je zásadně rozdílný přístup ke společnostem občanského práva (bez právní 
osobnosti), která zákon o advokacii upravuje jako sdružení v souladu s předchozí 
civilněprávní terminologií. Až dosud platilo, že si účastníci smlouvy o sdružení zvolili jednoho 
pověřeného společníka, který zajišťoval veškerou evidenci ve vztahu ke správci daně, pokud 
jde o vypořádání daně z přidané hodnoty – vedl daňovou evidenci, podával přiznání k dani z 
přidané hodnoty a kontrolní hlášení, byl odpovědný za odvedení daně z přidané hodnoty.   
  
Daňové doklady za přijatá i poskytnutá plnění se vystavovaly vždy jen za celé plnění (tj. 
připadající na všechny účastníky sdružení) a pro účely DPH se nijak nerozúčtovávaly. Pro 
účely daně z příjmů pak bylo na konci zdaňovacího období určeno podle stanoveného 
poměru, jaký podíl na příjmech a výdajích připadá na jednotlivé společníky.  
  
Tato praxe byla k 30. 6. 2017 zrušena a od 1. 7. 2017, tedy podle nové úpravy, bude muset 
každý společník sdružení vypořádávat daň z přidané hodnoty ve vztahu ke správci daně 
samostatně.  
  
Zákon umožnil přechodné období, kdy mohou sdružení ještě pokračovat v dosavadním 
postupu, nejdéle však do 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 budou muset všechna sdružení 
advokátů přejít na novou úpravu.   
  
V praxi to bude především znamenat, že ve vztahu ke klientovi – buď každý ze společníků 
vystaví klientovi vlastní daňový doklad na jím odpovídající část odměny (tj. klient na jednu 
právní službu dostane několik daňových dokladů) nebo tento doklad vystaví jen jeden ze 
společníků na celou odměnu a ostatní společníci vystaví daňové doklady odpovídající jejich 
podílu tomuto společníkovi. Obdobně se bude postupovat i při přijatých plněních – dodavatel 
může celkovou fakturovanou částku rozdělit a každému společníkovi ji fakturovat 
odpovídajícím podílem, nebo může vystavit daňový doklad jen na jednoho společníka a tento 
společník potom odpovídající podíly samostatnými daňovými doklady přefakturuje na ostatní 
partnery. S ohledem na to, že jde o závažnou a poměrně komplikovanou problematiku, je pro 
číslo 4/2018 Bulletinu advokacie připraven článek s podrobnějším rozborem.  
  
Druhá změna se týká poskytování služeb po dobu delší než 12 měsíců. Až dosud platilo, že 
advokátům, kteří byli ustanoveni obhájcem, příp. zástupcem v civilní věci, byla odměna 
přiznána rozhodnutím soudu (resp. orgánu činného v trestním řízení) po skončení obhajoby, 
daňově zpravidla byla řešena dokladem za přijatou úplatu vystaveným k datu úhrady a za 
toto zdaňovací období byla také vykázána v kontrolním hlášení, přiznání k dani z přidané 
hodnoty a odvedena.  Podle nově doplněného § 21 odst. 8 je tento postup vyloučen v 
případě, že poskytování služby není dokončeno ani k poslednímu dni kalendářního roku 
následujícího po roce, kdy bylo poskytování služby zahájeno, např. poskytování služby bylo 



zahájeno 1. 8. 2017 a k 31. 12. 2018 nebude ještě ukončeno. Citované ustanovení totiž 
ukládá, aby byla daň z přidané hodnoty přiznána a odvedena vždy s datem uskutečnění 
plnění k 31. prosinci každého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo 
zahájeno poskytování služby. V této souvislosti bude proto představenstvo České advokátní 
komory iniciovat, aby byly advokátům standardně přiznávány zálohy na odměnu tak, aby 
měli prostředky alespoň ve výši povinně odváděné daně z přidané hodnoty.  
 


