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Úvod 

 Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do 

pravomoci soudů ve správním soudnictví. Může rozhodovat buď přímo např. ve věcech 

volebních, ve věcech politických stran a hnutí a v kompetenčních sporech, nebo jako 

soud vyšší instance. Tato jeho činnost spočívá zejména ve vyřizování kasačních 

stížností, čímž přispívá k jednotě a zákonnosti rozhodování nižších soudů. Může také 

přijímat stanoviska k rozhodovací činnosti soudů, nebo se usnášet na zásadním usnesení 

v zájmu zákonného a jednotného rozhodování správních orgánů. 

 Jeho důležitou úlohou je rozhodovaní o kasačních stížnostech týkajících se daně 

z příjmů právnických osob. Daň z příjmů právnických osob se dotýká každé právnické 

osoby a její správné určení má významný dopad na budoucnost každé právnické osoby. 

Vzhledem k tomu, že právní úprava daní v České republice je poměrně komplikovaná, 

není vždy snadné vyměřit daň ve správné výši. Pokud selže pojistka ve formě 

nadřízeného správního orgánu a daňový poplatník nebo finanční ředitelství neuspěje ani 

s žalobou podanou u krajského soudu, nezbývá, než se obrátit s kasační stížností na 

Nejvyšší správní soud.  

Ten je pak poslední instancí, na kterou se lze obrátit v rámci správního 

soudnictví. Pokud by stěžovateli Nejvyšší správní soud nevyhověl, zbývá již jen podání 

ústavní stížnosti, v níž se však stěžovatel může dovolávat pouze porušení jeho ústavních 

práv. 

 Jako téma své diplomové práce jsem si analýzu rozhodovací činnosti Nejvyššího 

správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob vybrala především ze dvou 

důvodů. Tím prvním bylo, že jsem se během praxe u jedné poradenské společnosti 

zabývající se především daňovou problematikou po dobu jednoho roku zabývala právě 

rozsudky Nejvyššího správního soudu, které se týkaly daní. Jednalo se o velmi 

zajímavou práci, neboť ve směsici rozsudků, které často jen odkazovaly na předchozí 

judikaturu Nejvyššího správního soudu, se našly i rozsudky, které byly svým obsahem 

v dané záležitosti průlomové a byly zároveň velmi precizně odůvodněny s odkazy na 
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judikaturu ústavního soudu, na různé právní principy a případně uváděly i srovnání 

s praxí soudů zahraničních. 

 Druhým důvodem, který souvisí do značné míry s tím, že jsem se těmito 

rozsudky měla možnost dlouhodobě zabývat, bylo, že jsem zjistila, jak taková 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mohou změnit osud velkého množství osob. 

Jeho rozhodnutí jsou obecně považována za závazná i pro soudy nižší instance, ačkoli 

to není v žádném právním předpisu výslovně stanoveno. V okamžiku, kdy Nejvyšší 

správní soud vynese rozsudek, který se dá při jeho zobecnění aplikovat na řadu 

podobných skutkových podstat, je v zájmu soudů nižší instance rozhodnout v souladu 

s takovým rozhodnutím. Pokud tak neučiní ihned, je velmi pravděpodobné, že se 

stěžovatel odvolá k Nejvyššímu správnímu soudu a ten takové rozhodnutí zruší a nařídí 

soudu postupovat v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu. 

 V úvodu mé práce se zaměřím na obecná fakta o Nejvyšším správním soudu, 

kde nastíním jeho vývoj a funkci. Hlavním cílem této práce je však analýza rozhodovací 

činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob. 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se dají posuzovat ze dvou hledisek - 

kvantitativního a kvalitativního. Nejprve se budu zabývat analýzou kvantitativní, jejímž 

účelem bude statistické zmapování rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v letech 

2003 až 2009, co se týče kasačních stížností, které byly podány daňovými poplatníky a 

finančními ředitelstvími ve věci daně z příjmů právnických osob a vyvození příslušných 

závěrů z těchto statistik. Mým předpokladem je, že Nejvyšší správní soud vyhoví 

výrazně menšímu počtu kasačních stížností podaných daňovými poplatníky, než 

finančními ředitelstvími a že i počet kasačních stížností, kterým bude vyhověno obecně, 

bude nižší než počet těch zamítnutých. Budu se zabývat i průměrnou délkou řízení před 

Nejvyšším správním soudem, neboť se domnívám, že rychlé vyřízení věci je jedním 

z klíčových požadavků na soudní soustavu obecně. 

 Cílem kvalitativní části analýzy rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve 

věcech daně z příjmů právnických osob bude posouzení argumentační praxe Nejvyššího 

správního soudu. Jedině dobře odůvodněný rozsudek může být považován za podklad 

pro další rozhodování soudů. Chci proto zjistit, jak často je Nejvyšší správní soud nucen 

změnit své původní stanovisko ve světle nového výkladu určité problematiky a jak se 
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s tím vypořádává. Jako měřítko mi poslouží počet rozhodnutí rozšířeného senátu 

Nejvyššího správního soudu ve věci daně z příjmů právnických osob, který rozhoduje 

vždy, když se jeden senát chce odchýlit od právního názoru vysloveného senátem 

druhým. 

 Vzhledem k tomu, že posouzení rozhodnutí rozšířeného senátu může být sice 

dobrým měřítkem stálosti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, nepřinese však 

pravděpodobně ucelený obrázek o argumentační praxi ve specifickém okruhu daňových 

otázek, rozhodla jsem se, že do rámce kvalitativní analýzy zahrnu i rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu, kde nerozhodoval rozšířený senát. Svou pozornost pak 

zaměřím na problematiku daňové uznatelnosti výdajů vynaložených na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů právnických osob, neboť se jedná o 

problematiku často diskutovanou a často také nedostatečně pochopenou. 

 Cílem této práce je tedy komplexní posouzení rozhodovací činnosti Nejvyššího 

správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob, které se nebude omezovat 

jen na čistě statistická data, ale bude také zdrojem poznání přístupu Nejvyššího 

správního soudu k některým daňovým otázkám. 

Text práce je dokončen s přihlédnutím k právnímu stavu platnému ke dni 15.12.2010. 
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1. Historie, funkce a fungování Nejvyššího správního soudu 

1.1 Historický vývoj Nejvyššího správního soudu 

1.1.1 Vývoj správního soudnictví v Čechách za Rakouska-Uherska 

Správní soudnictví má v českých zemích poměrně dlouhou tradici. Jeho ústavní 

základy byly na našem území položeny již v roce 1867 tzv. Prosincovou ústavou 

Rakouského císařství, která prostřednictvím čl. 15 základního zákona státního o moci 

soudcovské konstituovala Správní soudní dvůr ve Vídni.1  

K naplnění tohoto článku však došlo teprve o téměř 10 let později zákonem č. 

36/1876 ř. z., o zřízení správního soudu, tzv. Říjnovým zákonem. V ustanovení § 1 se 

doslova praví, že „Aby ve skutek uveden byl článek 15 základního zákona státního, 

daného dne 21. prosince 1867 (č. 144 zák. říšsk.), zřizuje se pro království a země radou 

říšskou zastoupené správní soud ve Vídni.2“ 

Článkem 15 základního zákona státního č. 144/1867 ř.z., o moci soudcovské byl 

poprvé vysloven princip, že „Kdy koli úřadu správnímu dle zákonů nynějších nebo těch, 

které příště budou vydány, přísluší rozhodovati v příčině odporujících sobě nároků osob 

soukromých, může ten kdož by tímto rozhodnutím ve svých právech soukromých vzal 

škodu, proti straně druhé řádným pořadem práva moci hledati.3“ 

Na základě tohoto článku musely od té doby civilní soudy rozhodovat všechny 

věci soukromého práva, nezávisle na tom, zda o takové věci již rozhodl podle zvláštní 

zákonné úpravy správní orgán. Správnímu soudnímu dvoru (obecně správním soudům) 

tedy náležely pouze věci práva veřejného.4 

                                                 

1 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>. 
2 Rakousko- Uhersko. Zákon č. 36 ze dne 22. října 1875, o zřízení správního soudu. In Říšský zákoník. 
1876, 13. Dostupný také z WWW: <http://www.nssoud.cz/historie/36_1876.pdf>. 
3 Rakousko-Uhersko. Základní zákon státní č. 144 ze dne 21. prosince 1867, o moci soudcovské. In 
Říšský zákoník. 1867, 61, s. 398. Dostupný také z WWW: <http://spcp.prf.cuni.cz/lex/144-1867.htm>. 
4 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.9.2007, čj. Konf 22/2006 – 8. Dostupný z 
WWW:  http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=11980&mark=. 
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Říjnový zákon, kterým byl založen Správní soudní dvůr, byl, na rozdíl od řady 

zákonů současných, velmi stručný, koncepčně dokonale promyšlený a zcela originální. 

Vytvořil prostor, ale i pevné meze pro pružné dotváření procesních ustanovení činností 

soudců.5 Dle ustanovení § 2 tohoto zákona měl Správní soudní dvůr pravomoc 

rozhodovat ve všech věcech, kdy někdo tvrdil, že mu bylo postupem správního orgánu 

ublíženo.6 Jak již bylo řečeno výše, týkalo se to však jen věcí náležejících do práva 

veřejného. Zároveň proti rozhodnutí Správního soudního dvora neexistovala možnost 

odvolání.7 

1.1.2 Vývoj správního soudnictví v Československu po roce 1918 

Po vzniku Československé republiky nedošlo ve správním soudnictví 

k výraznějším změnám. Zákonem č. 3/1918 Sb. z. a n., o nejvyšším správním soudě 

a o řešení kompetenčních konfliktů, známým také jako „zákon listopadový“ byla 

recipována instituce Nejvyššího správního soudu.8 Ustanovení § 2 tohoto zákona 

dokonce výslovně přejímá znění zákona č. 36/1876 ř.z. „pro příslušnost a složení 

nejvyššího správního soudu i pro řízení před ním.9“ Přijetí tohoto zákona nebylo 

nakonec naprosto bezvýhradné, došlo v něm k několika změnám, které vešly v známost 

jako tzv. Pantůčkovy škrty.10 

Prvním prezidentem Nejvyššího správního soudu se stal právě JUDr. Ferdinand 

Pantůček. Po jeho smrti v roce 1925 se druhým prezidentem stal JUDr. Emil Hácha.11 

                                                 

5 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>. 
6 Srov. Rakousko- Uhersko. Zákon č. 36 ze dne 22. října 1875, o zřízení správního soudu. In Říšský 
zákoník. 1876, 13. Dostupný také z WWW: <http://www.nssoud.cz/historie/36_1876.pdf>. 
7 Srov. § 43 Tamtéž. 
8 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>. 
9 Československá republika. Zákon č. 3 ze dne 2. listopadu 1918, o nejvyšším správním soudě a o řešení 
kompetenčních konfliktů. In Sbírka zákonů a nařízení. 1918, 1. Dostupný také z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/historie/3_1918.pdf>. 
10 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>. 
11 Srov. Tamtéž. 
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Ustanovení § 86 Ústavy z roku 1920 předpokládalo zavedení správního 

soudnictví i na úrovni nižších správních úřadů.12 K provedení tohoto záměru byl vydán 

zákon č. 158/1920 Sb., o správním soudnictví u úřadů okresních a župních. Území 

republiky mělo být rozděleno do 21 žup a území žup pak mělo být rozděleno do 

správních okresů.13 Správní soudnictví měly vykonávat u okresních úřadů okresní 

senáty a u župních úřadů župní senáty.14 Tento zákon však nikdy nenabyl účinnosti.15  

Protože nedošlo ke zřízení nižších stupňů správního soudnictví, byl Nejvyšší 

správní soud neúměrně zatížen, což zapříčinilo zdlouhavost vyřizování jednotlivých 

stížností.16 

V období Protektorátu Nejvyšší správní soud sice i nadále formálně fungoval, 

zabýval se však především starší agendou. Důvodem bylo jednak omezení pravomocí 

soudu,17 jednak existence Právní rady, která byla zřízena v Londýně v rámci 

československého státního zřízení zahraničního.18 

1.1.3 Vývoj správního soudnictví v Československu po roce 1945 

V roce 1945 byla instituce Správního soudu obnovena, ale jeho funkce byla 

omezena jednak z personálních důvodů, jednak protože v Bratislavě již působil druhý 

Správní soud, zřízený za dob Slovenského štátu.19 Ústava z roku 1948 sice ještě počítala 

                                                 

12 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [online]. 4.6.2006 [cit. 2010-10-09]. Ústava 1920. 
Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html>. 
13 Srov. HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 875 s. ISBN 978-
80-7400-049-2, s. 137. 
14 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>. 
15 Srov. HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 875 s. ISBN 978-
80-7400-049-2, s. 137. 
16 Srov. SCHELLEOVÁ, Ilona, et al. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). 1. vydání. Praha : 
Eurolex Bohemia, 2004. 592 s. ISBN 80-86432-65-3, s. 308. 
17 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>. 
18 Srov. HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 875 s. ISBN 978-
80-7400-049-2, s.34. 
19 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>.  
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se správním soudnictvím na území Československa,20 ústavní zákon č. 64/1952 Sb., 

o soudech a prokuratuře již Správní soud ve svém textu neuvádí.21 S účinností od 

1. ledna 1953 byly ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře 

s definitivní platností oficiálně zrušeny všechny předpisy týkající se Správního soudu.22 

Stížnosti, o nichž Správní soud do té doby nerozhodl, tak zůstaly nerozhodnuty.23 

1.1.4 Vývoj správního soudnictví v Československu po roce 1989 

Zákonné základy správního soudnictví byly položeny až po převratu v roce 1989 

zařazením části páté do občanského soudního řádu. Jeho výkon tak byl svěřen obecným 

soudům.24 Ústavní základ Nejvyššímu správnímu soudu byl pak položen článkem 

91 Ústavy č. 1/1993 Sb.25 Nutno však dodat, že článek 91 byl do Ústavy včleněn až při 

projednávání v parlamentu, vládní návrh s ním vůbec nepočítal.26 

Ačkoli Ústava s existencí Nejvyššího správního soudu počítala, nenašla se 

v následujících téměř 10 letech dostatečná politická vůle pro jeho faktické zřízení.27 

Ústavní soud ve svých nálezech opakovaně kritizoval deficity právní úpravy, zejména 

neexistenci opravných prostředků ve správním soudnictví a ignorování článku 

                                                 

20 Srov. Československá republika. Ústava 1948. In Sbírka zákonů Republiky Československé. 1948, 52, s. 
1081-1108. Dostupný také z WWW: <http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html>. 
21 Srov. Československá republika. Ústavní zákon č. 64/1952 Sb. ze dne 30. října 1952, o soudech a 
prokuratuře. In Sbírka zákonů Republiky Československé. 1952, 35, s. 291-292. Dostupný také z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/historie/64_1952.pdf>. 
22 Srov. Československá republika. Zákon č. 65/1952 Sb. ze dne 30. října 1952, o prokuratuře. In Sbírka 
zákonů Republiky Československé. 1952, 35, s. 292-295. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=64/1952&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy>. 
23 Iuridictum [online]. 21.6.2009 [cit. 2010-04-28]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://iuridictum.pecina.cz/w/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_spr%C3%A1vn%C3%AD_soud> 
24 Srov. SCHELLEOVÁ, Ilona, et al. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). 1. vydání. Praha : 
Eurolex Bohemia, 2004. 592 s. ISBN 80-86432-65-3, s. 308. 
25 Srov. BROTHÁNKOVÁ, Jana; ŽIŠKOVÁ,  Marie. Soudní řád správní s vysvětlivkami a judikaturou a 
výňatky ze souvisejících předpisů. 2.vydání, Praha : Linde Praha a.s., 2006. s.25 
26 Srov. KOUDELKA, Zdeněk. Konkurence Ústavního a Nejvyššího správního soudu. In HLOUŠEK, 
Vít; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Dělba soudní moci v České republice. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita v 
Brně, 2004. s. 80. ISBN 80-210-3318-5. 
27 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>. 
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91 Ústavy.28 Nakonec nálezem č.276/2001 Sb. ze dne 27. 6. 2001 přistoupil ke zrušení 

celé části páté občanského soudního řádu s účinností od 1. ledna 2003, čímž výrazně 

napomohl tomu, aby prošla připravovaná zákonná úprava správního soudnictví.29 

1.1.5 Vývoj správního soudnictví v České republice po roce 2003 

Ustanovením § 11 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního byl zřízen  

Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně.30 Ten se sice v prvních letech své existence 

potýkal s určitými obtížemi, způsobenými zejména nedostatkem personálního obsazení, 

v současné době se však počet soudců, asistentů i ostatních zaměstnanců soudu ustálil a 

soud díky tomu funguje bez výraznějších obtíží.31 

1.2 Současná funkce Nejvyššího správního soudu 

Nejvyšší správní soud spolu se specializovanými senáty krajských soudů tvoří 

soustavu správního soudnictví v České republice.32 Nejvyšší správní soud sídlí v Brně a 

je konstruován jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve 

správním soudnictví.33 

Nejvyšší správní soud přímo rozhoduje ve věcech stanovených soudním řádem 

správním nebo jiným zákonem. Mezi tyto věci náleží věci volební, věci politických 

                                                 

28 Srov. SCHELLEOVÁ, Ilona, et al. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). 1. vydání. Praha : 
Eurolex Bohemia, 2004. 592 s. ISBN 80-86432-65-3, s. 308. 
29 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>. 
30 Srov. Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád správní. In Sbírka 
zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
31 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-04-29]. Historie. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%
3bml107%3b&art_id=4>. 
32 Srov. § 12 odst. 1, § 31 odst. 1, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní 
řád správní. In Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
33 Srov. BROTHÁNKOVÁ, Jana; ŽIŠKOVÁ,  Marie. Soudní řád správní s vysvětlivkami a judikaturou a 
výňatky ze souvisejících předpisů. 2.vydání, Praha : Linde Praha a.s., 2006. s.25 
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stran a hnutí a kompetenční spory, kdy Nejvyšší správní soud rozhoduje v senátu 

složeném z předsedy a šesti soudců.34  

Nejvyšší správní soud zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že 

rozhoduje o kasačních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů, 

sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů ve správním soudnictví a na jejich 

základě přijímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů v některých věcech. V zájmu 

zákonného a jednotného rozhodování správních orgánů se Nejvyšší správní soud může 

také usnést na zásadním usnesení, které posléze  předseda soudu uveřejní ve sbírce 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.35 

1.3 Fungování Nejvyššího správního soudu 

1.3.1 Struktura Nejvyššího správního soudu 

Nejvyšší správní soud se skládá z předsedy a místopředsedy soudu a dále z 

předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Předsedu a místopředsedu soudu 

jmenuje a odvolává z řad soudců Nejvyššího správního soudu prezident republiky.36 

Ustanovení § 121 odst. 2 soudního řádu správního požaduje pro jmenování k 

Nejvyššímu správnímu soudu předchozí, nejméně desetiletou praxi v oboru ústavního, 

správního nebo finančního práva nebo vědeckou, popřípadě pedagogickou činnost. 

Přidělení soudce k Nejvyššímu správnímu soudu je zároveň korigováno požadavkem 

předchozího souhlasu předsedy Nejvyššího správního soudu a požadavkem vyjádření 

jeho soudcovské rady.37  

                                                 

34 Srov. HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 875 s. ISBN 978-
80-7400-049-2, s.556. 
35 Srov. § 12, §18 odst. 3, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád 
správní. In Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
36 Srov.§ 13,  Tamtéž. 
37 Srov. VOPÁLKA, Vladimír, et al. Soudní řád správní. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004. 338 s. 
ISBN 80-7179-864-9, s.294. 
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Grafické znázornění organizační struktury Nejvyššího správního soudu, jak je 

uvedeno na webových stránkách Nejvyššího správního soudu, je uvedeno v Příloze 

č. 1.38 

1.3.2 Úloha senátů Nejvyššího správního soudu 

Pokud není stanoveno, že jednotlivé úkony činí a rozhoduje předseda senátu, 

rozhoduje Nejvyšší správní soud v senátech nebo v rozšířených senátech.39 V některých 

případech rozhoduje plénum Nejvyššího správního soudu, které se skládá ze všech 

soudců Nejvyššího správního soudu.40 

Soudci Nejvyššího správního soudu se zařazují rozvrhem práce do kolegií podle 

hlavních úseků své činnosti.41 Na základě usnesení pléna Nejvyššího správního soudu 

ze dne 29. 4. 2004, o zřízení kolegií, byla od 1. 4. 2004 zřízena dvě kolegia Nejvyššího 

správního soudu: finančně-správní a sociálně-správní.42 

Finančně-správní kolegium je tvořeno senáty číslo 1, 2, 5, 7, 8, 9 a do jeho 

působnosti patří projednávání a rozhodování kasačních stížností ve věcech daní, 

poplatků, cel, účetnictví, ochrany zahraničních investic, cen, cenných  papírů, 

kolektivního investování, penzijních fondů a penzijního připojištění, pojišťovnictví, 

ochrany hospodářské soutěže a veřejných zakázek, puncovnictví, loterií a jiných 

podobných her.43 

Senáty finančně-správního kolegia dále rozhodují „o kasačních stížnostech v 

ostatních věcech, které nejsou tímto rozvrhem práce výslovně svěřeny sociálně-

správnímu kolegiu; o návrzích na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části; ve 

                                                 

38 Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-05-01]. Struktura soudu. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/dokumenty/struktura_soudu_2010.pdf>. 
39 Srov. § 16, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád správní. In 
Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
40 Srov. § 20. Tamtéž. 
41 Srov. § 15. Tamtéž. 
42 Srov. Usnesení pléna Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2004, ve znění usnesení Pléna 
Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2006. Dostupné také z WWW: 
http://www.nssoud.cz/dokumenty/usneseni_plena_NSS.pdf . 
43 Srov. Tamtéž 
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věcech správního soudnictví, v nichž nebylo rozhodnuto do dne účinnosti soudního řádu 

správního (k 1. 1. 2003) a v nichž byla dána věcná příslušnost vrchních soudů nebo 

Nejvyššího soudu; o obnově řízení, a to ve věcech žalob týkajících se nezákonných 

zásahů, pokynů a donucení; o místní příslušnosti krajských soudů  v případě 

stanoveném § 7 odst. 6 s. ř. s.; o vyloučení soudce krajského soudu, pokud mu byla věc 

předložena předsedou krajského soudu, a to tehdy, domnívá-li se předseda krajského 

soudu, že není dán důvod  podjatosti soudce; o vyloučení soudce jiného senátu soudu; o 

vyloučení soudce k námitce podjatosti účastníka řízení nebo osoby zúčastněné na řízení; 

o přikázání věci jinému než místně příslušnému krajskému soudu, jestliže pro vyloučení 

soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu nelze sestavit senát nebo je-li 

to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné.44“ 

Dále „postupují věcně a místně příslušným krajským soudům k dalšímu 

projednání a rozhodnutí věci, které byly podány k  soudu, avšak k jejichž projednání a 

rozhodnutí není soud věcně příslušný; vrací krajskému soudu věci, které mu byly 

nesprávně postoupeny, nebo je postupují jinému věcně a místně příslušnému krajskému 

soudu; vyřizují agendu všeobecných věcí vedených v rejstříku Na.45“ 

Sociálně-správní kolegium je tvořeno senáty číslo 3, 4, 6 a do jeho působnosti 

patří projednávání a rozhodování kasačních stížností ve věcech důchodového pojištění, 

odškodnění jednorázovými peněžními částkami, nemocenského pojištění, pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zdravotního pojištění, 

zdravotnictví a hygieny, sociální pomoci, státní sociální podpory, sociálně-právní 

ochrany dětí, zaměstnanosti, bezpečnosti práce, zájmové a profesní samosprávy a 

služebních poměrů.46 

Senáty sociálně-správního kolegia mohou dále postupovat obdobně jako 

senáty kolegia finančně-správního, navíc ještě rozhodují o kasačních stížnostech 

                                                 

44 Nejvyšší správní soud [online]. 2003, [cit. 2010-05-01]. Finančně-správní kolegium. Dostupné z 
WWW: <http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=20>. 
45 Tamtéž. 
46 Srov. Usnesení pléna Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2004, ve znění usnesení Pléna 
Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2006. Dostupné také z WWW: 
http://www.nssoud.cz/dokumenty/usneseni_plena_NSS.pdf. 
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v ostatních věcech, které nejsou rozvrhem práce soudu výslovně svěřeny finančně-

správnímu kolegiu.47 

V rámci Nejvyššího správního soudu působí také 5 kárných senátů. Dva 

rozhodují ve věcech kárné odpovědnosti soudců, jeden ve věcech kárné odpovědnosti 

státních zástupců a zbývající dva rozhodují ve věcech kárné odpovědnosti státních 

exekutorů.48 

1.3.3 Úloha rozšířeného senátu 

Rozšířený senát se skládá buď z předsedy a šesti soudců nebo z předsedy a osmi 

soudců.49 Rozhoduje ve věcech, které mu postoupil tříčlenný senát podle § 17 a 18 

soudního řádu správního nebo ve věcech postoupených mu pětičlenným a 

sedmičlenným senátem podle ustanovení § 17 a 18 soudního řádu správního.50 

Dle ustanovení § 17 odst. 1 soudního řádu správního „dospěl-li senát Nejvyššího 

správního soudu při svém rozhodování k právnímu názoru, který je odlišný od právního 

názoru již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, postoupí věc 

k rozhodnutí rozšířenému senátu.51“ Tento svůj odlišný právní názor zdůvodní.52 To 

však neplatí, jestliže odlišný právní názor byl již vyjádřen ve stanovisku kolegia nebo 

pléna.53 

                                                 

47 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003, [cit. 2010-05-01]. Sociálně-správní kolegium. Dostupné z 
WWW: <http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=27>. 
48 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003, [cit. 2010-05-01]. Struktura soudu. Dostupné z WWW: 
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=112&base2_tre_id=0&tre_id=113&menuactive=
%3bml107%3bml112%3bml113%3b&art_id=16. 
49 Srov. ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck : SEVT, 1995. 263 s. ISBN 
80-7179-005-2. 
50 Nejvyšší správní soud [online]. 2003, [cit. 2010-05-01]. Devítičlenný rozšířený senát. Dostupné z 
WWW: <http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=35>. 
51 Srov. § 17 odst. 1, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád správní. 
In Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
52 Srov. Tamtéž. 
53 Srov. § 68 odst. 1, Jednací řád Nejvyššího správního soudu, ve znění změny jednacího řádu Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21. prosince 2006. Dostupný také z WWW: 
http://www.nssoud.cz/dokumenty/jednaci_rad_01_2007_1.pdf. 
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Pokud sporná právní otázka spočívá toliko v právním názoru týkajícím se pouze 

některé otázky výkladu nebo použití hmotného nebo procesního práva, o níž lze 

rozhodnout samostatně, rozhodne rozšířený senát usnesením jen o této otázce a věc vrátí 

senátu k dalšímu projednání a rozhodnutí, není-li vhodné, aby rozhodl sám.54 

 Je-li sporná věc sama a ztotožní-li se rozšířený senát s právním názorem, který je 

odlišný od právního názoru již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 

projedná ji a rozhodne o ní rozsudkem rozšířený senát. Pokud rozšířený senát naopak 

setrvá na právním názoru v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu již vyjádřeném, 

vrátí usnesením věc k projednání a rozhodnutí senátu, který mu ji postoupil.55 

V případě, že rozšířený senát vrátí věc k dalšímu projednání senátu, který ji 

předložil, je tento senát vázán právním názorem vysloveným v usnesení rozšířeného 

senátu.56 

Dle ustanovení § 18 odst. 1 soudního řádu správního může senát Nejvyššího 

správního soudu, pokud dospěl při svém rozhodování opětovně k právnímu názoru, 

který je odlišný od právního názoru o téže právní otázce, o nějž se opírá rozhodnutí 

správního orgánu, předložit tuto právní otázku rozšířenému senátu k posouzení.57 

Rozšířený senát posoudí, zda zákonu odpovídá spíše právní názor senátu 

Nejvyššího správního soudu nebo právní názor správního orgánu. Jestliže se usnese na 

právním názoru shodném s dřívějším právním názorem senátu Nejvyššího správního 

soudu, vysloví jej ve formě zásadního usnesení.58 Toto zásadní usnesení uveřejní 

předseda Nejvyššího správního soudu ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

                                                 

54 Srov. § 71 odst. 1, Jednací řád Nejvyššího správního soudu, ve znění změny jednacího řádu Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21. prosince 2006. Dostupný také z WWW: 
http://www.nssoud.cz/dokumenty/jednaci_rad_01_2007_1.pdf.. 
55 Srov. § 71 odst. 2, Tamtéž. 
56 Srov. § 71 odst. 3, Tamtéž. 
57 Srov. § 18 odst. 1, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád správní. 
In Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
58 Srov. VOPÁLKA, Vladimír, et al. Soudní řád správní. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004. 338 s. 
ISBN 80-7179-864-9, s. 31. 
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a zašle je správnímu orgánu, jehož se rozhodnutí týkalo, a příslušnému ústřednímu 

správnímu úřadu.59 

                                                 

59 Srov. § 18 odst.3, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád správní. 
In Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
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2. Kvantitativní analýza rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu 

V této kapitole se budu zabývat kvantitativní analýzou rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob za období let 2003 až 2009. 

Toto období jsem zvolila zejména proto, že rozhodovací činnost Nejvyššího správního 

soudu za rok 2010 ještě není skončena a pro statistické účely by posuzování roku 2010 

mohlo být zavádějící. Kapitola bude dělena do několika podkapitol, z nichž se každá 

bude zabývat některým z následujících druhů statistických údajů:  

• Počet kasačních stížností podaných mezi lety 2003 – 2009 k Nejvyššímu 

správnímu soudu a porovnání s počtem kasačních stížností vyřízených, 

• Počet kasačních stížností podaných jednotlivými stěžovateli, 

• Počet kasačních stížností rozhodnutých ve prospěch stěžovatele, 

• Procentuelní úspěšnost kasačních stížností podaných poplatníkem nebo 

finančním ředitelstvím, 

• Počet rozsudků a usnesení Nejvyššího správního soudu 

• Průměrná délka řízení před Nejvyšším správním soudem. 

2.1 Počet kasačních stížností podaných mezi lety 2003 – 2009 

k Nejvyššímu správnímu soudu a porovnání s počtem kasačních stížností 

vyřízených 

Na Nejvyšší správní soud přešla po jeho vzniku část správní agendy, kterou se 

předtím zabývaly ostatní soudy. Vzhledem k nedostatečnému personálnímu obsazení 
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Nejvyššího správního soudu v jeho počátcích,60 nebyla jeho rozhodovací činnost příliš 

rychlá.  

Srovnání vyřízených a podaných kasačních stížností
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Do roku 2003 bylo Nejvyššímu správnímu soudu přiděleno celkem 3561 

kasačních stížností, které se týkaly daně z příjmů právnických osob. Tři z nich byly 

podány na základě rozhodnutí krajského soudu, která byla vydána ještě před rokem 

2003. V roce 2003 však Nejvyšší správní soud stihl rozhodnout pouze o jediné z nich.62 

Jak je patrné z grafu, největší nápor na Nejvyšší správní soud byl v roce 2005, 

kdy počet podaných kasačních stížností dosáhl počtu 77.63 Průměrná délka řízení se 

v roce 2007 pohybovala kolem 533 dní. V rozhodovací činnosti Nejvyššího správního 

soudu se proto nápor z roku 2005 projevil až s téměř dvouletým zpožděním v roce 

2007. V tomto roce Nejvyšší správní soud rozhodl celkem o 91 kasačních stížnostech.64 

O lhůtách, v jakých Nejvyšších správní soud rozhoduje, však bude pojednáno ještě 

                                                 

60 Srov. výše Část 1.1.1.5 Vývoj správního soudnictví v České republice po roce 2003 
61 Přesné datum podání kasační stížnosti je prakticky nemožné zjistit. Ve svých statistikách proto 
vycházím z premisy, že kasační stížnost byla podána téhož roku, ve kterém rozhodl soud v prvním stupni. 
To může mít za následek určitou statistickou odchylku. Pro větší přehlednost jsem proto v následujících 
statistikách zvolila postup, kdy hodnotím pouze ty kasační stížnosti, které již byly Nejvyšším správním 
soudem vyřízeny a podřazuji je pod rok, ve kterém o nich bylo rozhodnuto Nejvyšším správním soudem. 
62 Srov. Tabulka „Vyřízené kasační stížnosti dle jednotlivých let a dle stěžovatele“ v Příloze č. 2 
63 Srov. Tabulka „Podané kasační stížnosti dle jednotlivých let“ v Příloze č. 2 
64 Srov. Tabulka „Vyřízené kasační stížnosti dle jednotlivých let a dle stěžovatele“ v Příloze č. 2 
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v další z podkapitol,65 nyní se tedy soustředím pouze na množství podaných a 

vyřízených kasačních stížností. 

V roce 2006 se oproti roku 2005 počet podaných kasačních stížností propadl o 

29 na pouhých 48 podaných kasačních stížností. V letech 2007 a 2008 však došlo 

k opětovnému nárůstu počtu podaných kasačních stížností, i když ne tak výraznému. 

V roce 2009 již bylo kasačních stížností podáno pouhých 11. 

Extrémně nízký počet kasačních stížností podaných za rok 2009 však nebude dle 

mého zapříčiněn nečinností daňových poplatníků a finančních ředitelství, ale spíše 

faktem, že o podání kasační stížnost se lze dozvědět teprve v okamžiku, kdy o ní 

Nejvyšší správní soud rozhodne. Vzhledem ke lhůtám, v jakých Nejvyšší správní soud 

rozhoduje,66 je tedy velmi pravděpodobné, že počet kasačních stížností podaných v roce 

2009 není ani zdaleka úplný. Stejně tak nemusí být zcela úplný ani počet kasačních 

stížností podaných v roce 2008. 

Co se týče vyřízených kasačních stížností, je vidět výrazný posun mezi lety 2004 

a 2005. V roce 2005 Nejvyšší správní soud vyřídil čtyřnásobný počet kasačních 

stížností než v roce předchozím. Domnívám se, že to bylo zapříčiněno především tím, 

že se po dvou letech provozu Nejvyššího správního soudu již poněkud ustálily 

personální poměry a bylo možné se naplno zabývat pouze agendou správního 

soudnictví. Svědčí o tom i fakt, že počet vyřízených kasačních stížností od roku 2005 

postupně stoupal.  

Zlomem byl rok 2007, kdy došlo k poklesu vyřízených kasačních stížností. 

Tento pokles nicméně nepřipisuji nekompetenci či dokonce „lenosti“ Nejvyššího 

správního soudu, nýbrž stejnému klesajícímu trendu v počtu podaných kasačních 

stížností. 

                                                 

65 Srov. níže Část 2.6 Průměrná délka řízení před Nejvyšším správním soudem 
66 Srov. Tabulka „Průměrná délka řízení před Nejvyšším správním soudem dle jednotlivých let“ v Příloze 
č. 5 
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2.2 Počet kasačních stížností podaných jednotlivými stěžovateli 
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Kasační stížnosti týkající se daně z příjmu právnických osob, které byly v letech 

2002 až 2009 podány daňovými poplatníky a finančními ředitelstvími, a které byly v 

časovém rozmezí let 2003 až 2009 vyřízeny Nejvyšším správním soudem, lze dělit dle 

řady kritérií. Jedním z nich je i dělení podle toho, zda byl stěžovatelem daňový 

poplatník, finanční ředitelství nebo Ministerstvo financí. 

Většina kasačních stížností, které byly mezi lety 2002 až 2009 podány a které 

byly později také vyřízeny, byla podána daňovým poplatníkem coby stěžovatelem. 

Celkem bylo daňovými poplatníky podáno 265 kasačních stížností, tvořících 78,4 % 

z celkového počtu podaných kasačních stížností.67 Finanční ředitelství v počtu 

podaných kasačních stížností za daňovými poplatníky značně zaostávala. Ve stejném 

časovém období podala pouze 72 kasačních stížností, tedy jen 21,3 % z celkového 

počtu. Jediná kasační stížnost podaná Ministerstvem financí pak tvoří téměř 

bezvýznamnou položku v tomto grafu.68 

                                                 

67 Srov. Tabulka „Vyřízené kasační stížnosti dle jednotlivých let a dle stěžovatele“ v Příloze č. 2 
68 Ministerstvem financí byla podána jediná kasační stížnost, a to pod čj. 2 Afs 12/2003 – 216, která byla 
rozhodnuta dne 18.11.2003. 
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Finanční ředitelství nebyla tak aktivní jako daňoví poplatníci, co se počtu 

podaných kasačních stížností týče. Přesto existovala určitá proporcionalita mezi 

množstvím jimi podaných kasačních stížností v jednotlivých letech.  

Z počátku postupně přibývalo kasačních stížností podaných jak daňovými 

poplatníky, tak finančními ředitelstvími. Od roku 2006 pak počet podaných kasačních 

stížností začal postupně klesat. Určitou výjimku představoval rok 2007, kdy počet 

kasačních stížností podaných daňovým poplatníkem nárazově vzrostl, zatímco počet 

kasačních stížností podaných finančním ředitelstvím dále klesal. Stejná výjimka 

z obecného trendu se u kasačních stížností podaných finančním ředitelstvím objevila o 

rok později, tj. v roce 2008. 

Důvodů, proč finanční ředitelství nepodávají tolik kasačních stížností jako 

daňoví poplatníci, může být několik. Jedním by mohl být předpoklad, že finanční 

ředitelství rozhodují ve věcech daně z příjmů právnických osob natolik bezchybně, že 

pokud daňový poplatník podá žalobu ke krajskému soudu, ten ji obvykle zamítne a dá 

zapravdu finančnímu ředitelství. Vzhledem k tomu, že však není k dispozici žádná 

statistika rozhodnutí krajských soudů ve věcech daně z příjmů právnických osob, není 

tento předpoklad nijak podložen a může tedy být mylný. 

Dalším z důvodů, proč finanční ředitelství podávají méně kasačních stížností, by 

mohl být ten, že v případě, kdy krajský soud žalobě daňového poplatníka vyhoví, 

dospěje finanční ředitelství k závěru, že jeho rozhodnutí bylo opravdu chybné a dále se 

proti takovému rozhodnutí nebrání. 

Domnívám se však, že by důvodem zdánlivé nečinnosti mohlo být i to, že za 

finanční ředitelství jednají státní zaměstnanci, kteří nemají tak eminentní osobní zájem 

na vyřízení věci jako daňoví poplatníci.  

Podle Webera předpokládá role úředníka v byrokratické správě standardní 

výkon podle předem připravených postupů a redukuje jeho osobní iniciativu ve 

správních funkcích. Byrokrat je na své organizaci ekonomicky závislý, neboť jeho práce 

je často jediným možným zdrojem příjmů. Výše příjmů a užitků je přitom závislá na 
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pozici byrokrata ve formální hierarchii moci.69 Podle Antonyho Downse proto bude 

byrokrat vždy více času a energie věnovat podpoře organizace, ve které pracuje, a 

soutěžení o vyšší formální pozici v ní, než samotné práci, kterou má odvádět.70 

Oproti zájmům úředníků zastupujících finančních ředitelství je totiž zájem 

daňového poplatníka na kladném vyřízení věci ovlivněn též tím, že pokud by nebylo 

vyhověno jeho kasační stížnosti, mohly by být následky pro danou společnost často i 

likvidační. 

2.3 Počet kasačních stížností rozhodnutých ve prospěch stěžovatele  
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 V roce 2003 se Nejvyšší správní soud zabýval jedinou kasační stížností týkající 

se daně z příjmů právnických osob. Tuto kasační stížnost odmítl. V následujícím roce 

vyhověl Nejvyšší správní soud celkem 7 kasačním stížnostem a 5 jich zamítl. 

V následujících letech se pak projevila tendence Nejvyššího správního soudu větší část 

                                                 

69 Cit. podle WINKLER, Jiří. Ekonomika a společnost [online]. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 
2001, Změněno 18.2.2004 [cit. 2010-11-07]. Dostupné z WWW: 
<http://fss.muni.cz/~winkler/kapitola10.html>. ISBN 80-210-2398-8. 
70 WINKLER, Jiří. Ekonomika a společnost [online]. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2001, 
Změněno 18.2.2004 [cit. 2010-11-07]. Dostupné z WWW: 
<http://fss.muni.cz/~winkler/kapitola10.html>. ISBN 80-210-2398-8. 
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podaných kasačních stížností zamítnout, i když poměr zamítnutých a kladně vyřízených 

kasačních stížností značně kolísal.71  

V roce 2005 se poprvé objevil výrazný rozdíl mezi počtem zamítnutých 

kasačních stížností a kasačních stížností, jimž bylo vyhověno. Vyhověno bylo pouhým 

31,3 % podaných kasačních stížností. V následujícím roce se však tento rozdíl opět 

významně zmenšil. Vyhověno bylo téměř polovině podaných kasačních stížností. 

Ne všechny kasační stížnosti jsou však vyřízeny ihned. V letech 2008 a 2009 

byla jedna z nich postoupena k rozhodnutí rozšířenému senátu, a u dalších dvou bylo 

zastaveno řízení. 

V prvních dvou letech svého fungování rozhodl Nejvyšší správní soud pouze 13 

kasačních stížností. Jednalo se vesměs o kasační stížnosti podané v první polovině roku 

2003, kdy činnost Nejvyššího správního soudu byla pro mnohé ještě velkou neznámou. 

Je možné, že protože v té době stěžovatelé ještě nebyli dostatečně seznámeni 

s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu, obraceli se na něj pouze v případě, 

kdy byli přesvědčeni, že jejich kasační stížnost může uspět. To by vysvětlovalo, proč 

byly tyto kasační stížnosti úspěšnější než v následujících letech. Je však také možné, že 

se jedná pouze o náhodu. 

Z grafu je však jasně patrné, že až do roku 2008 se počet kasačních stížností, 

kterým Nejvyšší správní soud vyhověl, postupně zvyšoval. V závislosti na tom, kolik 

bylo v daný rok podaných kasačních stížností, se pouze měnil poměr těch úspěšných a 

neúspěšných. 

V roce 2005 došlo k jakémusi boomu v počtu podaných kasačních stížností.72 

Protože průměrná délka řízení v té době činila přibližně 505 dnů,73 bylo o těchto 

kasačních stížnostech rozhodováno zpravidla až v roce 2007. V tomtéž roce bylo také 

zamítnuto celkem 60 kasačních stížností z celkových 91, které byly toho roku 

                                                 

71 Srov. Tabulka „Počet kasačních stížností rozhodnutých ve prospěch stěžovatele“ v Příloze č. 4 
72 Srov. Tabulka „Podané kasační stížnosti dle jednotlivých let“ v Příloze č. 2 
73 Srov. Tabulka „Průměrná délka řízení před Nejvyšším správním soudem dle jednotlivých let“ v Příloze 
č. 5 
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vyřízeny.74 Vzhledem k tomu, jak rychle vzrostl počet podaných kasačních stížností, lze 

předpokládat, že ne všechny z těchto stížností byly připraveny kvalitně, což mohlo mít 

za důsledek tento propad v úspěšnosti. 

V roce 2006 se počet podaných kasačních stížností oproti letům minulým 

výrazně snížil. Domnívám se, že příčinou mohla být větší obeznámenost stěžovatelů 

s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu. V okamžiku, kdy existovala určitá 

ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu, mohl si každý stěžovatel učinit 

obrázek o tom, zda bude jeho kasační stížnost mít šanci na úspěch. V takovém 

okamžiku se pro podání kasační stížnosti rozhodne menší procento stěžovatelů, a to 

převážně takových, kteří nepochybují o svém úspěchu. Je totiž naprosto logické, že 

stěžovatel nebude chtít vynaložit značné náklady75 na podání kasační stížnosti, která 

nakonec nebude úspěšná. Proto je také pravděpodobné, že Nejvyšší správní soud vyhoví 

většímu procentu podaných kasačních stížností, jako se tomu stalo v roce 2008, kdy o 

těchto kasačních stížnostech bylo rozhodováno. 

2.4 Procentuelní úspěšnost kasačních stížností podaných poplatníkem 

nebo finančním ředitelstvím 
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74 Srov. Tabulka „Počet kasačních stížností rozhodnutých ve prospěch stěžovatele“ v Příloze č. 4 
75 Jen poplatek za podání kasační stížnosti činí dle zákona č. 549/1991 Sb. o správě daní a poplatků 
3000,-Kč. Navíc je nutno počítat s náklady na povinné právní zastoupení, které se mohou v závislosti na 
výši peněžitého plnění vyšplhat i k desetitisícům korun. 
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Z grafu je patrné, že Nejvyšší správní soud vyhoví častěji kasační stížnosti 

finančních ředitelství než daňového poplatníka, i když i v tomto ohledu se situace mění. 

Není to však tím, že by finanční ředitelství podávala výrazně vyšší počet kasačních 

stížností než daňoví poplatníci. Naopak, finanční ředitelství, co do počtu podaných 

kasačních stížností, za daňovými poplatníky značně zaostávají.76 

Nicméně je nutné si uvědomit, že zatímco finančních ředitelství máme v České 

republice celkem osm77, daňových poplatníků jsou statisíce.78 Je také velmi 

pravděpodobné, že téměř každá z 265 kasačních stížností týkajících se daně z příjmu 

právnických osob, která byla podána daňovým poplatníkem mezi lety 2002 až 2009, 

byla podána jiným subjektem. 

Vzhledem k tomu, že některá finanční ředitelství podávají i více než 10 

kasačních stížností ročně, navíc mají i svá vlastní právní oddělení, dá se očekávat, že 

kasační stížnosti podané finančním ředitelstvím budou tedy kvalitnější. 

Velkým překvapením je proto rok 2006, kdy úspěšnost finančních ředitelství 

klesla téměř o 20 %, zatímco úspěšnost kasačních stížností podaných daňovými 

poplatníky o více než 20 % vzrostla.79  Dalším takovým překvapením je i rok 2009, kdy 

Nejvyšší správní soud poprvé vyhověl výrazně vyššímu počtu kasačních stížností 

podaných daňovými poplatníky. 

                                                 

76 Srov. Tabulka „Podané kasační stížnosti dle stěžovatele“ v příloze č. 2 
77 Srov. Statnisprava.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-09]. Finanční ředitelství. Dostupné z WWW: 
<http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0026>. 
78 Podle Ministerstva průmyslu a obchodu existovalo k 30.6.2010 na území České republiky 315.786 
právnických osob. 
79 Srov. Tabulka „Procentuelní úspěšnost kasačních stížností podaných poplatníkem/finančním 
ředitelstvím“ v Příloze č. 4 
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2.5 Počet rozsudků a usnesení Nejvyššího správního soudu 

Počet rozsudků a usnesení Nejvyššího správního soudu
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Nejvyšší správní soud rozhoduje formou usnesení zejména v případě odmítnutí 

návrhu.80 Dle § 46 odst. 1 soudního řádu správního je důvodem k odmítnutí návrhu, 

pokud o téže věci bylo již soudem rozhodnuto, nebo pokud o téže věci probíhá řízení u 

soudu, pokud byl návrh podán předčasně nebo opožděně, pokud byl návrh podán 

osobou zjevně neoprávněnou, nebo pokud je takový návrh nepřípustný.  

Návrh není přípustný, pokud směřuje pouze proti výroku o nákladech řízení 

nebo proti odůvodnění soudu. Dále není přípustný proti některým druhům rozhodnutí. 

Mezi ně patří rozhodnutí soudu, který se řídil závazným právním názorem vysloveným 

Nejvyšším správním soudem, rozhodnutí, kterým se pouze upravuje vedení řízení, 

případně rozhodnutí, které je jen dočasné povahy.81  

Specifickým důvodem nepřípustnosti návrhu je dle § 104 odst. 4 soudního řádu 

správního také, pokud se návrh opírá o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 

                                                 

80 Srov. § 46 odst. 1, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád správní. 
In Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
81 Srov. § 104 odst. 2, 3. Tamtéž. 
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soudního řádu správního82, „nebo o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před 

soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl“.83 

Z grafu „Počet rozsudků a usnesení Nejvyššího správního soudu“ je patrné, že 

Nejvyšší správní soud rozhodoval formou usnesení jen velmi zřídka. Výjimku 

představuje rok 2008, kdy Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením celkem v 7 

případech, což představovalo 9,3 % všech kasačních stížností vyřízených během tohoto 

roku. Celkem však bylo formou usnesení rozhodnuto pouze v 5,9 % případů.84  

Tento fakt tak může být argumentem ve prospěch povinného právního 

zastoupení účastníka před Nejvyšším správním soudem. Na rozdíl od řízení o ústavní 

stížnosti před Ústavním soudem, kdy jsou fyzické i právnické osoby jako účastníci nebo 

jako vedlejší účastníci povinny být zastoupeny výhradně advokátem85, v řízení před 

Nejvyšším správním soudem existuje vedle povinného zastoupení účastníka advokátem 

i výjimka.86 Tato výjimka platí pro stěžovatele, jeho zaměstnance nebo člena, který za 

něj jedná nebo jej zastupuje, má-li (ten který) vysokoškolské právnické vzdělání, které 

je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.87 

Předloha soudního řádu správního počítala s povinným zastoupením účastníka 

ve všech věcech správního soudnictví. Tento návrh však neprošel a povinné zastoupení 

bylo omezeno pouze na řízení o kasační stížnosti. Důvody, proč mělo být právní 

zastoupení povinné, jsou tedy obecně aplikovatelné i na toto řízení. Jde zejména o 

převažující složitost projednávané problematiky, která vyžaduje kvalifikovaná podání a 

přednesy účastníků. Zároveň je také nutno podotknout, že jedním z účastníků řízení je 

vždy správní orgán, který má k dispozici tým pracovníků s často mnohaletými 

                                                 

82 Srov. § 103, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád správní. In 
Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
83 § 104 odst. 4, Tamtéž. 
84 Srov. Tabulka „Počet rozsudků a usnesení Nejvyššího správního soudu“ v Příloze č. 3 
85 Srov. § 30 odst. 1, Česká republika. Zákon č. 182/1993 Sb. ze dne 16. června 1993, o Ústavním soudu. 
In Sbírka zákonů. 1993, 46, s. 914-933. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb46-93.pdf>. 
86 Srov. § 105 odst. 2, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád 
správní. In Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
87 Srov. VOPÁLKA, Vladimír, et al. Soudní řád správní. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004. 338 s. 
ISBN 80-7179-864-9, s.277. 
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odbornými zkušenostmi, zatímco fyzická či právnická osoba tyto předpoklady obvykle 

postrádá.88 

Jsem toho názoru, že bez povinného právního zastoupení by podíl usnesení 

vydaných Nejvyšším správním soudem byl výrazně vyšší než doposud, neboť pro 

fyzické i právnické osoby, které nemají patřičné právnické vzdělání, je téměř nemožné 

vyznat se ve spleti ustanovení, která upravují řízení před Nejvyšším správním soudem, 

zejména co se náležitostí kasační stížnosti týče. 

2.6 Průměrná délka řízení před Nejvyšším správním soudem 

Průměrná délka řízení před Nejvyšším správním 
soudem
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Délkou řízení před Nejvyšším správním soudem se rozumí počet dní, které 

uplynuly od rozhodnutí soudu prvního stupně, případně Ministerstva financí do 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Při počítání průměrné délky řízení před 

Nejvyšším správním soudem je zcela evidentní rozdíl mezi jednoduchým aritmetickým 

průměrem počtu dní a mediánem. 

 

                                                 

88 Srov. VOPÁLKA, Vladimír, et al. Soudní řád správní. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004. 338 s. 
ISBN 80-7179-864-9, s.277. 
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Vzhledem k tomu, že se domnívám, že délka řízení vyjádřená mediánem je 

objektivnější, budu se v další analýze zabývat takto vyjádřenými hodnotami.89 

Délka řízení před Nejvyšším správním soudem měla od počátku jeho fungování 

až do roku 2006 vzestupnou tendenci. Zatímco v roce 2003 se stěžovatel dočkal 

rozhodnutí po 210 dnech, v roce 2006 si na rozhodnutí musel počkat již 522 dní. 

Průměrná délka řízení v tomto časovém rozmezí činila 421 dní. 90 

V okamžiku, kdy kasační stížnost nemá automaticky odkladný účinek,91 je 

žádoucí, aby Nejvyšší správní soud rozhodoval pokud možno co nejrychleji. Má-li 

stěžovatel čekat téměř jeden a půl roku na vydání rozhodnutí, může to působit poněkud 

odrazujícím dojmem.  

V roce 2007 se začala postupně délka řízení zkracovat. K zásadnímu poklesu 

délky řízení došlo v roce 2008. Oproti roku 2006 zkrátil Nejvyšší správní soud v roce 

2008 průměrnou délku řízení o 221 dní.92 Nabízelo by se vysvětlení, že stěžovatelé 

začali podávat méně kasačních stížností, ale tak tomu není. Počet podaných kasačních 

stížností byl mezi lety 2006 až 2008 relativně konstantní.93  

Náhlý pokles délky řízení by tak mohl být vysvětlen snad tím, že v uplynulých 

dvou letech obohatili řady soudců Nejvyššího správního soudu čtyři noví soudci.94 

                                                 

89 Základní výhodou mediánu jako statistického ukazatele je fakt, že není ovlivněn extrémními 
hodnotami. Proto se často používá v případě šikmých rozdělení, u kterých aritmetický průměr dává 
obvykle nevhodné výsledky. 
90 Srov. Tabulka „Průměrná délka řízení před Nejvyšším správním soudem dle jednotlivých let“ v Příloze 
č. 5 
91 Srov. § 107, Česká republika. Zákon č. 150/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, soudní řád správní. In 
Sbírka zákonů. 2002, 61, s. 3306-3331. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb061-02.pdf>. 
92 Srov. Tabulka „Průměrná délka řízení před Nejvyšším správním soudem dle jednotlivých let“ v Příloze 
č. 5 
93 Srov. Tabulka „Podané kasační stížnosti dle jednotlivých let“ v Příloze č. 2 
94 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-11-09]. Soudci. Dostupné z WWW: 
<http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=115&menuactive=%
3bml119%3bml120%3bml107%3b%2c%3bml119%3bml120%3bml107%3b%2c%3bml119%3bml120%
3bml107%3bml115%3b&art_id=49>. 
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Zároveň se od roku 2003 více než zdvojnásobil počet asistentů, kteří jsou soudcům 

Nejvyššího správního soudu k dispozici.95 

Zajímavé je také srovnání nejkratší a nejdelší délky řízení. Zatímco nejkratší 

délka řízení se pohybuje v rozmezí 107 až 210 dní a postupně spíše klesá, nejdelší doba 

řízení kolísá.96 V roce 2007 dosáhla nejdelší délka řízení dokonce 1382 dní. V tomto 

konkrétním případě 97 se tak řízení protáhlo na téměř šest let ode dne vyměření daňové 

povinnosti. Navíc se s výjimkou jednoho rozhodnutí nejedná ani o řízení, která by byla 

takto neúměrně dlouhá z důvodu postoupení věci rozšířenému senátu k postoupení. 

                                                 

95 Srov. Nejvyšší správní soud [online]. 2003 [cit. 2010-11-09]. Historie. Dostupné z WWW: 
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&base_tre_id=0&base2_tre_id=0&tre_id=107&menuactive=%3
bml119%3bml120%3b%2c%3bml119%3bml120%3bml107%3b%2c%3bml119%3bml120%3bml107%3
b&art_id=4. 
96 Srov. Tabulka „Nejkratší a nejdelší délka řízení před Nejvyšším správním soudem v jednotlivých 
letech“ v Příloze č. 5 
97 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.12.2007, čj. 1 Afs 48/2004 - 92, Dostupný 
z WWW: http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=4115&mark=. 
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3. Analýza vybraných judikátů Nejvyššího správního soudu 

V této kapitole se budu zabývat kvalitativní analýzou rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob. Nejprve se zaměřím na 

jediné rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ve věci daně z příjmů 

právnických osob, které bylo za sedm let fungování Nejvyššího správního soudu 

vydáno. V druhé části kapitoly se pak zaměřím na poněkud užší vymezení daně 

z příjmů právnických osob, a to na daňovou uznatelnost nákladů vynaložených na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

3.1 Porovnání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkajících se 

výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 25 odst. 1 písm. w) 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Mým cílem je porovnat rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního  

soudu s předešlými rozhodnutími ostatních senátů, od kterých se druhý senát 

Nejvyššího správního soudu hodlal odchýlit, a zjistit, ke kterému výkladu se v tomto 

konkrétním případě rozšířený senát kloní. Pokud by totiž rozšířený senát dospěl 

k novému právnímu výkladu, může to být sice prospěšné z hlediska vývoje právního 

myšlení v České republice, na druhou stranu je však takovým výkladem prolomena 

zásada oprávněných očekávání, která mohl stěžovatel mít v návaznosti na předchozí 

judikaturu Nejvyššího správního soudu.  

3.1.1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. března 2005, 

č.j. 4 Afs 14/2003-78 

Skutková podstata rozsudku č.j. 4 Afs 14/2003-78 tkvěla v tom, že v letech 1996 

– 1997 poskytla dceřiná společnost A.A.C., a.s., mateřské společnosti H. s.r.o., půjčky v 

celkové výši 23,794.910 Kč. Úroky z těchto půjček byly společností H. s.r.o. uplatněny 

jako náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. K datu poskytnutí 

těchto půjček byli předseda představenstva a člen představenstva dceřiné společnosti 

současně jednateli mateřské společnosti.  
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Finanční úřad ani finanční ředitelství úroky neuznaly jako náklady vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů a společnosti H. s.r.o. byl vystaven dodatečný 

platební výměr. Společnost H. s.r.o. se proto obrátila na Městský soud v Praze, který 

však její žalobu zamítl.98 Poukázal na ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona 

č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění rozhodném pro zdaňovací období roku 1997 

(dále jen „zákon o daních z příjmů“), podle něhož nelze pro daňové účely uznat za 

výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů úroky z úvěrů a půjček, a to 

ve výši úroků z částky, o kterou úhrn úvěrů poskytnutých subjekty, které se účastní 

přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole či jmění příjemce úvěru a půjčky, v průběhu 

zdaňovacího období přesahuje čtyřnásobek výše vlastního jmění příjemce úvěru.  

Dle jeho názoru je nutno vycházet z faktické možnosti subjektu, který úvěr 

poskytl, přímo či nepřímo ovlivňovat činnost subjektu, jemuž byl úvěr poskytnut, 

přičemž zákon nerozlišuje, zda jde o vztah určitého stupně „nadřízenosti“ či 

„podřízenosti“ ve vzájemných vztazích těchto subjektů. 

Jednatel společnosti H. s.r.o. byl předsedou představenstva dceřiné společnosti a 

podle předložených výpisů z obchodního rejstříku obou společností mohl jednat i 

samostatně. Mohl tudíž z titulu své funkce v obou společnostech kontrolovat a 

ovlivňovat činnost poskytovatele i příjemce úvěru. Jednalo se tedy minimálně o 

nepřímou účast věřitele na vedení dlužníka. 

Společnost H. s.r.o. podala proti rozhodnutí Městského soudu kasační stížnost, 

ve které konstatovala, že z hlediska výkladu jednotlivých pojmů uvedených 

v ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů vyvstávají problémy při 

výkladu pojmu „přímá nebo nepřímá účast na vedení příjemce úvěru“, neboť tento není 

blíže konkretizován ani v zákoně o daních z příjmů, ani v Pokynech Ministerstva 

financí (D-132, resp. D-190).  

                                                 

98 Srov. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2003, č. j. 38 Ca 817/2002 – 36. 
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Společnost H. s.r.o. dokonce provedla historický99 výklad ustanovení § 25 odst. 

1 písm. w) zákona o daních z příjmů s tím, že jeho současným záměrem je především 

zabránit nadměrnému zadlužování dceřiných společností ve vztahu k jejich mateřským 

společnostem. Cílem tohoto ustanovení je proto daňově znevýhodnit (tj. v podstatě 

potlačovat) poskytování půjček mateřskými společnostmi dceřiným společnostem. 

V tomto případě však šlo o půjčku, která byla poskytnuta společností dceřinou 

společnosti mateřské, a proto je toto ustanovení dle názoru společnosti H. s.r.o. na tento 

případ neaplikovatelné.  

Namítla také, že pokud by zákonodárce měl v úmyslu daňovými prostředky 

potlačit poskytování půjček mezi všemi ekonomicky nebo personálně spojenými 

osobami, jistě by v průběhu novelizace ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o 

daních z příjmů převzal pojem „ekonomicky nebo personálně  spojené osoby“ 

z ustanovení § 23 odst. 7 tohoto zákona.  

Nejvyšší správní soud se ztotožnil s názorem vysloveným v rozsudku Městského 

soudu v Praze a kasační stížnost zamítl. Na rozdíl od Městského soudu, který 

poukazoval na nepřímou účast poskytovatele půjčky na vedení jejího příjemce, však 

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že vzhledem k personálnímu propojení obou 

společností, se poskytovatel na vedení účastnil přímo. 

Nejvyšší správní soud se zabýval oprávněními shodných představitelů těchto 

společností dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obchodní 

zákoník“). Podle ustanovení § 134 obchodního zákoníku náleží jednateli společnosti 

s ručením omezeným obchodní vedení společnosti.100 Podle ustanovení § 191 odst. 1 

obchodního zákoníku je představenstvo akciové společnosti statutárním orgánem, jenž 

                                                 

99 Dle Nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 814/06 ze dne 11.1.2008 je historickým výkladem 
zjišťován účel, k němuž měla právní úprava sloužit v době svého přijetí. 
100 Srov. § 134, Česká republika. Zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník. In 
Sbírka zákonů. 1991, 98, s. 2474-2565. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1991/sb098-91.pdf>. 
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řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za 

představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.101 

Dle názoru Nejvyššího správního soudu nelze dovodit, ani že by cílem 

ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) bylo daňově znevýhodnit poskytování půjček 

mateřskými společnostmi společnostem dceřiným, ani že by k aplikaci tohoto 

ustanovení mohlo dojít pouze v případě, pokud by mateřská společnost poskytla úvěr 

společnosti dceřiné. Není totiž rozlišeno, zda jde o vztah určitého stupně nadřízenosti či 

podřízenosti ve vzájemných vztazích těchto subjektů a z citovaného ustanovení ani 

nevyplývá, že jde o jednostranný vztah ve směru subjektu, jemuž je úvěr poskytnut.  

Pro posouzení daňové uznatelnosti úroků z úvěru je proto nutné si uvědomit, že 

se mezi poskytovatelem a příjemcem půjčky jedná o dvoustranný vztah, při jehož 

hodnocení je nutno vycházet z toho, nakolik je poskytovatel úvěru schopen ovlivnit 

činnost příjemce úvěru. 

3.1.2 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. listopadu 2007, 

č.j. 2 Afs 165/2006-114 

Skutková podstata rozsudku č. j. 2 Afs 165/2006-114 se do značné míry podobá 

té z rozsudku předchozího. Tkvěla v tom, že dlužníkovi, společnosti Mikrotechna s.r.o., 

byly věřitelem, společností Mikrotechna Praha, a. s. v souvislosti se smlouvou o nájmu 

poskytnuty dvě půjčky. Úroky z nich vzešlé uplatnila společnost Mikrotechna s.r.o. jako 

náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů za zdaňovací období roku 

2000. K datu uzavření půjček působily ve statutárních orgánech obou společností 

shodné fyzické osoby (jednatelé, předseda představenstva a člen představenstva). 

Společnost Mikrotechna s.r.o. byla rovněž jediným akcionářem společnosti 

Mikrotechna Praha, a. s.  

Finanční úřad ani finanční ředitelství uplatnění úroků z těchto půjček neuznaly a 

společnosti Mikrotechna s.r.o. tak byla doměřena daň z příjmů právnických osob. 

                                                 

101 Srov. § 191 odst. 1, Česká republika. Zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodní 
zákoník. In Sbírka zákonů. 1991, 98, s. 2474-2565. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1991/sb098-91.pdf>. 
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Společnost Mikrotechna s.r.o. se proti takovému postupu bránila správní žalobou 

podanou Městskému soudu v Praze, ten ji však zamítl.102 Důvodem zamítnutí byl fakt, 

že v daném případě byly ve vedení obou společností stejné fyzické osoby. S ohledem na 

úpravu danou obchodním zákoníkem se tak subjekt, který poskytl půjčku, přímo 

účastnil na vedení příjemce půjčky.  

Neboť se jedná o výdaje z právního vztahu půjčky, čímž je jednoznačně určeno 

právně relevantní postavení obou společností jako poskytovatele půjčky (věřitele) a 

příjemce půjčky (dlužníka), jsou tím dle Městského soudu v Praze vyloučeny jiné 

případy provázanosti těchto subjektů než provázanost věřitele a dlužníka, kdy 

rozhodující není nic jiného než faktická, reálná možnost ze strany věřitele ovlivňovat 

finanční a operativní politiku společnosti dlužníka.  

Proti rozsudku správního soudu podala společnost Mikrotechna s.r.o. kasační 

stížnost. V ní argumentovala nesprávným posouzením právní otázky spočívajícím 

v nesprávném výkladu ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění rozhodném pro zdaňovací období roku 2000 (dále jen „zákon 

o daních z příjmů“) v pojmu „subjekty, které se účastní přímo nebo nepřímo na vedení, 

kontrole či jmění příjemce úvěru půjčky“. Soud podle společnosti Mikrotechna s.r.o. 

dochází k rozdílnému výkladu téhož pojmu v ustanovení § 23 odst. 7 a § 25 odst. 1 

písm. w) cit. zákona, konkrétně pak pojmu „subjekty, které se účastní přímo nebo 

nepřímo na vedení, kontrole či jmění jiného subjektu.“ 

Dle společnosti Mikrotechna s.r.o. se jedná pouze o jednu ze tří forem 

ekonomického nebo personálního spojení osob. Mezi tyto formy patří: spojení 

fyzických osob blízkých, spojení osob v případě, kdy se jedna osoba podílí přímo nebo 

nepřímo na vedení, kontrole nebo kapitálu druhé osoby, nebo spojení osob v případě, že 

se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, 

kontrole nebo jmění obou osob. 

Společnost Mikrotechna s.r.o. proto nesouhlasí se závěrem soudu, že ustanovení 

§ 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů zahrnuje jak druhou, tak třetí formu 

                                                 

102 Srov. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2006, č. j. 9 Ca 240/2004 – 63. 
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spojení osob definovanou v ustanovení § 23 odst. 7 cit. zákona. Pokud by totiž takový 

pojem zahrnoval obě varianty, jednalo by se dle společnosti Mikrotechna s.r.o. o rozpor 

s principem předvídatelnosti právní regulace a právní jistoty.  

Druhý senát Nejvyššího správního soudu, který měl o této kasační stížnosti 

rozhodnout, předložil usnesením ze dne 16. 5. 2007, č. j. 2 Afs 165/2006-98 věc k 

rozhodnutí rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu, neboť se ve svém právním 

názoru k otázce "účasti na vedení, kontrole či jmění" ve smyslu věty první ustanovení 

§ 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů mínil odchýlit od právního názoru 

vysloveného v rozhodnutích Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Afs 14/2003-78 a 

č.j. 1 Afs 9/2005-74.  

Rozšířený senát přezkoumal kasační stížnost společnosti Mikrotechna s.r.o. a 

rozhodl, že není důvodná. Ve svém odůvodnění se zabýval zněním ustanovení § 25 

odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů, druhy jeho výkladů, posouzením rozdílného 

výkladu pojmů „obchodní vedení“ dle obchodního zákoníku a pojmu „vedení“ dle 

zákona o daních z příjmů a posouzením závěrů předchozích senátů, které se podobnými 

případy již zabývaly. 

Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů v roce 2000 

stanovilo, že „za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro 

daňové účely nelze uznat zejména úroky z úvěrů, půjček, …, a to ve výši úroků z částky, 

o kterou úhrn úvěrů a půjček poskytnutých subjekty, které se účastní přímo nebo 

nepřímo na vedení, kontrole či jmění příjemce úvěru a půjčky, v průběhu zdaňovacího 

období přesahuje … čtyřnásobek výše vlastního jmění … příjemců úvěru a půjčky. … 

Účastí na kontrole či jmění se rozumí vlastnictví více než 25 % podílu na základním 

jmění nebo podílu s hlasovacím právem…103“ 

Existuje tak několik forem ovlivňování příjemce půjčky. První je účast 

poskytovatele půjčky na vedení příjemce půjčky. Druhou je účast poskytovatele půjčky 

                                                 

103 Srov. § 25 odst. 1 písm. w) Česká republika. Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb. ze dne 20. 
listopadu 1992 o daních z příjmů. In Sbírka zákonů. 1992, 117, s. 3473-3491. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/sb117-92.pdf>. 
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na kontrole příjemce půjčky a třetí je účast poskytovatele půjčky na jmění příjemce 

půjčky. 

Rozšířený senát se nejprve zabýval různými způsoby výkladu citovaného 

ustanovení. Použitím gramatického104 a systematického105 výkladu dospěl k závěru, že 

každá ze tří výše uvedených forem ovlivňování příjemce půjčky je přípustná sama o 

sobě, pokud je dána. Teleologickým106 výkladem dospěl rozšířený senát k závěru, že 

smyslem a účelem citovaného ustanovení bylo zabránit ovlivňovaným subjektům 

v neomezeném přesouvání prostředků, které by jinak podléhaly dani z příjmů, z jednoho 

na druhý, aby tak optimalizovaly svou daňovou povinnost. Pokud totiž mezi dvěma 

subjekty existuje vztah ovlivnění, budou úvěrová pravidla mezi nimi zpravidla 

nastavena tak, aby co nejvíce snižovala jejich daňovou povinnost, což je v rozporu se 

zájmem státu na maximalizaci daňových výnosů. 

Pomocí těchto výkladů dospěl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu 

k závěru, že ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů vylučovalo 

uznání úroků z půjček nad limit čtyřnásobku výše vlastního jmění v případě, že byla 

naplněna alespoň jedna z forem účasti mezi poskytovatelem a příjemcem půjčky. 

Rozšířený senát se také zabýval otázkou účasti poskytovatele půjčky na jmění 

příjemce půjčky. Na rozdíl od předchozích rozsudků č.j. 1 Afs 9/2005-74 a 

č.j. 4 Afs 14/2003-78 dospěl v tomto případě k závěru, že dle ustanovení § 25 odst. 1 

písm. w) zákona o daních z příjmů jsou z daňově uznatelných nákladů vyloučeny toliko 

úroky z půjček poskytnutých subjekty, které se účastní přímo nebo nepřímo na vedení, 

kontrole či jmění příjemce úvěru a půjčky. 

Zákon nehovoří o tom, zda je též rozhodné, účastní-li se příjemce půjčky přímo 

nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění poskytovatele, proto není tento vztah do 

rozsahu citovaného ustanovení zahrnut, a proto u tohoto typu vztahu mezi 

poskytovatelem a příjemcem půjčky není a priori daňová uznatelnost úroků vyloučena. 

                                                 

104 Gramatický výklad je přímočarý výklad právní normy z jejího textu. 
105 Při systematickém výkladu se studuje umístění rozebírané právní normy v textu právního předpisu. 
106 Teleologický výklad, aneb výklad e ratione legis zkoumá, jaký je účel rozebírané právní normy. 
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Tímto je tedy dána určitá „jednosměrnost“ vztahu mezi poskytovatelem a 

příjemcem půjčky. Připuštění „obousměrného“ vztahu by bylo dle rozšířeného senátu 

v rozporu se základními principy výkladu daňových zákonů. Z nich totiž plyne zákaz 

analogie v neprospěch daňového subjektu a zásada, že v případě, že daňový zákon 

z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo „mezery v zákoně“ 

umožňuje vícero rovnocenně přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z nich, 

který je vůči daňovému subjektu mírnější. 107 

Rozšířený senát se podobně jako čtvrtý senát v rozsudku č.j. 4 Afs 14/2003-78 

zabýval komparací pojmů „obchodního vedení“ dle obchodního zákoníku a „vedení“ 

dle zákona o dani z příjmů. Zatímco obchodním vedením se rozumí řízení společnosti a 

rozhodování o jejích podnikatelských záměrech, a tudíž může být vykonáváno pouze 

fyzickou osobou, vedením dle zákona o daních z příjmů se rozumí nejen vedení 

obchodní, ale i některé další formy ovlivňování konkrétní činnosti obchodní 

společnosti, zejména s ohledem na výši její daňové povinnosti z hlediska daně z příjmů 

právnických osob. Účastí na vedení společnosti se tedy dle ustanovení § 25 odst. 1 

písm. w) zákona o daních z příjmů rozumí jakýkoli výkon funkce statutárního orgánu i 

pouhé členství ve vrcholovém vedení společnosti, pokud takový člen může mít 

podstatný vliv na hospodaření dané společnosti. 

3.1.3 Závěr 

V obou nastíněných případech se jednalo o téměř totožný skutkový stav. Dceřiná 

společnost poskytla společnosti mateřské půjčku, přičemž úroky, které mateřská 

společnost zaplatila dceřiné společnosti, byly uplatněny jako výdaj na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. 

V obou případech zároveň figurovaly totožné osoby ve vedení mateřské i dceřiné 

společnosti. 

                                                 

107 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005-44, publikován 
pod č. 689/2005 Sb. NSS. Dostupný z WWW: 
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=4601&mark= 
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Ačkoli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo pro oba stěžovatele nakonec 

shodné - tedy zamítavé - právě kvůli přítomnosti shodných fyzických osob ve vedení 

společností, došlo mezi senáty Nejvyššího správního soudu ke střetu názorů, co se týče 

účasti příjemce úvěru nebo půjčky na vedení jejího poskytovatele. 

Dle názoru čtvrtého senátu se bude jednat o daňově neuznatelný výdaj dle 

ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů nezávisle na tom, zda je 

půjčka poskytnuta mateřskou společností společnosti dceřiné nebo naopak, protože 

citované ustanovení nestanoví jako podmínku, že účastí na vedení je nutno rozumět 

skutečnost, že lze ovlivňovat pouze podřízený subjekt. Vztah mezi poskytovatelem a 

příjemcem úvěru je vztahem dvoustranným a při aplikaci tohoto ustanovení je nutno 

vycházet z toho, nakolik je poskytovatel úvěru schopen ovlivnit činnost smluvního 

partnera, tedy příjemce úvěru. 

Dle názoru rozšířeného senátu je za odlišnost od předchozího rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu nutno pokládat "jednosměrnost" vztahu dle § 25 odst. 1 

písm. w) zákona o daních z příjmů. Tato „jednosměrnost“ je dána pouze tehdy, pokud 

má poskytovatel úvěru přímou nebo nepřímou účast na vedení, kontrole nebo jmění 

příjemce úvěru. "Obousměrnost" spočívající v tom, že by citované ustanovení bylo 

aplikovatelné i na opačný případ, tedy pokud by příjemce úvěru měl přímou nebo 

nepřímou účast na vedení, kontrole nebo jmění poskytovatele úvěru, by byla v rozporu 

se základními zásadami výkladu daňových zákonů. 

Pro zajímavost dodávám, že proti rozhodnutí rozšířeného senátu byla společností 

Mikrotechna s.r.o. podána ústavní stížnost pro porušení práva na spravedlivý proces, 

principu rovnosti a principu předvídatelnosti právního předpisu.108 Tato ústavní stížnost 

však byla zamítnuta. 

Nutno také podotknout, že zákonem č. 438/2003 Sb. byla provedena novelizace 

ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů jako reakce na 

terminologickou nejasnost do té doby platné úpravy. Zákonodárce v té době zavedl 

                                                 

108 Srov. Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23.3.2010 sp. zn. Pl. ÚS 7/08. Dostupné z WWW: 
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65547&pos=1&cnt=1&typ=result 
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pojem „spojené osoby“, který definoval v § 23 odst. 7 téhož zákona,109 který navazoval 

na „obousměrnost“ úvěrových vztahů, jak byla definována již v rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu č.j. 4 Afs 14/2003-78. 

3.2 Analýza rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech 

daňové uznatelnosti nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. 

Jako předmět analýzy této části jsem si vybrala daňovou uznatelnost nákladů 

vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle ustanovení § 24 zákona o 

daních z příjmů, neboť se jedná o poměrně zajímavou oblast daně z příjmů, ke které se 

Nejvyšší správní soud často vyjadřuje. To svědčí o tom, že právní úprava daňové 

uznatelnosti těchto nákladů patrně není daňovým poplatníkům ani finančním 

ředitelstvím zcela jasná a vyžaduje tedy opakovaná vyjádření Nejvyššího správního 

soudu k jejímu výkladu. 

Předmětem této analýzy proto bude několik rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu, které se danou problematikou zabývají a posouzení jejich rozhodnutí a 

odůvodnění. 

3.2.1 Souvislost zdanitelných příjmů s výdaji 

Problematika souvislosti daňových příjmů s výdaji je Nejvyšším správním 

soudem řešena relativně často. Dokonce jedno z jeho prvních rozhodnutí ve věci daně 

z příjmů se týkalo právě souvislosti příjmů a výdajů. Jednalo se o rozsudek 

č.j. 2 Afs 44/2003-73 ze dne 1. 4. 2004. Protože se však jedná o rozsudek týkající se 

daně z příjmů fyzických osob, budu se v následujícím textu zabývat rozsudky o něco 

novějšími, které se již týkají daně z příjmů osob právnických. Jedná se o rozsudky 

č.j. 7 Afs 19/2003-85, týkající se prokázání souvislosti nákladů na pobyt zahraničních 

expertů v České republice a zdanitelných příjmů dosažených společností, rozsudek 

                                                 

109 Srov. § 23 odst. 7. Česká republika. Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 
1992 o daních z příjmů v platném znění. In Sbírka zákonů. 1992, 117, s. 3473-3491. Dostupný také z 
WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/sb117-92.pdf>. 
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č.j. 1 Afs 132/2008-82, týkající se časové souvislosti výdajů s očekávanými 

zdanitelnými příjmy a rozsudek č.j. 5 Afs 25/2009-98, týkající se bezprostřední 

souvislosti výdajů se zdanitelnými příjmy. 

3.2.1.1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. ledna 2005, 

č.j. 7 Afs 19/2003-85 

V tomto případě vynaložila společnost N.S.Š., a.s. náklady na osobní potřebu 

zahraničních expertů a jejich rodin, které pozvala za účelem podpory své podnikatelské 

činnosti na území České republiky. Finanční úřad v Roudnici nad Labem nesouhlasil 

s jejím závěrem, že tyto náklady byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů společnosti dle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů ve 

znění rozhodném pro zdaňovací období roku 1998 (dále jen „zákon o daních z příjmů“). 

Nešlo je ani kvalifikovat jako výdaj na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců dle 

ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) citovaného zákona, a proto společnosti dodatečně 

vyměřil daň z příjmů právnických osob. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem stejně 

tak jako Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil názor finančního úřadu. Společnost 

N.S.Š., a.s. podala proti tomuto rozsudku kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud 

zamítl. 

Ve svém odůvodnění se Nejvyšší správní soud zabýval námitkou společnosti 

N.S.Š., a.s., že krajský soud měl zrušit rozhodnutí správního orgánu, neboť nesouhlasil 

s jeho právní kvalifikací daňové neuznatelnosti těchto nákladů podle ustanovení § 25 

odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů. S touto námitkou však nemohl Nejvyšší 

správní soud souhlasit, neboť správní orgán odůvodnil daňovou neuznatelnost výdajů 

vynaložených společností N.S.Š., a.s. především jejich neslučitelností s ustanovením 

§ 24 odst. 1 citovaného zákona, což plně dostačovalo pro vyloučení daňové uznatelnosti 

těchto výdajů. Odkaz na ustanovení § 25 odst. 1 písm. u) téhož zákona byl uveden 

pouze jako podpůrný argument. I když byl tento argument nesprávný, nezakládá to 

nezákonnost rozhodnutí správního orgánu. 

Hlavním stížním bodem byl nesouhlas společnosti N.S.Š., a.s. s právním 

posouzením nákladů, které vynaložila v souvislosti s pobytem zahraničních expertů 

v České republice. K tomu Nejvyšší správní soud uvedl, že dle ustanovení § 24 odst. 1 
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zákona o daních z příjmů se výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a 

ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Avšak ne každý výdaj, který 

daňový subjekt vynaložil, je způsobilý snížit mu daňový základ.  

Poplatník má v takovém případě povinnost prokázat, že tyto výdaje byly 

skutečně vynaloženy v souvislosti s dosažením, zajištěním či udržením příjmů, což se 

společnosti N.S.Š., a.s. nepodařilo. Její pouhé konstatování, že k poskytování určitých 

výhod těmto expertům se smluvně zavázala, není dostatečným důvodem, proč by takové 

náklady měly být daňově uznatelné. Plnění takového typu by měla být financována 

z jiných zdrojů, například ze zisku společnosti. 

Ani tvrzení, že souvislost mezi výdaji vynaloženými na pobyt expertů v České 

republice a příjmy společnosti je dána lepším hospodářským výsledkem společnosti 

v následujícím zdaňovacím období, u Nejvyššího správního soudu neuspělo. 

A contrario by to totiž znamenalo, že by společnost, která je ve ztrátě, nemohla uplatnit 

žádné daňově uznatelné výdaje. V tomto místě Nejvyšší správní soud odkazuje na jeho 

předchozí rozsudek č.j. 2 Afs 44/2003-73, který stanovil, že z ustanovení § 24 odst. 1 

zákona o daních z příjmů nelze dovodit, že se vynaložené výdaje vždy musí reálně 

projevit v příjmech daňového poplatníka. Nemusí tedy existovat vztah přímé úměry 

mezi výdaji a příjmy, nicméně vždy musí jít o výdaje vynaložené k dosažení, zajištění 

či udržení příjmů. 110 

Když ustanovení § 23 odst. 1 citovaného zákona při vymezení základu daně 

hovoří o respektování věcné a časové souvislosti příjmů a výdajů v daném zdaňovacím 

období, znamená to, že mezi těmito výdaji a očekávanými příjmy musí existovat přímý 

a bezprostřední vztah. Nepostačí tedy pouhé zvýšení hospodářského zisku. Navíc bylo 

šetřením správního orgánu zjištěno, že se výdaje, které společnost N.S.Š., a.s. 

vynaložila, týkaly jen osobních potřeb zahraničních expertů.111 I když není vyloučeno, 

                                                 

110 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1.4.2004, č.j. 2 Afs 44/2003-73. Dostupný 
z WWW: http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=1188&mark=. 
111 Mezi ně patřily například náklady na žehličky, čajovary, kávovary, nábytek, matrace, televizory, na 
letenky pro soukromé účely, soukromé telefonní hovory, úhrady kurzu anglického jazyka pro manželky 
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že by tyto výdaje snad mohly mít za určitých okolností souvislost s dosažením příjmu 

společností,112 nebylo to nikdy prokázáno. 

Závěr 

V uvedeném rozsudku se Nejvyšší správní soud nezabýval pouze souvislostí 

výdajů a příjmů pro účely posouzení daňové uznatelnosti nákladů. Rozvedl také 

povinnost daňového subjektu unést důkazní břemeno při uplatňování takových nákladů. 

Daňoví poplatníci často zapomínají, že není povinností správce daně, aby prokazoval 

jimi tvrzené skutečnosti. Pakliže se omezí na pouhé konstatování určitého faktu, ale 

nepředloží žádné relevantní důkazy pro jeho potvrzení, hrozí mu, že neunese důkazní 

břemeno a náklady budou posouzeny jako daňově neuznatelné. 

3.2.1.2 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. února 2009, 

č.j. 1 Afs 132/2008-82 

V tomto případě šlo o to, že společnost Obchodní centrum Zlín, a.s. uzavřela 

Smlouvu o krátkodobém úvěru se společností IPB, a.s. za účelem splacení pohledávky 

Komerční banky, a.s. za společností OK služby, a.s. Společnost Svit a.s., Zlín, která 

byla zároveň jediným vlastníkem společnosti OK služby, a.s., a která již dříve 

přistoupila k závazku této společnosti vůči Komerční bance, a.s., navíc poskytla k úvěru 

mezi společností OK Služby, a.s. a Komerční bankou, a.s. ručení ve formě zástavy 

svých nemovitostí. Společnost Obchodní centrum Zlín, a.s. uzavřela se společností OK 

Služby, a.s. Dohodu o převzetí dluhu u Komerční banky, a.s.  

V okamžiku, kdy došlo společností Obchodní centrum Zlín, a.s. ke splacení 

úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s., byly původně zastavené nemovitosti 

vloženy do jejího základního jmění. Tato společnost pak předmětné nemovitosti 

pronajala, čímž vygenerovala zdanitelný příjem. 

                                                                                                                                               

expertů, norský satelitní kanál pro osobní potřebu expertů, platby do norského systému sociálního a 
důchodového pojištění atd. 
112 Společnost N.S.Š., a.s. poukázala na skutečnost, že pokud by expertům nevytvořila podmínky 
odpovídající standardu země jejich původu, nikdy by nepřijeli a nedošlo by tak ke zlepšení 
hospodářského výsledku společnosti. 
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Z Dohody o převzetí dluhu neplynulo žádné další plnění, vznikly proto 

pochybnosti o daňové uznatelnosti nákladů vzniklých v souvislosti s převzetím tohoto 

dluhu společností Obchodní centrum Zlín, a.s. Konkrétně, zda jsou úroky vzniklé 

z úvěru poskytnutého společností IPB, a.s. společnosti Obchodní centrum Zlín, a.s. 

daňově uznatelné dle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. 

Správce daně usoudil, že takové náklady daňově uznatelné nejsou a doměřil 

společnosti Obchodní centrum Zlín, a.s. daň z příjmů právnických osob. Ta se bránila 

úspěšnou žalobou u Krajského soudu v Brně. Finanční ředitelství v Brně proti 

rozhodnutí krajského soudu podalo kasační stížnost. Nejvyšší správní soud se následně 

ztotožnil se závěry krajského soudu a kasační stížnost zamítl. 

Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí zabýval interpretací souvislosti 

daňových nákladů a příjmů. Ve svém odůvodnění odkázal na svůj předchozí rozsudek 

č.j. 2 Afs 44/2003-73. Podle něj je daňovým výdajem pouze takový, který splňuje 

některou z uvedených charakteristik - skutečné vynaložení za účelem dosažení, zajištění 

či udržení zdanitelných příjmů.113 

Z ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů nelze dovodit, že se 

vynaložené výdaje musí vždy reálně projevit v příjmech daňového poplatníka. Mezi 

výdaji a příjmy tedy nemusí nutně existovat vztah jakési přímé úměry. Nicméně ve 

smyslu tohoto ustanovení se vždy musí jednat o výdaje vynaložené za účelem dosažení, 

zajištění či udržení zdanitelných příjmů, tedy takové, které jsou s to přinést daňovému 

subjektu zdanitelné příjmy. 

Ustanovení § 23 odst. 1 citovaného zákona hovoří o respektování „věcné 

a časové souvislosti“ příjmů a výdajů v daném zdaňovacím období. Tato souvislost se 

však nemusí vždy uskutečnit cestou přímou, bez účasti dalších stran. Navíc je téměř 

nereálné, aby se výdaje a z nich plynoucí příjmy střetly v jednom zdaňovacím období. 

Daňový subjekt může své příjmy načasovat i tak, že se příjem odpovídající 

vynaloženému nákladu projeví až za několik let, pokud vůbec. 

                                                 

113 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1.4.2004, č.j. 2 Afs 44/2003-73. Dostupný 
z WWW: http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=1188&mark=. 
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Dle Nejvyššího správního soudu je proto nerozumné daňově zohledňovat pouze 

náklady, které přinesly zisk ještě v tomtéž či bezprostředně následujícím zdaňovacím 

období. Pakliže se po čase ukáže, že plánovaný podnikatelský záměr není úspěšný, 

nemůže kvůli tomu být daňový subjekt sankcionován daňovou neuznatelností nákladů, 

které do tohoto záměru již investoval. 

Mezi výdaji a očekávanými příjmy tak musí být bezprostřední vztah spočívající 

v tom, že by bez vynaložení těchto nákladů podnikatel očekávané příjmy vůbec 

nezískal, nebo je ani neměl možnost získat. 

Úroky z úvěru na uhrazení dluhu společnosti OK služby, a.s. tedy zjevně nejsou 

nákladem vynaloženým na přímé dosažení příjmů. Je však nutné posoudit, zda tento 

náklad, který nakonec vedl k odbřemenění nemovitostí společnosti Svit a.s., Zlín a 

jejich vložení do základního jmění společnosti Obchodní centrum Zlín, a.s., na základě 

čehož pak této společnosti plynuly zdanitelné příjmy z pronájmu těchto nemovitostí, 

nebyl nákladem k zajištění příjmů společnosti Obchodní centrum Zlín, a.s. 

Nejvyšší správní soud také poukázal na podobný případ, který před lety řešil 

Ústavní soud v nálezu ze dne 2.10.2002 sp.zn. II . ÚS 438/01. Předmětem řízení byla 

problematika ústavně konformní interpretace ustanovení zákona o daních z příjmů. 

Ústavní soud připomněl, že výklad zákona je třeba provádět i v kontextu různých druhů 

společenských zájmů a je nutno při něm hledat cíl, proč takový zákon a v takovém 

znění společnost přijala.  

„Zákon o daních z příjmů umožňuje odečíst si od získaných příjmů z podnikání 

výdaje. Činí tak zjevně proto, aby podpořil podnikání, aby docházelo k obnovování 

techniky, hmotného investičního majetku a dosahovalo se rozvoje podnikání.114“ 

V tomto konkrétním případě se jednalo o dialyzační jednotky, které společnost 

obchodující se zdravotními potřebami bezplatně poskytla nemocničním zařízením 

s podmínkou, že veškerý materiál nutný k provozu těchto jednotek budou nemocnice 

nakupovat právě od této společnosti. Jednalo se tedy o podnikatelský záměr společnosti, 

                                                 

114 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 2.10.2002 sp.zn. II. ÚS 438/2001. Dostupný z WWW: 
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=39036&pos=1&cnt=1&typ=result. 
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i když se od původního záměru pronajímat tyto jednotky za úplatu poněkud odchýlil. 

Jestliže orgány veřejné moci tento záměr nevzaly na zřetel a vyměřily daň bez 

přihlédnutí k daňově uznatelným odpisům, nerespektovaly zákonná pravidla pro 

ukládání daní, a tím v konečném důsledku porušily stěžovatelčino základní právo 

chráněné článkem 11 odst. 5 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a 

svobod.115 

Závěr 

V daném případě osvětlil Nejvyšší správní soud problematiku věcné a časové 

souvislosti výdajů a zdanitelných příjmů, jak ji vyžaduje ustanovení § 23 odst. 1 zákona 

o daních z příjmů. Časová souvislost sice musí existovat, není však možné omezit ji jen 

na jedno, maximálně dvě bezprostředně po sobě jdoucí zdaňovací období. Pokud by to 

možné bylo, nebylo by dost dobře možné daňově zohlednit ztráty z podnikání i v letech 

následujících po dotčeném zdaňovacím období.116 Je tedy nutné postupovat v každém 

konkrétním případě s maximální péčí, co se prostudování skutkových okolností týče, a 

posouzení, zda by předmětný náklad nemohl mít souvislost se zdanitelnými příjmy a 

tedy, zda by nemohl být daňově uznatelný. 

3.2.1.3 Bezprostřední souvislost výdajů souvisejících s financováním výplaty 

dividendy se zdanitelnými příjmy 

Přelomovým rozsudkem ve věci uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček čerpaných 

k financování výplaty dividendy je dle názoru odborné veřejnosti rozsudek 

č.j. 5 Afs 25/2009-98. Tento rozsudek je zásadní zejména tím, že vyvrací dlouholetý 

názor daňové správy i výklad Ministerstva financí o daňové neuznatelnosti úroků 

z úvěrů čerpaných na financování výplaty dividend. Vzhledem k zásadnosti tohoto 

rozsudku pokládám za důležité zabývat se nejen jím samotným, ale i stanovisky 

zástupců Komory daňových poradců a Ministerstva financí, týkajícími se dané 

                                                 

115 Čl. 11 odst. 5: „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“ 
116 Srov. § 5. Česká republika. Zákon České národní rady č. 58/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992 o 
daních z příjmů. In Sbírka zákonů. 1992, 117, s. 3473-3491. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/sb117-92.pdf>. 
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problematiky, tak jak byly uvedeny v Příspěvku č. 107/01.03.06 projednaném na 

Koordinačním výboru Komory daňových poradců a Ministerstva financí. 

Koordinační výbor Komory daňových poradců a Ministerstva financí, Příspěvek 

č. 107/01.03.06 

Již několik let zastává daňová správa vcelku jednoznačný názor, že úroky 

z úvěrů použitých na financování výplaty dividend jsou daňově neuznatelnými náklady 

společnosti. Tento názor byl podpořen i Ministerstvem financí na Koordinačním výboru 

Komory daňových poradců a Ministerstva financí.117 

Stanovisko Komory daňových poradců 

V příspěvku č. 107/01.03.06 o daňové uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček na 

úhradu závazků z titulu snížení vlastního kapitálu předložili členové daňové komory118 

řadu argumentů, proč by tyto úroky měly být daňově uznatelnými. 

Dle jejich názoru je třeba daňovou uznatelnost či neuznatelnost úroků posuzovat 

výhradně z pohledu ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Neboť obchodní 

ani daňové právo v zásadě neupravuje poměr vlastního a cizího kapitálu používaného ke 

krytí aktiv společnosti, je právem každého poplatníka rozhodnout, zda bude používat 

vlastních či cizích zdrojů. To je v souladu se zásadou svobody financování. 

Na podporu tohoto argumentu uvedli daňoví poradci příklad, ve kterém jsou dvě 

společnosti, kdy aktiva první jsou plně kryta úvěrem a aktiva druhé společnosti jsou 

plně kryta vlastním kapitálem. V případě první společnosti nevzniknou žádné 

pochybnosti o daňové uznatelnosti úroků, zatímco v případě druhé společnosti 

v okamžiku, kdy se rozhodne pro nahrazení vlastního kapitálu cizím, pochybnosti 

vznikají. Přitom v obou případech v době, kdy vznikají úroky, jsou aktiva kryta cizími 

                                                 

117 Srov. ZBROJ, Jaromír. Jasno ve financování dividend: zlomový rozsudek Nejvyššího správního 
soudu. Newsletter společnosti TACOMA : Daňové poradenství [online]. 2010, [cit. 2010-12-01]. 
Dostupný z WWW: <http://www.tacoma.eu/PublicWeb/docs/SysWebSite.aspx>. 
118 Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ing. Jiří Škampa, v doplnění k příspěvku ještě 
Ing. Vladimír Šnek. 
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zdroji a jedná se o náklad spojený s vlastnictvím aktiv, které generují příjmy. Proto by 

neuznání úroků v případě druhé společnosti bylo diskriminační. 

Problém daňové uznatelnosti úroků by proto neměl být v pojmenování úvěru či 

půjčky (na úhradu konkrétního závazku), ale ve zkoumání jeho ekonomické podstaty, 

neboť takovéto pojmenování může být zavádějící. Ekonomickou podstatou je vždy 

financování provozu, tedy předmětu činnosti poplatníka a nikoliv financování příjmů 

společníka či akcionáře. 

V případě, že společnost rozhodne o výplatě podílů na zisku, vzniká společnosti 

závazek, který musí hradit stejně jako jiné závazky. Pro daňové uznání úroku je 

naprosto irelevantní, zda zdroje na uhrazení tohoto závazku budou vlastní či cizí, a zda 

tyto cizí zdroje společnost získala již v minulosti, či bezprostředně před úhradou tohoto 

konkrétního závazku. 

Je nutné též oddělit výdaje spojené s držbou podílu společníkem a výdaje 

společnosti nutné k uspokojení závazku vůči společníkovi. Náklady spojené s těmito 

výdaji nelze stavět na roveň, protože by pak daňová uznatelnost výdajů jednoho 

poplatníka byla činěna odvislou od daňového režimu příjmů poplatníka druhého. To 

znamená, že v okamžiku, kdy by příjem poplatníka byl osvobozen od daně z příjmů, 

staly by se daňově neuznatelnými i úroky z úvěru čerpaného ke splnění závazku vůči 

takovému poplatníkovi.119 

Komora daňových poradců proto navrhla přijetí sjednocujícího závěru, že úroky 

z půjček či úvěrů „na financování snížení vlastního kapitálu“ jsou daňově uznatelné. 

Stanovisko Ministerstva financí 

Ministerstvo financí vyjádřilo nesouhlas se závěry předkladatelů. Souhlasí ještě 

do té míry, že úroky z úvěrů a půjček z titulu snížení vlastního kapitálu nejsou speciálně 

upraveny v zákoně o daních z příjmů, a proto je nutné daný náklad posuzovat podle 

                                                 

119 Např. úroky z úvěru na pořízení nemovitosti od fyzické osoby, pro níž je příjem z prodeje nemovitosti, 
po splnění časového testu podle § 4 zákona o daních z příjmů osvobozen, by byly daňově neuznatelné. 
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§ 24 odst. 1 citovaného zákona. Dále se však již argumentace Ministerstva financí a 

Komory daňových poradců rozcházejí. 

Ministerstvo financí trvá na tom, že v daném případě se nejedná o výdaj na 

dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů toho poplatníka, kterému je úvěr 

poskytován, nýbrž že se jedná o výdaj, který souvisí se zdanitelným příjmem 

společníka, jemuž bude vyplácen. Vzhledem k tomu, že tyto úvěry a půjčky nejsou 

určeny k použití v souvislosti s předmětem činnosti poplatníka, naopak tento výdaj 

souvisí s držbou podílu společníků, měl by být posuzován analogicky, jako jsou 

posuzována plnění ve prospěch vlastního kapitálu, tj. jako daňově neuznatelný výdaj.  

Aby byl náklad daňově uznatelný, muselo by se jednat o náklad, který byl 

daňovým poplatníkem vynaložen právě na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 

příjmů. Mezi výdajem a příjmem by tedy musela existovat příčinná souvislost. Takový 

výdaj by pak musel mít přímou a bezprostřední vazbu na další podnikatelskou činnost 

poplatníka. 

Vazba mezi zdanitelnými příjmy a úrokovými náklady nedosahuje dle 

Ministerstva financí intenzity konkrétní věcné souvislosti, jež je nutná pro založení 

daňově uznatelných nákladů. Rozhodnutí o výplatě dividendy, pokud jde o právem 

aprobovanou výplatu, navíc ani nespadá do sféry podnikatelské činnosti daňového 

subjektu, jak je definována v § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v 

platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), ale spadá více do sféry jeho činnosti jako 

korporátní osoby. Úroky z úvěrů a půjček z titulu snížení vlastního kapitálu jsou tedy 

neuznatelné z důvodu, že neslouží k dosažení zdanitelných příjmů, neboť výplata podílů 

na zisku neslouží k dosažení příjmů. 

Ministerstvo financí ve svém stanovisku jen na okraj poznamenalo, že námitka, 

že zatímco u jednoho poplatníka může být takto uskutečněný výdaj daňově uznatelný a 

u jiného nikoliv, neobstojí, a že ani tvrzená svoboda financování nenachází oporu v 

právním řádu České republiky. 
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Závěr 

Plně se ztotožňuji se stanoviskem zástupců Komory daňových poradců. Ve svém 

podání zcela zřetelně objasnili nelogičnost postupu, kdy by daňová uznatelnost výdaje 

jednoho poplatníka měla být posuzována dle souvislosti se zdanitelným příjmem 

daňového poplatníka, jemuž je plněno. 

Daňová správa nemůže daňové poplatníky nutit, aby si při každém plnění 

závazku zjišťovali, zda bude pro příjemce tohoto plnění tento příjem zdanitelný či 

nikoli. V řadě případů je to i fakticky nemožné. Není povinností příjemce plnění 

seznamovat druhou stranu s jeho majetkovými poměry, ani mu předkládat svá daňová 

přiznání k dani z příjmů a daňový poplatník nemá obvykle žádnou jinou možnost, jak 

zjistit, zda nakonec jím poskytnuté plnění zdanitelným příjmem bylo nebo ne.  

Pakliže by daňová správa umožňovala daňovou uznatelnost výdajů jednoho 

daňového subjektu pouze za předpokladu, že by byly zdrojem zdanitelného příjmu 

druhého daňového subjektu, jednalo by se o porušení principu právní jistoty. Dle 

ustanovení čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky nikdo 

nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Pokud žádný ze zákonů České republiky 

neukládá daňovému poplatníkovi, aby zjišťoval, zda plnění, které poskytne druhé 

straně, bude zdanitelným příjmem, je dle mého názoru navrhovaný postup Ministerstva 

financí protiústavní. 

Ministerstvo financí se ve svém stanovisku omezilo na řadu pouhých 

konstatování bez jakéhokoli řádného odůvodnění. Není mi tak jasné, z jakého důvodu se 

Ministerstvo financí domnívá, že neobstojí námitka daňových poradců, že může nastat 

situace, kdy shodný výdaj u některých daňových poplatníků daňově uznatelným bude a 

u jiných nikoliv. Ve stanovisku zástupců Komory daňových poradců bylo nastíněno 

několik příkladů, kdy k takové situaci může dojít a bylo by tedy více než vhodné se 

s takovou námitkou vypořádat. 

Naprosto nepochopitelný je pro mne i argument Ministerstva financí, že svoboda 

financování nenachází oporu v právním řádu České republiky. Vzhledem k tomu, že se 

Ministerstvo omezilo na pouhé konstatování tohoto faktu, mohu si jen domýšlet, čemu 
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má tento argument sloužit. Domnívám se, že tím Ministerstvo chtělo naznačit, že 

argumentace zástupců Komory daňových poradců zásadou svobody financování, jak je 

chápána například ve Spolkové republice Německo, není použitelná pro Českou 

republiku. 

Je pravdou, že tato zásada v právním řádu České republiky není výslovně 

označena. Nicméně, pokud se budeme zabývat podstatou svobody financování, není jí 

myšleno nic jiného, než že se každý daňový poplatník může zcela svobodně 

rozhodnout, zda bude své podnikání financovat z vlastních zdrojů či za použití zdrojů 

cizích.120 Dle ustanovení čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny 

základních práv a svobod, může každý činit, co není zákonem zakázáno. Vzhledem 

k tomu, že právní řád České republiky až na několik výjimek121 neupravuje poměr 

vlastního a cizího kapitálu používaného ke krytí aktiv společnosti, je ústavním právem 

každého poplatníka rozhodnout, do jaké míry bude používat vlastních a cizích zdrojů. 

Argument Ministerstva financí mi proto připadá poněkud bezpředmětný. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. března 2010, č.j. 5 Afs 25/2009-98 

V tomto případě se Nejvyšší správní soud zabýval kasační stížností podanou 

společností OKD, a.s. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Skutková podstata 

spočívala v tom, že společnost OKD, a.s. uzavřela smlouvu o úvěru, na jejímž základě 

přijala úvěr k financování úhrady závazku na výplatu dividend a dalších složek 

vlastního jmění svým akcionářům. Úroky, jež společnost zaplatila v souvislosti s tímto 

úvěrem, pak společnost uplatnila jako daňově uznatelné náklady v dodatečném 

daňovém přiznání. Finanční úřad Ostrava I společnosti dodatečně vyměřil daň z příjmů 

právnických osob v nulové výši, tj. potvrdil daňovou povinnost přiznanou společností 

v řádném daňovém přiznání. 

                                                 

120 Srov. např. argumentaci Spolkového finančního dvora (05.02.1992 – IR 127/90), jak je uvedena 
v Přílohách č. 2 a 3 Příspěvku č. 107/01.03.06 projednaného na Koordinačním výboru Komory daňových 
poradců a Ministerstva financí. 
121 Srov. § 25 odst. 1 písm. zk), písm. w). Česká republika. Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb. ze 
dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů. In Sbírka zákonů. 1992, 117, s. 3473-3491. Dostupný také z 
WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/sb117-92.pdf>.  
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Nejvyšší správní soud se v tomto rozsudku zabýval zejména kasační námitkou 

společnosti OKD, a.s., dle které bylo rozhodnutí krajského soudu nezákonné z důvodu 

nesprávného posouzení právní otázky spočívající ve výkladu ustanovení § 24 odst. 1 

zákona o daních z příjmů, pokud jde o daňovou uznatelnost nákladů vynaložených 

akciovou společností na získání úvěru na výplatu dividend akcionářům. Této námitce 

Nejvyšší správní soud přisvědčil. 

Ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů stanoví, že „výdaje vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně 

odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené citovaným zákonem 

a zvláštními předpisy.122“ Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů je pak 

„základem daně rozdíl, o který příjmy … převyšují výdaje, a to při respektování věcné a 

časové souvislosti v daném zdaňovacím období.123“ 

Zákon o daních z příjmů blíže nedefinuje výdaje vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Ustanovení § 24 odst. 2 a § 25 odst. 1 téhož 

zákona podávají pouze demonstrativní výčet uznatelných resp. neuznatelných nákladů. 

Proto je nutné, aby náklady, které nespadají do žádného z obou řečených ustanovení, 

splňovaly podmínky obecné daňové uznatelnosti dle ustanovení § 24 odst. 1 zákona. 

Nejvyšší správní soud se zabýval též otázkou výkladu ustanovení § 24 odst. 1 

zákona o daních z příjmů v souvislosti s ustanovením § 23 odst. 1 téhož zákona. 

Ve svém rozhodnutí odkázal na řadu svých dřívějších rozhodnutí, které se tímto 

vztahem zabývaly,124 a proto bylo jeho odůvodnění v této otázce poměrně stručné. 

Z ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů nelze dovodit, že se 

vynaložené výdaje poplatníka musí vždy reálně projevit v jeho příjmech, tedy že by 

                                                 

122 Srov. § 24 odst. 1. Česká republika. Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 
1992 o daních z příjmů. In Sbírka zákonů. 1992, 117, s. 3473-3491. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/sb117-92.pdf>. 

123 Srov. § 23 odst. 1. Tamtéž. 
124 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 Afs 44/2003-73 ze dne 1.4.2004 a rozsudek 
Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 132/2008-82 ze dne 19.2.2009. Dostupné z WWW: 
www.nssoud.cz. 
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mezi výdaji a příjmy existoval vztah jakési přímé úměry. Nicméně i přesto se musí 

jednat o výdaje za tímto účelem vynaložené. Respektování věcné a časové souvislosti 

příjmů a výdajů dle ustanovení § 23 odst. 1 citovaného zákona proto znamená, že mezi 

nimi musí existovat přímý a bezprostřední vztah. Pokud by mezi nimi takový vztah 

existovat nemusel, mohlo by to vést k simulovaným právním úkonům činěným pouze za 

účelem snížení daňové povinnosti subjektů. 

Bezprostřední souvislostí příjmů a výdajů se rozumí, že by bez vynaložení 

takových nákladů subjekt nezískal, nebo ani neměl šanci získat očekávané příjmy. 

Takové výdaje musí také souviset s činností subjektu a musí být přiměřené 

k očekávaným příjmům. 

V daném případě je tedy nutno zvážit, zda úroky, které vzešly z úvěru přijatého 

na financování výplaty dividendy akcionářům, souvisejí s podnikatelskou činností 

společnosti OKD, a.s. a jsou tedy daňově uznatelnými náklady.  

Jedním ze základních atributů podnikání je dle ustanovení § 2 odst. 1 

obchodního zákoníku tvorba zisku. U akciové společnosti se zisk rozděluje mezi 

akcionáře formou dividendy, na kterou má po rozdělení zisku valnou hromadou každý 

akcionář ze zákona právo.125 Dividenda však nemusí být splatná okamžitě.126 Mezi 

okamžikem vzniku zisku a okamžikem vyplacení dividendy může být i značná 

prodleva. Zákon však nestanoví, jak má akciová společnost se ziskem nakládat, dokud 

není o jeho určení rozhodnuto valnou hromadou. Společnost není povinna držet likvidní 

rezervy po dobu i několika měsíců pro případ, že by bylo rozhodnuto o rozdělení zisku 

mezi akcionáře. 

Zisk je tedy možné použít k dalšímu financování provozu společnosti a 

generování dalších zdanitelných příjmů. Jaké zdroje budou užity k výplatě dividendy, je 

tak na výlučném rozhodnutí vedení akciové společnosti. To se může rozhodnout i pro 

financování ze zdrojů cizích, tedy například z úvěru, neboť to z ekonomického hlediska 

                                                 

125 Srov. § 178 odst. 1, Česká republika. Zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodní 
zákoník. In Sbírka zákonů. 1991, 98, s. 2474-2565. Dostupný také z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1991/sb098-91.pdf>. 
126 Srov. § 155 odst. 1, Tamtéž. 
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může být pro společnost výhodnější. Pro posouzení daňové uznatelnosti úroku 

vzniklého z takového úvěru na financování výplaty dividendy je pak nezbytné 

posuzovat skutečnou ekonomickou podstatu právních vztahů, s nimiž takové výdaje 

souvisejí. 

Úroky související s úvěrem na výplatu podílů na zisku mají proto bezprostřední 

vazbu na očekávané zdanitelné příjmy, neboť umožňují společnosti použít volné 

finanční prostředky k investičním či provozním výdajům vedoucím k dosažení, zajištění 

či udržení zdanitelných příjmů, nebo alespoň zabránit omezení dosavadních příjmů. 

Nejvyšší správní soud dále zdůvodnil, proč mají náklady na výplatu dividendy 

bezprostřední souvislost s podnikáním akciové společnosti. Dosažení a rozdělení zisku 

je dle ustanovení § 155 odst. 1 obchodního zákoníku jedním ze základních práv 

akcionáře. Dosažení zisku plní u akcionářů také hlavní motivační funkci. Bez vyhlídky 

na rozdělení zisku by akcionáři nevkládali své zdroje do společnosti, a ta by tak 

nemohla vykonávat svou podnikatelskou činnost. Ačkoli při výplatě podílu na zisku 

dochází ke spotřebování zisku, není tím přerušena bezprostřední souvislost výplaty 

dividend s podnikatelskou činností akciové společnosti. 

Co se týče argumentace krajského soudu, že je nelogické, aby byl výdaj na 

financování daňově neuznatelné výplaty podílů na zisku daňově uznatelný, Nejvyšší 

správní soud se s ní neztotožňuje. Naopak sdílí názor společnosti OKD, a.s., že 

smyslem vyloučení výplaty podílů na zisku dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona 

o daních z příjmů je udržení existence samotné daně z příjmů právnických osob. Pakliže 

by takový výdaj byl daňově uznatelný, společnost by se mohla vyhnout daňové 

povinnosti tím, že by veškerý svůj zisk rozdělila mezi akcionáře. 

V tomto rozsudku se Nejvyšší správní soud zabýval i porovnáním 

s rozhodnutími zahraničních správních soudů. Za nejpřiléhavější označil rozhodnutí 

Vojvodského správního soudu ve Varšavě, neboť polská úprava daňové uznatelnosti je 

velmi blízká znění našeho ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Tento soud 

dovodil, že „vyplácení dividendy způsobuje odčerpávání finančních prostředků 

určených k podnikání a – pro zajištění dostatečného množství prostředků – je nutné je 

získat z jiných zdrojů, např. z bankovního úvěru poskytnutého k podnikání. Vynaložené 
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výdaje na získání a správu úvěru, využitého k vyplacení dividendy, je třeba považovat za 

náklady na získání příjmu.127“ 

Závěr 

Nejvyšší správní soud se ztotožnil ve svém rozhodnutí se stanoviskem 

vyjádřeném v příspěvku č. 107/01.03.06 Koordinačního výboru Komory daňových 

poradců a Ministerstva financí v tom, že v případě uznatelnosti úroků z úvěrů čerpaných 

na financování výplaty dividendy akcionářům, je nutné postupovat v souladu 

s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. 

Dále Nejvyšší správní soud argumentoval vesměs v souladu se stanoviskem 

zástupců Komory daňových poradců, ačkoli se na výše uvedený příspěvek ve svém 

rozhodnutí nikde přímo neodvolává. Dá se však předpokládat, že z tohoto příspěvku 

vycházela společnost OKD, a.s. při psaní kasační stížnosti a některá stanoviska zástupců 

Komory daňových poradců tak převzala. 

Nejvyšší správní soud souhlasí zejména s tím, že je výlučně věcí daňového 

subjektu, aby zvážil, z jakých zdrojů bude financovat provoz společnosti, tedy i výplatu 

dividendy akcionářům společnosti. Nejvyšší správní soud také předkládá příklad dvou 

společností, kdy jedna financuje svůj provoz z úvěru a druhá z vlastních zdrojů. 

I v druhém případě dojde postupem času k čerpání úvěru proto, aby společnost 

v okamžiku, kdy musí vyplatit dividendy svým akcionářům, nemusela omezovat své 

podnikatelské aktivity a neohrozila tím své očekávané příjmy. Není proto důvod, aby 

byl činěn rozdíl mezi dvěma takovými společnostmi, který by daňově znevýhodňoval 

druhou jmenovanou společnost. 

V otázce užití zahraniční judikatury Nejvyšší správní soud upozorňuje, že řešení 

nastíněná v zahraničních rozhodnutích nemusí být použitelná v rámci České republiky 

z důvodu jiné právní úpravy v jednotlivých zemích. Nicméně poukazuje zejména na 

polské rozsudky ve věci daňové uznatelnosti nákladů na financování výplaty dividendy. 

Dle názoru Ministerstva financí se názor polských správních soudů ztotožňuje 

                                                 

127 Srov. Rozsudek Vojvodského správního soudu ve Varšavě ze dne 13. 7. 2007, 
sp. zn. III Sa/Wa 382/2007 . Dostupný z WWW: http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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s názorem Ministerstva financí v tom, že úroky z úvěru čerpaného na financování 

výplaty dividendy nejsou uznatelné, neboť uznatelné jsou pouze náklady vynaložené na 

zdanitelné příjmy. Nejvyšší správní soud však v odkazu na konkrétní judikaturu 

polských správních soudů dokázal, že v tomto konkrétním případě takové výdaje 

daňově uznatelné jsou. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí pouze odkázalo na 

jím provedenou rešerši, bez dalšího objasnění, o co se tato rešerše opírá, zatímco 

Nejvyšší správní soud odkázal hned na dva judikáty týkající se dané problematiky, 

nezbývá mi než uzavřít, že argumentace Nejvyššího správního soudu vyznívá mnohem 

přesvědčivěji než argumentace Ministerstva financí, potažmo české daňové správy. 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá analýzou rozhodovací činnosti Nejvyššího 

správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob a předkládá jak 

kvantitativní tak kvalitativní analýzu rozsudků Nejvyššího správního soudu ve věcech 

daně z příjmů právnických osob. 

Při provádění statistického mapování rozhodovací činnosti Nejvyššího správního 

soudu v této oblasti jsem dospěla k několika zajímavým závěrům. Zaprvé mne 

překvapilo, že z celkového počtu 20.526 rozhodnutí, která Nejvyšší správní soud vydal 

mezi lety 2003 až 2009, se jich pouze 338 týkalo daně z příjmů právnických osob. Je 

pravda, že jsem se ve své analýze zabývala pouze judikáty, které se touto daní zabývaly 

meritorně. Nejedná se tedy o kompletní výčet všech judikátů, ve kterých figurovalo 

vyměření daně z příjmů právnických osob. Vzhledem k zaměření tématu a rozsahu této 

práce jsem totiž nepovažovala za vhodné zabývat se i problematikou, která se daně 

z příjmů právnických osob dotýká okrajově a souvisí spíše s daňovým řízením. 

Dalším zajímavým závěrem této analýzy je velmi nízký počet rozhodnutí 

Nejvyššího správní soudu ve formě usnesení. Dle mého názoru to svědčí o tom, že 

povinné právní zastoupení v řízení před Nejvyšším správním soudem není naškodu.  

Co se týče mé premisy nastíněné v úvodu, že Nejvyšší správní soud vyhoví 

výrazně menšímu počtu kasačních stížností podaných daňovými poplatníky než 

finančními ředitelstvími, musím konstatovat, že tomu tak ve skutečnosti není. 

Domnívala jsem se, že kasační stížnosti podané finančními ředitelstvími budou 

kvalitněji připraveny a budou proto mít i větší úspěšnost. Jak se však ukázalo, zatímco 

úspěšnost kasačních stížností podaných daňovými poplatníky se za posledních několik 

let pohybuje okolo hranice 40% a je relativně konstantní, úspěšnost kasačních stížností 

podaných finančními ředitelstvími rok od roku klesá. 

Můj předpoklad, že počet kasačních stížností, kterým bude vyhověno obecně, 

bude nižší než počet těch zamítnutých, byl sice v rámci analýzy potvrzen, nicméně tento 

závěr také nebyl tak jednoznačný, jak jsem se domnívala. Počet kladně vyřízených 
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kasačních stížností totiž až na výjimku v roce 2009 neustále stoupá. Naopak počet 

zamítnutých kasačních stížností značně kolísá. 

Celkem příjemně mne oproti očekávání překvapila délka řízení před Nejvyšším 

správním soudem. Soudní průtahy jsou v České republice bohužel již téměř tradicí. 

Ačkoli délka řízení před Nejvyšším správním soudem ještě zdaleka není optimální, je 

třeba uznat, že za poslední dva roky došlo k výraznému posunu. Zatímco v roce 2007 

trvalo řízení průměrně 513 dní, v roce 2009 se délka řízení snížila na průměrných 367 

dní. Jde o posun veskrze příznivý a nezbývá než doufat, že tento trend bude 

v následujících letech pokračovat. 

Při provádění kvalitativní analýzy rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve 

věcech daně z příjmů právnických osob jsem se chtěla zaměřit na rozhodnutí 

rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Za celou dobu existence Nejvyššího 

správního soudu však bylo ve věci daně z příjmů právnických osob vydáno jen jedno 

jediné rozhodnutí rozšířeného senátu. Ačkoli to příliš neprospělo mému záměru 

porovnávat v této práci taková rozhodnutí, jedná se o vesměs pozitivní fakt. Plyne z něj 

totiž, že argumentace Nejvyššího správního soudu je téměř konstantní a že je možné se 

na právní názor jednou vyslovený Nejvyšším správním soudem spolehnout. 

Za vhodné rozšíření této diplomové práce bych považovala porovnání údajů 

získaných z analýzy provedené v této práci s údaji z obdobné analýzy rozhodnutí ve 

věcech daně z příjmů fyzických osob. Bylo by jistě zajímavé sledovat, zda se například 

jednotlivé statistiky podobají nebo naopak, zda jsou zcela odlišné. Vzhledem k rozsahu 

a zaměření této práce však takové rozšíření bohužel nebylo možné. 
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Příloha č. 1 – Struktura Nejvyššího správního soudu 
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Příloha č. 2 – Počty podaných a vyřízených kasačních 

stížností, rozdělení dle stěžovatelů 

 

Podané kasační stížnosti dle jednotlivých let 

 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkový součet 
Rozhodnuto 
Krajským 
soudem 3 32 47 77 48 63 57 11 338 

 

Podané kasační stížnosti dle stěžovatele 

Stěžovatel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkový součet 
Finanční 
ředitelství 0 3 12 15 10 9 19 4 72 
Ministerstvo 
financí 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Poplatník 2 29 35 62 38 54 38 7 265 

Celkový součet 3 32 47 77 48 63 57 11 338 

 

Vyřízené kasační stížnosti dle jednotlivých let a dle stěžovatele 

Stěžovatel Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Celkový 
součet 

 0 2 8 9 18 17 18 72 Finanční 
ředitelství 

Počet KS 
0,0% 16,7% 16,7% 18,8% 19,8% 22,7% 28,6% 21,3% 

1  0  0 0   0  0  0 1 Ministerstvo 
Financí 

Počet KS 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

 0 10 40 39 73 58 45 265 Poplatník 
 

Počet KS 
0,0% 83,3% 83,3% 81,3% 80,2% 77,3% 71,4% 78,4% 

Celkem kasačních stížností 1 12 48 48 91 75 63 338 
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Příloha č. 3 – Počet rozsudků a usnesení Nejvyššího správního 

soudu 

 

Počet rozsudků a usnesení Nejvyššího správního soudu 

Typ rozhodnutí 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Celkový 
součet 

0 12 44 47 87 68 60 318 
Rozsudek 

0,0% 100,0% 91,7% 97,9% 95,6% 90,7% 95,2% 94,1% 

1 0 4 1 4 7 3 20 
Usnesení 

100,0% 0,0% 8,3% 2,1% 4,4% 9,3% 4,8% 5,9% 
Celkem 1 12 48 48 91 75 63 338 
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Příloha č. 4 – Počet kasačních stížností rozhodnutých ve 

prospěch finančního ředitelství resp. daňového poplatníka 

 

Počet kasačních stížností rozhodnutých ve prospěch stěžovatele 

 

Procentuelní úspěšnost kasačních stížností podaných poplatníkem / finančním 

ředitelstvím 

Stěžovatel Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Celkový 
součet 

5 10 18 23 26 18 100 
Poplatník vyhověno 

50,0% 25,0% 46,2% 31,5% 44,8% 40,0% 37,7% 

2 5 4 8 9 5 33 Finanční 
ředitelství 

vyhověno 
100,0% 62,5% 44,4% 44,4% 52,9% 27,8% 45,8% 

 

Výsledek Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkový součet 

Počet 0 7 15 22 31 35 23 133 
Vyhověno 

% 0,0% 58,3% 31,3% 45,8% 34,1% 46,7% 36,5% 39,3% 

Počet 1 5 33 26 60 38 39 202 
Zamítnuto 

% 100,0% 41,7% 68,8% 54,2% 65,9% 50,7% 61,9% 59,8% 

Počet 0 0 0 0 0 0 1 1 Postoupeno 
rozšířenému 
senátu % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,3% 

Počet 0 0 0 0 0 2 0 2 
Zastaveno 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,6% 
Celkem Počet   1 12 48 48 91 75 63 338 
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Příloha č. 5 – Průměrná délka řízení před Nejvyšším 

správním soudem 

 

Průměrná délka řízení před Nejvyšším správním soudem dle jednotlivých let 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Celkový 
průměr 

Průměr 210 447 493 554 533 388 371 464 

Medián 210 424 505 522 513 301 367 421 

 

 Nejkratší a nejdelší délka řízení před Nejvyšším správním soudem v jednotlivých 

letech 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nejkratší 210 198 208 174 119 107 113 

Nejdelší 210 952 835 1282 1382 1276 792 
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Abstrakt 

Analýza rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z 

příjmů právnických osob 

 Cílem této diplomové práce je komplexní analýza rozhodovací činnosti 

Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z příjmu právnických osob. Tato daň se 

dotýká každé právnické osoby a její správné určení má významný dopad na budoucnost 

takové osoby. Vzhledem k tomu, že právní úprava daní v České republice je poměrně 

komplikovaná, dochází při jejím výkladu často k chybám. Pokud tyto chyby nejsou 

napraveny ještě v řízení před správním orgánem, nezbývá než se obrátit na správní 

soud. Nejvyšší správní soud je poslední instancí, na kterou se lze v rámci správního 

soudnictví obrátit. Je proto důležité, aby Nejvyšší správní soud rozhodoval 

předvídatelně a bez zbytečných průtahů. 

 Práce se skládá z úvodu, tří kapitol, závěru, příloh a seznamu použité literatury. 

V úvodu autorka stručně seznamuje čtenáře s problematikou rozhodovací 

činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob a 

nastiňuje důvody, proč si vybrala dané téma a jakých cílů by v práci měla dosáhnout.  

První kapitola se zabývá obecným úvodem do historie a fungování Nejvyššího 

správního soudu od poloviny 19. století do současnosti. Dále je v ní rozvedena současná 

funkce Nejvyššího správního soudu. 

 Druhá kapitola je věnována kvantitativní analýze rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob. Ta spočívá ve statistickém 

zmapování rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v letech 2003 až 2009 a vyvození 

příslušných závěrů z těchto statistik. 

 Ve třetí kapitole provádí autorka kvalitativní analýzu rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu. Ta spočívá jednak v porovnání rozhodnutí rozšířeného senátu 

s rozhodnutím v podobné věci, které mu předcházelo. V druhé části této kapitoly je 

nastíněna argumentační praxe Nejvyššího správního soudu, co se týče problematiky 
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daňové uznatelnosti výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 

příjmů právnických osob. 

 V závěru autorka shrnuje zpracované téma a nastiňuje, jak by tato práce mohla 

být v budoucnu rozšířena. 
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Abstract 

Analysis of the decision-making of the Supreme Administrative Court in the 

matters of corporate income tax 

The aim of this thesis is a comprehensive analysis of the decision-making of the 

Supreme Administrative Court in the matters of corporate income tax. This tax is 

applied to every legal entity and its correct calculation has a significant impact on the 

future of such entities. Because the tax legislation in the Czech Republic is quite 

complicated, there are often mistakes in its interpretation. If these mistakes are not 

corrected during the proceedings before an administrative body, there is no other option 

than to turn to an administrative court. The Supreme Administrative Court is the last 

instance to which one can apply within the administrative justice system. It is therefore 

important that the Supreme Administrative Court ruled predictably, and without any 

unnecessary delay. 

The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, appendices and 

bibliography. 

In the introduction, the author briefly introduces the reader to the issue of the 

decision-making of the Supreme Administrative Court in the matters of corporate 

income tax and outlines the reasons why she chose the topic and the goals that should 

be achieved in this thesis. 

The first chapter deals with a general introduction to the history and functioning 

of the Supreme Administrative Court from the 19th century to the present. It also 

elaborates on the current function of the Supreme Administrative Court. 

The second chapter is devoted to a quantitative analysis of the Supreme 

Administrative Court decision-making in the matters of the corporate income tax. The 

analysis is based on statistical mapping of the decisions of the Supreme Administrative 

Court in the period from 2003 to 2009 and is drawing relevant conclusions from these 

statistics. 
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In the third chapter, the author carries out a qualitative analysis of the decisions 

of the Supreme Administrative Court. The analysis lies in comparing a decision of the 

extended senate with a decision of a regular senate in cases with similar background. 

The second part of this chapter outlines the argumentative practice of the Supreme 

Administrative Court with regard to the issue of the tax deductibility of expenses 

incurred in generating, securing and maintaining taxable corporate income. 

In the conclusion, the author summarizes the topic and foreshadows how this 

thesis could be extended in the future. 
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