


Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Tomáš Sejkora

INSTITUT RUČENÍ 

ZA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Katedra: Finančního práva a finanční vědy

Datum vypracování práce: únor 2014



„Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu.“

V Praze dne………… Podpis………………



Tímto bych rád srdečně poděkoval vedoucímu diplomové práce 
JUDr. Michaelu Kohajdovi, Ph.D. za nespočet hodin strávených pomocí, konzultací a 
poskytování cenných rad nejen při zpracování této diplomové práce.



Obsah

Seznam použitých zkratek ............................................................................................- 7 -

1. Úvod..........................................................................................................................- 8 -

2. Povaha ručení v daňové legislativě.........................................................................- 10 -

2.1 Subrogační regres jako jeden z problémů přejmutí občanskoprávních závěrů 

v daňovém řízení.....................................................................................................- 13 -

2.2 Povaha regresu daňového ručitele ....................................................................- 13 -

2.3 K institutu bezdůvodného obohacení................................................................- 15 -

2.4 Plní ručitel za někoho jiného?...........................................................................- 17 -

2.5 Regres ručitele ve světle nového občanského zákoníku...................................- 18 -

3. Právní úprava ručení dle daňového řádu.................................................................- 19 -

3.1 Postavení ručitele při správě daní .....................................................................- 23 -

4. Jednotlivé typy zákonného ručení podle zákona o dani z přidané hodnoty............- 28 -

4.1 Ručení příjemce, který věděl, nebo vědět měl a mohl, že daňová povinnost 

nebude splněna........................................................................................................- 28 -

4.2 Ručení při úhradě za plnění na účet vedený mimo tuzemsko...........................- 33 -

4.3 Ručení příjemce zdanitelného plnění při zjevně odchylném ocenění plnění....- 35 -

4.4 Ručení při platbě na účet nezveřejněný správcem daně ...................................- 36 -

4.5 Ručení za nespolehlivého plátce.......................................................................- 39 -

4.5.1 Rozhodnutí o přidělení statusu nespolehlivého plátce a změna takového 

statusu .................................................................................................................- 40 -

4.5.2 Rozhodnutí o změně statusu nespolehlivého plátce ..................................- 44 -

4.5.4 Ručení za nespolehlivého plátce................................................................- 45 -

4.6 Ručení při přijetí plnění od neregistrovaného distributora pohonných hmot ...- 46 -

4.7 Ručení oprávněného příjemce ..........................................................................- 47 -

4.7.1 Oprávněný příjemce...................................................................................- 48 -

4.7.2 Ručení oprávněného příjemce ...................................................................- 49 -

5. Unijní úprava ručení za daň z přidané hodnoty ......................................................- 51 -

5.1 Stížnost Komisi pro porušení unijního práva ...................................................- 54 -

6. Vybrané otázky související s ručením dle zákona o dani z přidané hodnoty .........- 59 -

6.1 Zvláštní způsob zajištění daně ..........................................................................- 59 -



6.2 Reflexe ručení a zvláštního způsobu zajištění daně do smluvních závazků.....- 60 -

6.3 Úhrada za plnění prostřednictvím notářské či advokátní úschovy ...................- 62 -

6.4 Ručení při platbě na nezveřejněný účet při exekučním či insolvenčním řízením na 

majetek poskytovatele plnění..................................................................................- 63 -

7. Závěr .......................................................................................................................- 65 -

Přehled použité literatury a pramenů ..........................................................................- 67 -

Knižní literatura ......................................................................................................- 67 -

Časopisecká literatura .............................................................................................- 68 -

Elektronické zdroje .................................................................................................- 68 -

Legislativa...............................................................................................................- 70 -

Judikatura................................................................................................................- 71 -

Institute of Several and Joint Liability for Value Added Tax.....................................- 73 -

Resumé....................................................................................................................- 73 -



Seznam použitých zkratek

DPH – daň z přidané hodnoty

DŘ – zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

EU – Evropská unie

GFŘ – Generální finanční ředitelství

Komise – Komise Evropské unie

NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NS – Nejvyšší soud České republiky

NS SSR – Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky

NSS – Nejvyšší správní soud České republiky

ObchZ – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

SDEU – Soudní dvůr Evropské unie

SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie

SŘ – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

ÚS – Ústavní soud České republiky

ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

ZOK – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

ZoSD – zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
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1. Úvod

Důvodem pro výběr tohoto tématu diplomové práce byl zájem o způsoby 

zabezpečení úhrady DPH, jakožto objemově nejdůležitější příjmové složky státního 

rozpočtu, prostřednictvím zajišťovacích institutů, jejichž právní úprava v daňovém 

právu bývá často inspirována úpravou soukromoprávní. Obsah diplomové práce je 

zaměřen na aspekty ručení za nezaplacenou DPH, které je zásadním zajišťovacím 

institutem DPH. Důvodem pro toto rozhodnutí byla i skutečnost, že mimo institut ručení 

ZoDPH obsahuje jen zvláštní právní úpravu zajišťovacího příkazu jako druhého 

zajišťovacího instrumentu, u něhož stanovuje oproti obecné úpravě obsažené v DŘ 

toliko předběžnou vykonatelnost při hrozbě prodlení úhrady částky stanovené 

zajišťovacím příkazem.  

Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní analýza institutu ručení za 

nezaplacenou DPH dle ZoDPH. Za tímto účelem je v práci nejprve vymezen vztah 

ručení při správě daní a soukromoprávní úpravy ručení a analyzováno ručení dle DŘ. 

Dalším cílem je zhodnocení souladu české právní úpravy ručení za nezaplacenou DPH 

s unijní úpravou, a to jednak z důvodu, že česká právní úprava nutně z unijní úpravy 

vychází, ale dále i s ohledem na podanou stížnost Komisi pro porušení unijního práva 

Českou republikou O. Lichnovským. Dalším cílem je pak využití takto získaných 

poznatků k zodpovězení vybraných praktických otázek týkajících se dopadů ručení dle 

ZoDPH do soukromoprávních vztahů, zejména se zaměřením, jak dopady tohoto 

zákonného typu ručení právně upravit mezi obchodními partnery.

Ke zpracování vlastního textu se v diplomové práci zaměřuji především na 

metody kvalitativního výzkumu, z nichž jsou využívány obecné vědecké metody 

logické, zejména analýza studované problematiky a deduktivní vyvozování závěrů. 

Z ostatních obecných vědeckých metod je pak užita metoda komparativní spočívající 

v posouzení souladu české právní úpravy ručení dle ZoDPH s unijním právem, 

a metoda deskriptivní, prostřednictvím níž jsou zdůrazněny jednotlivé podmínky 

aplikace skutkových podstat ručení.

Samotné ručení za nezaplacenou DPH či ručením dle DŘ považuji v odborných 

kruzích za poměrně populární téma, proto nemohu konstatovat, že je nedostatek 

materiálů pro zpracování tématu diplomové práce. K této problematice je k dispozici 
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několik komentářů, ať již ZoDPH nebo DŘ, ale rovněž i článků v odborných 

periodicích. Avšak tato odborná literatura se instituty ručení dle DŘ a ZoDPH zabývá 

bez jejich vzájemné korelace, proto hlavní přínos této diplomové práce spočívá právě

v uceleném pohledu na zvolenou problematiku, do níž se promítají teoretické otázky 

ostatními autory často opomíjené. 

V první části diplomové práce, věnující se povaze ručení v daňovém řízení, je 

obsaženo kritické teoretické zamyšlení nad judikaturou NS a NSS, potvrzující teorii 

o jednotě právního řádu vedoucího k prolínání soukromoprávní úpravy ručení s úpravou 

veřejnoprávní, nýbrž i samotných doktrín veřejného a soukromého práva. Zejména je 

hodnocena soudní praxe přiznávání regresu daňovému ručiteli z důvodu plnění za 

jiného, dle OZ prostřednictvím institutu bezdůvodného obohacení, dle NOZ v budoucnu 

pravděpodobně prostřednictvím obecného práva na náhradu plnění, plní-li subjekt za 

jiného z důvodu ručení.

Následující část se zabývá obecnou úpravou ručení při správě daní, která se na 

ručení dle ZoDPH bude aplikovat v důsledku subsidiarity DŘ k jednotlivým zvláštním 

daňovým zákonům. Důležitost této části lze spatřovat zejména v analýze postavení 

daňového ručitele.

V další, hlavní části je pak již přikročeno ke stěžejnímu rozpracování 

problematiky ručení dle ZoDPH, systematicky uspořádané dle jednotlivých skutkových 

podstat. Tento úsek diplomové práce tak obsahuje rozbor institutů, jako je nespolehlivý 

plátce či oprávněný příjemce, bez jejichž vymezení by tato část nevyhovovala záměru

o ucelený pohled na věc.

Po analýze české právní úpravy ručení je hodnocen její soulad s úpravou unijní. 

Východiskem pro toto srovnání byla judikatura NSS a SDEU. Tato pasáž se rovněž 

zabývá výše uvedenou stížností Komisi pro porušení unijního práva.

Poslední část je věnována dopadům ručení za DPH do soukromého práva, 

zejména pak smluvních vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem zdanitelného plnění, 

ale i aspektům ve zvláštních civilních řízeních.
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2. Povaha ručení v daňové legislativě

Obecně lze ručení považovat za typický zajišťovací prostředek, o čemž vypovídá i 

zákonodárcovo zařazení tohoto institutu do IV. dílu Hlavy V. DŘ pod názvem 

„Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň“. Ručením se rozumí 

právní vztah mezi věřitelem a ručitelem obsahující závazek ručitele uspokojit 

pohledávku věřitele vůči dlužníkovi, pokud tento neuspokojí věřitele sám1, tzn., že 

ručení plní zajišťovací a uhrazovací funkci. Právní úpravu ručení v daňovém právu 

obsahuje primárně DŘ v ustanovení § 171 a násl. a jednotlivé zvláštní daňové zákony. 

Pro teoretické vymezení institutu ručení v daňovém řádu je nutné vyjít 

z předpokladu, že se jedná o právní institut obecný, zejména s ohledem na principy 

jednoty, racionality a vnitřní bezrozpornosti právního řádu. Dle těchto principů tvoří 

právní řád jednotný právní celek, který je následně diferencován na právo soukromé

a veřejné, a dále na jednotlivá právní odvětví a instituty, jejichž prvky však s ohledem 

na systémovou povahu právního řádu vstupují do určitých vzájemných funkčních vazeb. 

Z uvedeného vyplývá, že interpret určitého ustanovení právního řádu by se neměl toliko 

zaměřit pouze na toto ustanovení, ale nýbrž se snažit jej chápat jako součást jednotného 

právního řádu, jakožto logicky souladného významového celku. Proto právní řád, 

založený na výše jmenovaných principech, přináší imperativní požadavek stejného 

náhledu na srovnatelné právní instituty, bez ohledu na skutečnost, zda jsou právně 

upraveny v odlišných právních předpisech či dokonce právních odvětvích. Za 

respektování skutečnosti této skutečnosti tak nutně dochází i k prolínání odvětvových 

závěrů právní doktríny.2

Daňovému ručení je svou podstatou a cílem nejblíže příbuzné ručení dle celního 

zákona,3 jejichž podoba spočívá v účelu zajistit veřejnoprávní zájem na splnění

veřejnoprávních povinností (platby daně a cla) odlišnou osobou, namísto daňového či 

                                                
1 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer Česká republika, 2009, str. 122. ISBN: 978-80-7357-473-4.
2 Nález Ústavního soudu ze dne 5.12.2012, sp. zn. IV.ÚS 444/11, bod. 23 a 28.
3 DŘ a celní zákon lze považovat za právní předpisy odvětvově příbuzné.
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celního dlužníka. Oba právní předpisy však vycházejí z předobrazu institutu ručení 

občanského práva a občanskoprávní vědy.4

Opačný názor zastávalo Finanční ředitelství v Ostravě, jemuž dal za pravdu 

Krajský soud v Ostravě, který zdůraznil, že pro posouzení ručení v daňovém právu je 

nutné vycházet z veřejnoprávní úpravy ručení, kdy použití norem a závěrů právní vědy 

práva soukromého je zcela vyloučeno. Tento spor se stal předmětem řízení o kasační 

stížnosti před NSS, který navázal na zmiňovaný nález ÚS v předešlém odstavci. NSS 

v rozhodnutí o kasační stížnosti uvádí, že nelze setrvávat na striktním dělení institutů 

obsažených jak v normách veřejného práva, tak v normách práva soukromého. Samotný 

institut ručení se nevyskytuje pouze v právu daňovém, nýbrž je obecným institutem 

celého právního řádu, jenž je detailně rozpracován teorií a judikaturou soukromého 

práva. Nelze proto přisvědčit s ohledem na princip jednoty právního řádu deformaci 

tohoto institutu daňovým řádem a interpretací finančních orgánů, naopak je žádoucí, 

výkladem a používáním institutu ručení v souladu s jeho skutečnou povahou tyto 

deformace napravovat.5

Z uvedeného vyplývá, že i pro ručení v daňovém řádu jsou typické dva základní 

znaky, a to akcesorita a subsidiarita. Z akcesority ručení vyplývá, že se jedná 

o závazkový vztah vedlejší, existenčně závislý na hlavním závazku, což se projeví např. 

při zániku pohledávky, jež je ručením zajištěna, zaniknutím též ručitelského závazku.6

Ručitelský vztah dále nemůže vzniknout, pokud zajišťované rozhodnutí o vyměření 

daně doposud nenabylo právní moci, a to například v důsledku vadného doručení nebo 

sdělení daňovému subjektu.7 Na tomto znaku je také závislý rozsah ručitelského 

závazku, který je bezvýjimečně ovlivňován rozsahem závazku hlavního. Ručitel se 

proto nemůže stát povinným k plnění vyššího rozsahu, než je povinen samotný dlužník. 

Z akcesorické povahy také vyplývá oprávnění správce daně požadovat úhradu 

nezaplacené daně po ručiteli. Dle § 171 odst. 3 DŘ správce daně může vydat ručitelskou 

výzvu, pouze pokud nedoplatek nebyl uhrazen daňovým subjektem, a to až po 

bezvýsledném upomenutí daňového subjektu k úhradě nedoplatku. Ustanovení dále 

stanovuje povinnost správce daně nejprve nedoplatek na daňovém subjektu vymáhat. 

                                                
4 Srovnej rozsudek NSS ze dne 5.11.2009, sp. zn. 1 Afs 86/2009.
5 Rozsudek NSS ze dne 30.11.2006, sp. zn. 1 Afs 73/2006.
6 Ibid.
7 Rozsudek NSS ze dne 27.9.2007, sp. zn. 7 Afs 47/2007.
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Vymáhání po daňovém subjektu není podmínkou vydání ručitelské výzvy, je-li zřejmé, 

že takovéto vymáhání by bylo bezvýsledné. Z tohoto vyplývá, že správce daně musí 

před uplatněním ručení vyhodnotit možnosti vymáhat nedoplatek pomocí exekuce. 

Pakliže však správce daně k úkonům v exekučním řízení neučiní žádné úkony vůči 

daňovému subjektu, musí alespoň ze spisu vyplývat skutečnosti, proč správce daně 

k exekuci nepřistoupil.8 Teprve až po splnění této skutečnosti, je správce daně oprávněn 

vydat ručitelskou výzvu. 

Druhým znakem je subsidiarita povinnosti ručitele k plnění. Lze tedy konstatovat, 

že se ručitel nachází v postavení „náhradního dlužníka“ a jeho povinnost poskytnout 

plnění vzniká až poté, kdy byl k plnění správcem daně vyzván. 

Mezi největší odlišnosti veřejnoprávní a soukromoprávní úpravy ručení se jistě dá

zařadit vznik ručitelského závazku převážně na základě smluvního ujednání, ačkoliv 

v soukromoprávních normách nalezneme i zákonné ručení9. Tento rozdíl byl však 

smazán nahrazením zákona č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků, DŘ, který 

v ustanovení § 173 stanovuje oprávnění správce daně rozhodnout o přijetí ručení třetí 

osoby odlišné od daňového subjektu, na základě ručitelského prohlášení s úředně 

ověřeným podpisem. Přejmutí soukromoprávní koncepce do daňového práva je i patrné 

z dikce ustanovení § 171 odst. 1 DŘ, neboť toto ustanovení stanovuje povinnost ručitele 

uhradit nedoplatek na dani, přičemž nedoplatek se skládá jak z neuhrazené daně, u níž 

uplynula doba splatnosti, ale i neuhrazeného příslušenství k této dani.10 Tato zásada je 

však jednotlivými zvláštními zákony porušována, konkrétně ZoDPH výslovně 

stanovuje, že ručitel ručí pouze za daň, a proto, z důvodu speciality ZoDPH k DŘ, se 

obecná daňová úprava ručení na předmět ručení nevztáhne.  

Otázkou však zůstává, je možné vztáhnout na veřejnoprávní úpravu závěry 

občanskoprávní vědy bez výhrad?

                                                
8 MATYÁŠOVÁ, L., GROSSOVÁ, M. E. Daňový řád: s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou 
ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2011, str. 602. 
ISBN 978-808-7212-707.
9 Například ručení společníků obchodních společností a členů družstev.
10 Srovnej ustanovení § 153 odst. 1 DŘ.
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2.1 Subrogační regres jako jeden z problémů přejmutí 

občanskoprávních závěrů v daňovém řízení

Za vzorový příklad problémů spojených s přejmutím soukromoprávních závěrů do 

daňového práva považuji otázku subrogačního regresu ručitele. Je nutno podotknout, že 

pozitivně-právní úpravu regresu daňového ručitele nenalezneme v DŘ, natož 

v jednotlivých zvláštních daňových zákonech. Právní úpravu subrogačního regresu tedy 

nalezneme v právních předpisech soukromého práva. Analýza regresu bude tedy 

vycházet i z ustanovení § 550 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)11, 

a obecné právní úpravy regresu v NOZ. Ačkoliv tedy daňové zákony regres daňového 

ručitele neupravují, právní věda a rozhodovací praxe NS zastává názor, že daňovému 

ručiteli, který splatnou daň za daňový subjekt uhradil, náleží právo požadovat po 

daňovém subjektu náhradu za toto plnění poskytnuté správci daně12. Ačkoliv právní 

věda došla k tomuto závěru, v následující části diplomové práce se zabývám dvěma 

otázkami. První, zda-li daňovému ručiteli regres vůči daňovému dlužníkovi náleží, 

a druhou, pokud ano, tak jakou povahu tento subrogační regres má.

2.2 Povaha regresu daňového ručitele

Úvodem lze konstatovat, že odborná veřejnost při analýze akcesorické povahy 

ručení mezi skutečnosti svědčící o této povaze uvádí mimo jiné právo ručitele na 

regresní náhradu13. Nutno však podotknout, že se jedná o vztah implikační a tudíž nelze 

automaticky vyvodit závěr, že ačkoliv dle NSS daňové ručení akcesorickou povahu má, 

nutně musí být zachováno i právo ručitele na následný regres vůči daňovému subjektu. 

Odborná veřejnost pak považuje regres jako právo institutu ručení vlastní, ačkoliv tedy 

toto právo není ve vztahu k daňovému ručení positivně vymezeno14. 

                                                
11 Ač je tento zákon zrušený, došlo k převzetí tohoto ustanovení do nové právní úpravy, proto lze 
považovat závěry právní vědy týkající se tohoto ustanovení za stále platné.
12 BAXA, J., DRÁB, O., KANIOVÁ, L. a kol. Daňový řád: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2011, str. 1042. ISBN: 978-80-7357-564-9.
13 RADKOVA, M. Daňový ručitel po zániku dlužníka. Daňový expert [online]. 2008, roč. 2008, č. 1 [cit. 
2014-02-12]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d10091v12993-danovy-
rucitel-po-zaniku-dluznika/?search_query=$index=764.
14 KULKOVÁ, R. Ručení v daňovém řízení. Daně a právo v praxi [online]. 2008, roč. 1, č. 6 [cit. 2014-
02-12]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d2285v3028-ruceni-v-danovem-
rizeni/.
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Při objasnění, jestli je regres právním vztahem soukromoprávním, přestože je 

právní vztah mezi ručitelem a správcem daně, stejně jako vztah mezi správcem daně 

a daňovým subjektem, veřejnoprávní, je nutné vyjít z judikatury NS. Podle NS je pro 

rozlišení soukromoprávních vztahů od veřejnoprávních vztahů určující především 

posouzení vzájemného postavení subjektů právního vztahu, jak vyplývá z normy na tyto 

vztahy dopadající. Pro veřejnoprávní vztahy je charakteristický prvek nadřazenosti, ať 

už v jakékoliv formě, a pravomoc autoritativně rozhodovat jednou stranou právního 

vztahu o právech a povinnostech strany druhé, přičemž základní metodou právní 

regulace vedle právních předpisů je rozhodnutí orgánu veřejné moci. Naproti tomu se 

soukromoprávní vztahy vyznačují rovným postavením subjektů právního vztahu, kdy 

nejsou oprávněny autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech druhého subjektu 

a plnění povinností autoritativně vynucovat. Subjekty soukromoprávního vztahu tak 

rozhodují o svých právech a povinnostech dohodou, nevyplývají-li přímo ze zákona. 

V případě nedodržování soukromoprávních práv a povinností jednotlivé subjekty nejsou 

nadány oprávněním mocensky tato práva vynucovat sami.15 S přihlédnutím 

k současným závěrům právní vědy a judikatury chápající vztah soukromého práva 

a práva veřejného jako vztah práva obecného a zvláštního, lze pouze přisvědčit, že 

přestože daňový regres positivně právně upraven není, z výše uvedeného je zřejmé, že 

regres je svou povahou vztahem soukromoprávním. 

Tohoto názoru se zastává i GFŘ, jež dodává, že na vztah daňového ručitele 

a daňového subjektu nelze aplikovat předpisy veřejného práva. GFŘ dále uvádí, že 

ručiteli, jenž uhradil nedoplatek na dani za daňový subjekt, vzniká vůči tomuto 

daňovému subjektu pohledávka, která je regresivním nárokem16 sui generis, na nějž 

nutno analogicky dopadají ustanovení občanského práva o bezdůvodném obohacení.17

I když zmiňované závěry GFŘ vyjadřuje prostřednictvím pokynu řady D, jenž postrádá 

obecnou závaznost, lze tento pokyn brát jako relevantní informaci právní povahy, neboť 

tyto závěry vycházejí z judikatury NS. 

                                                
15 Rozsudek NS ze dne 27.10.2005, sp. zn. 25 Cdo 1211/2005. Nutno poznamenat, že tento závěr neplatí 
bezvýhradně. Příkladem může být například institut svépomoci.
16 Zde GFŘ nešťastně používá pojem nárok, který je neodmyslitelně spjat pouze s procesním právem.
17 Pokyn GFŘ č. D-5: k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení, ze dne 
20.10.2011, č.j.: 6379/11-2310-602525. In: Financnisprava.cz [online]. 2011, str. 11, bod 11. [cit. 2013-
09-06]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D_5.pdf.
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NS v rozsudku ze dne 8.9.2010 sp. zn. 31 Cdo 1693/2008, týkajícím se 

pohledávky ručitele za daňovým subjektem, za něhož uhradil daň z převodu 

nemovitosti, vyvrátil závěry soudů nižších stupňů, které v případě daňového ručení 

aplikovaly právní úpravu ručení dle občanského zákoníku, a vyslovil tezi, že na regres 

z daňového ručení dopadají ustanovení o bezdůvodném obohacení.18 NS v tomto 

případě vychází z dřívější judikatorní tendence19 řešit případy osob zajišťujících 

pohledávky vůči dlužníkům, jejichž právní postavení pro případ soudního sporu 

s dlužníkem o úhradu toho, co za něj uhradili věřiteli, nejsou upraveny normami 

hmotného práva, prostřednictvím institutu bezdůvodného obohacení, v době rozhodnutí 

upraveným ustanoveními § 454 a § 458 OZ.20 Společným znakem těchto sporů je 

skutečnost, že spor je veden o náhradní plnění.

2.3 K institutu bezdůvodného obohacení

Obecně lze o bezdůvodném obohacení mluvit jako o projevu zásady „nikdo se 

nemůže obohatit na úkor jiného“ a „nemine laedere“. Pakliže se však někdo takto 

obohatí, je úkolem institutu bezdůvodného obohacení obnovení majetkové rovnováhy 

mezi subjekty porušené, tudíž plní reparační funkci, respektive funkci restituční. 

Postavení právní úpravy bezdůvodného obohacení plní roli všeobecného právního 

institutu soukromého práva, tzn. že se právní úprava bezdůvodného obohacení obsažená 

v OZ použije při neexistenci zvláštní soukromoprávní úpravy bezdůvodného obohacení 

s ohledem na ústřední postavení OZ v systému soukromého práva.21 OZ rozlišoval 

skutkovou podstatu bezdůvodného obohacení obecnou a skutkové podstaty zvláštní. 

NS výslovně konstatoval, že na právní vztah z regresu daňového ručitele dopadají 

ustanovení zvláštní skutkové podstaty v § 454 OZ, tedy bezdůvodné obohacení osoby, 

za niž bylo plněno to, co po právu měla plnit sama. K naplnění této skutkové podstaty 

dojde za předpokladu, že ten kdo plnil, tuto povinnost neměl, a plnil místo osoby, jež 

tuto povinnost měla. Zároveň subjekty, mezi kterými došlo k plnění, musí mít za 

                                                
18 § 550 OZ do pozbytí účinnosti stanovoval, že ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na 
dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli.
19 Srovnej rozsudek NS ze dne 28.8.2008 sp. zn. 29 Odo 1141/2006.
20 K analýze současné právní úpravy viz kapitola 2.5.
21 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009, str. 514. ISBN: 978-80-7357-473-4.
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zřejmé, že osoba plnící plnila za jiného. Pro takovéto plnění není vyžadován souhlas 

dlužníka, avšak nesmí dojít k situaci, kdy je plněno proti vůli dlužníka.22 Dlužník, za 

něhož bylo jiným plněno, se bezdůvodně obohacuje na úkor osoby poskytující plnění 

věřiteli dlužníka. Dochází tedy k situaci, kdy závazek dlužníka sice zaniká (ať již celý či 

v částečné výši), ale jeho majetkový stav se nikterak nesnižuje. Okamžikem obohacení 

je pak okamžik zaniknutí dluhu, od kterého má poskytující osoba nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení od osoby, za kterou plnila.23 Odpovědnost za tuto skutkovou 

podstatu je však vyloučena, jestli povinnost osoby, jež po právu měla sama plnit, 

v době, kdy za ni bylo plněno třetí osobou, neexistovala.24 Rovněž ustanovení této 

skutkové podstaty nedopadají na případy, kdy povinnost k plnění dlužníkem třetí osobě, 

která za dlužníka plnila věřiteli, je dána na základě jiného ustanovení zákona (případ, 

v němž ručitelé žádají na podkladě zvláštního ustanovení zákona o náhradu od dlužníka, 

za kterého plnili).25

Lze shrnout, že pro vznik bezdůvodného obohacení dle § 454 OZ je potřeba 

těchto skutečností:

a) existuje osoba mající z nějakého právního důvodu právní povinnost 

poskytnout plnění (dlužník);

b) za dlužníka poskytne plnění věřiteli třetí osoba, a to dříve než dlužník 

sám;

c) mezi touto třetí osobou a věřitelem je zřejmé, že tato třetí osoba plní za 

dlužníka;

d) tato třetí osoba neplnila věřiteli proti vůli dlužníka;

e) tato třetí osoba k takovému plnění nebyla sama povinna („skutková 

podstata § 454 OZ vyžaduje, aby se jednalo o plnění, které bylo právní 

povinností jiného subjektu, a aby ten kdo plnil za jiného, nebyl sám 

povinen k takovému plnění“26).

                                                
22 Rozsudek NS ze dne 28.5.2008 sp. zn. 32 Odo 970/2006.
23 Ibid.
24 Rozsudek NS ze dne 27.6.2002 sp. zn. 25 Cdo 2093/2000.
25 stanovisko Nejvyššího soudu ČSR Cpj 34/74 ze dne 28. 3. 1975, publikované pod R 26/75 ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1975.
26 Stanovisko NS SSR ze dne 21. 12. 1978 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí pod R 1/79.
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2.4 Plní ručitel za někoho jiného?

Judikatura NS ve věcech vypořádání právních vztahů mezi daňovým ručitelem 

a daňovým subjektem stanovuje zásadu užití ustanovení o bezdůvodném obohacení, dle 

kterých daňovému ručiteli, který uhradil daň za daňový subjekt, přiznává nárok na 

regres. Ovšem nelze si nevšimnou, že tímto přiznáním dochází k rozporu nejen s výše 

uváděnou judikaturou NS ve věcech bezdůvodného obohacení, nýbrž se samotným OZ. 

V případě daňového ručení totiž ručitel koná svoji povinnost uloženou mu zákonem. 

Tímto dochází k situaci, kdy sice na základě zásady jednotnosti právního řádu 

jsou do právní vědy veřejného (daňového) práva promítány závěry právní vědy 

soukromého práva, avšak tyto závěry nelze přejmout bez náležité adaptace na právní 

režim a úpravu daňového práva. K takové adaptaci je potřeba zohlednit odlišnosti 

veřejného práva od práva soukromého, ačkoli právní vědou považovaného za právo 

obecné, zejména zohlednit prvek nerovnosti mezi subjekty veřejnoprávního vztahu 

a s tím spojené možnosti ukládat práva a povinnosti nadřazeného subjektu podřízenému 

subjektu formou rozhodnutí orgánu veřejné moci. Konkrétně v daňovém řízení dochází 

na základě relevantních právních skutečností předpokládaných zákonem (zvláštním 

daňovým zákonem za subsidiárního použití DŘ) ke vzniku ručení a s tím spojených 

práv a povinností. Plnění daňového ručitele je tak zákonnou povinností, přičemž se 

domnívám, že není příliš troufalé přirovnat právní postavení daňového ručitele 

k postavení daňového subjektu. 

Tato přísnot v daňovém řízení je odstraňována na základě zásady rovnosti 

judikaturou NSS, avšak snaha ulehčit postavení ručitele v daňovém řízení v rámci 

rozhodovací NS výslovným přiznáním práva na regres se mi jeví jako nesprávnou. NS 

sice rozhodovací praxí potvrzuje, že s ohledem na zásadu jednoty právního řádu je 

ručení obecným institutem společným soukromému i veřejnému právu, a že pro 

uchopení problematiky ručení je nutné vyjít ze soukromoprávní doktríny, jež je 

kolébkou tohoto institutu, avšak přiznáním regresu na základě ustanovení o 

bezdůvodném obohacení plněním za jiného však tuto zásadu rovněž porušuje, neboť 

zákon i právní věda týkající se této zvláštní skutkové podstaty bezdůvodného obohacení 

použití bezdůvodného obohacení na plnění třetí osoby za jiného, ačkoliv k takovému 

plnění je třetí osoba sama povinna, zakazuje. Tímto se NS zároveň dostává do rozporu 
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se svou rozhodovací praxí a svým jednáním spíše připomíná jednání positivního 

zákonodárce. 

2.5 Regres ručitele ve světle nového občanského zákoníku

Východisko z nepříliš optimálního přiznávání regresu daňovému ručiteli vůči 

daňovému subjektu, za kterého uhradil daňovou povinnost, nabízí NOZ v § 1937 

a § 1938 upravujících samostatně regres, jenž je zařazen jako jeden z aspektů určitých 

způsobů plnění do oddílu upravujícího obecně splnění závazků. NOZ stanovuje, pakliže 

třetí osoba plní dluh dlužníka věřiteli z titulu ručení či jiného zajištění závazku, 

nevyžaduje se souhlas dlužníka.27 Splněním dluhu pak vstupuje tato třetí osoba do práv 

věřitele a náleží jí právo požadovat od dlužníka to, co za něho plnila. Pohledávka na 

třetí osobu od věřitele přichází včetně příslušenství a dalších práv s pohledávkou 

spjatých, přičemž věřitel této třetí osobě vydá potřebné doklady o pohledávce a sdělí 

relevantní informace k uplatnění pohledávky.28 Při částečném plnění dluhu pak náleží 

třetí osobě právo požadovat pouze to, co za dlužníka plnila, avšak původní věřitel má 

přednostní právo na vyrovnání své pohledávky před tímto novým věřitelem.29

Z těchto ustanovení je už patrný názor, že regres bývá považován za aspekt 

institutu ručení vlastní. Postavení soukromého práva jako práva obecného a zařazení 

právní úpravy regresu do obecných ustanovení NOZ o splnění dluhu tak umožňují, aby 

se tato právní úprava použila i v případě zákonného ručení dle daňových předpisů, čímž 

je překonána, dle mého názoru nesprávná, soudní praxe přiznávání subrogačního 

regresu daňovému ručiteli na základě subsumování skutkového stavu pod bezdůvodné

obohacení, ačkoliv reálný stav zvláštní skutkové podstatě bezdůvodného obohacení

plnění třetí osoby za jiného neodpovídá. Avšak i NOZ stále vychází z názoru, že 

ručením ručitel plní za jiného, což opětovně neodpovídá povinnosti zákonného ručitele, 

který plní svou vlastní povinnost. K odstranění tohoto nedostatku by tak mohla přispět 

novela NOZ, která by zavedla samostatné ustanovení upravující regres v případě 

zákonného ručení, které není obsaženo jen v daňových zákonech, ale například také 

v ZOK.

                                                
27 § 1937 odst. 1 NOZ.
28 § 1937 odst. 2 NOZ.
29 § 1938 odst. 1 NOZ.
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3. Právní úprava ručení dle daňového řádu

Právní úprava zákonného ručení je obsažena v ustanoveních § 171 a § 172 DŘ 

vymezujících procesní postavení ručitele, podmínky uplatnění ručení správcem daně, 

odvolání proti ručitelské výzvě a práva a povinnosti ručitele. Tato právní úprava se dle 

pravidla obsaženého v ustanovení § 4 DŘ použije jako obecná podpůrná úprava 

daňového ručení v případech, kdy jiný zákon v rámci úpravy správy daně neupravuje 

ručení jinak.

DŘ stanovuje povinnost ručitele k úhradě nedoplatku, pokud mu zákon povinnost 

ručení ukládá a pokud správce daně ručitele vyzve k jeho úhradě. Obsahem výzvy je 

výslovně: označení stanovené neuhrazené daně, dále pak uvedení příslušného 

hmotněprávního ustanovení konkrétního daňového zákona zakládajícího daňovou 

povinnost, specifikaci účtu příslušného poskytovatele platebních služeb, na který má být 

nedoplatek uhrazen, a stanovení lhůty pro uhrazení nedoplatku. Přílohu výzvy pak tvoří 

kopie rozhodnutí o stanovení daně daňovému subjektu.30 Na ostatní náležitosti výzvy se 

přiměřeně použije ustanovení § 102 DŘ obsahujícího obecné náležitosti rozhodnutí 

v daňovém řízení.31 Je tomu z důvodu poněkud zavádějícího označení dokumentu 

zakládajícím práva a povinnosti ručitele jako výzvy, ačkoliv se materiálně jedná 

o rozhodnutí. Daňové řízení pro ručitele začíná totiž teprve až doručením ručitelské 

výzvy, jež mu zakládá platební povinnost správci daně. Ručitelská výzva je tedy 

rozhodnutím přenášejícím platební povinnost daňového subjektu na ručitele, a tedy 

vyvolává důsledky pro správu daně. Těmito důsledky je například možnost po ručiteli 

doplatek na dani i vymáhat.32 Výzva je tedy rozhodnutím stávajícím se v poměru 

k ručiteli exekučním titulem, proto již z tohoto důvodu je nutné výzvu hodnotit jako 

rozhodnutí materiální povahy dle DŘ.33

Jak již bylo řečeno výše, i ručení v daňovém řízení je právním vztahem

akcesorickým a subsidiárním, avšak neplatí to bezvýjimečně. Znakem akcesority je 

odvislost existence ručitelského vztahu sledujícího osud „hlavního“ právního vztahu 

                                                
30 Rozsudek NSS ze dne 5.11.2009 sp. zn. 1 Afs 86/2009.
31 BAXA, J., DRÁB, O., KANIOVÁ, L. a kol. Daňový řád: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2011, str. 1046. ISBN: 978-80-7357-564-9.
32 Rozsudek NSS ze dne 5.11.2009 sp. zn. 1 Afs 86/2009.
33 Nález Ústavního soudu ze dne 19.3.2002 sp. zn. I ÚS 445/2000.
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mezi věřitelem a dlužníkem, jenž je ručením zajištěn. Lze tedy konstatovat, že ručení 

zaniká především zánikem zajištěného závazku.34 V tomto světle by se ustanovení § 171 

odst. 2 DŘ stanovující, že povinnost ručitele trvá i v případě zániku daňového subjektu 

bez právního nástupce, mohlo jevit jako v rozporu s tímto esenciálním znakem ručení, 

skutečnost je však jiná. Toto ustanovení se z prvního pohledu může zdát jako opatření 

zabraňující zánikům daňových povinností v případě zániku právnické osoby, který je 

často účelový.35 Ovšem DŘ obsahuje detailní právní úpravu přechodu daňové 

povinnosti, proto ke skutečnosti, kdy daňová povinnost ze zákona zaniká, dojde zcela 

výjimečně. Zanikne-li daňový subjekt, který je fyzickou osobou, přechází daňová 

povinnost dle § 239a odst. 3 DŘ na dědice. V případě, kdy dědictví připadne státu jako 

odúmrť, má správce daně ex offo povinnost vypořádat daňovou povinnost zůstavitele 

sám.36 Složitější právní konstrukce pak panuje při zániku osoby právnické, která totiž 

může zaniknout i bez právního nástupce. Pro tyto případy tak DŘ stanovuje právní fikci, 

že se v případě zrušení právnické osoby bez likvidace za současné neexistence právního 

nástupce považuje za právního nástupce pro účely správy daní zřizovatel nebo 

zakladatel právnické osoby.37 Už tedy z právní úpravy přechodu daňové povinnosti 

považuji za nemožné, aby daňová povinnost zanikla a tím pádem i zanikl (při domněnce 

neexistence ustanovení § 171 odst. 2 DŘ) ručitelský vztah za nedoplatek na dani. Proto 

lze ustanovení o zániku ručitelského vztahu v daňovém řízení spolu se zánikem 

daňového subjektu bez právního nástupce přisuzovat pouze deklaratorní význam. 

DŘ dále stanovuje v ustanovení § 171 odst. 3 podmínky pro vydání výzvy ručiteli. 

Jsou jimi:

a) neuhrazení daňového nedoplatku daňovým subjektem, přičemž za 

nedoplatek je nutno považovat nejen samotnou daň, nýbrž i její 

příslušenství38;

b) bezvýsledné upomenutí k úhradě nedoplatku daňovému subjektu předcházejí 

ručitelské výzvě;

                                                
34 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009, str. 125. ISBN: 978-80-7357-473-4.
35 Příkladem lze uvést zániky právnických osob při karuselových či tzv. „missing trader intra-community“
podvodů.
BAXA, J., DRÁB, O., KANIOVÁ, L. a kol. Daňový řád: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2011, str. 1047. ISBN: 978-80-7357-564-9.
36 Srovnej § 239d DŘ. 
37 Srovnej § 240 odst. 2 písm. d) DŘ.
38 Rozsudek NSS ze dne 25.4.2007 sp. zn. 1 Afs 93/2006.
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c) skutečnost, že k úhradě nedoplatku nedošlo ani v rámci vymáhání na 

daňovém subjektu, nebo že alternativně nebylo nutné k tomuto vymáhání 

přistoupit, bylo-li zřejmé, že by vymáhání nedoplatku po daňovém subjektu 

bylo prokazatelně bezvýsledné, přičemž takto lze výzvu vydat i po zahájení 

insolvenčního řízení vůči daňovému subjektu. 

Ad a) Je nutno poznamenat, že ačkoliv obecná úprava v DŘ hovoří o ručení za 

nedoplatek, jenž by měl dle DŘ zahrnovat vedle samotné daně i její příslušenství, 

jednotlivé zvláštní právní předpisy (například ZoDPH a zákonné opatření Senátu 

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí) stanoví ručitelskou povinnost 

výslovně jen za daň.

Ad b) Právní úpravu formy upomenutí k úhradě nedoplatku v DŘ nenalezneme, 

avšak domnívám se, že se nejčastěji bude jednat o vyrozumění daňového subjektu 

o výši jeho nedoplatků včetně upozornění na následky spojené s neuhrazením 

nedoplatku dle § 153 odst. 3 DŘ. Jedná se o znatelný rozdíl ve vztahu k předchozí 

právní úpravě daňového řízení, jež pozbyla účinnosti k 1.1.2011, která explicitně 

upravovala postup správce daně při vymáhání daňových nedoplatků. Obsahem této 

právní úpravy byla mimo jiné povinnost správce daně vyzvat daňový subjekt, aby 

daňový nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě, ze zákona nejméně osmidenní, včetně 

upozornění, že po uplynutí této lhůty bude přistoupeno k daňové exekuci.

Ad c) Rozhodne-li se daňový subjekt k úhradě nedoplatku nevyzývat, majíc za 

to, že vymáhání nedoplatku po daňovém subjektu by bylo bezvýsledné, lze se domnívat, 

že právě tato skutečnost bude v rámci odvolání proti ručitelské výzvě nejčastěji 

zpochybňována. Vyvození tohoto závěru pak vždy bude značnou měrou ovlivněno 

konkrétními okolnostmi dotčeného případu, proto by měla opora takového rozhodnutí 

správce daně vyplývat zejména ze spisu vedeného správcem daně. Pakliže k závěru 

bezvýslednosti daňové exekuce u daňového subjektu nelze dojít na základě 

vyhodnocení obsahu spisu, musí správce daně průkazně doložit nevymahatelnost 

nedoplatku daňovou exekucí jinak.

Třetí podmínku není zapotřebí prokazovat, zahájí-li se proti daňovému subjektu 

insolvenční řízení.39 Zahájení insolvenčního řízení ex rerum natura dostatečně 

                                                
39 BAXA, J., DRÁB, O., KANIOVÁ, L. a kol. Daňový řád: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2011, str. 1047. ISBN: 978-80-7357-564-9.



- 22 -

prokazuje bezúspěšnost vymáhání daňového nedoplatku40 a bude rovněž významné pro 

včasnost uplatnění regresu vůči daňovému subjektu ručitelem, který po úhradě 

nedoplatku z titulu ručitelského vztahu ex lege bude moci přihlásit svoji pohledávku do 

insolvenčního řízení na majetek daňového subjektu.41 Explicitním uvedením možnosti 

vydat ručitelskou výzvu po zahájení insolvenčního řízení vůči daňovému dlužníku42 byl 

překonán závěr Krajského soudu v Brně, dle kterého, odvolává-li se správce daně ve 

výzvě na předpokládanou velmi nízkou výtěžnost konkurzního řízení, nelze tento fakt 

přijmout jako prokazatelně bezvýznamné vymáhání daňového nedoplatku. Obzvlášť, 

když ze samotného pojmu „velmi nízké výtěžnosti“ plyne předpoklad alespoň 

částečného uhrazení nedoplatku samotným daňovým dlužníkem.43

Jako řádný opravný prostředek proti ručitelské výzvě slouží odvolání, kterému 

DŘ přiznává odkladný účinek.44 Jedná se o výjimku z obecného pravidla stanoveného 

DŘ, dle kterého odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek, nestanoví-li zákon 

jinak.45 Jako lhůta k podání odvolání se uplatní obecná odvolací lhůta dle ustanovení 

§ 109 odst. 4 DŘ činící 30 dnů ode dne doručení ručitelské výzvy. Tím pádem DŘ již 

neobsahuje oproti právní úpravě daňového ručení dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, taxativní výčet důvodů, jež mohly být předmětem odvolacích námitek, 

a ručitel tak není co do odvolacích důvodů a námitek nikterak omezen.46 Nová právní 

úprava je tedy již v souladu s rozhodovací praxí NSS, jenž zastával názor, že vzhledem 

k totožné právní povinnosti ručitele a daňového dlužníka spočívající v povinnosti 

uhradit daňový nedoplatek, čímž dojde na straně ručitele ke snížení majetkové sféry

s dopady pro správu daně jako by nedoplatek zaplatil dlužník, nelze ospravedlnit 

přiznání ručiteli kvalitativně odlišných prostředků k obraně před totožnou povinností. 

Proto rozsah uplatnitelných námitek v odvolání nelze omezit.47

Na základě důvodného odvolání proti ručitelské výzvě může správce daně 

nedoplatek snížit, a to dvěma způsoby. Tím prvním je snížení nedoplatku na základě 
                                                
40 Srovnej § 243 DŘ, upravujícím vztah daňového řízení včetně daňové exekuce k insolvenčnímu řízení
41 KULKOVÁ, R. Ručení v daňovém řízení. Daně a právo v praxi [online]. 2008, roč. 1, č. 6 [cit. 2014-
02-12]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d2285v3028-ruceni-v-danovem-
rizeni/.
42 K dlužníku v daňovém řízení srovnej § 176 odst. 2 písm. c).
43 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20.12.2007 sp. zn. 20.12.2007.
44 Srovnej § 171 odst. 4 DŘ.
45 Srovnej § 109 odst. 5 DŘ.
46 BAXA, J., DRÁB, O., KANIOVÁ, L. a kol. Daňový řád: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2011, str. 1047-1048. ISBN: 978-80-7357-564-9.
47 Rozsudek NSS ze dne 13.3.2008 sp. zn. 5 Afs 174/2004.
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doměřovacího řízení, druhým pak na základě řízení o dozorčím prostředku, přičemž 

podnětem pro zahájení řízení o dozorčím prostředku je odvolání proti ručitelské výzvě. 

DŘ rovněž předpokládá dvě situace, ke kterým může dojít při snížení uhrazovací 

povinnosti ručitele. Na základě výše zmíněných způsobů snížení nedoplatku dojde ke 

zvýšení či snížení daňové povinnosti (nedoplatku) přímo daňovému subjektu. Dojde-li 

odvolací orgán ke zjištění, že odvoláním byl vznesen dostatek důvodů pro změnu daně 

samotné, vydá správce daně dodatečný platební výměr na daň ve změněné výši, načež 

naváže správce daně v rozhodnutí o odvolání proti ručitelské výzvě.48 Pakliže však 

uplyne lhůta pro stanovení daně daňovému subjektu a daňovou povinnost tak nebude 

možné daňovému subjektu snížit, správce daně uzná, že původní daň byla stanovena 

nesprávně a nedoplatek sníží v rozhodnutí o odvolání proti ručitelské výzvě, ale pouze 

ve vztahu k ručiteli.49

Na závěr je nutno uvést, že pro účinnost ručitelské výzvy je nutné její vydání 

ve lhůtě pro stanovení daně dle ustanovení § 148 DŘ, počátek běhu lhůty je pro daňový 

subjekt i daňového ručitele stejný, ale samotné daňové řízení vůči subjektu a ručiteli 

probíhá samostatně. V praxi tak může dojít k situaci, kdy ručiteli tato lhůta uplyne 

dříve, než-li daňovému subjektu, například z důvodu prodloužení lhůty v nalézacím 

řízení vedeném vůči tomuto subjektu. 50

3.1 Postavení ručitele při správě daní

Při posuzování postavení ručitele při správě daní nepanuje mezi odbornou 

veřejností jednotná shoda. Často je ručitel označován jako třetí osoba ve smyslu 

ustanovení § 22 DŘ, a to zejména z důvodu, že se jedná o institut správy daní, jenž není 

konstrukčním prvkem daně.51 Avšak se lze setkat i s názory, že z materiálního hlediska 

je nutno na ručitele pohlížet jako na daňový subjekt. Je tomu z důvodu podobnosti jeho 

povinností, z nichž nejdůležitější je povinnost zaplatit daň, a práv s právy a povinnostmi 

daňového subjektu. S ohledem na skutečnost, že daňové zákony mnohdy používají 

                                                
48 Ibid, str. 1048.
49 Srovnej § 171 odst. 5 DŘ.
50 BAXA, J., DRÁB, O., KANIOVÁ, L. a kol. Daňový řád: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a.s., 2011, str. 1047. ISBN: 978-80-7357-564-9.
51 Např. jak uvádí doc. Boháč v publikaci BOHÁČ., R. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České 
republice. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, str. 81. ISBN: 978-80-7478-045-5.
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v jedné větě vedle sebe pojmy „daňový subjekt“ a „ručitel“ a že existuje rozsáhlá 

judikatura NSS zabývající se postavením ručitele při správě daní, se osobně přikláním 

k prvně zmiňovanému přístupu. V této judikatuře jsou ručiteli často extenzivně 

přiznávána práva primárně patřící daňovému subjektu, a to právě k odstranění odlišného 

postavení mezi ručitelem a daňovým subjektem ve vztahu ke správci daně z důvodu 

odvislosti povinnosti ručitele od povinnosti daňového subjektu k zaplacení daně.    

Jak již bylo řečeno, dojde-li k uplatnění ručitelské výzvy správcem daně, dostává 

se ručitel do obdobného postavení jako daňový dlužník, přičemž DŘ přiznává ručiteli za 

předpokladu řádného doručení ručitelské výzvy stejné procesní postavení, jako náleží

daňovému subjektu. DŘ explicitně uvádí oprávnění ke zproštění povinnosti mlčenlivosti 

o informacích týkajících se právních poměrů třetích osob, o kterých se dozvěděl při 

správě daní.52 Je nutné však zdůraznit, že ručení míří k zajištění daňového nedoplatku, 

tedy daně stanovené, splatné a neuhrazené. Z toho je nutné vyvodit závěr, že postavení 

obdobné postavení daňového subjektu ručiteli náleží až v druhé fázi daňového řízení, 

placení daní.

Otázkou tak zůstává, zda-li nová právní úprava s ohledem na konstantní 

judikaturu NSS je dostatečná a opravdu ručiteli přiznává stejné prostředky obrany jako 

daňovému dlužníkovi. Pro postavení ručitele by bylo jistě přínosné přiznání některých 

práv již v první, nalézací fázi daňového řízení. Příkladem lze zmínit po vzoru 

soukromoprávní úpravy ručení OZ notifikační povinnost správce daně poskytnout na 

požádání ručitele informace o plnění povinnosti dlužníkem. Získané informace by tak 

dle zásady vigilantibus iura scripta sunt ručitele motivovaly aktivně působit na daňový 

subjekt, aby dlužník řádně splnil svou daňovou povinnost a k aplikaci ručení tak vůbec 

nemuselo dojít.53 Je nutno podotknout, že po rekodifikaci soukromého práva NOZ  

notifikační povinnost věřitele při ručení zůstala zachována, a tím pádem se lze 

domnívat, že notifikační povinnost je zcela vlastní aspekt obecné povahy ručení. Avšak 

se domnívám, že bez výslovného uvedení této povinnosti v DŘ či jiném zvláštním 

daňovém zákoně se ručitel nemůže na základě principu jednoty právního řádu splnění 

této povinnosti při správě daní dovolat.

                                                
52 Srovnej § 172 odst. 1 DŘ.
53 BAXA, J., DRÁB, O., KANIOVÁ, L. a kol. Daňový řád: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2011, str. 1053. ISBN: 978-80-7357-564-9.
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Po obdržení ručitelské výzvy je ručitel oprávněn nahlížet do spisu ohledně 

nedoplatku, do té doby mu náleží právo na informaci o nedoplatku, za jehož úhradu je 

odpovědný. Notifikační povinnost tak má správce daně až ve fázi placení daně. Tento 

názor je jediný možný, jelikož DŘ stanovuje notifikační povinnost ohledně nedoplatku, 

tedy částce daně neuhrazené, jíž uplynula doba splatnosti, včetně příslušenství, institutu 

z povahy věci se vyskytujícím pouze v rovině placení daní. Z postavení ručitele lze dále 

dovodit, že informace o výši nedoplatku, za nějž ručí, bude mimo jiné obsahovat další 

informace týkající se nesplnění daňové povinnosti daňového subjektu.54 Pakliže správce 

daně poskytne tyto informace, nebude se jednat o porušení povinnosti mlčenlivost ve 

smyslu ustanovení § 52 DŘ, jelikož poskytnuté informace se týkají osoby zúčastněné na 

správě daní v rozsahu dotčených práv a povinností této osoby správou daní.55

K nahlížení do spisu ručitelem lze konstatovat, že se jedná, co do rozsahu 

o omezené právo, jehož lze využít v nezbytné míře pro uplatnění opravného prostředku, 

podání podnětu k řízení o dozorčím prostředku nebo k podnětu k prominutí daně.56

V podání odvolacích námitek však ručitel omezen není, proto se domnívám, že jediný 

rozdíl mezi nahlížením do spisu daňovým subjektem a ručitelem je v nutnosti uvést 

u ručitele důvod nahlížení do spisu. Lze dovodit, že o důvodnosti žádosti o nahlédnutí 

do spisu bude rozhodovat správce daně, neurčitost ustanovení při výkladu pojmu 

„nezbytnosti“ však může být ohniskem sporů mezi správou daní a ručitelem. Při 

posuzování nezbytnosti by správce daně měl vycházet ze základních zásad, na nichž 

spočívá daňové řízení, zejména zásady proporcionality, ochrany práv třetích osob 

a vstřícnosti.57

Ze stejného procesního postavení ručitele přiznanému daňovému subjektu 

vyplývá i oprávnění využívat institutů druhé fáze daňového řízení. Jedním z nich může 

být využití posečkání úhrady daně, jehož využití DŘ výslovně předpokládá.58

Povolením posečkání s úhradou daně ručiteli není dotčeno oprávnění správce daně 

pokračovat ve vymáhání nedoplatku po daňovém subjektu. Z jazykového rozboru

ustanovení § 172 odst. 3 DŘ lze vyvodit závěr, že se jedná pouze o možnost správce 

daně pokračovat ve vymáhání nedoplatku na daňovém subjektu, nicméně z pohledu 

                                                
54 Srovnej § 153 odst. 3 DŘ.
55 Srovnej § 52 odst. 5 písm. c) DŘ.
56 Srovnej § 172 odst. 2 DŘ.
57 Srovnej § 5 odst. 3 DŘ a § 6 odst. 3,4 DŘ.
58 Srovnej § 172 odst. 3 DŘ.
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zásady oficiality a zásady vyhledávací je správce daně povinen soustavně zjišťovat 

předpoklady vzniku a trvání daňových povinností osob zúčastněných na správě daní 

a činí nezbytné úkony ke splnění těchto povinností.59 Správce daně pak z důvodu 

neuhrazení daně ve stanovené lhůtě a bezvýslednosti upomenutí daňového subjektu 

k úhradě daně (resp. nedoplatku) nemůže zcela rezignovat na vymáhání daňové 

povinnosti na daňovém subjektu. Povolil-li správce daně posečkání úhrady daně 

ručiteli, pak se toto rozhodnutí vztahuje pouze k ručitelskému vztahu mezi ručitelem 

a správcem daně, nikoliv na vztah k daňovému subjektu. Důvodem k tomuto závěru je 

skutečnost, že správce daně při posuzování žádosti o posečkání úhrady daně hodnotí 

osobní majetkové poměry daňového subjektu (ručitele) a dopady neprodlené úhrady 

nedoplatku na jeho blízké okolí, přičemž daňový subjekt by podmínky pro prominutí 

daně nemusel vůbec splnit.60

Dostane-li se ručitel do prodlení s úhradou nedoplatku, k jehož úhradě byl 

správcem daně vyzván, nevznikne z nesplnění platební povinnosti ručitele sankční 

následek v podobě samostatného úroku z prodlení, a to z posečkané částky, bylo-li 

ručiteli posečkání povoleno.61 Ustanovení § 172 odst. 4 DŘ tak představuje zvláštní 

úpravu k obecné úpravě úroku z prodlení dle DŘ obsažené v § 252 a násl., jež mimo 

jiné stanovuje, že u nedoplatku na příslušenství daně úrok z prodlení nevzniká. 

Ručitelovo postavení je z pohledu sankčních následků nesplnění daňové povinnosti 

příznivější, ovšem k včasné úhradě nedoplatku je motivován hrozbou daňové exekuce

znamenající nutné navýšení nedoplatku o povinnost k náhradě nákladů s ní spojených. 

Pakliže ručitel za daňový subjekt nedoplatek uhradí, správce daně mu vydá 

potvrzení o úhradě tohoto nedoplatku.62 Předobraz tohoto ustanovení nalezneme 

v soukromoprávní úpravě kvitance. Kvitancí se dle NOZ rozumí písemné potvrzení 

o splnění dluhu, jež věřitel vydává dlužníkovi na jeho žádost, jež obsahuje vymezení

jména dlužníka i věřitele, předmětu plnění, času a místa, kdy a kde k plnění došlo.63 Ze 

soukromoprávní úpravy lze proto dospět k závěru, že i k vydání potvrzení o úhradě 

nedoplatku nemusí správce daně přistoupit ex offo, nýbrž správce daně potvrzení 

vystaví až na žádost ručitele. Potvrzení pak bude ručiteli sloužit jako spolehlivý důkaz 

                                                
59 Srovnej § 9 odst. 2 DŘ.
60 Srovnej § 156 DŘ.
61 Srovnej § 172 odst. 4 DŘ.
62 Srovnej § 172 odst. 5 DŘ.
63 Srovnej § 1949 odst. 1 NOZ.
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k prokázání subrogačního regresu vůči daňovému subjektu, jehož se bude moci 

dovolávat v rámci občanskoprávního řízení.64

Závěrem DŘ upravuje nakládání správce daně s úhradou nedoplatku. Opět se 

jedná o zvláštní ustanovení k obecné právní úpravě pořadí úhrady daně dle ustanovení 

§ 152 DŘ. Ručitelova úhrada se tedy bezvýjimečně použije na úhradu nedoplatku 

daňového subjektu, za který ručí. Tímto došlo k překonání dřívější právní úpravy dle 

zákona o správě daní a poplatků obsahující pouze obecnou úpravu pořadí úhrady daně 

a nedoplatku. V praxi do účinnosti DŘ docházelo k situacím v případech, v kterých 

daňový subjekt měl více nedoplatků na daních, že částka uhrazená ručitelem se nejprve 

započetla na úhradu nejstaršího z těchto nedoplatků. Ačkoliv ručitel uhradil svoji 

povinnost z ručitelského vztahu, stával se v těchto případech opětovně zavázaný

k úhradě nedoplatku, za nějž ručitel ručil a jenž zůstal stále evidován. Tuto praxi však 

odmítla judikatura NSS65, která vedla až k podání návrhu ÚS na vyslovení 

protiústavnosti ustanovení zákona o správě daní a poplatků.66 Pakliže ručitelovu úhradu 

nelze zcela nebo z části použít na úhradu uvedeného nedoplatku z důvodu uhrazení 

nedoplatku správce daně, stává se ručitelova platba přeplatkem. Tento přeplatek správce 

daně převede na případný nedoplatek na osobním účtu ručitele. Nemá-li ručitel na 

osobním účtu nedoplatky, jedná se o přeplatek vratitelný, který je správce daně povinen 

ručiteli poukázat bez žádosti do 30 dnů od vzniku tohoto přeplatku.67 Jedná se o zvláštní 

právní úpravu vratitelného přeplatku, jinak obecně upravenou v ustanovení § 155 DŘ, 

dle které správce daně vratitelný přeplatek vrací pouze na žádost daňového subjektu. Na 

vratitelný přeplatek se však uplatní obecné ustanovení o úroku z vratitelného přeplatku, 

jenž ručiteli bude náležet, nedodrží-li správce daně 30 denní lhůtu pro vrácení 

přeplatku. Stejně se bude postupovat i v případě, kdy daňová povinnost daňového 

subjektu, kterou ručitel uhradil, zanikla z jiného důvodu, než je úhrada nedoplatku. 

Tímto může být například dodatečné zrušení, změna nebo prohlášení nicotnosti 

rozhodnutí o stanovení daně či obecně z neoprávněného postupu správce daně. V tomto 

případě pak náleží ručiteli úrok z neoprávněného jednání správce daně.68

                                                
64 Subrogačního regresu v daňovém řízení se týká samostatná část diplomové práce.
65 Srovnej rozsudek NSS ze dne 13.3.2008 sp. zn. 5 Afs 174/2004, rozsudek NSS ze dne 26.10.2005 sp. 
zn. 1 Afs 86/2004 a další.
66 Srovnej nález ÚS ze dne 29.1.2008 sp. zn. Pl. ÚS 72/06.
67 Srovnej § 172 odst. 6 DŘ.
68 K tomuto druhu úroku srovnej § 254 DŘ.
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4. Jednotlivé typy zákonného ručení podle zákona o dani 
z přidané hodnoty

Dne 1.4.2011 nabyla účinnosti novela ZoDPH, která do oblasti správy této daně 

zavedla nový institut ručení za nezaplacenou DPH, jenž byl postupně dále rozšiřován 

o další skutkové podstaty, a to s účinností ke dni 1.1.2012 a 1.1.2013. Zavedení ručení 

za nezaplacenou DPH do českého právního řádu vychází z možnosti dané článkem 205 

směrnice Rady č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen 

„směrnice o DPH“), a je vedle „reverse charge“ dalším nástrojem sloužícím k boji proti 

daňovým podvodům a únikům. V této kapitole se pokusím poskytnout podrobnou 

informaci o vzniku jednotlivých typů ručení za nezaplacenou DPH a nárocích 

kladených na ručitele a správce daně, a nastínit výklad jednotlivých neurčitých pojmů. 

V úvodu považuji rovněž za nutné zopakovat, že ZoDPH stanovuje odlišně vymezení 

předmětu ručení od obecné úpravy ručení dle DŘ. Zatímco DŘ stanovuje, že ručitel ručí 

za nedoplatek, skládající se z dlužné daně a jejího příslušenství, ZoDPH výslovně uvádí, 

že ručitel ručí za nezaplacenou DPH, tedy v menším rozsahu, než předpokládá DŘ (jak 

podrobněji uvádím již výše).

4.1 Ručení příjemce, který věděl, nebo vědět měl a mohl, že daňová 

povinnost nebude splněna

Jedná se o způsob ručení, který byl zaveden novelou ZoDPH provedenou 

zákonem č. 47/2011 Sb., tedy institut českému právnímu řádu známý již několik let. 

V tomto případě příjemce zdanitelného plnění (dále i jako „odběratel“) ručí za 

nezaplacenou daň z takového plnění, pokud v okamžiku uskutečnění plnění věděl, nebo 

vědět měl a mohl, že69:

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena;

b) poskytovatel daňového plnění se úmyslně dostal, nebo dostane do postavení, 

kdy nemůže daň zaplatit; nebo

c) dojde ke zkrácení daně či vylákání daňové výhody.

                                                
69 § 109 odst. 1 ZoDPH.
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Ručitelský závazek vzniká uskutečněním plnění s místem plnění v tuzemsku,

nebo dnem přijetí úplaty, a to ke dni, který nastane dříve70, a zároveň dojde-li

k naplnění alespoň jedné skutkové podstaty stanovené § 109 odst. 1 ZoDPH, přičemž 

podmínkou vzniku ručení je dále naplnění „znalostního testu“ týkajícího se vědomosti 

o skutečnostech uvedených v jednotlivých bodech tohoto ustanovení.71 V tomto testu 

leží důkazní břemeno na správci daně, který je povinen ručiteli dokázat mimo jiné 

i zaviněné jednání, tudíž že se odběratel ve formě úmyslu nebo nedbalosti (vědomé či 

nevědomé) podílel na jednání vedoucí k nesplnění daňové povinnosti. Pro vymezení 

zavinění je nutné vyjít z doktríny trestního práva, která definici zavinění poskytuje 

v ustanoveních §15 a §16 TZ.72 K aplikaci ručení proto dojde v případě, účastnil-li se 

úmyslně odběratel jednání uvedených v bodě a) až c), nebo o nich věděl, ale i v případě, 

kdy vzhledem k okolnostem a k poměrům příjemce zdanitelného plnění o jednání 

dodavatele vědět měl a mohl. Samotná nevědomá nedbalost pak může být způsobena 

např. nedostatkem znalostí k výkonu funkce nebo nedostatku času pro jejich uplatnění, 

což z pohledu GFŘ není možno chápat jako omluvitelný důvod pro nevynaložení péče 

řádného hospodáře.73 Lze se domnívat, že kdyby příjemce zdanitelného plnění lpěl na 

obchodních podmínkách poskytujících záruky řádného průběhu obchodu 

s poskytovatelem, došlo by k eliminaci vzniku případných podvodných jednání 

poskytovatele. Ke shodnému názoru došel i NSS ve své konstantní judikatuře, dle které 

je v zájmu samotného podnikatelského subjektu, aby v rámci možností dbal na 

bezproblémovost svých obchodních partnerů, a to v zájmu minimalizace 

podnikatelského rizika.74

Prokazování účasti na daňových podvodech se věnuje i judikatura SDEU, podle 

níž „subjekty, které přijmou veškerá opatření, která od nich mohou být rozumně 

vyžadována, aby zajistily, že jejich operace nejsou součástí řetězce dodávek, jehož 

součástí je operace poskvrněná podvodem na DPH, musejí mít totiž možnost důvěřovat 

legalitě uvedených operací, aniž by riskovaly, že budou společně a nerozdílně 

                                                
70 § 21 ZoDPH, který stanovuje, kdy se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné.
71 PITNER, Ladislav. Novela zákona o DPH k 1. lednu 2011, Daně a právo v praxi. 2010, roč. 15, č. 12, 
str. 22.
72 Důvodová zpráva k zákonu č. 47/2011, [online]. Str. 92. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=129&CT1=0.
73 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 3. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
74 Rozsudek NSS  ze dne 10.ledna 2008, sp.zn.: 9 Afs 67/2007.
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odpovědné za odvod této daně splatné jinou osobou povinnou k dani“75, a zároveň „je 

na daňovém orgánu, aby dostatečně právně prokázal objektivní okolnosti umožňující 

učinit závěr, že osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že plnění uplatňované 

k odůvodnění nároku na odpočet bylo součástí podvodu spáchaného dodavatelem či 

jiným subjektem operujícím v dodavatelském řetězci na vstupu.“76

Problematická je skutečnost, že dle právního názoru GFŘ leží v případě sporu 

důkazní břemeno o přijetí veškerých opatření, jež mohou být po subjektu rozumně 

požadována, na daňovém subjektu.77 V praxi to bude znamenat, že po výzvě správce 

daně k ručení, shledal-li, že podmínky pro ručení byly splněny, musí příjemce 

zdanitelného plnění prokazovat, že podmínka „věděl, nebo vědět měl a mohl“ nebyla 

splněna.78 Z dikce ustanovení § 109 odst. 1 ZoDPH vyplývá skutečnost, že se 

požadovaný znalostní test na odběratele vztahuje pouze ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění, tzn. že by neměl být postihnut za situace, kdy se o podvodném jednání (naplnění 

skutkové podstaty v bodech a) až c)) poskytovatele objektivně dozvěděl či mohl 

dozvědět až po uskutečnění zdanitelného plnění.

Dále bych rád zanalyzoval jednotlivé skutkové podstaty podmínek ručení 

uvedené v ustanovení § 109 odst. 1 ZoDPH v bodech a) až c):

Ad a) Daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena

Zaprvé je potřeba věnovat pozornost skutečnosti, že se musí jednat ze strany 

dodavatele, tedy osoby povinné k dani, o úmyslné nezaplacení daně, proto by ručení 

nemělo dopadat na případy, kdy dodavatel nezaplatí daň z nedbalosti, opomenutím či 

nedopatřením. Takovým případem je například opomenutí dodavatele zahrnout fakturu 

do daňového přiznání.79

                                                
75 Rozsudek SDEU ze dne 11. května 2006, Federation of Technological Industries a další, C-384/04, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2006, strana  I-04191, bod 33.
76 Rozsudek SDEU ze dne 21. června 2012, Mahagében a Dávid, spojené věci C-80/11 a C-142/11, 
doposud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 49.
77 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 3. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
78 BENDA, Václav. Ručení za nezaplacenou DPH v roce 2013, Poradce veřejné správy. 2013, roč. 5, č. 
2-3, str. 27.
79 HAVEL, Tomáš. Ručení odběratele za odvod DPH po 1.4.2011, Daně a právo v praxi. 2011, roč. 16, č. 
4, str. 2.
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Dále logickým argumentem a maiori ad minus musíme dojít k závěru, že 

odběratel bude ručit i za okolnosti, odvede-li dodavatel daň jen z části, nikoli pouze 

v případech, kdy dodavatel neodvede daň celou. Samotný zákon také nespecifikuje 

způsob, jakým k nezaplacení daně dojde, proto se ručení bude aplikovat na všechny 

možné případy úmyslného nezaplacení. Jedná se o situace, kdy:

1) dodavatel daň ze zdanitelného plnění vůbec nepřizná;

2) dodavatel sice daň ze zdanitelného plnění přizná, ale následně nezaplatí;

3) dodavatel uplatní odpočet daně, a to na základě přijatých daňových dokladů, 

jejichž pravost byla následně zpochybněna či vyvrácena.80

Ad b) Poskytovatel zdanitelného plnění se úmyslně dostal nebo dostane do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit

Zde je opět podstatné, že se musí jednat ze strany dodavatele o úmyslné jednání. 

Ručení by tedy nemělo zatěžovat obchodní partnery dodavatelů nedopouštějících se 

podvodných jednání, kteří se do postavení, kdy nejsou schopni zaplatit daň, dostali 

v důsledku objektivních skutečností. Takovými skutečnostmi například rozumějme 

ekonomické obtíže vzniklé ekonomickou krizí vedoucí k zahájení insolvenčního 

řízení81, druhotnou platební neschopnost atd.

Ad c) Dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

Zákon ani důvodová zpráva neuvádí, co lze považovat za „zkrácení daně“ 

a „vylákání daňové výhody“. Jedná se o pojmy užívané trestním zákoníkem, „zkrácení 

daně“ a „vylákání daňové výhody“ jsou jednání kriminalizovaná v § 240 TZ, bude proto 

nutné jejich definici hledat v teorii trestního práva. 

Zkrácením se rozumí takové jednání osoby povinné k dani, v důsledku něhož mu 

je jako osobě povinné v rozporu se zákonem vyměřena nižší daň, než jaká by měla být 

vyměřena a zaplacena, nebo k vyměření této platby vůbec nedojde.82 Zkrácení daně je 

zvláštním druhem podvodu, kdy pachatel falšuje, nepořizuje, úmyslně zkresluje nebo 

                                                
80 Ibid., str. 3.
81 Ibid., str. 3.
82 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání, Praha: C. H. Beck. 2009, str. 2198.
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nevede výkazy či podklady pro stanovení daně v úmyslu například snížit daňový základ, 

čímž by dosáhl svého záměru zkrácení daně. 

DPH se zkracuje především za těchto okolností:

a) nedoje ke splnění registrační povinnosti ve stanovených případech 

(ustanovení§ 97 ZoDPH);

b) osoba povinná k dani nepodá daňové přiznání a následně daň nezaplatí (§ 21 

a násl. ZoDPH);

c) dojde k zatajení zdanitelných plnění (ustanovení § 2 a §21 a násl. ZoDPH);

d) základ daně je účelově snížen (ustanovení § 36 a násl. ZoDPH);

e) odpočet daně bude neoprávněně uplatněn (ustanovení § 72 a násl. ZoDPH);

f) dojde k různým machinacím s daní na vstupu a výstupu, zejména předstírání

vývozu zboží do zahraničí, zastírání a předstírání zdanitelného plnění, 

účelové snižování hodnoty zboží, zvyšování nároku na odpočet daně atd.

Za zkrácení se ovšem nepovažuje pouhé neodvedení daně, došlo-li k správnému

vypočtení daně.83

Vylákání daňové výhody je vymezeno jak pozitivně, tak i negativně. Pozitivně lze 

vylákání daňové výhody definovat jako předstírání okolnosti, na jejímž základě vzniká 

státu povinnost poskytnout plnění subjektu, který ve skutečnosti na takové plnění nárok 

nemá nebo vůbec plátcem není. Negativním vymezením je, že za vylákání daňové 

výhody nelze považovat neoprávněné snížení skutečně existující daňové povinnosti, 

které je zkrácením daně.84  

Daňové výhody jsou podvodně vylákány zvláště jako nadměrný odpočet DPH na 

výstupu dle ustanovení § 72 a násl. ZoDPH, uplatňovaný při vývozu zboží do třetích 

zemí ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) ZoDPH plátcem DPH. Vývoz do třetích 

zemí je z důvodu zdanění zboží zemí příjemce vlastní DPH osvobozen od uplatnění 

daně na výstupu, jinak by došlo k dvojímu zdanění, avšak vývozce má stále zachován 

nárok na odpočet daně.85 Pokud by tedy nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu 

převýšil daňovou povinnost na výstupu za zdaňovací období, vznikne plátci nadměrný 

odpočet86 a stát bude podle ustanovení § 105 odst. 1 ZoDPH povinen vrátit přeplatek.

                                                
83 Ibid., str. 2202.
84 Ibid., str. 2204.
85 § 63 odst. 1 písmeno c) ZoDPH.
86 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 181.
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Za vylákání daňové výhody bude proto považováno najmě uplatnění nároku na 

zaplacení nadměrného odpočtu na základě fingovaných daňových dokladů.87

4.2 Ručení při úhradě za plnění na účet vedený mimo tuzemsko

Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň, pokud je úplata za 

zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet (dále 

též jako „bankovní účet“ nebo „účet“) vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 

tuzemsko dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. b) ZoDPH, které bylo doplněno novelou 

č. 370/2011 Sb. s účinností ke dni 1.1.2012. 

Takové ručení se uplatní pouze na bankovní účty vedené v zahraničí, tedy nikoli 

na účty vedené českými právnickými osobami v tuzemsku nebo zahraničními 

právnickými osobami, které na území České republiky působí prostřednictvím své 

pobočky, organizační složky či provozovny. Tyto právnické osoby jsou podle 

ustanovení § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu 

z trestné činnosti a financování terorismu88, označeny pro účely tohoto zákona za 

povinné osoby, které podléhají kontrolním mechanismům stanoveným tímto zákonem. 

Z výše uvedeného citovaného ustanovení vyplývá, že tyto mechanismy se neuplatní na 

bezhotovostní platby realizované přes účty v zahraničí. Takové účty budou podléhat 

legislativě státu, v kterém jsou vedeny, proto bylo pro tyto případy zavedeno zákonné 

ručení odběratele.89 Dalšími důvody zavedení ručení jsou90:

a) skutečnost, že vést účet v zahraničí používaný k platbám za zdanitelná plnění 

s místem plnění v tuzemsku není vyloučeno a obchodníci tak tyto účty 

mohou používat, avšak tato situace správci daně ztěžuje účinné řešení

vymáhání nezaplacené daně a případných daňových podvodů;

b) situace, kdy český plátce daně uskutečňuje na území ČR ekonomickou 

činnost a přijímá za ni úplatu na účet vedený poskytovatelem platebních 

služeb v zahraničí, se jeví poněkud podezřelá. Z poznatků daňové správy 

                                                
87 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání, Praha: C. H. Beck. 2009, str. 2205.
88 Také nazýván jako zákona o praní špinavých peněz.
89 BENDA, Václav. Ručení za nezaplacenou DPH v roce 2013, Poradce veřejné správy. 2013, roč. 5, č. 
2-3, str. 28.
90 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 4. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
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vyplývá91, že platba na zahraniční účet, při srovnání s platbou na účet 

tuzemský, představuje například vyšší pravděpodobnost zapojení do řetězce 

karuselových podvodů na DPH.

Rizikovost platby na zahraniční bankovní účet si musí uvědomit především sám 

plátce, který by měl lpět na obezřetnosti v obchodních vztazích a na minimalizaci 

podnikatelského rizika, s čímž koresponduje i judikatura NSS.92

Zavedením této skutkové podstaty do ZoDPH evokuje myšlenky, že tak bylo 

ustanoveno, aby se ulehčila situace správci daně při prokazování, že příjemce 

zdanitelného plnění „věděl nebo vědět měl a mohl“ o případném zapojení do daňového 

podvodu, tedy splnění podmínky vzniku ručení dle ustanovení § 109 odst. 1 ZoDPH. 

Samotné placení odběratele českému poskytovateli zdanitelného plnění na zahraniční 

účet nelze podle mého názoru považovat za přijetí opatření, které od něj může být 

rozumně vyžadováno ve smyslu judikatury SDEU93, proto by měl správce daně při 

prokazování vědomosti o podvodu na DPH poukazovat na fakt, že vzhledem ke 

způsobu úhrady za zdanitelné plnění měl příjemce předpokládat možné naplnění některé 

skutkové podstaty ručení v ustanovení § 109 odst. 1 ZoDPH. Lze se domnívat, že 

odběratel, pokud se bude jednat o subjekt zabývající se i zahraničním obchodem, na 

svoji obranu bude například uvádět, že si zahraniční účet pořídil z důvodu výhodnějších 

podmínek zahraničních bank při vedení účtů v eurech.94

Při ručení dle ustanovení § 109 odst. 2 ZoDPH však není správce daně povinen 

prokazovat okolnosti vzniku ručení, a proto dojde ke vzniku této povinnosti objektivně 

už při poskytnutí platby na zahraniční bankovní účet.

                                                
91 Ibid.
92 Rozsudek NSS  ze dne 22.ledna 2009, sp.zn.: 9 Afs 73/2008.
93 Srovnej rozsudek SDEU ze dne 11. května 2006, Federation of Technological Industries a další, C-
384/04, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2006, strana  I-04191, bod 33, Rozsudek SDEU ze dne 12. ledna 
2006, Optigen a další, C-354/03, C-355/03 a C-484/03, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2006, strana I-
00483, bod 52.
94 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Stížnost Evropské komisi na porušení evropského práva Českou republikou. 
Prostějov, 2013. [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/131196552/Sti%C5%BEnost-
Evropske-komisi.
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4.3 Ručení příjemce zdanitelného plnění při zjevně odchylném 

ocenění plnění

Druhou skutkovou podstatu týkající se ručení za DPH, která je v českém právním 

řádu uzákoněna již od roku 2011, nalezneme v ustanovení § 109 odst. 2 písmeno a)95, 

podle něhož příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění 

s místem plnění v tuzemsku, pokud je tato úplata bez ekonomického opodstatnění zcela 

zjevně odlišná od ceny obvyklé. Taková cena může sloužit jako jeden z indikátorů 

podvodného jednání.96

Ručení tedy může být uplatněno za kumulativního splnění dvou podmínek, jednak 

je úplata zcela zjevně odlišná a jednak není ekonomicky opodstatněná. Opět i v tomto 

případě leží důkazní břemeno na správci daně, který bude muset prokázat, že sjednaná 

cena je zcela zjevně odchylná od ceny obvyklé.97

Jakou odchylku si má adresát představit pod spojením „zcela zjevně odchylná“ 

v zákoně nenalezneme. Jedná se o neurčitý pojem, který bude aplikován až v rámci 

individuálních případů, avšak pojem „zcela zjevně“ je nutno chápat jako skutečnost 

jasnou, očividnou a nepochybnou, proto by měl být mezi cenou odchylnou a cenou 

obvyklou vzájemný výrazný nepoměr, přičemž se jedná o pojem, který je nutno 

vykládat šířeji než pojem zřejmě (očividně). Takové subjektivní pojetí dává správci 

daně jakýsi návod, aby danou cenu posuzoval s určitou velkorysostí, což lze chápat jako 

ulehčení postavení odběratele, který je povinen případné ekonomické opodstatnění 

odchylky od ceny obvyklé prokázat.98 Pokud příjemce plnění prokáže, že snížení ceny 

či její navýšení má ekonomické opodstatnění, z ručení se vyváže99, a to v rámci 

případného odvolání proti ručitelské výzvě.100

                                                
95Před novelou č. 502/2012 Sb. byla v ZoDPH obsažena v § 109 odst. 2.
96 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 4. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
97 PITNER, Ladislav. Novela zákona o DPH k 1. lednu 2011, Daně a právo v praxi. 2010, roč. 15, č. 12, 
str. 22.
98 HAVEL, Tomáš. Ručení odběratele za odvod DPH po 1.4.2011, Daně a právo v praxi. 2011, roč. 16, č. 
4, str. 3.
99 KUNEŠ, Zdeněk. Ručení za nezaplacenou daň v novele zákona o DPH, Daňová a hospodářská 
kartotéka, roč. 19, č. 6, str. 18.
100 Srovnej Důvodová zpráva k zákonu č. 47/2011, [online]. Str. 92. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=129&CT1=0.
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ZoDPH odkazuje na povinnost správce daně při stanovení ceny obvyklé 

postupovat dle zákona č. 151/2007 Sb., o oceňování majetku.101 Ustanovení § 2 odst. 1 

tohoto zákona považuje za cenu obvyklou cenu, která by byla dosažena při prodeji 

stejného či obdobného majetku nebo při poskytnutí stejné nebo obdobné služby 

v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni uskutečnění plnění. Do takové ceny se 

však nepromítají: 

a) vlivy mimořádných okolností trhu (vlivy přírodních či jiných kalamit, stav 

tísně prodávajícího nebo kupujícího, omezení hospodářské soutěže…);

b) vliv osobních poměrů prodávajícího a kupujícího (majetková nebo 

personální závislost);

c) vliv zvláštní obliby (zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě, která 

vyplývá z osobního vztahu k těmto věcem či službám).

Dle Informace GFŘ k institutu ručení má cenu obvyklou správce daně zjistit 

analýzou sjednaných cen v segmentu trhu srovnatelného majetku nebo služby v daném 

místě a čase.102

4.4 Ručení při platbě na účet nezveřejněný správcem daně

Ke dni 1.1.2013 došlo také k novelizaci ustanovení § 96 ZoDPH a zavedení 

povinnosti uvést v přihlášce k registraci plátce čísla všech svých účtů u poskytovatelů 

platebních služeb, které jsou a budou používány pro ekonomickou činnost subjektu. 

Plátce je podle odstavce druhého oprávněn určit, jaká čísla účtů budou zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, avšak pokud takový účet neurčí, bude 

zveřejněno, že žádné číslo účtu neurčil.103 Přechodná ustanovení v bodě 9 zákona 

č. 502/2012 Sb. stanovují pro plátce, kteří byli již ke dni 1.1.2013 registrováni, rovněž 

povinnost zveřejnit veškeré účty používané k ekonomické činnosti a určit z nich ty, jež 

mají být zveřejněny, a to do dvou měsíců po nabytí účinnosti této novely. Pokud by ze 

strany plátce nedošlo k označení účtu, jež má správce daně zveřejnit, má se za to, že 

                                                
101 Jedná se o poznámku pod čarou, a tudíž nemá normativní charakter. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
jedná o jediný zákon upravující cenu obvyklou, bude nutné jej při určování ceny obvyklé použít.
102 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 4. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
103 Ibid., str. 5.
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plátce určil ke zveřejnění veškeré účty vedené správcem daně na základě registrační 

povinnosti. Musí se však jednat o účty patřící plátci. 

V návaznosti na to správce daně dle ustanovení § 98 ZoDPH daná čísla 

bankovních účtů zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a sice 

prostřednictvím Registru plátců DPH, který je dostupný jako webová aplikace.104

Na tato ustanovení navazuje nové ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, podle 

kterého bude příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou DPH z plnění, pokud 

je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo z části bezhotovostním převodem na jiný 

účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 ZoDPH. Proto se 

bezhotovostně platící odběratel dodavatele, který nenechal zveřejnit žádný svůj 

bankovní účet nebo požaduje úhradu na účet jiný než nezveřejněný, vystavuje riziku 

zákonného ručení za nezaplacenou DPH z daného konkrétního plnění.105

Rozhodným okamžikem pro vznik ručitelského závazku je den uskutečnění 

bezhotovostní platby. Dle informace GFŘ k institutu ručení podle ZoDPH se pro účely 

aplikace tohoto druhu ručení takovým okamžikem rozumí den zadání příkazu 

k bezhotovostnímu převodu, na jehož základě došlo k úhradě zdanitelného plnění.

Jestliže v tento den nebude účet, na který příjemce plnění platí, správcem daně 

zveřejněn ve výše uvedeném Registru plátců DPH, stává se příjemce plnění

automaticky ručitelem za případnou nezaplacenou DPH, kterou dodavatel 

z předmětného plnění nezaplatí. 

Ručitel vždy ručí v rozsahu nezaplacené DPH (za celé plnění), ať již za 

poskytnuté plnění provedl bezhotovostně celkovou či jen částečnou úhradu.106

S ohledem na skutečnost, že ručení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) 

ZoDPH je vázáno na zveřejnění čísel účtů, mělo být možné jej aplikovat nejdříve ode 

dne 1. dubna 2013, který měl být prvním dnem, kdy mělo docházet ke zveřejňování 

čísel účtů. Tuto informaci nalezneme v bodě 10 přechodných ustanovení zákona 

č. 502/2012 Sb. (dále jako „bod 10“), podle kterého správce daně čísla účtu zveřejní 

                                                
104 Registr plátců DPH je dostupný přes internetové stránky Finanční správy a Daňovém portále 
www.daneelektronicky.cz nebo přímo přes url: http://adisreg.mfcr.cz.
105 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 5. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
106 Ibid., str. 6.
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prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém nabyl účinnosti tento zákon. Vedle faktické nemožnosti před tímto datem ručit 

podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH je i takovéto ručení explicitně v bodě 10 

vyloučeno. Dne 29.3.2013 však došlo k částečnému odkladu ručení za DPH. GFŘ tento 

den vydalo informaci107 týkající se odkladu aplikace ručení za odvod DPH vzniklé 

z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet poskytovatele nezveřejněný 

v Registru plátců DPH. Tato informace uvádí, že správce daně nebude vyzývat ručitele 

dle ustanovení § 171 DŘ k úhradě nedoplatku, u kterého ručení vznikne dle ustanovení 

§ 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH do 30.9.2013. GFŘ odklad odůvodňuje novostí 

předmětného typu ručení a náročností pro podnikatelskou veřejnost přijmout náležitá 

opatření. Ve skutečnosti se domnívám, že zákonodárce neodhadl náročnost zavedení 

tohoto institutu pro správce daně, kteří nebyli schopni se včas s touto novinou v oblasti 

DPH vypořádat. Toto nepřímo vyplývá z posledního odstavce zmiňované informace 

GFŘ, v němž je zmíněno pokračování procesu nahlašování účtů včetně změn týkajících 

se již účtů nahlášených, ačkoli již dvouměsíční lhůta stanovená v přechodných 

ustanoveních zákona č. 502/2012 Sb. uplynula. Můžeme se pouze dohadovat, jestli 

zákonodárce vzal v potaz reálie, že ne všichni plátci svoji zákonnou povinnost splní 

řádně a včas, dále že bude třeba zveřejnit účty plátců nově registrovaných 

a v neposlední řadě, že podnikatelská veřejnost bude reagovat na změnu v nabídkách 

bankovních účtů poskytovatelů platebních služeb, a to s ohledem na trend rušení 

poplatků na běžných účtech108 a neexistenci povinnosti podnikatele zřídit k podnikání 

podnikatelský účet. Dne 10.9.2013 GFŘ opětovně vydalo informaci, jíž odsunulo

aplikaci této skutkové podstaty ručení ode dne 1.1.2014.109 GFŘ se tentokrát dovolává 

na započatý legislativní proces, jenž se měl týkat také ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) 

ZoDPH. Ke změně tohoto ustanovení pak skutečně došlo přijetím zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

                                                
107 Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109odst. 2 písm. c) ZoDPH, ze dne 
29.3.2013, č.j.: 14 232/13/7001-21002-012287, [online]. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_21153.html.
108 Poplatek za vedení úvěrového účtu? Banky ho hájí, ale zároveň ruší. In: Bankovnipoplatky.com
[online]. 26.3.2013. 2013 [cit. 2013-08-11]. Dostupné z: http://www.bankovnipoplatky.com/poplatek-za-
vedeni-uveroveho-uctu-banky-ho-haji-ale-zaroven-rusi-19867.
109 Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109odst. 2 písm. c) ZoDPH, ze dne 
10.9.2013, č.j.: 41 540/13/7001-21002-012287, [online]. [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-
dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf.
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soukromého práva. Vedle platby za zdanitelné plnění na účet nezveřejněný v registru 

plátců tak nově přistupuje další podmínka, dle níž se tato skutková podstata ručení 

uplatní pouze, pokud úplata za zdanitelné plnění poukazovaná na nezveřejněný účet 

překračuje dvojnásobek částky, při jejímž překročení je stanovena zákonem upravujícím 

omezení plateb v hotovosti povinnost provést platbu bezhotovostně. V současnosti tento 

limit pro platby v hotovosti činní dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č.  254/2004 Sb., 

o omezení plateb v hotovosti, 350.000 Kč, proto vznik ručení při platbě na nezveřejněný 

účet v registru plátců bude příjemci zdanitelného plnění hrozit pouze v tom případě, kdy 

částka za úhradu zdanitelného plnění bude činit více než 700.000 Kč.

Je nutné zdůraznit, že oznamovací povinnost týkající se účtů používaných 

k ekonomické činnosti není podle ZoDPH omezena pouze na účty tuzemské. Může 

proto nastat situace, kdy plátce správci daně oznámí zahraniční bankovní účet, který 

správce daně v rámci své povinnosti zveřejní. Pokud příjemce zdanitelného plnění 

poskytne částku za zdanitelné plnění bezhotovostním převodem na tento zveřejněný 

zahraniční bankovní účet, nebude sice příjemce ručit za nezaplacenou DPH podle 

ustanovení 109 odst. 2 písmeno c) ZoDPH, jelikož uhradil cenu na zveřejněný účet 

plátce, avšak tímto naplní jinou skutkovou podstatu ručení za nezaplacenou DPH, a to 

podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. b) ZoDPH, jež vzniká z důvodu poskytnutí úplaty 

ze zdanitelného plnění zcela či z části bezhotovostním převodem na účet vedený 

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko.110 Z  uvedeného vyplývá, že 

odběratel může současně naplnit vícero skutkových podstat ručení podle ZoDPH a že 

přijmutí takových opatření příjemcem plnění, jež budou mít za následek, že jedna určitá 

skutková podstata nebude vůči němu aplikována, nemá vliv na vznik ručení podle 

skutkové podstaty odlišné.

4.5 Ručení za nespolehlivého plátce

Po změně koncepce plátcovství DPH111 může ke vzniku plátcovství dojít dvojím 

způsobem, jednak dobrovolně, jednak ex lege. Pokud dobrovolný plátce neplní své 

                                                
110 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 6. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
111 Ode dne 1.1.2013 správce daně zruší registraci některých plátců jako sankci za jejich porušení 
povinností vůči správce daně dle § 106 odst. 2 ZoDPH.
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povinnosti, lze jej sankcionovat zrušením registrace.112 Problém ovšem nastává 

v okamžiku, kdy plátce dosahuje požadovaného obratu113 a jeho plátcovství tak vzniká 

ze zákona. V takovém případě konstitutivní zrušení registrace z povahy věci nepřipadá 

v úvahu, neboť by došlo ipso facto ke vzniku plátcovství od prvního dne následujícího 

měsíce po měsíci, ve kterém plátce přesáhl stanovený limit obratu, proto bylo nutné 

nalézt řešení, jak tyto plátce odlišně sankcionovat.

Na vzniklou situaci reaguje zákonodárce zavedením institutu nespolehlivého 

plátce. Jedná se o označení či status, který bude přidělen plátcům závažným způsobem 

poručujícím povinnosti vůči správci daně, jenž má zároveň sloužit jako nástroj v boji 

s daňovými úniky v oblasti DPH.114 Přidělení takového označení má působit jako 

represivní sankce, ale i jako opatření preventivní.115 Mezi sankční důsledky přidělení 

označení nespolehlivého plátce patři nemožnost plátce si zvolit zdaňovací období dle 

ustanovení § 99a ZoDPH, uvedení tohoto statusu v dálkově přístupném registru plátců 

DPH a zároveň se lze domnívat, že zveřejněním dojde k určité difamaci a tím pádem 

i ovlivnění budoucích podnikatelských aktivit, jelikož skutečnost, že ten, kdo přijme 

zdanitelné plnění od nespolehlivého plátce, se stává ex lege ručitelem za nezaplacenou 

daň z tohoto plnění podle ustanovení § 109 odst. 3 ZoDPH. 

4.5.1 Rozhodnutí o přidělení statusu nespolehlivého plátce a změna 

takového statusu

ZoDPH stanoví, že poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující 

se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. 

K samotnému vzniku statusu je tedy nutno kumulativně splnit dvě podmínky. První je 

závažné porušení plátcem DPH povinnosti týkající se správy daně a druhá je 

konstitutivní rozhodnutí správce daně o přidělení označení. 

Povinnosti plátce vztahující se ke správě daně vyplývají nejen ze ZoDPH, ale 

i z DŘ, z důvodu subsidiarity použití DŘ. Mezi tyto povinnosti patří zejména povinnost 

                                                
112 § 106 ZoDPH.
113 1 000 000 Kč dle § 6 ZoDPH.
114 BENDA, Václav. Předpokládané změny zákona o DPH k 1.1.2013, Finanční, daňový a účetní bulletin. 
2012, roč. 20, č. 4, str. 7. ISSN 1210-5570.
115 Důvodová zpráva k zákonu č. 502/2012, [online]. Str. 121. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=733&CT1=0.
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podat daňové tvrzení, povinnost vyměřenou daň uhradit, umožnění provedení kontroly 

správcem daně116, poskytnutí požadované součinnosti při takové kontrole.

Samotný výklad pojmu nespolehlivý plátce nebyl zákonem stanoven, nýbrž byl 

svěřen do rukou GFŘ, které výkladovými stanovisky určí, jaká porušení povinností 

budou považována za závažná ve smyslu ustanovení § 106a odst. 1 ZoDPH.117 Dané 

řešení má umožnit operativnější reakci GFŘ na praxi v oblasti daňových úniků oproti 

zdlouhavému zákonodárnému procesu. Takové řešení vyvolává otázku, zda-li se 

nejedná o protiústavní doplňování znaků neurčitého právního pojmu, avšak osobně ho 

shledávám se zásadami právního státu v souladu, jelikož s neurčitými právními 

pojmy118 se můžeme setkat v mnohých normách. Zákonodárce tak činí v úmyslu 

postihnout jevy a skutečnosti, které nelze přesně právně definovat, jejich obsah a rozsah 

se mění v závislosti časové a místní, proto nechává prostor aplikujícímu orgánu, aby 

posoudil, zda-li konkrétní skutkový stav patří do rozsahu neurčitého pojmu.119 GFŘ 

tudíž vystupuje jako orgán sjednocující praxi jednotlivých finančních úřadů v rámci 

celého území ČR. 

Dle důvodové zprávy porušení povinnosti musí dosahovat určité intenzity, avšak 

samotný ZoDPH nestanovuje kritérium pro posuzování míry závažnosti takového 

jednání. Lze se domnívat, že GFŘ by mělo při stanovení okolností, za kterých dojde 

k prohlášení plátce za nespolehlivého, brát v úvahu jako jedno z kritérií zásadu ochrany 

veřejného zájmu, obzvláště zájmu na řádném výběru daně.120 K tomuto závěru je nutné 

dojít i s ohledem na blízkou souvislost správního práva a práva finančního121

a skutečnost, že se dříve v oblasti daňového práva uplatňoval alespoň subsidiárně SŘ122, 

konkrétně od roku 1967, kdy byl SŘ přijat, až do nabytí účinnosti zákona č. 337/1992 

Sb., o správě daní a poplatků, jenž v ustanovení § 99 výslovně užití správního řádu 

vylučoval. Dalšími kritérii pro posouzení, brané zákonodárcem v potaz, je osoba plátce 

a zkušenosti správce daně s tímto plátcem, míra rizika pro veřejné rozpočty spočívající 

                                                
116 § 85 až § 88 DŘ.
117 Důvodová zpráva k zákonu č. 502/2012, [online]. Str. 122. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=733&CT1=0.
118 Př. veřejný pořádek, nebezpečné zařízení, povaha věci…
119 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 80.
120 Důvodová zpráva k zákonu č. 502/2012, [online]. Str. 121. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=733&CT1=0.
121 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 16.
122 SŘ tuto zásadu explicitně stanovuje v § 2 odst. 4.
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v porušení daňové povinnosti, ale i objektivní důvody, jimiž jsou živelné pohromy, 

závažné zdravotní problémy apod.123  Za závažné porušení by například nemělo být 

formální porušení povinnosti124, ledaže by se jednalo o prostředek sloužící k daňovým 

únikům. 

Dne 4.1.2013 vydalo GFŘ stanovisko k aplikaci ustanovení § 106a ZoDPH125, 

které definuje, co se rozumí závažným porušením povinností ke správě daně ve smyslu

ustanovení § 106a odst. 1 ZoDPH. Jedná se o tři následující případy126:

a) plátce porušil zákonem stanovenou povinnost, která vedla k vyměření daně 

podle pomůcek, nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé 

dani, a zároveň došlo k ohrožení veřejného zájmu na výběru daně z přidané 

hodnoty. Veřejný záměr je ohrožen, pokud byla dle předchozí věty vyměřena 

nebo doměřena DPH v minimální výši 500 tisíc Kč bez příslušenství;

b) dochází k ohrožení veřejného zájmu na výběru DPH, neboť plátce neuhradil 

ve lhůtě splatnosti zajišťovací příkaz vydaný z důvodu podezření na možné 

zapletení plátce do obchodů, u kterých existuje důvodná obava, že z nich 

DPH nebude zaplacena;

c) dochází k ohrožení veřejného zájmu na výběru DPH, neboť správce daně 

u plátce eviduje po dobu nejméně tří kalendářních měsíců nedoplatek na 

DPH vy výši minimálně 10 mil. Kč bez příslušenství. Za nedoplatek se 

považuje neuhrazená částka daně ode dne uplynutí lhůty splatnosti uvedené 

v platebním výměru.

Dle informace GFŘ se plátce stává nespolehlivým v případě naplnění některé 

z podmínek stanovené touto informací, tedy nejdříve až po 1.1.2013.

Dikci ustanovení § 106a ZoDPH lze považovat za natolik striktní, že při naplnění 

alespoň jednoho provinění z výše uvedeného taxativního výčtu, má správce daně, pokud 

shledá závažné porušení povinností dle informace GFŘ, povinnost status 

                                                
123 ŠLANCAROVÁ, Jitka. Seznam nespolehlivých plátců, Daně a právo v praxi. 2013, roč. 18, č. 4, str. 
18-20.
124 Za formální porušení lze považovat opomenutí uvést údaje v přihlášce k registraci či daňového 
přiznání, jež vyplývá z důvodové zprávy.
125 Jedná se o interní pokyn, který není obecně závazný, proto bude zavazovat pouze nižší orgány správy 
daní. Informace GFŘ: k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 101/13-
121002-506729. In: Financnisprava.cz [online]. 2013. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2013_Nespolehlivy-platce.pdf.
126 Ibid., str. 1 – 2.
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nespolehlivého plátce plátci přidělit.127 Rozhodnutí o přidělení označení nespolehlivého 

plátce je rozhodnutím konstitutivním vydaným z moci úřední a na proces jeho vydání, 

doručování, opravné prostředky etc. se subsidiárně vztahují obecná ustanovení DŘ.128

Správce daně před vydáním rozhodnutí posoudí porušení povinností vymezených 

v bodě 1) zmíněného stanoviska GFŘ, jakož i další okolnosti, mezi něž patří kritéria pro 

posouzení, uvedená výše, a skutková východiska takto získaná uvede v odůvodnění 

rozhodnutí.129

Opravným prostředkem proti rozhodnutí je o odvolání, které je nutno podat ve 

lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, což je stanoveno v ustanovení § 106a odst. 2 

ZoDPH, přičemž toto ustanovení je lex specialis vůči ustanovení § 109 odst. 4 DŘ.130

Tuto změnu oproti obecným právním předpisům upravujícím daňové řízení 

zákonodárce odůvodňuje potřebou nutnosti, aby bylo v co nejkratší lhůtě pravomocně 

rozhodnuto, zda-li daný plátce je, či není nespolehlivým, proto byla zvolena lhůta 

poloviční oproti lhůtě dle DŘ.131 Ustanovení § 106a odst. 2 ZoDPH je rovněž speciální 

k ustanovení § 109 odst. 5 DŘ. DŘ obecně nepřiznává odvolání odkladný účinek, 

zatímco zde ZoDPH ano. To zákonodárce odůvodňuje rozsáhlostí a závažností 

sankčního dopadu prohlášení za nespolehlivého pro postihnutého plátce, proto 

zákonodárce považuje za nutné, aby k prohlášení za nespolehlivého plátce došlo až po 

nabytí právní moci rozhodnutí, nikoli již účinností takového rozhodnutí. 

Za výjimečných okolností může správce daně na základě ustanovení 106a odst. 3 

ZoDPH odkladný účinek odvolání vyloučit, a to z příčin hodných zvláštního zřetele. 

V důvodové zprávě se uvádí, že by tak mělo být učiněno v případech, kdy se postup 

podle odst. 2 tohoto ustanovení jeví neefektivním. Za neefektivní jsou shledány případy 

hrozby rozsáhlých daňových úniků, kdy existuje silný veřejný zájem na urychleném 

nabytí právní moci rozhodnutí, tedy co nejrychlejším prohlášení plátce za 

                                                
127 VANÍČEK, Jan, ŽÁNOVÁ, Veronika. Nespolehlivý plátce daně, EURO. 2013, roč. 16, č. 4, str. 53.
128 Doručování je upraveno v § 39 a násl. DŘ, náležitosti rozhodnutí a jeho vydání nalezneme v § 101 a 
násl. DŘ.
129 Informace GFŘ: k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 101/13-
121002-506729. In: Financnisprava.cz [online]. 2013. Str. 2. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2013_Nespolehlivy-platce.pdf.
130 Ustanovení § 109 odst. 4 DŘ  přiznává pro podání lhůtu 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
Specialita § 106a odst. 2 vyplývá ze subsidiárního použití daňového řádu vůči jednotlivým daňovým 
zákonům.
131 Důvodová zpráva k zákonu č. 502/2012, [online]. Str. 122. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=733&CT1=0.
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nespolehlivého.132 Důvody, které vedly správce daně k vyloučení suspenzivního účinku 

odvolání, musí být řádně uvedeny v odůvodnění rozhodnutí. Zejména je nutné 

konkrétně uvést, v čem správce daně spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele133, 

protože nedostatečné odůvodnění rozhodnutí by zapříčinilo nepřezkoumatelnost 

rozhodnutí v této části. Jak vyplývá z judikatury NSS: „Odůvodnění rozhodnutí má 

poskytnout skutkovou a právní oporu výroku rozhodnutí. Musí z něj být zřejmé, jaké 

podklady pro rozhodnutí správní orgán shromáždil, jak zhodnotil provedené důkazy 

a jakými úvahami se při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na jejichž 

základě rozhodl, řídil. V tomto směru je konstantní i soudní judikatura134, která 

jednoznačně trvá na požadavku, že v rozhodnutí musí být vždy uvedeno, ze kterých 

důkazů (skutkových zjištění) správní orgán vycházel…“, pokud správní orgán 

nedostatečně odůvodní rozhodnutí, „… je jeho rozhodnutí v této části 

nepřezkoumatelné, stejně jako i rozhodnutí žalovaného, který v odvolacím řízení 

nápravu nezjednal.“135

4.5.2 Rozhodnutí o změně statusu nespolehlivého plátce

Aby se plátce zbavil označení za nespolehlivého, musí podat žádost o zrušení 

tohoto nežádoucího titulu.136 Žádost je oprávněn plátce podat po uplynutí jednoho roku 

od doby, kdy byl plátce na základě pravomocného rozhodnutí správce daně prohlášen za 

nespolehlivého plátce. Pokud však plátce podává žádost opakovaně, je oprávněn ji 

podat až po uplynutí jednoho roku od doby, kdy správce daně pravomocně zamítl 

žádost o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem.137 Správce daně tudíž není 

povinen ex offo zkoumat, zda-li pominuly důvody pro prohlášení za nespolehlivého 

plátce.138 Pakliže přihlédneme k jednotlivým podmínkám k prohlášení plátce za 

nespolehlivého, může se roční lhůta jevit poněkud přísná. Podstatný rozdíl spočívá 

zejména u druhé možnosti za prohlášení nespolehlivého z důvodu neuhrazení 

                                                
132 Ibid.
133 Ibid.
134 Rozsudek NSS č.j. 4 As 20/2008-84, rozsudek NSS sp. zn.: 6 As 18/2011.
135 Rozsudek NSS č.j. 1 As 47/2007.
136 ŠLANCAROVÁ, Jitka. Seznam nespolehlivých plátců, Daně a právo v praxi. 2013, roč. 18, č. 4, str. 
18.
137 § 106a odst. 4 ZoDPH.
138 Důvodová zpráva k zákonu č. 502/2012, [online]. Str. 123. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=733&CT1=0.
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zajišťovacího příkazu při opodstatněné obavě o zapojení plátce do obchodů, z kterých 

DPH zaplacena nebude. GFŘ v tomto případě nestanovuje rozsah potenciálního 

porušení daňové povinnosti a tudíž prohlásit za nespolehlivého půjde i plátce 

s „drobným“ obratem, pro které takto dlouhá doba může mít existenční důsledky. 

Pokud plátce po dobu jednoho roku závažným způsobem neporušuje své 

povinnosti vztahující se ke správě daně a zažádá podle § 106a odst. 4 ZoDPH, správce 

daně obligatorně rozhodne, že se nadále nejedná o nespolehlivého plátce.139

Zákonodárce tedy stanovil pro prohlášení za nespolehlivého plátce a zrušení tohoto 

označení stejný ukazatel, proto pokud nespolehlivý plátce nadále porušuje své 

povinnosti ke správě daně, avšak nikoli v takovém rozsahu, který uvádí GFŘ v bodě 1 

informace pro aplikaci ustanovení § 106a ZoDPH, musí být i přesto správcem daně 

zbaven označení nespolehlivý plátce.140

4.5.4 Ručení za nespolehlivého plátce

Informaci o tom, zda-li je daný plátce nespolehlivým plátcem, je správce daně 

povinen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup141, jímž je zveřejnění 

v registru plátců.142 Účinkem dálkového zveřejnění je vznik zákonného důvodu pro 

aplikaci ručení dle ustanovení § 109 odst. 3 ZoDPH, tzn. pokud je v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněna v registru plátců DPH informace, že 

poskytovatel je nespolehlivým plátcem, odběratel tohoto plnění se stává v důsledku 

obchodování s nespolehlivým plátcem ze zákona ručitelem za nezaplacenou daň, a to i 

navzdory skutečnosti, že mu subjektivně tato informace nemusela být známa. Jedná se 

rovněž o novou skutkovou podstatu zákonného ručení za nezaplacenou DPH.143

K možnosti aplikace institutu ručení je tedy nutné, aby v den uskutečnění 

zdanitelného plnění144 byla zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem. Tímto 

zveřejněním je uvedení u dodavatele v registru plátců v kolonce „Nespolehlivý plátce“ 

                                                
139 § 160a odst. 5 ZoDPH.
140 Informace GFŘ: k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 101/13-
121002-506729. In: Financnisprava.cz [online]. 2013. Str. 2. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2013_Nespolehlivy-platce.pdf.
141 106a odst. 6 ZoDPH.
142 Tento registr je dostupný na internetové adrese http://adisreg.mfcr.cz [cit. 2013-09-06].
143 Ustanovení vloženo novelou 502/2012 Sb.
144 Jaký den je považován za den uskutečnění zdanitelného plnění nalezneme v § 26 ZoDPH. 
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slova „ANO“145, přičemž v praxi se počítá mezi rozhodnutím o nespolehlivém plátci 

a uvedení informace v registru s prodlevou dvou až tří dnů.146

Mezi hlavní negativum této úpravy patří zvýšení administrativních nákladů. Aby 

se odběratel vyhnul ručení, bude nutné kontrolovat informace o obchodních partnerech, 

přičemž ustanovení § 109 odst. 3 ZoDPH považuji za toliko striktní, že ručitelem se 

odběratel stává bez ohledu na způsob, jakým došlo k úhradě plnění, tedy nejen 

bezhotovostní bankovním převodem, ale i platbou hotovostí i bezhotovostní platbou 

kreditní či debetní kartou. 

4.6 Ručení při přijetí plnění od neregistrovaného distributora 

pohonných hmot

Poslední typ ručení příjemce zdanitelného plnění zavedený novelou č. 502/2012 

Sb. nalezneme v ustanovení § 109 odst. 4 ZoDPH, podle kterého příjemce plnění 

spočívajícím v dodání pohonných hmot ve smyslu zákona o pohonných hmotách147 ručí 

za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění tohoto plnění není 

o poskytovateli plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, 

že je jako distributor pohonných hmot dle zákona o pohonných hmotách registrován. 

Pohonnou hmotou se rozumí benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny, 

biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, směsné palivo, stlačený a zkapalněný 

zemní plyn, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla.148 Za 

distributora se pak považuje osoba, která prodává pohonné hmoty na území České 

republiky a zároveň tak nečiní prostřednictvím čerpacích stanic.149

Z výše uvedeného vyplývá, že tento způsob ručení má za cíl spíše zajištění 

odvedení DPH při obchodování v oblasti velkoobchodu s pohonnými hmotami, tedy 

nikoli na běžné nákupy pohonných hmot koncovými spotřebiteli na čerpacích stanicích, 

                                                
145 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 7. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
146 ŠLANCAROVÁ, Jitka. Seznam nespolehlivých plátců, Daně a právo v praxi. 2013, roč. 18, č. 4, str. 
19.
147 Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.
148 Ustanovení § 2 písmeno a) zákona o pohonných hmotách.
149 § 2 písmeno j) zákona o pohonných hmotách.
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na které se toto zajištění nevztahuje.150 Distributor je ze zákona povinen před zahájením 

své činnosti podat u příslušného celního úřadu oznámení o zahájení činnosti, na jehož 

základě bude celním úřadem provedena registrace a tento údaj zveřejněn v registru.151

Registr distributorů pohonných hmot je veden v elektronické podobě Generálním 

ředitelstvím cel152 a je k dispozici na webových stránkách Celní správy ČR.153

Plátce, který se rozhodl nakupovat pohonné hmoty od distributora a chce se 

vyhnout ručení, by si nejprve měl ověřit, jestli je dodavatel ve výše uvedeném registru 

zveřejněn. Tento stav by si měl odběratel zkontrolovat ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění154, jenž se ne vždy bude shodovat se dnem uzavření smlouvy o dodávce. Pokud 

v tento den v registru nebude zveřejněno, že se jedná o distributora pohonných hmot, 

ačkoli např. v době uzavření kupní smlouvy tato skutečnost zveřejněna byla, ručí 

odběratel, který pohonnou hmotu takto v tuzemsku nakoupil, za případně dodavatelem 

neuhrazenou DPH.155

4.7 Ručení oprávněného příjemce

Jedná se o další nástroj v boji proti daňovým únikům, který byl přijat na základě 

článku 205 směrnice o DPH. Tato skutková podstata, úzce související s ručením dle 

ustanovení § 109 odst. 4 ZoDPH, má zabránit podvodům na DPH při obchodování 

s pohonnými hmotami, jelikož při dovozu pohonných hmot z jiného členského státu 

často dochází k realizaci dodávky za účasti oprávněného příjemce, který je 

vykonavatelem úředně mu svěřeného oprávnění v oblasti specifického daňového 

režimu.156

                                                
150 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 7. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
151 § 4a zákona o pohonných hmotách.
152 § 4b odst. 1 zákona o pohonných hmotách.
153 http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx.
154 § 21 ZoDPH.
155 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 7 - 8. [cit. 2013-09-06]. Dostupné 
z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
156 Ibid., str. 8.
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4.7.1 Oprávněný příjemce

Oprávněným příjemcem se rozumí „právnická nebo fyzická osoba, která není 

provozovatelem daňového skladu v místě, kde v rámci podnikatelské činnosti na základě 

povolení jednorázově nebo opakovaně přijímá vybrané výrobky v režimu podmíněného 

osvobození od daně dopravované z jiného členského státu“.157

Oprávněný příjemce je plátcem spotřební daně s povinností vést předepsanou 

evidenci přijatých a vydaných vybraných výrobků158, které nesmí skladovat ani odesílat. 

Povolení, aby mohl oprávněný příjemce výrobky přijímat v režimu podmíněného 

osvobození od spotřební daně, vydává celní ředitelství na základě návrhu podaného 

žadatelem prostřednictvím příslušného celního úřadu.159

Za podmíněné osvobození od spotřební daně se rozumí odklad povinnosti přiznat, 

vyměřit a zaplatit spotřební daň.160 Doba podmíněného osvobození od daně začíná běžet 

od okamžiku vzniku daňové povinnosti (okamžik výroby či dovozu) a končí 

okamžikem vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit, čímž je zejména uvedení 

vybraného výrobku do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.161

Vybrané výrobky jsou předmětem spotřební daně162, jejichž bližší vymezení 

nalezneme v části druhé ZoSD, v rámci ustanoveních upravujících jednotlivé spotřební 

daně. Vybranými výrobky jsou (rozhodující pro určení, zda-li konkrétní výrobek spadá 

pod ustanovení ZoSD, je jejich kód nomenklatury, technologické vlastnosti, složení, 

druh směsi, výroba atp.):163

a) vyjmenované minerální oleje a jejich směsi uvedené v ustanovení 

§ 45 ZoSD;

b) líh (ethanol), tento předmět spotřební daně je definován v ustanovení 

§ 67 ZoSD;

                                                
157 § 3 písmeno i) ZoSD.
158 § 39 ZoSD.
159 Oprávněný příjemce. In: Sagit.cz [online]. 2013 [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: 
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_258a.htm.
160 § 3 písmeno e) ZoSD.
161 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 185.
162 §7 ZoSD.
163 Vybrané Výrobky. In: Sagit.cz [online]. 2013 [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: 
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_520.htm.
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c) pivo, jímž je jednak alkoholický nápoj obsahující alespoň 0,5 % objemových 

alkoholu vzniklý kvašením mladiny a za druhé směsi takového piva, které 

obsahují alespoň 0,5 % objemových alkoholu;164

d) vína, fermentované nápoje a meziprodukty, které obsahují více než 1,2 % 

objemových alkoholu, avšak nejvýše 22 % objemových alkoholu165. Jako 

zvláštní druhy vín uvádí ZoSD vína šumivá a vína tichá;

e) tabákové výrobky, jimiž se rozumí cigarety, cigarillos, doutníky a tabák ke 

kouření.166

4.7.2 Ručení oprávněného příjemce

Ručení oprávněného příjemce upravuje ustanovení § 108a odst. 1 ZoDPH: 

„Oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit 

v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu, ručí za 

nezaplacenou daň z dodání tohoto zboží třetí osobě osobou, která toto zboží pořídila 

z jiného členského státu, ledaže prokáže, že přijal veškerá opatření, která od něj mohou 

být rozumně požadována, aby ověřil, že daň bude osobou, která toto zboží pořídila, 

řádně zaplacena.“

Ručení dle ustanovení § 108a ZoDPH tedy není bezvýhradní a oprávněný 

příjemce se může z ručení vyvázat, a to tím, že v rámci daňového řízení správci daně 

prokáže, že přijal veškerá opatření, která od něj mohou být rozumně požadována, aby 

ověřil, že daň bude pořizovatelem výrobku zaplacena.167 Takovým opatřením se rozumí 

například záruka, uzavření partnerské dohody, že daň osoba, která vybrané zboží 

pořídila z jiného členského státu, při dodání třetí osobě správci daně, zaplatí168, využití 

jakéhokoliv zajišťovacího institutu soukromého práva, jakož i skutečnost, že 

neposkytne služby pro dovozy, které jsou uskutečňovány nedůvěryhodnými osobami či 

za podezřelých okolností. Charakter opatření by měl odpovídat faktu, že oprávněný 

příjemce je obchodník, jehož služby mají daňové dopady, tudíž by měl dbát dodržování 

                                                
164 § 81 ZoSD.
165 § 93 ZoSD.
166 § 101 ZoSD.
167 BENDA, Václav. Ručení za nezaplacenou DPH v roce 2013, Poradce veřejné správy. 2013, roč. 5, 
č. 2-3, str. 26
168 BENDA, Václav a kolektiv autorů. Daň z přidané hodnoty v roce 2013. Praha: Svaz účetních, 2012, 
str. 49.
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podmínek oprávnění k činnosti a jako podnikatelský subjekt dodržovat zásady 

obezřetného podnikání.169 Výše ručené částky správci daně odpovídá takové výši DPH, 

která se vypočte ze základu daně, jež odpovídá ceně obvyklé vybraného zboží včetně 

spotřební daně.170 Důvodem, proč se výše částky, za kterou oprávněný příjemce ručí, 

nevypočítává z reálné ceny uskutečněného zdanitelného plnění, je zejména skutečnost, 

že se oprávněný příjemce přímo samotné dodání takového zboží neúčastní171, proto by 

bylo velice přísné, aby oprávněný příjemce ručil za částku, která bude proměnlivá 

a závislá na obchodním umu pořizovatele. 

Samotný správce daně je ze zákona oprávněn vyzvat oprávněného příjemce 

k prokázání přijetí veškerých opatření ve smyslu ustanovení § 108a odst. 1 ZoDPH, aby 

se na něj ručení nevztahovalo.172

Opatřením umožňujícím úplnou eliminaci rizika vzniku ručení je zvláštní způsob 

zajištění daně dle ustanovení § 109a ZoDPH. Tuto možnost oprávněnému příjemci 

výslovně nabízí ustanovení § 108a odst. 4 ZoDPH. V takovém případě se na 

oprávněného příjemce hledí jako na příjemce zdanitelného plnění a na pořizovatele 

zboží podléhajícímu spotřební dani, který toto zboží dodal třetí osobě, jako na 

poskytovatele zdanitelného plnění. O problematice zvláštního způsobu zajištění daně 

pojednám v samostatné kapitole 6.1.

                                                
169 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 9. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
170 § 108a odst. 2 ZoDPH
171 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 8. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
172 § 108a odst. 3 ZoDPH.
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5. Unijní úprava ručení za daň z přidané hodnoty

Úprava nepřímých daní z důvodu vytvoření a fungování vnitřního trhu EU patří 

do sdílených pravomocí, proto právně závazné akty v této oblasti přijímají jak orgány 

EU, tak i jednotlivé členské státy. Členské státy jsou však v legislativní činnosti 

omezeny unijním harmonizačním předpisem. Mohou tedy přijímat právní předpisy, 

pokud jsou k tomu na základě harmonizačního předpisu oprávněny, nebo EU od své 

pravomoci vytvořit harmonizační právní předpis upustila či tuto pravomoc nevyužila. 

Výslovné zmocnění k přijímání právních aktů orgány EU obsahuje článek 113 SFEU, 

podle kterého může Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci 

s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijmout 

ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se nepřímých daní v rozsahu 

nezbytném pro vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské 

soutěže.

Harmonizačním předpisem je směrnice o DPH. Ručení je touto směrnicí upraveno 

poměrně stručně jediným článkem 205173, podle kterého mohou členské státy stanovit, 

že za odvod daně ručí společně a nerozdílně jiná osoba než osoba povinná k dani. Pod 

pojmem „jiná osoba“ si je nutno zejména představit každého příjemce zdanitelného 

plnění, pokud došlo k ustanovení daňového zástupce, tak i ten se může stát ručitelem za 

neodvedenou DPH. Mimo tento okruh osob by se do postavení ručitele mohly dostat 

třetí osoby pouze v případě existujícího kvalifikovaného blízkého vztahu mezi touto 

osobou a plátcem, který je primárně povinný odvést daň. Výjimečně se může třetí osoba 

stát ručitelem, i když se formálně na takovém vztahu nepodílí, avšak pouze v případě, 

že je takové ručení věcně ospravedlnitelné. V české právní úpravě pod pojem „jiná 

osoba“, ve smyslu článku 205 směrnice o DPH, rozumíme příjemce zdanitelného plnění 

a oprávněného příjemce, který je právě třetí osobou, u níž lze pozorovat blízký vztah 

k dodávce plnění mezi poskytovatelem a příjemcem.174

                                                
173 Znění tohoto článku se víceméně shoduje s právní úpravou ručení obsažené v „šesté směrnici“, proto 
se bude moci i na právní úpravu ručení za nezaplacenou DPH přijatou členskými státy aplikovat 
judikatura SDEU týkající se „šesté směrnice“. Čl. 205 zni: „V situacích uvedených v článcích 193 až 200, 
202, 203 a 204 mohou členské státy stanovit, že za odvod daně ručí společně a nerozdílně jiná osoba než 
osoba povinná odvést daň.“
174 BERGER, Wolfgang, KINDL, Caroline a WAKOUNIG Marian. Směrnice ES o dani z přidané 
hodnoty: praktický komentář. Praha: 1. Vox, 2010, s. 550. ISBN: 978-80-8632-483-8.
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Ustanovení přijatá podle článku 205 směrnice o DPH však nesmí být 

diskriminační povahy vůči v tuzemsku neusazeným poskytovatelům plnění, avšak 

usazených na území jiného členského státu. Diskriminací osoby neusazené v tuzemsku 

by například dle názoru Komise bylo zavedení ručení příjemce zdanitelného plnění 

usazeného v tuzemsku při transakcích s osobami usazenými v jiném členském státě, 

ačkoli při tuzemském plnění ručení příjemce zdanitelného plnění nevzniká. Z výše 

uvedeného důvodu by měl být tento institut aplikován i u zdanitelných plnění mezi 

tuzemskými plátci. Naopak za nediskriminační ustanovení je nutno považovat zavedení 

ručení pouze při poskytování zdanitelných plnění mezi tuzemskými osobami povinnými 

k dani.175

Ačkoli se zdá toto oprávnění členských států značně rozsáhlé, je nutné vzít 

v potaz, že je dále korigováno obecnými zásadami právními, jež jsou součástí právního 

řádu EU, a rozhodnutím SDEU ve věci Federation of Technological Industries.176

Předmětem výše zmíněného rozhodnutí SDEU bylo rozhodnutí o předběžné 

otázce Spojeného království týkající se posouzení souladu právní úpravy ručení přijaté 

Spojeným královstvím s právní úpravou unijní. V roce 2003 došlo k novelizaci VAT

Act 1994 o nový článek 77A, který zaváděl společnou a nerozdílnou odpovědnost177 za 

zaplacení daně ve výši částky uvedené v daňovém výměru při dodávkách telefonů či 

počítačů, včetně součástek, příslušenství a programového vybavení, pokud bylo dodání 

uskutečněno ve prospěch plátce, který v okamžiku dodání věděl nebo měl důvody se 

domnívat, že by DPH nebo její část zůstala nezaplacena. Znění britské právní úpravy 

bylo shledáno v souladu s unijní. Při rozhodování o této předběžné otázce stanovil 

SDEU mantinely právě pro tuzemskou právní úpravu ručení dle nynějšího článku 205 

směrnice o DPH. V tomto rozhodnutí je opětovně zdůrazněno dodržování obecných 

zásad právních, jmenovitě zásady proporcionality a právní jistoty, a SDEU připomenul, 

že je sice legitimní přijmout opatření k co nejúčinnější ochraně plateb do veřejného 

rozpočtu, avšak tato opatření nesmějí přesahovat rámec toho, co je k dosažení tohoto 

                                                
175 BERGER, Wolfgang, Caroline KINDL a Marian WAKOUNIG. Směrnice ES o dani z přidané 
hodnoty: praktický komentář. Praha: 1. Vox, 2010, s. 549. ISBN: 978-80-8632-483-8.
176 Rozsudek SDEU ze dne 11. května 2006, Federation of Technological Industries a další, C-384/04, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2006, strana  I-04191.
177 Tedy ručení.
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účelu nezbytné.178 Na ručitele dle unijní úpravy je nutné hledět jako na osobu povinnou 

k dani. Zásada právní jistoty vyžaduje, aby vznik ručení nebyl závislý na okolnostech, 

ke kterým dojde až následně po vzniku ručitelského vztahu179, což by dle Komise bylo 

taktéž v rozporu se zásadou legitimního očekávání, protože status osoby povinné k dani 

nemůže být přidělován retroaktivně na základě skutečností, které se mohou, ale 

i nemusí objevit.180 Dále se v bodě 32 rozhodnutí ve věci Federation of Technological 

Industries SDEU vyslovuje k věcným požadavkům na právní úpravu ručení 

jednotlivých členských států. Zákonodárce sice může založit ručení na právních 

domněnkách, ale „takové domněnky nemohou být vyjádřeny takovým způsobem, aby se jejich 

vyvrácení důkazem o opaku stalo pro osobu povinnou k dani prakticky nemožné 

nebo nadměrně obtížné“181, což by vedlo de facto ke vzniku odpovědnosti bez zavinění, 

proto „subjekty, které přijmou veškerá opatření, která od nich mohou být rozumně 

vyžadována, aby zajistily, že jejich operace nejsou součástí řetězce dodávek, jehož 

součástí je operace poskvrněná podvodem na DPH, musejí mít totiž možnost důvěřovat 

legalitě uvedených operací, aniž by riskovaly, že budou společně a nerozdílně 

odpovědné za odvod této daně splatné jinou osobou povinnou k dani.“182

SDEU tedy v rozhodnutí ve věci Federation of Technological Industries 

konstatoval, že ustanovení ručení za odvedení daně, podle kterého ručitelský závazek 

vůči správci daně vzniká příjemci zdanitelného plnění v situaci, kdy je zřejmé, že 

dodavatel příslušnou daň neuhradí, je v souladu s unijním právem. Aplikace tohoto 

institutu je možná, pokud osoba, v jejíž prospěch se plnění uskutečnilo, věděla, nebo 

měla důvod se domnívat, že splatná DPH či její část z tohoto plnění, jakéhokoli 

následného nebo předchozího plnění zůstala nezaplacena.183 Česká právní úprava ručení 

v ustanovení § 109 odst. 1 ZoDPH se značně podobá britské právní úpravě, jež byla 

právě předmětem posouzení souladu s unijním právem v tomto rozhodnutí, proto lze mít 

                                                
178 Rozsudek SDEU ze dne 11. května 2006, Federation of Technological Industries a další, C-384/04, 
zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2006, strana  I-04191, bod 30 et Rozsudek SDEU ze dne 18. prosince 
1997, Garage Molenheide BVBA a další, C-286/94, zveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí 1997, 
strana I-07281, bod 47.
179 BERGER, Wolfgang, Caroline KINDL a Marian WAKOUNIG. Směrnice ES o dani z přidané 
hodnoty: praktický komentář. Praha: 1. Vox, 2010, s. 551. ISBN: 9788086324838.
180 Rozsudek SDEU ze dne 29.2.1996, Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO), C-110/94, 
zveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí 1996, strana I-00857, bod 21.
181 Rozsudek SDEU ze dne 11. května 2006, Federation of Technological Industries a další, C-384/04, 
zveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí 2006, strana  I-04191, bod 32.
182 Viz výše, bod 33.
183 Viz výše, bod 35.
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za to, že i ručení ve znění ustanovení § 109 odst. 1 ZoDPH je v souladu s unijním 

právem. O příbuznosti těchto dvou právních úprav vypovídá i rozhodnutí NSS ve věci 

sp. zn. 1 Afs 15/2008, v němž NSS odkazuje na doktrinální názor k ručení přijatému dle 

směrnice o DPH publikovaný právě v této členské zemi.184

Otázka souladu vnitrostátní právní úpravy s unijní úpravou ručení před SDEU 

vyvstala ještě jedenkrát, jednalo se o spor ve věci Vlaamse Oliemaatschappij.185 Avšak 

v tomto rozhodnutí SDEU nedošel k žádným novým právním závěrům a omezil se de 

facto pouze na konstatování závěrů již judikovaných v rozhodnutí ve věci Federation of 

Technological Industries o nemožnosti postavit zákonnou úpravu ručení členskými státy 

na nevyvratitelných domněnkách a dodržování obecných zásad právních, zásady 

proporcionality, a že požadavek, aby osoby odlišné od daňového dlužníka přijaly 

veškerá možná opatření, která po nich mohou být rozumně požadována k vyloučení 

jejich účasti na daňovém podvodu, jsou zcela legitimní a v souladu s unijním právem. 

Pakliže však osoba jedná s vynaložením veškeré odborné péče v dobré víře, že tato 

opatření přijala a tím vyloučila možnost účasti na daňovém podvodu, musí být tyto 

skutečnosti zohledněny pro účely rozhodnutí, zda-li lze tuto osobu zavázat ručitelským 

závazkem k odvodu dlužné DPH.186

5.1 Stížnost Komisi pro porušení unijního práva

Pro každý členský stát jsou typické podvody na DPH s určitým typem plnění, 

v Itálii se jednalo o telefonní služby, v Portugalsku o obchody s rybami a v České 

republice obchod s pohonnými hmotami. Český zákonodárce v úmyslu zabránit těmto 

podvodům chtěl zavést režim přenesené daňové povinnosti při dodávkách benzínu 

a nafty o objemu nad 1.500 l. Směrnice o DPH stanovuje taxativní výčet druhů plnění, 

při jejichž poskytování jsou členské státy povinny nebo oprávněny režim přenesené 

daňové povinnosti zavést, avšak tento výčet obchod s pohonnými hmotami nezahrnuje. 

V důsledku této skutečnosti byla Českou republikou podána žádost Komisi o udělení 

                                                
184 Jednalo se o článek Foster, H., Reid, S. How do I prove that I did not know what I did not know?, Tax 
journal 2006, str. 13-16.
185 Rozsudek SDEU ze dne 21. prosince 2011, Vlaamse Oliemaatschappij NV proti FOD Financiën, C-
499/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí.
186 Rozsudek SDEU ze dne 21. prosince 2011, Vlaamse Oliemaatschappij NV proti FOD Financiën, C-
499/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí, body 25 a 26.
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výjimky z uplatňování tohoto režimu. Při udělování výjimky nejprve Komise žádost 

posoudí a svým souhlasem propustí do schvalovacího řízení, v kterém udělení výjimky 

musí odsouhlasit všechny členské státy. Česká žádost se však do schvalovacího řízení 

nedostala, neboť zástupci Francie přímo vystoupili proti udělení výjimky.187 Svůj postoj 

odůvodnili obavami z přesunutí podvodů s pohonnými hmotami do jiných členských 

států188, proto se zákonodárce rozhodl danou situaci vyřešit zavedením nových 

skutkových podstat ručení za nezaplacenou DPH. 

Od svého zavedení do ZoDPH s účinností od 1.4.2011 byl institut ručení postupně 

rozšiřován o další skutkové podstaty, analyzované v předchozí kapitole, po jejichž 

přijetí byla na Českou republiku podána stížnost Komisi pro porušení unijního práva 

O. Lichnovským. Ten spatřuje porušení unijního práva v založení většiny skutkových 

podstat ručení na nevyvratitelných domněnkách ve smyslu bodu 32 rozhodnutí SDEU 

ve věci Federation of Technological Industries. K jednotlivým skutkovým podstatám

uvádí:

a) ustanovení § 109 odst. 1 ZoDPH – tuto skutkovou podstatu shledává 

O. Lichnovský v souladu s unijním právem, neboť ručení je v tomto případě 

plně odvislé od zavinění ručícího daňového subjektu a tady plně odpovídá 

požadavkům práva EU;

b) ustanovení § 109 odst. 2 písm. a) ZoDPH – k tomuto uvádí, že ručitel má 

možnost vyvrátit domněnku zavinění prokázáním ekonomického 

opodstatnění. V zápětí dodává, že v praxi může dojít k situacím, kdy je cena 

za plnění odchylná od ceny obvyklé z jiných důvodů, než důvodů 

ekonomických, proto za určitých okolností může dojít k situaci, kdy ručení 

vzniká na základě nevyvratitelné domněnky;

c) ustanovení § 109 odst. 2 písm. b) ZoDPH – v tomto bodě opětovně spatřuje 

založení ručení na nevyvratitelné domněnce. Dále uvádí, že se jedná 

o nepřiměřený zásah do smluvní volnosti, neboť existují racionální důvody, 

                                                
187 Materiály na jednání vlády 22. září 2010. Ministerstvo financí ČR [online]. 2010 [cit. 2013-08-29]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/materialy-na-jednani-vlady/3-ctvrtleti-10/materialy-na-jednani-

vlady-22-09-10-3208 et. MIKULA, Milan. Česko musí jít v potírání daňových podvodů složitou cestou, tu 
jednodušší zamítla Francie. Hospodářské noviny. 2011, roč. 55, č. 65, s. 19
188

TÁBORSKÝ, Jiří. Startuje malá revoluce v placení DPH. Hospodářské noviny: HN Byznys. 2013, roč. 
57, č. 46, s. 17.
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které vedou tuzemské plátce k zakládání zahraničních bankovních účtů189, 

a že finanční správa disponuje dostatečnými prostředky mezinárodní pomoci 

s dostatečnou efektivitou k potírání podvodů na DPH;

d) ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH – nevyvratitelná domněnka 

spočívá ve vzniku ručitelského závazku při poskytnutí úplaty za plnění na 

nezveřejněný účet plátce. O. Lichnovský tvrdí, že znění tohoto ustanovení je 

neproporcionální vpád do smluvní volnosti a je v rozporu s obvyklou 

obchodní praxí;

e) ustanovení § 109 odst. 3 ZoDPH – k tomuto uvádí, že k obchodování 

s nespolehlivým plátcem může dojít i z důvodu nezávislém na daňovém 

úniku. Opět ustanovení považuje založené na nevyvratitelné domněnce;

f) ustanovení § 109 odst. 4 ZoDPH – u této skutkové podstaty platí, co bylo 

napsáno v předchozím bodě.

Nad to uvádí, že ručení podle předchozích bodů 2 – 6 je v rozporu se zásadou 

proporcionality, zásadou právní jistoty a neutrality daně.190

S názorem O. Lichnovského, že zmiňované skutkové podstaty ručení jsou 

založeny na nevyvratitelných domněnkách, nelze než souhlasit. Avšak se domnívám, že 

je potřeba porovnat českou právní úpravu s unijní důsledněji. Stručnost stížnosti totiž 

evokuje myšlenku účelového sepsání. O. Lichnovský sice odkazuje na některé body 

rozhodnutí ve věci Federation of Technological Industries, avšak body použitelné

k obhajobě české právní úpravy opomíjí, v důsledku čehož dochází i k ignoraci ucelené 

judikatury NSS. Je třeba si uvědomit, že objektivní skutečnosti, na jejichž základě 

vzniká ručení, jsou často skutečnostmi zveřejňovanými v dálkově přístupných 

rejstřících. Takovým je i rejstřík distributorů pohonných hmot, rejstřík plátců, v němž 

jsou zveřejňovány čísla účtů plátců a informace, zda-li je plátce nespolehlivým. 

Samotná úhrada za tuzemské plnění od tuzemského poskytovatele na zahraniční účet se 

jeví podezřelou a ekonomické opodstatnění výše ceny za poskytnuté plnění považuji za 

téměř elementární skutečnost při poskytování zdanitelného plnění. Většina plátců jsou 

podnikatelské subjekty a z definice podnikání je zřejmé, že se musí jednat o soustavnou 

                                                
189 Hlavním důvodem bývají podmínky zahraničních bank při poskytování eurových účtů, které bývají 
výhodnější než u bank v České republice, neboť ta doposud není členem eurozóny.
190 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Stížnost Evropské komisi na porušení evropského práva Českou republikou. 
Prostějov, 2013. [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/131196552/Sti%C5%BEnost-
Evropske-komisi.
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činnost za účelem zisku191, proto cena za zdanitelné plnění by pro tyto plátce měla být 

ekonomicky opodstatněná. Pokud subjekt není podnikatelem, bude mít například právní 

formu občanského sdružení, často dochází k situaci, že plnění poskytovaná těmito 

subjekty budou plněními osvobozenými od daně bez nároku na odpočet a tudíž se 

nebudou muset registrovat jako plátci DPH.192 Případně při dodání plnění podléhajícím 

DPH se stanou osobou povinnou k dani pouze z tohoto plnění, avšak i v tomto případě 

by plátce ad hoc měl dbát ekonomického opodstatnění výše úplaty za poskytnuté plnění, 

neboť by měl postupovat s péčí řádného hospodáře.193 Z výše uvedeného je nutno dojít 

k závěru, že pokud plátce tyto skutečnosti ignoruje, nepřijal veškerá možná opatření, 

která po něm mohou být požadována ve smyslu bodu 33 rozhodnutí ve věci Federation 

of Technological Industries. Stejné nároky jsou kladeny na plátce i konstantní 

judikaturou NSS, podle které: „Je totiž věcí podnikatelského subjektu, aby v zájmu 

minimalizace podnikatelského rizika přizpůsobil svou obchodní činnost konkrétním 

podmínkám a při sjednávání obchodních kontraktů (zvláště se značným finančním 

dopadem) se v rámci možností snažil dbát na bezproblémovost svých obchodních 

partnerů,“194 a aby „v zájmu minimalizace podnikatelského rizika přizpůsobil svou 

obchodní činnost konkrétním podmínkám a při sjednávání obchodních kontraktů 

(zvláště se značným finančním dopadem) se v rámci možností snažil dbát na 

bezproblémovost svých obchodních partnerů.“195

Ve stížnosti je také zmiňována skutečnost, že se jedná o zcela zbytečnou právní 

úpravu, neboť by postačilo pouze ručení za nezaplacenou DPH dle ustanovení § 109 

odst. 1 ZoDPH založené na prokázání zaviněné účasti ručitele na jednání vedoucím 

k nesplnění daňové povinnosti. Je pravda, že po přijetí nových skutkových podstat 

ručení správce daně již nemusí prokazovat skutečnosti, které by na základě konstantní 

judikatury NSS velmi pravděpodobně prokázal právě podle ustanovení § 109 odst. 1 

ZoDPH, přesto její uzákonění shledávám jako účelné a prospěšné. Vyvozuji tak ze 

znění ustanovení § 99a ZoDPH, podle něhož si mohou taxativně neuvedení plátci zvolit 

kalendářní čtvrtletí jako své zdaňovací období pro příslušný kalendářní rok. Z tohoto 

důvodu správce daně odhalí nesrovnalosti v úhradách DPH až právě po uplynutí 

                                                
191 § 2 ObchZ.
192 Srovnej §§ 51 – 61 ZoDPH.
193 Srovnej Rozsudek NS  ze dne 29.září 2009 sp.zn.: 5 Tdo 875/2009 et. § 159 odst. 1 NOZ.
194 Rozsudek NSS  ze dne 22.ledna 2009, sp.zn.: 9 Afs 73/2008.
195 Rozsudek NSS  ze dne 10.ledna 2008, sp.zn.: 9 Afs 67/2007.
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čtvrtletního zdaňovacího období a právě v tomto okamžiku může začít brojit proti 

případnému podvodu na DPH, přičemž prokazováním zavinění by mohl přijít o čas 

potřebný k efektivnímu potření takového podvodu, neboť podvodné společnosti před 

vyzváním nebo v krátkém časovém okamžiku po vyzvání správce daně „zmizí“196

a správce daně tak přijde o daňového dlužníka. Je možné si představit, jaké ztráty při 

opakovaném fiktivním dodávání zboží během kalendářního čtvrtroku, mohou 

vzniknout. Souhlasím, že nová právní úprava přinese zejména drobným plátcům DPH 

administrativní zatížení, avšak dopady tohoto institutu je možné soukromoprávně 

ošetřit. Příkladem může být uzavření rámcové smlouvy o ručení dle ZoDPH. Uzavírání 

rámcových (např. kupních) smluv je v podnikatelské praxi zcela obvyklé, proto se 

domnívám, že přijetí rámcové smlouvy o ručení dle ZoDPH není neproporcionální 

zátěží podnikatelských aktivit jednotlivých plátců. Smluvním ošetřením ručení se budu 

zabývat v následující kapitole. 

                                                
196 Srovnej Rozsudek SDEU ze dne 12. ledna 2006, Optigen a další, spojené věci C-354/03, C-355/03 a 
C-484/03, zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí 2006, strana  I-00483, bod 13.
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6. Vybrané otázky související s ručením dle zákona o dani 
z přidané hodnoty

V této části diplomové práce se budu zabývat vybranými aspekty spojenými 

s přijetím právní úpravy ručení za nezaplacenou DPH. Zejména se bude jednat 

o možnost vyhnout se ručení potencionálními zákonnými ručiteli dle ZoDPH patřičnou

reflexí ručení za nezaplacenou DPH ve smluvních vztazích, a následně o analýzu 

některých dopadů, jež ručení dle ZoDPH bude mít například v insolvenčním řízení. 

6.1 Zvláštní způsob zajištění daně 

Se zavedením institutu ručení za nezaplacenou DPH souvisí přijetí institutu 

zvláštního způsobu zajištění daně, podle kterého se může příjemce zdanitelného plnění 

riziku vzniku ručení vyhnout zaplacením daně ze zdanitelného plnění přímo správci 

daně. Tato možnost se naskytuje plátci pouze v případě, pokud plátce doposud nebyl 

vyzván jako ručitel.197 Tato platba se použije primárně na uhrazení daně z předmětného 

zdanitelného plnění, čemuž odpovídá i speciální procesní postup. Nedojde k uplatnění 

obecného pravidla podle ustanovení § 152 odst. 1 DŘ, podle něhož by úhrada měla být 

použita na nejstarší nedoplatky na dani na daném osobním daňovém účtu, ani speciální 

pravidlo týkající se úhrady nedoplatku na dani ručitelem.198 Úhrada podle ustanovení

§ 109a ZoDPH se provádí na osobní depozitní účet vedený místně příslušným správcem 

daně poskytovatele plnění a je nutná její identifikace.199 Jestliže se plátce rozhodne 

uhradit takto daň využitím bezhotovostního platebního styku či hotovostní platby přes 

Českou poštu „složenkou“, GFŘ stanovuje ve své informaci náležitosti k označení této 

úhrady.200 V případě neuvedení dne uskutečnění zdanitelného plnění či dne přijetí 

úhrady poskytovatelem plnění, má se za to, že takovým dnem je den přijetí platby 

                                                
197 § 109a odst. 1 ZoDPH.
198 § 172 odst. 6 DŘ.
199 Podle § 109a odst. 2 ZoDPH se uvádí identifikace poskytovatele plnění, uhrazovaná daň, identifikace 
příjemce plnění a den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem plnění.
200 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 11. [cit. 2013-09-06]. Dostupné 
z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
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správcem daně.201 Tato částka se dle ustanovení § 109a odst. 4 ZoDPH eviduje na 

osobním depozitním účtu poskytovatele a ke dni splatnosti se převede osobní daňový 

účet poskytovatele plnění. Pakliže k úhradě této částky dojde až po splatnosti daně, 

převede se tato částka na osobní daňový účet s datem platby evidovaným na osobním 

depozitním účtu.

Platba se mezi těmito dvěma účty převádí, i když daň z dotčeného plnění byla 

zcela nebo zčásti uhrazena202, k čemuž by mohlo dojít například pokrytím této daňové 

povinnosti odpočty daně na vstupu. Takto převedená částka se užije jako běžná úhrada 

daně na osobním daňovém účtu poskytovatele a platí pro ni obecná procesní pravidla 

stanovené DŘ.203

6.2 Reflexe ručení a zvláštního způsobu zajištění daně do smluvních 

závazků

Záporem postupu podle ustanovení § 109a ZoDPH je, že se příjemce může dostat 

do soukromoprávních problémů ve vztahu k poskytovateli zdanitelného plnění. 

V uzavřené soukromoprávní smlouvě mezi těmito subjekty bývá obvykle závazek 

uhradit poskytovateli částku včetně DPH, proto pokud příjemce uhradí daň přímo 

správci daně, poruší tím svou smluvní povinnost a dostane se do prodlení se splněním 

závazku.204  Sankcí za takovéto protiprávní jednání odběratele bude úrok z prodlení205, 

smluvní pokuta, jestliže byla smluvně sjednána, a vznik soukromoprávní odpovědnosti 

za škodu206, čemuž bude odpovídat aktivní věcná legitimace poskytovatele k vymáhání 

tohoto nesplněného závazku.207 Vyhnout se těmto obtížím je možné důsledným 

sledováním registru plátců a adekvátní úpravou smluvních vztahů s obchodními 

partnery tak, aby odrážely možnost využití zvláštního zajištění daně a vyhnutí se tak 

ručení za nezaplacenou DPH, jakožto i dopady samotného vzniku ručení. Toho lze 

                                                
201 § 109a odst. 3 ZoDPH.
202 § 109a odst. 5 ZoDPH.
203 Informace GFŘ: k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Č.j.: 
3308/13/7001-21002-012287. In: Financnisprava.cz [online]. 2013, str. 11 - 12. [cit. 2013-09-06]. 
Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ruceni.pdf.
204 VANÍČEK, Jan, ŽÁNOVÁ, Veronika. Nespolehlivý plátce daně, EURO. 2013, roč. 16, č. 4, str. 53.
205 § 369 ObchZ.
206 § 367 spolu s § 373 ObchZ.
207 WINTEROVÁ, Alena. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání, doplněné o předpisy 
evropského práva. Praha: Linde, 2011, str. 137.
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dosáhnout uzavíráním rámcových smluv o ručení dle ZoDPH, nebo v jednotlivých 

smlouvách přímo reflektovat rizika spojená s ručením za nezaplacenou DPH pomocí 

klauzulí. V dalším odstavci zhruba analyzuji požadavky a rámcovou smlouvu o ručení.

V úvodu je nutné specifikovat samotnou dohodu o ručení dle ZoDPH a určit vztah 

k nově uzavíraným či již uzavřeným smluvním vztahům.208 Dále by bylo pro smluvní 

strany přínosné uvést prohlášení poskytovatele k dodržování povinností vyplývajících 

pro něho z právních předpisů upravujících povinnosti ke správě DPH či prohlášení, že 

není veden jako nespolehlivý plátce, a veškeré jeho účty uváděné na daňových 

dokladech jsou účty zveřejněné ve smyslu ZoDPH. Již samotné porušení vybraných 

daňových povinností poskytovatele zdanitelného plnění vůči správci daně totiž může 

být relevantní právní skutečností pro vznik právního vztahu z ručení dle ZoDPH pro 

smluvní partnery tohoto plátce. Výhodou takového prohlášení je možnost postihnout 

porušení tohoto prohlášení smluvní sankcí např. ve formě smluvní pokuty či odstoupení 

od smluvních vztahů, na něž dopadají ustanovení této rámcové smlouvy o ručení dle 

ZoDPH.

Za důležitý krok považuji smluvně upravit využití zvláštního způsobu zajištění 

daně, pokud nastanou právní skutečnosti mající za následek vznik ručení za 

nezaplacenou DPH, a stanovit, že za těchto okolností je příjemce zdanitelného plnění 

oprávněn uhradit částku odpovídající dani z konkrétního plnění na depozitní účet 

správce daně poskytovatele tohoto plnění, přičemž zaplacením zbylé částky 

poskytovateli je považováno za řádné a úplné splnění závazku. Postup podle ustanovení

§ 109a ZoDPH by měl příjemce zdanitelného plnění prokázat, například výpisem 

z bankovního účtu, potvrzením správce daně o úhradě či jiným způsobem. 

 Za zajímavé považuji do smlouvy uvést vázanost běhu splatnosti pohledávky na 

doručení řádného daňového dokladu a smluvně stanovit, že se za řádný daňový doklad 

nepovažuje takový daňový doklad, na němž je uvedeno nezveřejněné číslo bankovního 

účtu ve smyslu ustanovení § 96 ZoDPH, čímž by došlo k smluvní úpravě právních 

následků s touto skutečností spojených. 

Smluvní reflexi by mělo být také podrobeno samotné vyzvání příjemce 

zdanitelného plnění jako ručitele. Za vhodné považuji výslovně upravit postup úhrady 

regresu z plnění poskytnuté správci daně z titulu ručení a dále stanovit povinnost 
                                                
208 Zejména zda-li se ujednání nově uzavřené rámcové smlouvy o ručení dle ZoDPH budou vztahovat na 
smluvní ujednání mezi smluvními partnery ex post či ex ante.
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poskytovatele nahradit veškeré škody a náklady vzniklé v souvislosti s úhradou daně 

z titulu ručení. Pokud je zajištěno plnění povinností vůči správci daně smluvní pokutou, 

jak bylo zmíněno výše, bylo by vhodné do smluvních ujednání uvést, že ujednáním 

o smluvních pokutách není dotčen nárok příjemce plnění na náhradu škody v celém 

rozsahu.209

6.3 Úhrada za plnění prostřednictvím notářské či advokátní úschovy

 K výkonu notářské funkce a advokacie patří poskytování úschov jako jedné 

z forem právních služeb. Právní úpravu notářské úschovy nalezneme v zákoně 

č. 358/1992 Sb., notářský řád, avšak v oblasti advokacie upravené zákonem č. 85/1996 

Sb., o advokacii, úschova upravena není. Oprávnění advokátů ji poskytovat lze však 

vyvodit z možnosti subsumpce úschovy pod pojem „další formy právní pomoci“210, 

přičemž praxe využívání tohoto institutu advokáty vychází z právní úpravy úschovy 

notářské. Na základě žádosti jsou tak advokáti či notáři (dále uschovatelé) oprávněni 

přijmout peněžní částku a zajistit její úschovu na zvláštním účtu úschovy, jehož 

majitelem je uschovatel.211 Vydání peněz příjemci je vázáno na splnění podmínek 

obsažených v protokolu o úschově a probíhá poukázáním peněžní částky 

bezhotovostním převodem z účtu úschovy na účet pro vydání peněz příjemci.212

V režimu DPH tak může dojít k situaci, kdy příjemce zdanitelného plnění nejprve svěří 

platbu za toto plnění do advokátní či notářské úschovy, která bude na účet 

poskytovatele plnění převedena až za splnění konkrétních podmínek. 

Mohlo by tedy dojít k situaci, kdy příjemce zdanitelného plnění poskytne platbu 

na účet uschovatele, jenž nemusí být plátcem DPH. Otázkou tak bylo, zda-li se i na 

tento dílčí převod peněžní částky za zdanitelné plnění, která po splnění podmínek bude 

následně poukázána na účet poskytovatele plnění, bude aplikovat ručení dle ustanovení 

§ 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, tedy ručení při platbě na účet nezveřejněný v registru 

                                                
209 Smluvní pokuta totiž ve smyslu NOZ plní funkci dle § 2050 paušalizované náhrady škody vzniklé 
z porušení povinnosti, na něž se smluvní pokuta vztahuje, avšak s odkazem na obecný princip smluvní 
volnosti, v NOZ explicitně vyjádřený v § 1 odst. 2, lze tomu právě tomuto důsledku výslovným smluvním 
ujednání předejít.
210 Srovnej § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
211 Srovnej § 86 odst. 3 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád.
212 Srovnej § 88 a § 89 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád.
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plátců. K této problematice vydalo GFŘ informaci.213 Dle této informace bude pro 

aplikaci ručení dle zmiňované skutkové podstaty ručení za nezaplacenou DPH

rozhodující, zda-li účet poskytovatele zdanitelného plnění, na který uschovatel po 

splnění podmínek v protokolu o úschově převede finanční prostředky, bude splňovat 

podmínku zveřejnění tohoto účtu v registru plátců ke dni zadání bezhotovostní úhrady 

uschovatelem. Pro posouzení věrohodnosti těchto bezhotovostních úhrad správce daně 

vyjde zejména z doložení celého transakčního řetězce za dotčené zdanitelné plnění, tedy 

platby směřující od příjemce zdanitelného plnění přes uschovatele až ke konečnému 

poskytovateli zdanitelného plnění.214 Pakliže účet poskytovatele zdanitelného plnění ke 

dni provedení transakce uschovatele není zveřejněný v registru plátců, stane se příjemce 

zdanitelného plnění ex lege ručitelem. Tomu lze předejít zejména důslednou reflexí 

tohoto aspektu ručení ve smlouvě o úschově. Jako konkrétní příklad považuji za vhodné 

si smluvně upravit v protokolu o úschově jako podmínku pro výplatu uschovaných 

peněžních prostředků řádné zveřejnění účtu poskytovatele zdanitelného plnění v registru 

plátců.

6.4 Ručení při platbě na nezveřejněný účet při exekučním či 

insolvenčním řízením na majetek poskytovatele plnění

Obdobná nejistota panovala i v případě plateb na účet exekutora či insolvenčního 

správce. Pro insolvenční a exekuční řízení jsou jednotlivými zákony podrobně upraveny 

jednotlivé kroky těchto specifických řízení, stejně jako i práva a povinnosti osob na 

těchto řízení zúčastněných a režim nakládání s majetkem dlužníka (v našem případě 

poskytovatele zdanitelného plnění). Pakliže se dlužník v důsledku své další ekonomické 

činnosti dostane do situace, kdy je vůči němu zahájeno insolvenční či exekuční řízení, 

nemůže být k tíži příjemce zdanitelného plnění přičítáno, že v souladu se zákonem jasně 

regulujícím pohyb majetku dlužníka, poskytne úhradu za zdanitelné plnění na účet 

exekutora či insolvenčního správce, jenž nemusí být nutně plátci DPH, a tím pádem 

                                                
213

Informace GFŘ: k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),
v některých specifických případech provádění platebních transakcí. Č.j.: 49 115/13/7001-21002-012287. 
In: Financnisprava.cz [online]. 2013. [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2013_Informace_GFR_k_ruceni.pdf.
214 Ibid., str. 3.
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může naplnit skutečnosti zakládající vznik ručení za nezaplacenou DPH dle ustanovení 

§ 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH.215

Takovýto výklad však ZoDPH nepředpokládá, neboť nestanoví výjimky pro 

aplikaci skutkové podstaty ručení dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH. GFŘ 

tímto stanoviskem spíše pragmaticky řeší skutečnost, že toto ustanovení ZoDPH při 

svém zavedení do právního řádu nijak nezohlednilo povinnosti platit za poskytnuté 

plnění i na jiný účet, než je účet poskytovatele plnění, pakliže tak stanoví jiný zákon. Je 

však možno hodnotit jako problematické, že GFŘ opětovně „změkčuje“ výklad ZoDPH 

(jako se tomu stalo například i v případě povinného zveřejňování účtů v Registru plátců 

DPH). 

                                                
215 Ibid, str. 4.
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7. Závěr

Tato diplomová práce se věnovala problematice ručení za nezaplacenou DPH 

jakožto jednoho z hlavních zajišťovacích prostředků užívaných při správě DPH. 

Přínosem této práce má být ucelený pohled na věc a alternativní zamyšlení nad 

některými závěry doktríny daňového práva.

Úvodní část této diplomové práce se věnovala osvětlení postavení ručení 

v daňovém řízení v procesu střetávání se soukromoprávní a veřejnoprávní sféry 

právního řádu. Ačkoliv právní věda pokládá za inspiraci daňového ručení 

soukromoprávní úpravu, nelze vztáhnout do oblasti daňového práva soukromoprávní 

doktrinální závěry bez jejich patřičného přizpůsobení specifikům daňového práva. Jako 

nešťastné lze zejména spatřovat teoretické odůvodnění přiznávání regresu daňovému 

ručiteli z titulu bezdůvodného obohacení plněním za jiného dle judikatury NS.

Následovala část věnovaná právní úpravě ručení dle DŘ. Tato úprava slouží jako 

subsidiární podklad pro ručení dle jednotlivých zvláštních daňových zákonů. Rozbor 

této právní úpravy byl nezbytný vzhledem ke snaze poskytnout ucelený pohled na 

zvolené téma, jelikož obecná úprava ručení obsažená v DŘ oproti ZoDPH obsahuje 

vymezení postavení daňového ručitele. 

V další, stěžejní části práce byla analyzována právní úprava ručení dle ZoDPH 

spolu s instituty s tímto ručením úzce souvisejícími (nespolehlivý plátce, oprávněný 

příjemce). Tato část byla rozčleněna dle jednotlivých skutkových podstat, jež byly 

následně podrobně rozebrány. 

Následující kapitola obsahuje posouzení souladu české právní úpravy ručení za 

DPH s unijní úpravou tohoto institutu. V diplomové práci byla rozebrána rozhodnutí 

SDEU a NSS, jež fakticky utváří mantinely pro posouzení souladu s unijní úpravou. 

Rovněž zde byl vysloven nesouhlasný názor vůči stěžovateli Evropské komisi pro 

porušení unijního práva.

Pro závěrečnou část práce bylo stěžejní na základě získaných poznatků navrhnout 

postup pro obchodní partnery k vyhnutí se vzniku ručitelské povinnosti dle ZoDPH, 

a pakliže by tato skutečnost nastala, smluvně si stanovit její soukromoprávní důsledky. 

Následně je analyzován možný zákonný postup úhrady DPH správci daně přímo 
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příjemcem zdanitelného plnění a aspekty spojené při úhradě za zdanitelné plnění 

prostřednictví notářské či advokátní úschovy, nebo v průběhu insolvenčního či 

exekučního řízení.

Úplným závěrem je možno konstatovat, že ačkoliv nynější právní věda dospěla 

k názoru, že veřejné a soukromé právo tvoří pouze sféry jednotného celku právního 

řádu, nelze bez dalšího závěry soukromoprávní doktríny vztáhnout na veřejnoprávní 

úpravu bez přizpůsobení těchto poznatků specifickému postavení veřejného práva. 

Neshledávám proto soudní praxi přiznávání subrogačního regresu daňovému ručiteli na 

základě bezdůvodného obohacení plněním za jiného za šťastnou, neboť daňový ručitel 

se nachází v pozici, kdy plní vlastní zákonnou povinnost, tedy nikoliv za jiného.

Za zajímavé shledávám odlišné vymezení předmětu daňového ručení mezi DŘ 

a jednotlivými zvláštními daňovými zákony, jež má za následek nemožnost formulace 

jednoznačného názoru, zda-li ručitel je povinen pouze k úhradě daně, nebo 

i jejího příslušenství. Vzhledem k formulaci DŘ, že ručitel ručí za nedoplatek, se

domnívám, že DŘ sice počítá s ručením za daň včetně příslušenství, ale z důvodu 

speciality jednotlivých daňových zákonů je aplikováno ručení pouze za samotnou 

nezaplacenou daň.

Naopak pozitivně hodnotím změnu v postavení ručitele dle DŘ, který se tak oproti 

dřívější právní úpravě obsažené v zákoně o správě daní a poplatků dostává do 

obdobného postavení přiznávaného daňovému subjektu, ačkoliv je tomu pouze v druhé 

fázi daňového řízení. Přínosem by proto bylo přiznání notifikační povinnosti správce 

daně, který by na výzvu poskytl informace související s úhradou daně, za jejíž úhradu 

ručitel ručí, aby mohl vyvíjet v souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt nátlak 

na daňový subjekt k řádné úhradě daně.

Dále zastávám názor, že při hodnocení souladu právních úprav ručení za DPH 

členských států s unijní úpravou je potřeba vyjít z analýzy tuzemské úpravy jako celku 

včetně judikatury, oproti formalistickému srovnání doslovného znění ustanovení 

upravujících ručení za DPH s úpravou unijní. 

Závěrem lze podotknout, že ručení za nezaplacenou DPH jistě představuje

zvýšení administrativní zátěže jednotlivých plátců, ale těmto dopadům lze lehce předejít

využitím prostředků soukromého práva a smluvní volnosti. 
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Institute of Several and Joint Liability for Value Added 

Tax

Resumé

This diploma thesis is focused on the several and joint liability institute as the 

main securing VAT institute (instrument) with its own legislation in the Czech VAT 

Act. This thesis should be a comprehensive analysis of the matter of the several and 

joint liability in the tax process and should provide an alternative view of some of 

Czech tax doctrinal conclusions. 

The introductory part of this thesis is devoted to the particular several and joint 

liability issues arising from the confrontation between private and public branches of 

law. The author considers the judicial praxis of awarding the subject of the several and 

joint liability by recourse wrong. This recourse is derived from the unjust enrichment 

institute by the Czech Supreme Court. The problem is seen by the author in the fact, that 

the subject of the joint and several liability does his own legal duty and does not fulfil 

someone else obligation.

Then follows the section about the general legislation of the tax joint and several 

liability. This tax legislation notably regulates status of the tax subject of the several and 

joint liability in the tax process and the rest of this legislation should be applied on VAT 

several and joint liability due to the subsidiarity principle. 

The main section about the individual subject matters of VAT several and joint 

liability ensues. Related institutes are analysed beside the concrete subject matters in 

this section and the author examines problematic aspects of the particular subject 

matters.

Concerning this instrument the question of whether the Czech legislation is in a 

harmony with the EU regulation is addressed and resolved from the view of the author. 

The infringement of EU law complaint by the Czech Republic is also analysed in this 

part.

The consequences of the tax several and joint liability into the private law are 

analysed in the last part of diploma thesis. Contractual partners can protect themselves 
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by the reflection of the VAT several and joint liability in their contractual arrangements. 

Finally, questions about impacts of several and joint liability into the enforcement and 

insolvency process are answered in the thesis.

Key words: Several and Joint Liability, Value Added Tax, Recourse

Klíčová slova: Ručení, daň z přidané hodnoty, regres




