
Univerzita Karlova v Praze  

Právnická fakulta  

 

 

 

 

 

 

 

Robert Rameš  

 

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE  

DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY  

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph. D.  

Katedra finančního práva a finanční vědy 

Datum vypracování práce: 2. 6. 2014 



2 

 

Prohlášení:  

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 2. 6. 2014  

 

 

___________________  

Robert Rameš 



3 

 

Rád bych poděkoval vedoucímu mé diplomové práci panu docentu JUDr. 

Radimu Boháčovi, Ph.D., za vstřícnost, cenné rady a trpělivost. 



4 

 

Obsah 

 

Úvod ............................................................................................................................................ 5 

1. Zákon o dani z přidané hodnoty .......................................................................................... 7 

1.1. Vývoj právní úpravy nepřímých daní .......................................................................... 7 

1.2. Harmonizace nepřímých daní Evropskou unií ............................................................. 8 

1.3. Základní pojmy zákona o DPH .................................................................................. 10 

1.4. Základ daně ................................................................................................................ 12 

1.5. Splatnost daně ............................................................................................................ 14 

2. Pojem ručení ve veřejném právu ....................................................................................... 15 

2.1. Ručení obecně ............................................................................................................ 15 

2.2. Veřejnoprávní charakter ručení .................................................................................. 16 

2.3. Ručení v zákoně o dani z přidané hodnoty ................................................................ 23 

2.4. Zásady uplatňování zákona (podle Daňového řádu) .................................................. 25 

2.5. Subsidiarita Správního řádu ....................................................................................... 29 

3. Nespolehlivý plátce ........................................................................................................... 32 

3.1. Právní úprava institutu nespolehlivého plátce ............................................................ 32 

3.1.1. Zařazení plátce daně do rejstříku nespolehlivých plátců .................................... 34 

3.1.2. Ukončení evidence v rejstříku nespolehlivých plátců ........................................ 44 

3.2. Evropský rozměr ........................................................................................................ 46 

3.2.1. Směrnice Rady 2006/112/ES .............................................................................. 46 

3.2.2. Rozsudek SD EU č. C-384/04 z r. 2006 ohledně ručení za daň ......................... 48 

3.2.3. Stížnost ke Komisi na český stát podaná v souvislosti se zavedením 

institutu nespolehlivého plátce a ručení příjemců zdanitelného plnění ............................ 50 

3.3. Dopady evidence subjektu v rejstříku nespolehlivých plátců .................................... 55 

4. Závěr ................................................................................................................................. 57 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 59 

Seznam předpisů ....................................................................................................................... 59 

Seznam judikatury .................................................................................................................... 60 

Ostatní zdroje ............................................................................................................................ 61 

Resumé ...................................................................................................................................... 62 

Příloha: Webové stránky se seznamem nespolehlivých plátců 



5 

 

Úvod 

  

Uplynul rok a půl od nově zavedeného institutu nespolehlivého plátce v zákoně 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty jeho novelou zákonem č. 502/2012 Sb., který 

nabyl účinnosti k 1. lednu 2013. S tímto nově zaváděným právním institutem pak úzce 

souvisí i další rozšíření daňového ručení za odvod daně z přidané hodnoty. Aby 

zákonodárce státu zjednodušil jeho pozici při výběru daní a ulehčil mu vymožení daně i 

v případě, že plátce daně daň neodvede, po zavedení ručení v zákoně č. 357/1992 Sb. o 

dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, později daňové ručení doplnil 

do zákona o dani z přidané hodnoty a nyní dále rozšířil podmínky, za kterých ručitel 

musí plnit za povinného. 

 Je pravda, že nedovýběr z daní se za několik posledních let značně zvýšil. Podle 

NKÚ dosahovaly daňové nedoplatky na dani z přidané hodnoty v roce 2013 49 miliard 

korun.  

Ale mnoho podnikatelů, kterých zejména se tato změna dotýká, považují novou 

úpravu za kontroverzní a obávají se, že případné zveřejnění jejich závodu v seznamu 

nespolehlivých plátců může pro ně mít fatální obchodní důsledky.V souvislosti 

s uvedenou změnou byla na Českou republiku podána i stížnost ke Komisi, jelikož 

stěžovatel považuje tuto úpravu za rozpornou se směrnicemi EU a judikaturou Soudního 

dvora EU. 

 Cílem této práce je popsat způsob fungování institutu nespolehlivého plátce, 

roční zkušenosti a praktické dopady na účastníky včetně důsledků pro daňového 

ručitele, který nakoupí zboží nebo služby u nespolehlivého plátce, zamyslet se nad 

rozdíly v právním institutu ručení mezi jeho použitím v oblasti veřejného práva a 

soukromoprávním sektoru, a případně nastínit potřebné změny de lege ferenda. 

 Práce se nejprve věnuje základním okolnostem vývoje úpravy daně z přidané 

hodnoty, v další části popíše úzce související téma veřejnoprávního ručení a třetí část je 

věnována samotnému tématu nespolehlivého plátce. 
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 K dosažení tohoto cíle budu využívat texty zákonů ČR, komentáře k těmto 

zákonům, texty směrnic EU, odborné články v právních časopisech, judikaturu 

Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, učebnice práva a 

právní literaturu, internetové zdroje oficiální i soukromé. 
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1. Zákon o dani z přidané hodnoty 

1.1. Vývoj právní úpravy nepřímých daní 

 

Mezi nepřímé daně řadíme energetické daně, spotřební daň a daň z přidané 

hodnoty (DPH). Pro účely této práce nás bude zajímat především poslední z uvedených 

daní. Jedná se o neutrální daň, kromě podnikatelů s malými obraty a osvobozených 

činností se vztahuje na všechny podnikatelské aktivity. Dopadá i na dovoz z třetích 

zemí do Evropské unie. 

Daň z přidané hodnoty se poprvé objevila v USA ve státě Michigan v roce 

1953
1
. Hned o rok později následovala Francie a od 2. poloviny 60. let minulého století 

padlo rozhodnutí o jejím zavedení ve všech členských státech Evropského 

hospodářského společenství (dnes Evropské unie). V tutéž dobu byla DPH zaváděna i 

v dalších západoevropských státech (Norsko, Rakousko, Švédsko). 

V České republice byla daň z přidané hodnoty zavedena zákonem č. 588/1992 

Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 1993 a nahradila tak předcházející 

daň z obratu. Tento zákon byl po několika novelách nahrazen zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, který platí dodnes, ovšem značně pozměněn mnoha novelami. 

Největší změny byly provedeny novelou č. 302/2008 Sb., která obsahovala 312 

pozměňovacích bodů, přestavěla celý vnitřek předpisu, některé paragrafy dostaly úplně 

odlišný obsah, některé byly naprosto přeformulované. Není pochyb, že tato přeměna 

byla nezbytná, zákon se po obsahové stránce hodně zlepšil a zpřehlednil. Ovšem nabízí 

se otázka, zda se takováto rozsáhlá koncepční změna má provádět do stávajícího 

zákona, kdy nejdůležitější ustanovení zákona najednou mají jiné číslo paragrafu než 

v předcházejícím znění, jestli při takto zásadních změnách není lepší vydat komplexní 

předpis pod novým číslem sbírky zákonů. 

Daní z přidané hodnoty se zdaňuje při prodeji nebo poskytnutí služby celá 

prodejní částka včetně případné spotřební daně. Daň vypočtená z celé částky se 

                                                 
1 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-440-7 
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označuje jako „daň na výstupu“. DPH, která je připočtena k částce, za kterou se služba 

či zboží popř. materiál nakoupí, se označuje jako „daň na vstupu“ a plátce daně odvede 

rozdíl těchto položek, je-li vyšší daň na výstupu (daňová povinnost), anebo nárokuje 

nadměrný odpočet, je-li vyšší daň na vstupu. Tento mechanismus by měl zajistit 

bezpečný výběr daně z přidané hodnoty a minimalizovat pokusy o daňový únik. Přesto 

existuje řada způsobů, kterými se někteří podnikatelé pokoušejí zaplacení DPH 

vyhnout. Z těchto důvodů jsou do zákona přidávány další pojistky a možnosti, jak daň 

vymoci. Jeden z takových kroků v boji s daňovými úniky je právě i zavedení institutu 

nespolehlivého plátce novelou č. 502/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013. 

 

1.2. Harmonizace nepřímých daní Evropskou unií 

 

Evropská unie výrazně harmonizuje oblast daní z obratu, tedy zejména daně 

z přidané hodnoty formou závazných předpisů EU. Základním současným předpisem 

pro tuto oblast je směrnice Rady 2006/112/ES (nazývaná Recast) ze dne 28. listopadu 

2006 s platností od roku 2007, která nahradila směrnici Rady 77/388/EHS (Šestá 

směrnice) po mnoha novelách základ poměrně roztříštěné úpravy dosavadní. Preambule 

směrnice Recast výslovně uvádí, že bylo nezbytné vytvořit novou směrnici, „aby se 

zajistilo, že ustanovení budou uspořádána jasným a racionálním způsobem v souladu se 

zásadou zdokonalení právní úpravy.“ Dále se v preambuli uvádí, že systém DPH 

dosahuje největší jednoduchosti a neutrality, pokud daň pokrývá všechny stupně výroby 

a distribuce včetně poskytování služeb, pokud je daň vybírána co nejvšeobecněji, a tedy 

pokud bude její systém maximálně harmonizován uvnitř jednotného trhu Evropské unie 

včetně maloobchodu. Součástí směrnice Recast je tedy stanovení všech základních 

parametrů daně z přidané hodnoty, jako např. místa plnění, předmětu zdanění, 

fakturace, daňových subjektů, ale i výjimek, osvobozených plnění a v neposlední řadě i 

možností obrany proti daňovým únikům. V tomto ohledu je důležitá následující pasáž 

preambule (bod 59): „Členské státy by měly mít možnost, s určitými omezeními a za 

určitých podmínek, přijímat nebo nadále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od 
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této směrnice, jejichž cílem je zjednodušit výběr daně nebo zamezit určitým druhům 

daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem.“ 

Směrnice Recast je dále doplněna směrnicí Rady 2008/8/ES (doplňuje a 

upřesňuje místo plnění při poskytnutí služby), směrnicí Rady 2010/45/EU (dále 

upravuje pravidla fakturace), nařízením Rady č. 282/2011 zpřesňujícím výklad 

předcházejících směrnic Rady, směrnicí Rady 2013/42/EU umožňující zavedení 

mechanismu rychlé reakce krátkodobým použitím přenesení daňové povinnosti a 

směrnicí Rady 2013/43/EU opět ohledně mechanismu přenesení daňové povinnosti. 
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1.3.  Základní pojmy zákona o DPH 

 

Vyjdeme-li z teoretickoprávního přehledu konstrukčních prvků daní obecně 

uznávaných ve finančním právu, pak následující tabulka předkládá přiřazení pojmů 

zákona o dani z přidané hodnoty
2
 (dále zákona o DPH) k jednotlivým konstrukčním 

prvkům: 

 

Konstrukční prvek Pojem v zákoně o DPH 

Subjekty daně Osoba povinná k dani 

(ostatní osoby) 

Skupina spojených osob 

Osoba povinná přiznat daň 

Plátce (§ 6 a násl.) 

Identifikovaná osoba (§ 6g…) 

Daňový ručitel Příjemce zdanitelného plnění za 

podmínek stanovených zák. 

(Správa daně) Správce daně 

Předmět (objekt) daně Předmět daně (§ 2) 

Základ daně Základ daně (§ 36, § 36a) 

Sazba daně Základní a snížená sazba daně (§ 47) 

Splatnost daně Splatnost daně (§ 101) 

 

 

                                                 
2 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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Platný a účinný zákon o DPH definuje následující daňové subjekty: 

Osoby povinné k dani 

 Osoba povinná k dani je podle § 5 zákona o DPH každá osoba, která samostatně 

uskutečňuje ekonomické činnosti kdekoliv na světě, a to i v případě, že nebyla založena 

nebo zřízena za účelem podnikání. Stěžejním hlediskem je i podle judikatury Soudního 

dvora EU úplatnost ekonomické činnosti. Směrnice Rady 2006/112/ES se pak ve svých 

čl. 9 a 10 zabývá další podmínkou – samostatností, čímž vylučuje zaměstnance a další 

osoby, které váže k zaměstnavateli pracovní smlouva nebo jiný právní svazek 

zakládající pracovně-právní vztah. 

 Výklad definice osoby povinné k dani je určen textem směrnice Rady a právě 

judikaturou Soudního dvora EU. Např. hranice mezi finančními činnostmi podnikatele a 

soukromého investora je nezřetelná a způsobuje správci daně občas problémy rozlišit 

tyto dvě formy činnosti. Proto jedním z kritérií posouzení ekonomické činnosti je její 

soustavnost. Tím se rozlišení, zda se jedná o osobu povinnou k dani či nejedná, dostává 

blíže k definici podnikatele podle občanského zákoníku
3
 (dále obč. z.), podle nějž je 

podnikání mimo jiné též samostatnou činností výdělečnou a soustavnou (ve smyslu § 

420 obč. z.). Podnikatel tedy bude vždy osobou povinnou k dani. 

 Plátci 

 Kdo se stane plátcem, určuje zákon o DPH ve svých §§ 6 až 6f. Nejobvyklejší 

způsob vzniku plátce připadá podle zmíněného § 6 na první den druhého měsíce 

následujícího po měsíci, v němž osoba povinná k dani překročila zákonem stanovený 

obrat (nyní jeden milion Kč) za 12 po sobě jdoucích měsíců. Registrace je pouze 

formální krok správce daně a lze jej provést i zpětně k příslušnému datu ve smyslu 

podmínek zákona. 

 Kromě zákonné registrace plátce má osoba povinná k dani při splnění podmínek 

podle § 94a zákona o DPH i možnost dobrovolné registrace. Plátcem se stane na 

základě ustanovení § 6f zákona o DPH. 

                                                 
3 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 
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 Zde je nutno poukázat na povinnost plátce při registraci uvést čísla všech svých 

účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost. 

Tato povinnost byla stanovena novelou zákona o DPH spolu s institutem nespolehlivého 

plátce zákonem č. 502/2012 Sb. Zároveň je osoba povinná k dani oprávněna určit, která 

z uvedených čísel účtů budou určena pro zveřejnění umožňující dálkový přístup (obojí § 

96 zákona o DPH). 

 Identifikované osoby 

Zvláštní kategorie osob zavedená zejména z administrativních důvodů kvůli 

přeshraničním ekonomickým činnostem v rámci EU. Identifikovaná osoba je povinna 

při splnění podmínek podávat daňové přiznání k DPH, odvést DPH a podávat souhrnné 

hlášení. Není oprávněna žádat vrácení nadměrného odpočtu. 

Příjemce zdanitelného plnění 

 Jedná se o podkategorii plátce, která je určena přijetím zdanitelného plnění 

s místem plnění v tuzemsku uskutečněného jiným plátcem nebo poskytnutím úplaty na 

takové plnění. Tento pojem zavedl zákon o DPH jako legislativní zkratku v § 109. 

 

1.4. Základ daně 

 

Zákon o DPH definuje základ daně v § 36 a násl. tak, že podle prvního odstavce 

§ 36 je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za 

uskutečněné zdanitelné plnění včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro 

kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné 

plnění. Druhý odstavec téhož paragrafu definuje základ daně při přijetí úplaty ještě před 

uskutečněním zdanitelného plnění. V tomto případě se jedná o částku přijaté úplaty 

sníženou o daň.  

Ve třetím odstavci tamtéž je uveden taxativní výčet dalších možných součástí 

základu daně, zejména jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění, dotace k 

ceně, vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno 
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zdanitelné plnění při jeho uskutečnění, materiál přímo související s poskytovanou 

službou a u stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené 

stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které 

se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo 

zamontují. Zákon se pokouší zahrnout všechny možné složky ceny, za níž je plnění 

poskytnuto.  

Základem daně z přidané hodnoty de iure je celá výše protiplnění. Obdobně 

základ daně definuje i směrnice Recast (všechna ustanovení ohledně základu daně viz 

články 72 až 82): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto je ovšem ve většině případů základem daně pouze část protiplnění, 

která převyšuje celkové náklady na pořízení prodávaného zboží nebo náklady na 

provedení služby včetně spotřebovaného materiálu. Je tomu tak díky konstrukci odvodu 

daně z přidané hodnoty, kdy od objemu daně odváděné za prodej odběrateli se odečte 

objem daně zaplacené dodavateli, známý nadměrný odpočet. Pokud za zdaňovací 

období nárokovaný nadměrný odpočet převýší odváděnou daň, správce daně vrátí tento 

rozdíl plátci daně. 

ZÁKLAD DANĚ 

KAPITOLA 2 

Dodání zboží a poskytnutí služby 

Článek 73 

Při dodání zboží nebo poskytnutí služby jiných, než jsou plnění 

uvedená v článcích 74 až 77, zahrnuje základ daně vše, co tvoří 

protiplnění, které dodavatel nebo poskytovatel získal nebo má získat 

od pořizovatele, příjemce nebo třetí osoby za takové dodání zboží 

nebo poskytnutí služby, včetně dotací přímo vázaných k ceně těchto 

plnění. 
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Tento mechanismus výběru daně z přidané hodnoty je ovšem i zdrojem pokusů o 

daňové úniky a tedy stojí na začátku zavedení institutu nespolehlivého plátce. 

 

1.5. Splatnost daně 

 

Konstrukční prvek splatnost daně je velmi podstatný pro výklad ručení v případě 

neodvedení daně z přidané hodnoty z jednoho z důvodů uvedených v § 109 zákona o 

DPH.  Obecně je splatnost daně okamžik, s nímž právní předpis spojuje provedení 

příslušné platební povinnosti poplatníkem. Z formálně právního hlediska se jedná o 

obdobný časový prvek v právních vztazích jako např. u občanskoprávních závazků.
4
 

Splatnost daně je tedy vázána na podmínku plynutí času, ale také např. na 

existenci daňového subjektu, ke kterému se váže povinnost daň odvést. Lhůta pro 

odvedení daně z přidané hodnoty je podle zákona o DPH shodná se lhůtou pro podání 

daňového přiznání. Zákon o DPH v § 101 odst. 1 výslovně uvádí, že „Vlastní daň je 

splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání,…“ Pokud by daňový subjekt zanikl bez 

právního nástupce ještě před lhůtou pro podání daňového přiznání, splatnost daně 

nenastane, nevznikne ani daňová pohledávka. 

U obchodních korporací je proces likvidace nebo zrušení bez likvidace poměrně 

dlouhodobý, takže není třeba předpokládat výše uvedenou situaci se zánikem daňového 

subjektu před splatností daně, ale u podnikajících fyzických osob, plátců daně z přidané 

hodnoty, může smrt podnikatele zapříčinit přesně takovou situaci. 

Jakmile okamžik splatnosti daně nastane, případný ručitel za neodvedenou daň 

v souladu se zákonem ručí i po zániku daňového subjektu v souladu se zákonem. 

                                                 
4 BAKEŠ, Milan. Československé finanční právo. Praha: Panorama, 1977, s. 101 a násl. 
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2. Pojem ručení ve veřejném právu 

2.1. Ručení obecně 

 

Ručení je právní institut přináležející do oblasti zejména soukromoprávních 

vztahů. Jedná se o prostředek občanského práva, který umožňuje zajišťovat závazkový 

právní vztah, v němž posiluje postavení věřitele nad rámec původního závazkového 

vztahu. Ovšem k hlavnímu závazkovému vztahu je akcesoricky vázán a nemůže tedy 

existovat samostatně.
5
  

Ručení lze charakterizovat třemi znaky: akcesoritou k hlavní povinnosti, 

subsidiaritou a osobním charakterem. Ze tří funkcí prostředků zajišťování závazků tj. 

zajišťující, uhrazovací (reparační) a sankční, se v institutu ručení projeví první dvě 

funkce. Zabezpečuje včasné a řádné splnění dlužníkovy povinnosti a umožňuje uhrazení 

pohledávky věřitele z majetku třetí osoby – ručitele. Přičemž soukromoprávní charakter 

ručení zajišťuje rovnoprávné postavení subjektů – ručitele i věřitele. 

Ručení v občanském právu je upraveno v § 2018 (a násl.) obč. z., podle něhož 

kdo věřiteli prohlásí písemnou formou, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh 

nesplní, stává se dlužníkovým ručitelem, přičemž nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po 

něm nic žádat. 

Z textu citovaného ustanovení zákona vyplývá, že ručitel musí jednostranně 

vyjádřit svoji vůli dobrovolně a písemně. Podle § 2023 odst. 1 obč. z. je ručitel 

oprávněn vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, které má proti věřiteli dlužník. To se 

týká taktéž např. námitky promlčení apod., tedy tuto námitku může ze zákona uplatnit i 

ručitel, je-li právo na vymáhání dluhu již promlčeno. Běžná promlčecí lhůta je tříletá 

(neujednají-li si strany kratší nebo delší lhůtu), ale pokud by dlužník uznal dluh, promlčí 

se právo teprve za 10 let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo (§ 639 občanského 

                                                 
5 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a. s., 2009, 550 s. ISBN 978-80-7357-473-4. 
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zákoníku). To se však podle § 2025 odst. 2 téhož zákona nevztahuje na ručitele bez jeho 

souhlasu aktivním právním jednáním (byť i jen pokývnutím hlavy).
6
 

Pro účely této práce je třeba se ještě zastavit u informační povinnosti věřitele 

vůči dlužníkovi, která byla stanovena § 547 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (předcházející občanský zákoník s ukončením účinnosti k 31. 12. 2013), a to 

tak, že věřitel je povinen kdykoli a bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na požádání 

výši své pohledávky. V současném občanském zákoníku
3
 již tato povinnost není 

obsažena, je pouze na vůli smluvních stran, zda k takovému řešení ve prospěch ručitele 

přistoupí. Nicméně určité oprávnění ručitele v tomto ohledu lze přece jen přiznat, pokud 

věřitel nebude chtít oslabit svoji pozici. 

 

2.2.  Veřejnoprávní charakter ručení 

 

Státní moc své pohledávky většinou dokázala vymáhat efektivnějšími způsoby, 

takže historicky použít institut ručení ve veřejnoprávním smyslu nebylo zapotřebí. 

V tomto ohledu byl velkou změnou až zákon o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí
7
, kde pro daně darovací a z převodu nemovitostí bylo ustanoven 

ručitel ze zákona. Tím si daňový ručitel nemůže sám ze své vůle zvolit, jestli bude ručit 

a za jakých podmínek; jeho ručení vzniká na základě zákona. Často sám netuší, že se 

ručitelem stal, nejčastěji při koupi nemovitosti. Nemůže si v takovém případě 

uvědomovat všechny dopady svého konání, většinou nezná předpisy ohledně správy 

daní, a tudíž si nemůže uvědomovat všechny důsledky. Jak uvádí ve svém článku
8
 

asistentka soudce Nejvyššího správního soudu Mgr. Martina Radková, „ačkoli 

                                                 
6 PRAŽÁK, Zbyněk. Občanský zákoník II. s komentářem: zákon č. 89/2012 Sb. Český Těšín: Poradce, s. 

r. o., 2012, 320 s. ISBN 978-80-7365-338-5. 

7 Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 

8 RADKOVA, Martina. DAŇAŘI ONLINE. Daňový ručitel po zániku dlužníka [online]. 1. 2. 2008. 

Wolters Kluwer ČR, a. s, 2008 [cit. 2013-12-16].  Původní zdroj: Daňový expert 2008/1. Dostupné z: 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d10091v12993-danovy-rucitel-po-zaniku-

dluznika/?search_query=$index=764 
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neznalost zákona neomlouvá, neměl by dle mého názoru ručitel nést důsledky 

nedokonalé právní úpravy, ale třeba i neprofesionálního, liknavého nebo 

nedostatečného postupu správce daně. A ručitel k tomu, aby se bránil před uplatněním 

ručení, nemá stejné prostředky k vyhledání dlužníka nebo jeho majetku jako správce 

daně, o rovnosti zbraní tu nemůže být řeč. Ačkoli ani správci daně nemají podmínky pro 

toto hledání díky české legislativě ale i organizačním opatřením zrovna nejlepší. I tento 

aspekt je vhodné při celkovém hodnocení institutu daňového ručení mít na zřeteli.“. 

Ručení v Daňovém řádu
9
 vychází z úpravy ručení v zákoně o správě daní a 

poplatků,
10

 kde bylo nejprve obsaženo v § 57 odstavci 5, později byl vytvořen 

samostatný § 57a. Pro Daňový řád byl text přeformulován a doplněn. Podle tohoto 

nového znění prvního odstavce je nedoplatek povinen uhradit také ručitel, pokud mu 

zákon povinnost ručení ukládá a pokud mu správce daně ve výzvě sdělí stanovenou daň, 

za kterou ručí, a současně jej vyzve k úhradě nedoplatku ve stanovené lhůtě.  

Druhý odstavec řeší situaci při zániku daňového subjektu bez právního nástupce 

a stanoví, že i přes tuto právní událost trvá povinnost ručitele uhradit nedoplatek na 

dani. Toto ustanovení bylo do zákona vtěleno z důvodů požadavku Nejvyššího 

správního soudu. 

Ve třetím odstavci zákon uvádí, že výzvu ručiteli lze vydat, pokud nebyl 

nedoplatek uhrazen daňovým subjektem, ačkoliv byl daňový subjekt o jeho úhradu 

bezvýsledně upomenut, a nedoplatek nebyl uhrazen ani při vymáhání na daňovém 

subjektu, pokud není zřejmé, že vymáhání by bylo prokazatelně bezvýsledné; výzvu 

ručiteli lze vydat rovněž po zahájení insolvenčního řízení vůči daňovému subjektu, a 

předepisuje tak správci daně, za jakých okolností lze ručitele vyzvat k plnění daňové 

povinnosti za daňového dlužníka. Ručitel se však může proti této výzvě odvolat, 

přičemž včas podané odvolání má odkladný účinek, jak uvádí čtvrtý odstavec. 

V rozhodnutí o odvolání podle pátého odstavce lze snížit nedoplatek, který má být 

ručitelem uhrazen, jako výsledek doměřovacího řízení nebo řízení o dozorčím 

prostředku vůči rozhodnutí o stanovení daně, za kterou ručitel ručí. V případě, že takto 

                                                 
9 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

10 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
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nelze změnit výši stanovené daně v důsledku uplynutí lhůty pro stanovení daně, lze při 

uznání důvodů, že původní daň byla stanovena nesprávně, snížit nedoplatek, který má 

být ručitelem uhrazen, pouze vůči ručiteli. Toto ustanovení dává ručiteli další procesní 

možnosti obrany proti případné nesprávně stanovené výši daně. 

Komentář
11

 k Daňovému řádu na str. 855 uvádí: „V odstavci 1 tohoto 

ustanovení se určují podmínky, za kterých je povinen nedoplatek kromě dlužníka 

uhradit zákonný ručitel, kterému vzniká povinnost ručení ze zákona. (…) Povinnost 

ručitele podle odstavce 2 garantuje příjem veřejného rozpočtu rovněž v těch případech, 

kdy daňový subjekt zanikl bez právního nástupce, neboť povinnost ručitele uhradit 

nedoplatek i v takovém případě trvá. (…) JK: Tuto právní úpravu považuje autor za 

nesprávnou, i když vychází z judikatury Nejvyššího soudu ČR, viz rozsudek č. j. 21 

Cdo 1198/2005, ze dne 9. 2. 2006. Úprava institutu ručení je totiž v daňovém právu 

přece jen trochu odchylná od úpravy v právu soukromém, kde je ručení více založeno 

na dobrovolnosti.“ 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí o dovolání 21 Cdo 1198/2005 nezabývá sice 

přímo institutem ručení, ale argumentuje ohledně dalšího akcesorického vztahu - 

zajištěním pohledávky zástavním právem. Akcesoritu přiznává pohledávce, neváže ji 

však přímo na osobu dlužníka, pokud jejím obsahem nebylo plnění, které mělo být 

provedeno osobně dlužníkem, tzn. že záviselo na osobních vlastnostech či schopnostech 

zemřelého dlužníka“.
12

  

Ze závěru, že pohledávka zanikla z důvodu zániku dlužnické právnické osoby bez 

právního nástupce, však nelze (i kdyby byl opravdu správný) úspěšně dovozovat (na 

základě principu akcesoriety), že by bez dalšího zaniklo její zajištění poskytnuté třetími 

osobami. Princip akcesoriety je totiž (…) třeba vztáhnout jen k zajištěné pohledávce a 

nikoliv k osobě dlužníka. Smysl zajištění pohledávky spočívá v tom, že věřitel, který 

nemůže být uspokojen dlužníkem z důvodů spočívajících v osobě dlužníka (včetně toho, 

že dlužník, který je právnickou osobou, zanikl bez právního nástupce), má nárok na 

                                                 
11 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ: Daňový řád s komentářem, 2. aktualizované vydání, 

Nakladatelství ANAG, 2013, ISBN 978-80-7263-769-0 

12 § 2009 zák. č. 89/2012 Sb.,, občanský zákoník (pův. § 579 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) 
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uspokojení ze zajištění poskytnutého třetími osobami; neznamená to tedy, že by tím 

zanikla povinnost náhradního dlužníka (vzniklá z titulu poskytnutí zajištění), neboť 

okolnosti týkající se hlavního dlužníka nedopadají do právních poměrů náhradního 

dlužníka a nemohou mít za následek (s ohledem na účel a smysl zástavního práva 

poskytnout zástavnímu věřiteli uspokojení jeho pohledávky vždy, neučiní-li tak dlužník) 

zánik jeho povinností vůči věřiteli. Povinnost náhradního dlužníka uspokojit věřitele (v 

případě, že dluh odpovídající zajištěné pohledávce nebyl včas splněn) tedy není (nemůže 

být) dotčena tím, že dluh odpovídající této pohledávce nemůže splnit zaniklá právnická 

osoba, která je dlužníkem. 

Nejvyšší soud v citovaném rozsudku klade důraz na existenci pohledávky i po 

zániku dlužníka, v tomto případě právnické osoby. V tomto lze spatřovat konkrétní 

problém, kdy u právnické osoby je těžké hledat osobní vlastnosti či schopnosti, na které 

lze vázat pohledávku, aby při zániku právnické osoby došlo i k zániku pohledávky. 

Z toho pak vyplývá logický důsledek, že v případě ručení právnické osobě se tedy tento 

institut bude blížit spíš dlužnické solidaritě.  

Učebnice soukromého práva
13

 k tomuto dále uvádí: Smrtí dlužníka však 

ručitelský závazek nezaniká a trvá ve stejném rozsahu jako závazek hlavní. Zatímco 

dědici dlužníka odpovídají za jeho dluh podle obecné úpravy, tj. do výše ceny nabytého 

dědictví, ručitel ručí za splnění dluhu ve sjednaném rozsahu (R 62/73). Ručitelský 

závazek zaniká smrtí ručitele jen tehdy, jestliže ručiteli za jeho života nevznikla 

povinnost splnit zajištěný závazek místo dlužníka. 

Lze tedy vztáhnout toto tvrzení i na zánik právnické osoby? Pokud zanikne 

v době, kdy ručiteli nevznikla povinnost plnit, kdy např. ještě neuběhla lhůta dlužníka 

pro plnění? 

Nejvyšší správní soud se k otázce ručení ve veřejném právu postavil k ručiteli v 

rozsudku 5 Afs 138/2004-115 následujícím způsobem: 

                                                 
13 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a. s., 2009, 550 s. ISBN 978-80-7357-473-4 (strana 125 dole) 
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Ručení není institutem, který by se vyskytoval toliko v daňovém řízení, ale je 

naopak obecným institutem celého právního řádu, jenž je detailně propracován 

především teorií a judikaturou soukromého práva; jeho kořeny přitom sahají hluboko 

do dávno minulých let a jsou prosáklé římskoprávní tradicí, uchopenou a 

zpracovávanou různými směry a školami v průběhu recepce římského práva. Ručení 

tedy především není vynálezem finančního práva a už vůbec ne českého daňového řádu. 

V souladu s principem jednoty právního řádu je proto namístě četné deformace, jimž 

tento institut v daňovém řádu a v jeho interpretaci finančními orgány podléhá, 

napravovat jeho výkladem a používáním v souladu s jeho skutečnou povahou. 

Institut ručení se vyznačuje dvěma základními znaky: akcesoritou a 

subsidiaritou. Z akcesority vyplývá, že závazek ručitele je existenčně závislý na závazku 

hlavním: zanikne-li pohledávka, jejíž splnění ručitel zajišťuje, zanikne též ručitelův 

závazek, a to právě jako projev zmíněné akcesority. Subsidiarita ručitelského závazku 

znamená, že ručitel není zavázán vedle hlavního dlužníka coby společný dlužník, nýbrž 

je povinen uspokojit pohledávku věřitele teprve tehdy, neuspokojí-li dlužník. Ručitel 

tedy není dlužníkem primárním, nýbrž až sekundárním. Tato skutečnost nemůže být bez 

vlivu na ručitelský závazek, a to ani v právu daňovém. Nemá-li daňový řád odchylnou 

úpravu, platí tyto principy i pro ručení jím regulované; zmíněné principy totiž tvoří 

samotnou podstatu institutu ručení, tj. vyplývají z jeho ustálené koncepce. Nelze 

přijmout výklad, podle něhož mezi veřejnoprávním a soukromoprávním ručením existuje 

podstatný rozdíl; to ostatně vyplývá již z rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího 

správního soudu (1 Afs 86/2004, příst. www.nssoud.cz). Neudržitelný je rovněž přístup, 

který pomíjí akcesoritu a subsidiaritu ručení, a toliko ze samotného textu § 57 odst. 5 

daňového řádu dovozuje, že jedinými předpoklady povinnosti ručitele zaplatit daňový 

nedoplatek je existence zákonného ustanovení takovouto povinnost předvídající a dále 

výzva správce daně. Tyto předpoklady jsou zcela nepochybně předpoklady nutné, 

nikoliv však dostatečné. 

Z výše uvedeného zřetelně vyplývá Nejvyšším správním soudem nastíněná 

podobnost ručení v soukromoprávním i veřejnoprávním smyslu. Klade důraz na 

zachování obou stránek institutu ručení, tedy akcesority i subsidiarity i v případě ručení 

ve veřejném právu ze zákona. Tato názor Nejvyššího správního soudu je podstatný tím 
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spíš, že ve veřejném právu není ručení založeno na rozdíl od soukromého práva na 

dobrovolnosti ručitele. V rozsudku 1 Afs 73/2006-55 pak Nejvyšší správní soud 

doplňuje: 

Při neexistenci výslovné úpravy, která by činila průlom do principu akcesority v 

tom směru, že by předepisovala trvání ručitelského závazku zaplatit daňový nedoplatek i 

po zániku povinnosti platit daň, je nutno trvat na tom, že se uplatní veškeré důsledky 

vyplývající z principu akcesority. Mezi tyto důsledky náleží rovněž zánik ručitelského 

závazku v případě zániku pohledávky, která je ručením zajišťována. Jestliže tedy dne 30. 

10. 2003 zanikla povinnost společnosti F. O. C. s. r. o. platit daň, a to proto, že tento 

subjekt zanikl bez právního nástupce, zanikla tím i povinnost žalobce – coby ručitele – 

zaplatit daňový nedoplatek. 

Nejvyšší správním soudem požadovanou výslovnou úpravu trvajícího závazku 

ručitele i po zániku daňového subjektu bez právního nástupce splnil zákonodárce 

přijetím Daňového řádu, čímž omezil akcesoritu ručitelského závazku a tím vydělil 

veřejnoprávní ručení z hlavního proudu římskoprávní tradice. Nejspíš nejde o úplně 

šťastné řešení, protože částečně popírá základní stránku předmětného právního institutu. 

 

Spory ohledně práv ručitele vůči správci daně, které původně řešila pouze 

judikatura, jsou nyní řešeny v Daňovém řádu v § 172, který uvádí, že ručitel, kterému 

byla doručena výzva podle § 171 odst. 1, má při placení daní procesní postavení jako 

daňový subjekt, jakož i oprávnění ke zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 52 odst. 2 

o informacích podléhajících povinnosti mlčenlivosti, se kterými byl seznámen. Bylo 

nezbytné zlepšit procesní postavení ručitele zákonem, aby jeho práva nebyla zakotvena 

pouze judikaturně. Judikatura není v našem právním prostředí závazná (ačkoliv její 

význam nelze zpochybňovat), takže z důvodu zásady právní jistoty je vhodnější zakotvit 

toto procesní pravidlo v předpise.  

Zmíněný paragraf přiznává ručiteli ve druhém odstavci i právo nahlížení do 

spisu ohledně všech informací souvisejících s daňovým nedoplatkem v nezbytném 

rozsahu, aby mohl podávat opravné prostředky i podněty k použití dozorčího prostředku 
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popř. podnětu k prominutí daně. Taktéž má právo na informaci o výši nedoplatku, za 

nějž ručí, a kterou mu správce daně je povinen poskytnout.  

Ve třetím odstavci tohoto paragrafu předpis určuje, že pokud je ručiteli povoleno 

posečkání, lze nedoplatek nadále vymáhat jen na daňovém subjektu. Čtvrtý odstavec 

ruší úroky z prodlení pro ručitele pro případ, že je s úhradou nedoplatku, ke které byl 

vyzván, v prodlení, což platí i pro úrok z posečkané částky, je-li posečkání ručiteli 

povoleno.  

Daňový řád zahrnuje v pátém odstavci i ustanovení, které předpokládá regres 

ručitele za daňovým dlužníkem: Ručiteli, který uhradil za daňový subjekt nedoplatek, 

vydá správce daně potvrzení o úhradě tohoto nedoplatku. Nabízí se otázka, zda může 

ručitel v soukromoprávní žalobě dosáhnout více než stát se všemi prostředky úřední 

moci, které má ze zákona k dispozici, ale aspoň ručitel dostává do ruky od orgánu státní 

moci exekuční titul. 

Výše zmiňovaný komentář k Daňovému řádu na str. 860 k tomuto uvádí: „Podle 

odstavce 5 má ručitel právo vyžádat si potvrzení o platbě, neboť lze předpokládat, že 

v mnoha případech bude následovat soukromoprávní vymáhání této částky na daňovém 

subjektu.“ 

Šestý odstavec pak stanoví, že se platba daně provedená ručitelem se použije na 

úhradu nedoplatku daňového subjektu, za který ručitel ručí. Dále určuje, jak se naloží 

s případným přeplatkem při úhradě uvedeného nedoplatku (Správce daně převede tento 

přeplatek na případný nedoplatek na osobním účtu ručitele, na kterém se eviduje o jeho 

vlastních daňových povinnostech. Nemá-li ručitel nedoplatek, na který lze přeplatek 

převést, správce daně přeplatek nebo jeho zbývající část ručiteli poukáže bez žádosti do 

30 dnů od jeho vzniku.) Stejný postup pak zákon nařizuje v případě, že dojde k zániku 

daňové povinnosti, kterou ručitel zcela nebo zčásti uhradil. 
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2.3. Ručení v zákoně o dani z přidané hodnoty 

 

Daňový řád je subsidiární k ostatním zákonům z oblasti daňového práva, takže 

výše uvedené se použije subsidiárně i při ručení za jednotlivé daně včetně daně 

z přidané hodnoty. V zákoně o DPH jako v lex specialis je ručení zapracováno v § 109 

Ručení příjemce zdanitelného plnění. Toto ustanovení ve svých čtyřech odstavcích 

definuje možné okolnosti vzniku společného a nerozdílného ručení za daň z přidané 

hodnoty.  

První odstavec zavádí legislativní zkratky příjemce zdanitelného plnění pro 

plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku či poskytne úplatu na 

takové plnění uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tedy jiným plátcem, 

který uskutečňuje zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, a dále 

pokračuje ustanovením ručení za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud budoucí 

ručitel v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět mohl, že daň uvedená na 

daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, nebo plátce, který se úmyslně dostal nebo 

dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo dojde ke zkrácení daně nebo 

vylákání daňové výhody. 

Druhou možností vzniku ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty se 

zabývá druhý odstavec, podle kterého příjemce zdanitelného plnění ručí také za 

nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění bez ekonomického 

opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, či poskytnuta zcela nebo zčásti 

bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 

tuzemsko, nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než 

správcem daně zveřejněný účet poskytovatele zdanitelného plnění, a nedávnou novelou 

zavedené určení minimální výše částky: pokud úplata za toto plnění překračuje 

dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž 

překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. 

K tomuto ustanovení se přímo váže ještě znění jiného paragrafu a to § 96 

Povinný registrační údaj, který zavádí povinnost osoby povinné k dani uvést při své 

registraci čísla všech svých platebních účtů používaných pro ekonomickou činnost a 
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zároveň určit, která z těchto čísel účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

Odstavec 3 § 109 zákona o DPH stanoví důvod vzniku ručení právě ten, který 

nás nejvíce zajímá, tedy zveřejnění poskytovatele zdanitelného plnění v seznamu 

nespolehlivých plátců: 

(3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je 

v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 

 

Poslední ve výčtu možností vzniku ručení za neodvedenou daň z přidané 

hodnoty uvádí zákon o DPH v § 109 odstavci čtvrtém vznik ručení příjemce 

zdanitelného plnění při dodávce pohonných hmot distributorem pohonných hmot podle 

zákona upravujícího pohonné hmoty, pokud v okamžiku jeho uskutečnění není o 

poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona 

upravujícího pohonné hmoty. 

Komentář
14

 k zákonu o DPH na str. 793 uvádí: „Novela účinná k 1. dubnu 

zavedla nový institut ručení odběratelem-plátcem daně, který je příjemcem zdanitelného 

plnění, za daň, která z tohoto zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku nebyla 

odvedena jeho dodavatelem-plátcem daně, který zdanitelné plnění poskytl. Zákon 

bohužel neomezuje postavení příjemce na plátce v postavení osoby povinné k dani. 

Pokud například fyzická osoba-plátce DPH nakoupí zboží nebo přijme službu pro 

soukromou spotřebu (tj. v postavení občana-osoby nepovinné k dani), může se tak čistě 

při jazykovém výklady předmětného ustanovení dostat do pozice ručitele stejně jako při 

obchodní transakci.(…) Správce daně musí prokázat, že příjemce zdanitelného plnění 

věděl, nebo „vědět měl a mohl“, že nastala některá ze skutečností uvedených v tomto 

ustanovení.“ 

                                                 
14 DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty 

Komentář, 5., aktualiz. vyd., Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, ISBN 978-80-7478-038-7 
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Z důvodové zprávy k uvedené novele zákona o DPH: 

Z hlediska zavinění postačuje tzv. nevědomá nedbalost odběratele ohledně 

těchto skutečností, tj. zavinění je možné ve formě úmyslu, vědomé nedbalosti (věděl) 

nebo dokonce nevědomé nedbalosti (vědět měl a mohl). 

K tomuto dále komentář
11

: „Zákon je tak velmi přísný, jelikož postihuje 

z hlediska trestního i občanského práva i tu nejmírnější formu zavinění. Příjemce 

zdanitelného plnění je sankcionován i v případě, že postupoval v souladu se zákonem o 

DPH, neúčastnil se podvodů realizovaných poskytovatelem, ale s ohledem na jeho 

kvalifikaci, zkušenosti a okolnosti případu měl vědět, že může dojít k některé situaci 

uvedené v tomto odstavci (§ 109 odst. 1).“ 

Více v kapitole 3. Nespolehlivý plátce. 

 

2.4.  Zásady uplatňování zákona (podle Daňového řádu) 

 

Zásady uplatňování zákona neboli obecné právní principy jsou součástí právní 

kultury jakožto několik staletí uplatňovaná pravidla, z nichž mnohá byla zformulována 

už právníky klasického římského práva.
 15

 Jejich typickým znakem je internacionální 

charakter u zemí téže právní kultury, stávají se pak záchytnými body, které usnadňují 

právníkům a vědcům těchto zemí vzájemné porozumění, výměnu zkušeností a umožňují 

vzájemně jejich právo porovnávat. Právní principy, ať už je zákony výslovně uvádí 

nebo nikoliv, jsou produktem synchronie legislativní činnosti, judikatury a právní 

vědy.
16

 V našem právním systému jsou některé principy obsaženy v zákonech nejvyšší 

právní síly, některé specifičtější pak v obecnějších zákonech jednotlivých právních 

odvětví. 

                                                 
15 GERLOCH, Aleš. Praktikum teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 

ISBN 978-807-3802-004. 

16
 BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha, 2004, 347 s. 

ISBN 80-735-7030-0. 
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Daňový řád obsahuje následující zásady: 

- zásada zákonnosti  

- zásada zákazu zneužití pravomoci a správního uvážení 

- zásada proporcionality 

- zásada rovnosti 

- zásada vzájemné spolupráce zúčastněných subjektů 

- zásada přiznání procesních práv subjektům a zásada poučovací 

- zásada vstřícnosti a slušnosti 

- zásada rychlosti 

- zásada procesní ekonomie 

- zásada volného hodnocení důkazů 

- zásada legitimního očekávání (právní jistoty) 

- zásada materiální pravdy 

- zásada neveřejnosti správy daní 

- zásada oficiality 

- přiměřenosti shromažďování osobních údajů 

 

Pro účely této práce je třeba vypíchnout zejména zásadu zákonnosti, zásadu 

proporcionality, zásadu legitimního očekávání a zásadu neveřejnosti správy daní.  

Zásada zákonnosti je vyjádřená v § 5 odst. 1 Daňového řádu (obdobně § 2 odst. 1 

Správního řádu). Vychází zejména z principů ústavního pořádku, z čl. 11 odst. 5 Listiny 
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základních práv a svobod
17

 (dále LZPS), podle něhož daně a poplatky lze ukládat pouze 

na základě zákona, a z čl. 2 odst. 2 tamtéž a čl. 2 odst. 3 Ústavy
18

 – enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí, podle nichž správce daně může působit pouze v případech, 

mezích a způsoby, které stanoví zákon. Tím je myšlen nejen zákon o DPH a Daňový 

řád, ale též nařízení Vlády, prováděcí vyhlášky, nálezy Ústavního soudu, mezinárodní 

smlouvy včetně norem práva EU a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Problém 

ovšem může nastat u norem typu „Informace Generálního finančního ředitelství“, 

zejména v souvislosti se zásadou legální licence obsaženou v čl. 2 odst. 3 LZPS a čl. 2 

odst. 4 Ústavy, podle které daňový subjekt může činit vše, co není zákonem zakázáno. 

Jak bude vysvětleno v další části této práce, interní předpis (Informace Generálního 

finančního ředitelství) prakticky blíže specifikuje zákonný termín, podle kterého bude 

správce daně postupovat, ale který přitom není pro daňový subjekt přímo závazný.  

 Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. 1 Afs 107/2008 – 60 zdůrazňuje, že 

pokyny typu Pokynu č. D-165nejsou obecně závazným právním předpisem, nýbrž 

vnitřním předpisem, který ve smyslu cit. judikátu č. j. 2 Ans 1/2005 – 5 „určuje, jak mají 

postupovat finanční ředitelství, tj. orgány podrobené řídící pravomoci Ministerstva 

financí (…)“. Vnitřní předpis ministerstva nemůže upravovat práva a povinnosti 

soukromých osob, nýbrž může toliko ukládat úkoly osobám podléhajícím řídící 

pravomoci toho, kdo vnitřní předpis vydává. Dále Nejvyšší správní soud vylučuje, aby 

se vnitřní předpis mohl dotknout zákonem zaručených práv soukromých osob, zároveň 

ale říká, že vnitřní předpis vytváří správní praxi, od které se správní orgán nemůže 

v jednotlivém případě odchýlit. 

 Jak uvádí komentář
19

 na str. 41, zásada zákonnosti má absolutní přednost před 

ostatními zásadami (včetně nepsaných) a je platná pro celou daňovou správu. 

                                                 
17 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky jak vyplývá ze změny provedené ústavním zákonem č. 

162/1998 Sb. 

18 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

19 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ: Daňový řád s komentářem, 2. aktualizované vydání, 

Nakladatelství ANAG, 2013, ISBN 978-80-7263-769-0 
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 Zásadu proporcionality uvádí třetí odstavec § 5 Daňového řádu (obd. § 2 odst. 

3 a § 6 odst. 2 Správního řádu). Správce daně má povinnost šetřit práva a právem 

chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob. Dosažení cílů správy daně nejméně 

zatěžujícími prostředky pro daňové subjekty je zásada prosazovaná i nejvyššími soudy 

(např. nálezy Ústavního soudu Pl.ÚS 5/01 a II.ÚS 348/04). Jedná se i o jednu 

z nejvýznamnějších zásad Soudního dvora Evropské unie a je pro vymezení pravomocí 

orgánů Evropské unie i spolu se zásadou subsidiarity součástí Lisabonské smlouvy 

(např. čl. 5 odst. 1 SEU
20

). Tato zásada velice dopadá na institut nespolehlivého plátce. 

Označení daňového subjektu jako nespolehlivého plátce může mít pro tento subjekt 

dalekosáhlé následky i přímo v rovině podnikatelských aktivit jako jsou uzavírání 

smluv, cash flow, dobré jméno apod. a to vše na základě neurčitého právního pojmu 

„porušení povinností závažným způsobem“. Bohužel zásadu subsidiarity už zákon o 

DPH v našem případě nepřipouští. 

 Další zásada zformulovaná v Daňovém řádu je zásada legitimního očekávání:  

§ 8 

(2) Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 

případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

Tatáž zásada je obsažena ve Správním řádu v § 2 odst. 4 a je součástí principu 

právní jistoty. Pokud se správní orgán hodlá odchýlit od dosavadní správní praxe 

(shodné nejlépe na centrální úrovni podle judikatury Nejvyššího správního soudu), musí 

takové rozhodnutí dostatečně zdůvodnit. Daňový subjekt by tedy měl mít poměrně 

výraznou jistotu, že stejné prohřešky budou mít u každého správce daně tytéž následky, 

popř. že intenzita „porušení povinností závažným způsobem“ musí být u všech plátců, 

aby se stali nespolehlivými, přibližně stejná.  

Tento závěr ovšem naráží na další zásadu, se kterou je ve zdánlivém rozporu: 

zásadu neveřejnosti správy daní. Tuto zásadu najdeme v Daňovém řádu v § 9 odst. 1. 

Ve správním řádu tuto zásadu nenajdeme, jedná se o zvláštní a přitom základní zásadu 

                                                 
20 Smlouva o Evropské unii, CELEX 12007L – Lisabonská smlouva, též sdělení č. 111/2009 Sb. m. s.) 
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správy daní
21

. Povinnost mlčenlivosti daňových subjektů i dalších osob zúčastněných na 

správě daní včetně úřední osoby vychází ze skutečnosti, že důkazní břemeno při 

zjišťování okolností podstatných při stanovení výše daně spočívá na daňovém 

subjektu
22

. 

Jenže pokud budou informace o konkrétních právních jednáních daňových 

subjektů, které správce daně zařadí mezi nespolehlivé plátce, v souladu s poslední 

uvedenou zásadou utajeny, bude tím velmi ztížena orientace ostatních subjektů ve 

výkladu správce daně, kdy se ještě nejedná a kdy už naopak ano o závažné porušení 

povinností. Tato zásada neveřejnosti správy daní tedy přímo komplikuje užití zásady 

právní jistoty. Je tedy nutné vyčkat až nějakého soudního rozhodnutí správního soudu, 

které je veřejné ze zákona. 

 

2.5. Subsidiarita Správního řádu 

 

Zásady uplatňování zákona ve finančním právu při správě daní vycházejí 

především z Daňového řádu. Nacházíme se sice v oblasti správního práva, kde zásady 

obsahuje zejména obecný procesně právní předpis správního práva Správní řád
23

, ale 

Daňový řád subsidiární použití Správního řádu ve svém § 262 vylučuje. Naproti tomu 

Správní řád uvádí v § 177 odst. 1, že „základní zásady činnosti správních orgánů 

uváděné v § 2 až § 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní 

zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám 

neobsahuje“. Obecný kolizní právní princip lex posterior derogat lex priori by 

upřednostňoval ustanovení Daňového řádu jako pozdějšího předpisu, nicméně Správní 

řád prosazuje generální užití jeho zásad podle vlastního znění ve společných 

ustanoveních a tedy si v tomto ohledu silně vynucuje vlastní subsidiaritu. Aplikace 

                                                 
21 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ: Daňový řád s komentářem, 2. aktualizované vydání, 

Nakladatelství ANAG, 2013, ISBN 978-80-7263-769-0 

22 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-

7 

23 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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zásad podle Správního řádu je tedy komplikovaná otázka, ale i podle akademického 

doktrinálního výkladu lze zásady, které nejsou uvedeny v Daňovém řádu, čerpat ze 

Správního řádu potud, pokud se nedostávají do kolize s konkrétními ustanoveními 

Daňového řádu. 

Chybějící základní zásady (nebo jejich části), které nejsou explicitně uváděny 

v Daňovém řádu, ale které Správní řád obsahuje, ale jsou zejména tyto: 

Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře (§ 2 odst. 3 věta první), která bývá ve 

správě daní opomíjena, zejména při pozdějším zjištění např. nesprávného úředního 

postupu jiného orgánu, kdy nelze spravedlivě po daňovém subjektu požadovat, aby i 

přes důkazní břemeno přezkoumával např. platnost veřejných listin.
24

 

Zásada smírného řešení (§ 5 Správního řádu) se při správě daní příliš neuplatní. 

Správa daní je odvětví práva, kde je správní orgán často vázán zákonem a smírné řešení 

většinou nepřichází v úvahu. I když je otázka, jestli zásada vstřícnosti a slušnosti (§ 6 

odst. 4 Daňového řádu), pokud bude dodržována ve smyslu zákona, vlastně nepostačí. 

Zásada souladu postupu správního orgánu s veřejným zájmem (§ 2 odst. 4 

Správního řádu). Tato zásada nejspíš plně odpovídá smyslu zákona upravujícího správu 

daně, tedy Daňovému řádu. Vybrat daně a poplatky je jistě plně v souladu s veřejným 

zájmem. Podobně nepochopitelné je, proč v Daňovém řádu není stanovena ani zásada 

vzájemné spolupráce správních orgánů v zájmu dobré správy (§ 8 odst. 1 a 2 Správního 

řádu). 

V Daňovém řádu není obsažena ani zásada dostatečného předstihu informační 

povinnosti (§ 4 odst. 3 Správního řádu). Přitom by často stačilo daňový subjekt 

upozornit na nedodržení povinnosti, aby toto opomenutí obratem napravil. A právě 

takový postup je v posledních několika letech u správců daně pozorován a lze se 

domnívat, že velmi zlepšil vztahy daňových subjektů a jejich správců daně. 

                                                 
24 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ: Daňový řád s komentářem, 2. aktualizované vydání, 

Nakladatelství ANAG, 2013, ISBN 978-80-7263-769-0 
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Z uvedených příkladů vyplývá, že správní praxe subsidiaritu Správního řádu 

v oblasti základních zásad většinou uznala a jedná podle nich, což je dobrá zpráva pro 

další rozvoj právního státu. 
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3. Nespolehlivý plátce 

3.1.  Právní úprava institutu nespolehlivého plátce 

 

V posledních letech výrazněji roste v České republice výše daňových 

nedoplatků. Podle údajů NKÚ prezentovaných Českou televizí v pořadu Ekonomika 

ČT24
25

 dosahovaly daňové nedoplatky v letech 2010, 2012 a 2013 následujících 

hodnot: 

 

Z toho jen výše nedoplatků na dani z přidané hodnoty v roce 2013 činila 97 

miliard korun (daň z příjmu právnických osob 21 miliard korun, daň z příjmu fyzických 

osob 12 miliard korun a daň z příjmu zaměstnanců 3,75 miliardy korun). Bývalý ministr 

financí Miroslav Kalousek se v citovaném televizním pořadu vyjádřil pouze 

k uvedeným daňovým nedoplatkům přímých daní v tom smyslu, že se jedná o 

nedoplatky, které nevznikly a jsou pouze virtuální, protože se firma dostala do 

insolvence a tyto peníze nikdy nevyprodukovala. Důvod daňových nedoplatků na 

nepřímých daních nezmínil a moderátorka se jej bohužel nezeptala. 

                                                 
25 ČESKÁ TELEVIZE. Ekonomika ČT24 [Videoarchiv na webu České televize]. vysílaný dne 19. 3. 

2014. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095417821-ekonomika-ct24/ 
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Jelikož ovšem způsob vzniku daňové povinnosti u nepřímých daní je od přímých 

poměrně odlišný (vzniká už samotným prodejem zboží nebo poskytnutím služby, takže 

jejich neodvedení by vysvětlovala spíše druhotná platební neschopnost) a daň z přidané 

hodnoty tvoří značnou část daňových nedoplatků celých 73 %, svědčí tato čísla o ztrátě 

schopnosti státu daně vybrat.  

Institut nespolehlivého plátce byl z důvodů zlepšení výběru daní v zákoně o 

DPH zaveden novelou č. 502/2012 Sb. a vešel v účinnost od 1. 1. 2013. Jako takový je 

upraven v následujících ustanoveních zákona o DPH: 

§ 106a Nespolehlivý plátce 

(1) Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, 

správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. 

Jedná se o sankci za neplnění povinností plátce daně vyplývajících ze zákona o 

DPH. Plátce daně z přidané hodnoty bude při splnění příslušných podmínek zákona (při 

porušení určitých povinností vyplývajících ze skutečnosti, že subjekt je plátcem daně 

z přidané hodnoty) rozhodnutím správce daně z moci úřední zařazen mezi nespolehlivé 

plátce. 

Další odstavce upravují procesní postupy pro odvolání (odst. 2 a 3), pro žádost o 

vydání rozhodnutí, že plátce není nespolehlivým plátcem (odst. 4 a 5), a odstavec 6 

stanovuje povinnost správce daně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, že 

plátce je, nebo není nespolehlivým plátcem. 

Odvolání podle této úpravy lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o 

označení plátce za nespolehlivého a toto odvolání má odkladný účinek, pokud jej 

správce daně nevyloučí z důvodů hodných zvláštního zřetele. 

Pokud nabyde rozhodnutí o zařazení plátce mezi nespolehlivé právní moci, může 

plátce požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem 

nejdříve po uplynutí 1 roku od tohoto okamžiku. Správce daně buď vyhoví žádosti, 

nebo ji zamítne. Tím opět počíná běžet lhůta 1 roku pro možnost dalšího podání žádosti. 

Správce daně může takto rozhodnout pouze na základě podané žádosti ze strany plátce, 

nemá žádnou možnost správního uvážení rozhodnout v kratší lhůtě. Taktéž může 



34 

 

rozhodnout ve prospěch plátce pouze tehdy, pokud plátce po dobu celého 1 roku 

neporušuje závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně. Zákon je 

v tomto ohledu velmi striktní a nekompromisní. 

Komentář
26

 k zákonu o DPH na str. 768: „Nově zavedený právní institut 

‚nespolehlivého plátce‘ je alternativním postihem ke zrušení registrace u plátců, kteří 

závažným způsobem poruší své povinnosti v oblasti DPH, ale kterým z důvodu jejich 

obratu převyšujícího 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nelze 

zrušit registraci k DPH. Tito plátci zůstanou plátci daně, ale jsou označeni jako 

‚nespolehliví plátci‘. Kromě samotného zveřejnění faktu, že daný subjekt je 

‚nespolehlivým‘, je sankčním důsledkem povinné měsíční zdaňovací období a 

skutečnost, že osoba, která přijímá zdanitelná plnění od nespolehlivého plátce, ručí za 

nezaplacenou daň z tohoto plnění.“ 

 

3.1.1. Zařazení plátce daně do rejstříku nespolehlivých 

plátců 

 

 Aby se plátce daně z přidané hodnoty stal nespolehlivým plátcem, musí 

být splněny následující podmínky: 

I. tuzemský plátce DPH musí porušit závažným způsobem své povinnosti vůči 

správě daní (a nesplňuje podmínky pro zrušení registrace z moci úřední podle § 

106); 

II. správce daně musí o zařazení plátce mezi nespolehlivé rozhodnout; 

III. rozhodnutí správce daně musí nabýt právní moc, pokud správce daně 

nevyloučí odkladný účinek odvolání proti jeho rozhodnutí. 

 

                                                 
26 DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty 

Komentář, 5., aktualiz. vyd., Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, ISBN 978-80-7478-038-7 
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Ad I.  

Právní úprava bohužel nedefinuje slovní spojení „porušení povinností závažným 

způsobem“, jedná se o neurčitý právní pojem, jehož užití je závislé na jeho interpretaci 

správcem daně. Zákon ovšem nedává správci daně žádný prostor ke správnímu uvážení. 

Správce daně nemá k dispozici alternativní sankci nebo úřední postup. Dokonce nelze 

ani odlišit, zda uvedený závažný způsob porušení povinností ke správě daně se vztahuje 

pouze na daň z přidané hodnoty, anebo i na ostatní daně, které se plátce nějakým 

způsobem dotknou.  

Pro bližší ozřejmění obsahu tohoto neurčitého právního pojmu lze sáhnout 

jednak k důvodové zprávě k novele zákona o DPH zavádějící § 106a a k Informaci 

Generálního finančního ředitelství. 

Důvodová zpráva k § 106a:  

Za závažné porušení povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty, 

lze považovat takové porušení zákonem stanovené povinnosti, které svou 

intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru daně z přidané hodnoty. 

Nelze tak sankcionovat formální porušení povinností stanovených zákonem 

(např. opomenutí údajů v přihlášce k registraci či daňovém přiznání), které 

z hlediska správy a výběru daně by nemělo prakticky žádný negativní dopad. 

Daný institut by měl dopadat pouze na takové porušení povinností, ve 

kterém lze spatřovat riziko daňových úniků. Správce daně by tak měl tento 

nástroj využívat v boji proti nekalým praktikám některých daňových subjektů, 

nikoli jako nástroj pro sankcionování běžných plátců, kteří jinak plní řádně své 

daňové povinnosti. 

Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a 

souvisejících ustanovení (č. j.: 101/13-121002-506729): 

1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu 

nespolehlivého plátce se považují situace kdy: 
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a) Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané 

hodnoty, neboť plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za 

důsledek vyměření daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek 

oproti poslední známé dani. K ohrožení veřejného zájmu dochází, pokud bude ve 

výše uvedených případech platebním výměrem vyměřena nebo doměřena daň z 

přidané hodnoty v minimální výši 500 tisíc Kč. 

b) Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané 

hodnoty, neboť plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná 

obava, že z nich nebude uhrazena daň z přidané hodnoty, a proto správce daně 

po 1. 1. 2013 vydal u tohoto plátce zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě 

uhrazen. 

c) Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané 

hodnoty, neboť u plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě 

jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na dani z přidané hodnoty ve výši 

minimálně 10 mil. Kč bez příslušenství daně, a to z daňových povinností 

vyměřených, případně doměřených po 1. 1. 2013, a tento stav v době vydání 

rozhodnutí o nespolehlivém plátci trvá. 

Povinnost správce daně zveřejnit tímto způsobem informaci o tom, že plátce buď 

je, nebo není nespolehlivým plátcem, vyplývá z ust. § 106a odst. 6 zákona o 

DPH. Informace je takto zveřejňována vedle dalších údajů z registru plátců na 

internetové adrese: 

http://adisreg.mfcr.cz/cgi-

bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2 

 

Ad II. 

Jelikož zákon nepřipouští jinou variantu rozhodnutí než tu, že plátce je 

nespolehlivým plátcem, nelze v tomto případě uplatnit ze strany správce daně diskreční 

pravomoc, a to ani v její absolutní podobě, kdy správní orgán rozhoduje, zda vůbec 

řízení s účastníkem zahájí. Zde zahájit musí a musí při splnění podmínek rozhodnout o 
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zařazení plátce do příslušné skupiny plátců. Rozhodnutí správce daně je tedy závislé 

pouze na interpretaci podmínky I., viz výše. 

 

Ad III. 

Správní uvážení lze podle zákona uplatnit při rozhodování o případném 

vyloučení odkladného účinku rozhodnutí o zařazení plátce do kategorie nespolehlivého 

plátce, při včasném podání řádného opravného prostředku ze strany plátce, tedy podání 

odvolání proti rozhodnutí správce daně do 15 dnů. Pak sice bude plátce daně zařazen 

mezi nespolehlivé plátce, nicméně toto rozhodnutí nebude pravomocné až do 

případného potvrzení rozhodnutí odvolacím orgánem. A v takovém případě je nejasné, 

jestli správce daně může ještě před okamžikem nabytí právní moci předmětného 

rozhodnutí zveřejnit informaci o zařazení plátce mezi nespolehlivé. Předpis stanoví, že 

správce daně zveřejní skutečnost, že plátce je nespolehlivým plátcem.  

Daňový řád v § 101 odst. 5 uvádí, že “vůči příjemci je rozhodnutí účinné 

okamžikem jeho oznámení“, v § 103 prvním odstavci, že “rozhodnutí, které je účinné a 

proti kterému se nelze odvolat, je v právní moci“ a zároveň ve druhém odstavci 

„rozhodnutí, které je účinné, je vykonatelné, jestliže se proti němu nelze odvolat, nebo 

jestliže odvolání nemá odkladný účinek“. Záleží tedy na té skutečnosti, jestli 

zveřejnění údaje, že plátce je nespolehlivým plátcem, spadá do oblasti vykonatelnosti 

rozhodnutí, anebo jestli je součástí rozhodnutí samotného. V prvním případě by správce 

daně mohl nespolehlivého plátce zveřejnit v okamžiku, kdy byla tato skutečnost plátci 

oznámena, tj. ještě před nabytím rozhodnutí právní moci, ve druhém by musel správce 

daně vyčkat na právní moc svého rozhodnutí. 

 

Vzhledem k možnému uplatnění § 109 odst. 3 zákona o DPH je nutné ještě 

upozornit na ustanovení § 106a odst. 6, podle něhož je správce daně povinen zveřejnit, 

zda je plátce spolehlivým, či nespolehlivým plátcem. K tomuto zveřejnění slouží 

Rejstřík nespolehlivých plátců v systému ARES - Administrativní registr 

ekonomických subjektů, provozovaným Ministerstvem financí. 
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Jak uvádí tento web Ministerstva financí ČR, administrativní registr 

ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad 

ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení 

údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. 

zdrojové registry). 

Dále upozorňuje, že ekonomické subjekty, které z jakéhokoli důvodu nemají 

uvedené IČ a nelze je jednoznačně identifikovat, nemusí být zobrazené a nalezené. 

 Na uvedené internetové adrese v Informaci Generálního finančního ředitelství je 

pouze formulář pro zadání daňového identifikačního čísla (dále DIČ): 

 

 

 

 

 

 

 

Ručně (mimo programátorské postupy) tedy nelze zjistit nespolehlivého plátce 

jiným způsobem, než zadáním jeho DIČ. Nabízí se poměrně závažná otázka, jestli tento 

způsob „zveřejnění“ informace, zda je plátce nespolehlivým plátcem odpovídá zákonu, 

jestli odpovídá představám zákonodárce o výrazu zveřejnění. Bez znalosti DIČ plátce, 

tedy dokud příjemce zdanitelného plnění neobdrží např. fakturu nebo jinou listinu, u 

které je plátce povinen DIČ uvést, nebude příjemce zdanitelného plnění schopen s 

jistotou ověřit, zda obchodní partner, na jehož nabídku hodlá přistoupit, je 

nespolehlivým plátcem. A už vůbec není schopen při sjednávání a uzavírání smlouvy 

ověřit, zda bude plátce nespolehlivým plátcem v okamžiku uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

Hledání registrovaných subjektů podle zadaných výběrových 

údajů  

 I) podle daňových identifikačních čísel (DIČ)   

Do vstupního pole zadejte kmenový kód DIČ jednotlivých plátců daně  

 II) podle údaje o nespolehlivém plátci  

Ve vstupním poli vyberte ANO / NE / nezohledňovat   
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 Zákon o DPH zveřejnění údajů v jiném ustanovení, které se netýká přímo 

zařazení plátce mezi nespolehlivé plátce, definuje následujícím způsobem: 

§ 98 Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob 

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců 

a identifikovaných osob, a to 

a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby, 

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 

příjmení nebo názvu, 

c) sídlo plátce nebo identifikované osoby a 

d) číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné 

takové číslo účtu nebylo určeno. 

 

 Z textu předpisu nelze přesně dovodit bližší detaily o způsobu zveřejnění, ovšem 

na základě písmene b) předchozího citovaného ustanovení lze dovozovat, že zveřejnění 

obchodní firmy nebo jména a příjmení plátce, natož dalších povinných údajů o plátci, 

nelze vázat na DIČ a jeho znalost ze strany veřejnosti. K získání příslušných informací 

např. o čísle účtu plátce by rozhodně měla postačovat znalost firmy či jména a příjmení 

plátce. Tak tomu ovšem v současnosti není. 

 Pokud se pokusíme obsah pojmu zveřejnění definovat pomocí jiných předpisů, 

které jsou taktéž součástí správního práva, určitě narazíme na zákony o právu na 

informace. 

Nahlédneme-li do zákona č. 106/1999 Sb. o právu na informace, tak podle § 5 

odst. 5 “povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo 

rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému 

přístupné, jsou tyto informace povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem 

umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost 

zamezit sdružování informací podle zvláštního právního předpisu“, je při povinném 

zveřejňování informací na základě zákona obligatorní součástí přehledná forma.  
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Za přehlednou formu však současný způsob zveřejnění považovat podle všeho 

nelze, pokud je pro získání ze zákona zveřejňované informace požadovaná znalost 

speciálního údaje, který není běžně veřejně dostupný (v tomto případě DIČ). 

Dalšími důsledky povinností správy daně podle zákona č. 106/1999 Sb. („na 

tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle 

zvláštního právního předpisu“) je možnost legálního sdružování informací ze strany 

třetích osob. To má za pozitivní důsledek tu skutečnost, že někdo jiný než správce daně 

může s využitím jiných veřejných rejstříků a rejstříku plátců daně v současnosti 

s omezeným přístupem získat a zveřejnit propojením těchto rejstříků informace, 

k nimž správa daně ztěžuje přístup. 

Pro příjemce zdanitelného plnění je pak možným řešením pátrat na 

internetových stránkách, protože na nich lze přes internetové vyhledávače typu Google 

apod. najít výsledky práce programátorů, kteří s použitím internetové stránky správy 

daně můžou expertními programovými prostředky propojit databázi existujících DIČ 

s aplikací na uvedené internetové stránce.  

Mírně problematické je získání DIČ všech plátců daně z přidané hodnoty. 

Řešení je hned několik. Např. u právnických osob lze DIČ získat složením mezinárodní 

zkratky pro Českou republiku („CZ“) a jako druhá část DIČ bude jejich existující 

identifikační číslo převzaté z příslušných veřejných rejstříků (např. obchodní rejstřík). U 

podnikajících fyzických osob pak lze vytvořit DIČ sice krkolomnějším způsobem, ale 

např. tím, že program bude generovat pravděpodobně existující rodná čísla a vytvoří tak 

podklad, kterým lze opět prohledat databázi správy daně. Pokud nebude DIČ existovat, 

registr plátců na automatizovaný dotaz nevrátí ani, že plátce daně je spolehlivý, ani že je 

nespolehlivý. Pouze u existujících DIČ dostaneme výsledek hledání. 

Výsledky tohoto postupu lze nalézt na internetových stránkách, jako např. 

stránky výrobce ekonomického software: Ing. Martin Pavlas; stránky internetového 

magazínu: PODNIKATEL.CZ; společnost poskytující ekonomické informace: 

Creditreform s.r.o.; portál KURZY.CZ: Kurzy.cz spol. s r.o. (podrobně viz Příloha 1: 

Seznam nespolehlivých plátců DPH). 
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Jak je z nalezených internetových stránek patrné, zveřejňování informací o 

nespolehlivých plátcích přehledným způsobem suplují soukromé subjekty. Jelikož se 

jedná o veřejné informace ze zákona, nemůžou být za toto své jednání nijak postiženi 

např. Úřadem na ochranu osobních údajů, ani podle jiných předpisů. Úskalí takového 

legálního postupu lze spatřit v několika předvídatelných důsledcích: 

- spolehlivost zveřejněných údajů nemusí být stoprocentní 

- odpovědní zaměstnanci závodů si navyknou ověřovat nespolehlivost plátce 

nikoliv na oficiálních stránkách správce daně 

- hrozí možnost omylu ze strany zveřejnitele, nebo v horším případě podvodu; 

např. zneužití tohoto postupu v konkurenčním boji 

- ze seznamů zveřejňovaných tímto způsobem zmizí plátce, který přestane být 

nespolehlivým plátcem, až s poměrně velkým zpožděním (na internetu je 

řada možností uchovávat tyto seznamy velice dlouho, prakticky desítky let, 

existuje celá řada archivačních serverů, které ukládají obsah mnoha 

veřejných internetových adres do elektronických archivů). 

V řadě ekonomických počítačových programů se objevuje nová funkce, která při 

zapisování přijaté faktury a zadávání DIČ dodavatele (a ještě lépe už při vystavování 

objednávky nebo přípravě smlouvy) automaticky ověřuje v databázi daňové správy, 

jestli je dodavatel spolehlivý či nespolehlivý plátce. Ovšem tuto možnost dává pouze 

databáze s otevřeným přístupem přes internet nezamezující libovolné dotazy ze strany 

automatizovaných systémů. Pokud by správa daně přístup k databázi omezila např. jen 

na fyzické osoby (lze to realizovat např. povinným zadáním zobrazeného čísla, které 

lidské oko bez problémů z obrazovky přečte, ale počítačový program by měl s jeho 

rozpoznáním velký problém), nejspíš by se zvedla vlna nesouhlasu ze strany mnoha 

podnikatelů podobný software využívajících. 

Obdobně ekonomické počítačové programy nabízejí i automatickou rešerši 

zveřejněných bankovních účtů plátců daně z přidané hodnoty – obchodních partnerů. 

V souvislosti s možným uchováváním nežádoucích informací o nespolehlivých 

plátcích daně z přidané hodnoty po dlouhou dobu a jejich vyhledáváním na 



42 

 

internetových stránkách je vrcholně zajímavý nedávný vývoj legislativy EU, kdy 

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku C‑131/12 ze dne 13. května 2014
27

 

rozhodl v předběžné otázce ohledně sporu španělského právníka jménem Mario Costeja 

González se společností Google Inc. provozující nejpoužívanější internetový 

prohledávač na světě google.com o povinnosti společnosti Google Inc. neodkazovat 

svým vyhledávačem na konkrétní informace o subjektu údajů. V bodu 99 rozsudku 

Soudní dvůr EU uvádí: Z předchozích úvah vyplývá, že na třetí otázku je třeba 

odpovědět, že čl. 12 písm. b) a čl. 14 první pododstavec písm. a) směrnice 95/46 musí 

být vykládány v tom smyslu, že v rámci posouzení podmínek pro uplatnění uvedených 

ustanovení je třeba zejména přezkoumat, zda má subjekt údajů právo na to, aby daná 

informace týkající se jeho osoby za současného stavu již nebyla nadále spojena s jeho 

jménem prostřednictvím zobrazeného seznamu výsledků vyhledávání provedeného na 

základě jeho jména, aniž přitom konstatování takového práva předpokládá, že zahrnutí 

dotčené informace do uvedeného seznamu subjekt údajů poškozuje. Vzhledem k tomu, že 

posledně uvedený subjekt může s ohledem na svá základní práva podle článků 7 a 8 

Listiny požadovat, aby dotčená informace již nebyla nadále poskytována široké 

veřejnosti na základě jejího zahrnutí do takového seznamu výsledků, převládají 

uvedená práva v zásadě nejen nad hospodářským zájmem provozovatele vyhledávače, 

ale rovněž nad zájmem veřejnosti nalézt uvedenou informaci při vyhledávání 

prováděném na základě jména subjektu údajů. Avšak není tomu tak v případě, kdy se z 

konkrétních důvodů, jako je úloha subjektu údajů ve veřejném životě, jeví, že zásah do 

jeho základních práv je odůvodněn převažujícím zájmem uvedené veřejnosti mít na 

základě tohoto zahrnutí k dotčené informaci přístup. 

Tento možná přelomový rozsudek může odstartovat sérii žalob dotčených 

subjektů – nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty – proti internetovým 

vyhledávačům, aby přestaly odkazovat na zmiňované seznamy nespolehlivých plátců, 

pokud zařazení do takového seznamu přestane mít zákonný důvod. Pomineme-li 

kontroverznost rozsudku, kdy bude možné soudně donutit správce a provozovatele 

                                                 
27 Legislativa Evropské unie. Rozsudek SD EU C-131/12: Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (rozhodnutí o předběžné otázce). In: 

InfoCuria - Judikatura Soudního dvora. 2014. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=CS 
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internetových vyhledávačů, aby v obdobných případech přestaly odkazovat i na 

neanonymizovaná rozhodnutí Soudního dvora EU z časově vzdálenějších období, 

jedná se o nakročení k znemožnění zveřejnění a zejména uchovávání veřejných 

seznamů nejen o nespolehlivých plátcích daně z přidané hodnoty na internetu a tím 

zablokování přístupu k historickým záznamům.  

Uvidíme, co přinese v tomto ohledu další vývoj. Internetový vyhledávač Google 

zveřejnil elektronický formulář, pomocí kterého můžou dotčené osoby žádat o výmaz 

odkazů na jejich osobní údaje zveřejněné na internetu. Zatím podle poslední informace 

zpravodajského portálu iDnes
28

 o takový výmaz jen během pátku 31. 5. 2014 (tj. den po 

spuštění elektronických žádostí) požádalo 12 tisíc Evropanů. 

 

                                                 
28 ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Během pátku požádalo Google o vymazání dat 12 tisíc Evropanů. 

[online]. [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/zadosti-google-o-smazani-dat-na-internetu-

f1b-/sw_internet.aspx?c=A140531_092014_sw_internet_skr 
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3.1.2. Ukončení evidence v rejstříku nespolehlivých plátců 

 

 Aby se plátce daně z přidané hodnoty přestal být nespolehlivým plátcem, 

musí být splněny následující podmínky podle § 106a odst. 5 zákona o DPH: 

I. plátce DPH nesmí po dobu 1 roku porušovat závažným způsobem své 

povinnosti vztahující se ke správě daní; 

II. plátce DPH musí požádat správce daně po uplynutí jednoroční lhůty o 

rozhodnutí o tom, že plátce není nespolehlivým plátcem; 

III. správce daně musí o této skutečnosti rozhodnout a rozhodnutí nabýt právní 

moci. 

Ad I.  

Po dobu jednoho roku se plátce DPH musí vyvarovat porušování svých 

povinností vůči správě daně závažným způsobem. Jedná se o obdobnou formulaci, tudíž 

o tutéž podmínku, jako u odstavce 1 téhož § zákona o DPH rozebranou v předchozí 

kapitole, ovšem z logiky věci použitou vice versa.  

Ad II. 

Zákon nepřipouští vyřazení plátce z evidence nespolehlivých plátců z moci 

úřední, výslovně uvádí, že správní orgán může o tomto rozhodnout pouze „na žádost 

plátce“. Jelikož se jedná o sankční opatření správce daně vůči plátci, je v zájmu plátce 

nechat ukončit trvání zavedené sankce. Proto požadavek na rozhodování správního 

orgánu na žádost účastníka je v tomto ohledu přiměřený. 

Ad III. 

Pokud ale správce daně žádost zamítne, lze znovu tuto žádost podat až po 

uplynutí 1 roku. Jelikož se jedná i v případě zamítnutí žádosti o správní rozhodnutí, lze 

se proti němu bránit řádnými opravnými prostředky, v tomto případě odvoláním. Zákon 

tuto možnost na rozdíl od rozhodnutí o zařazení plátce do evidence nespolehlivých 
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plátců výslovně neuvádí, ale ani nevylučuje. Do rozhodnutí o odvolání bude plátce stále 

evidován jako nespolehlivý plátce.  

 

Již dříve citovaná Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci §106a zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý 

plátce) a souvisejících ustanovení (č. j.: 101/13-121002-506729) k této problematice 

uvádí: 

Správce daně žádosti vyhoví a rozhodne, že již plátce není nespolehlivým 

plátcem, pokud plátce po dobu 1 roku závažným způsobem neporušil své 

povinnosti vztahující se ke správě daně (§106a odst. 5 zákona o DPH), resp. 

pokud plátce nenaplnil žádnou ze skutečností vymezených v bodě 1. 

Pokud plátce naopak nesplní výše zmíněnou podmínku uvedenou v ust. §106a 

odst. 5 zákona o DPH, správce daně žádost zamítne. Plátce pak může podat 

žádost znovu resp. opakovaně, vždy ale nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým správce daně zamítl původní resp. 

předchozí žádost (§106a odst. 4 písm. b) zákona o DPH). 
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3.2. Evropský rozměr 

3.2.1. Směrnice Rady 2006/112/ES 

 

Základním současným předpisem pro tuto oblast daně z přidané hodnoty je 

směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 17. října 2000 (nazývaná Recast) s platností od roku 

2007, která nahradila směrnici Rady 77/388/EHS (Šestá směrnice). První článek 

směrnice Recast definuje účel zavedení systému daně z přidané hodnoty následujícím 

způsobem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice Recast se dále zabývá základními definicemi jednotlivých 

komponentů požadované zákonné úpravy, zejména místem zdanitelného plnění (Hlava 

V.), zdanitelným plněním a vznikem daňové povinnosti (Hlava VI.), základem daně 

(Hlava VII.), sazbou daně (Hlava VIII.), osvobozením od daně (Hlava IX.), odpočtem 

daně (Hlava X.) a povinnostmi některých osob (Hlava XI.), např. fakturací a jejími 

Článek 1 

1. Tato směrnice zavádí společný systém daně 

z přidané hodnoty (DPH).  

2. Společný systém DPH je založen na zásadě, že se 

na zboží a služby uplatňuje všeobecná daň ze spotřeby v 

přesném poměru k ceně zboží a služeb, bez ohledu na počet 

plnění uskutečněných ve výrobním a distribučním procesu 

před stupněm, ve kterém je daň uplatněna.  

Každé plnění podléhá DPH vypočítané z ceny zboží 

nebo služby podle sazeb platných pro toto zboží nebo tuto 

službu po odpočtu daně, kterou byly přímo zatíženy 

jednotlivé nákladové prvky tvořící cenu. 

Společný systém DPH se uplatňuje až do stupně 

maloobchodu včetně. 
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náležitostmi, účetnictvím a přiznáním k dani z přidané hodnoty vč. souhrnného hlášení. 

Obsahuje tedy celou matérii zpracovanou do našeho zákona o DPH. 

(V mnohých ohledech se zdá být jednodušší a přehlednější než zákon o DPH, 

např. používá běžný výraz faktura, zatímco zákon o DPH hovoří o „daňovém dokladu“ 

a zavádí tak nový pojem, který způsobil mnohá zmatení a nejasnosti mezi podnikateli i 

občany dodnes trvající. Daňové doklady pak u nás běžně vystavují neplátci, je mnohými 

vyžadován nadpis „daňový doklad“ na faktuře bez jakékoliv opory v zákoně apod. U 

veřejnosti je znám celý alternativní pohled na praxi kolem daně z přidané hodnoty, 

který se zákonem souvisí jen v hlavních bodech. Tento alternativní pohled je 

podporován i školiteli účetních a podle některých účetních dokonce tvrzením úředníků 

finančních úřadů. Auditorské společnosti, jako např. KPMG
29

 se pokoušejí situaci i 

formou neformálních rozhovorů s pracovníky Ministerstva financí ČR zpřesňovat a 

zvrátit tak pohled odborné veřejnosti na tuto část práva ve prospěch zákona a jeho 

skutečného naplňování. Pro zajímavost odkazujeme na článek ohledně nedávného sporu 

označování dobropisů s uvedenou daní z přidané hodnoty.) 

Směrnice Recast přímo umožňuje členským státům zavést ručení za odvod daně 

z přidané hodnoty ve svém článku 205, kde uvádí, že v situacích uvedených v článcích 

193 až 200, 202, 203 a 204 (které se zabývají osobami povinnými odvést daň správci 

daně) mohou členské státy stanovit, že za odvod daně ručí společně a nerozdílně 

jiná osoba než osoba povinná odvést daň. V komentáři
30

 k této směrnici autoři 

uvádějí, že toto ustanovení týká pouze případů, kdy toto nepovede k diskriminaci 

poskytovatelů plnění, kteří nejsou usazeni v tuzemsku, i když na území Společenství 

ano. Což však nevylučuje zúžení institutu společného a nerozdílného ručení výhradně 

na osoby povinnými k dani usazenými v tuzemsku. Členské státy tak nemají u plnění, 

na nichž se podílí osoba povinná k dani usazená v jiném členském státě, možnost 

prostřednictvím institutu společného a nerozdílného ručení de facto dále požadovat 

                                                 
29 TOMAN, Petr. CFOworld: Vystavování daňových „dobropisů“ po novelizaci zákona o DPH. IDG 

CZECH REPUBLIC, a. s. CFO World on-line [online]. [cit. 2014-05-26]. Dostupné z: 

http://cfoworld.cz/legislativa/vystavovani-danovych-dobropisu-po-novelizaci-zakona-o-dph-1004 

30 BERGER, Wolfgang, Caroline KINDL a Marian WAKOUNIG. Směrnice ES o dani z přidané hodnoty: 

praktický komentář. Překlad Kristýna Šimáčková. Praha: 1. Vox, 2010, 736 s. ISBN 978-808-6324-838. 
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ustanovení daňového zástupce, který by byl povinen příslušnou daň odvést. Dále pak 

v podrobnostech odkazují na rozsudek Soudního dvora EU C-384/04 (viz níže).  

Jelikož se „jinou osobou“ v článku 205 směrnice Recast rozumí kterýkoliv 

příjemce plnění, ovšem ostatní osoby mimo tento okruh osob se do pozice společného a 

nerozdílného ručení za odvod daně z přidané hodnoty nemohou dostat kromě případů, 

kdy mezi nimi a osobou primárně povinnou odvést daň existuje kvalifikovaný blízký 

vztah a vznik ručení je věcně ospravedlnitelný. Společné a nerozdílné ručení (resp. 

odpovědnost) za odvod daně (v němčině gesamtschuldnerisch zu entrichten resp. 

v angličtině jointly and severally liable) může být vymáhána na jakékoliv ze společně 

ručících osob a to v plném rozsahu. 

Dále se citovaný komentář ke směrnici Recast zmiňuje o nezbytnosti souladu 

institutu společného a nerozdílného ručení za odvod daně z přidané hodnoty s obecnými 

právními zásadami, které jsou součástí právního řádu Společenství, zejména zásadám 

proporcionality a právní jistoty (více k těmto zásadám v následující kapitole). 

Podle zásad unijního práva a předpisů Lisabonské smlouvy lze směrnici Rady 

implementovat odchylně pouze u výslovně neupravených částí směrnice. Vnitrostátní 

zákon jako takový přijatý domácím legislativním procesem nesmí tudíž být se směrnicí 

v rozporu. 

 

3.2.2. Rozsudek Soudního dvora EU č. C-384/04 z r. 2006 

ohledně ručení za daň  

 

Uvedený rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále SD EU) se zabývá 

předběžnou otázkou ohledně výkladu čl. 21 odst. 3 a čl. 22 odst. 8 šesté směrnice Rady 

77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se daní z obratu ve znění směrnice Recast a směrnice Rady 2000/115/ES ze 

dne 20. prosince 2001. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla podána 

rozhodnutím Court of Appeal Spojeného království ze dne 30. července 2004 v rámci 

žaloby na soudní přezkum podané 53 obchodníky z odvětví mobilních telefonů a 
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provozních jednotek výpočetní techniky a jejich profesních organizací ve věci 

slučitelnosti ustanovení čl. 17 a 18 finančního zákona pro rok 2003 (Finance Act 2003) 

přijatých proti podvodnému zneužívání systému daně z přidané hodnoty s právem 

Společenství. 

 

Z textu odůvodnění rozsudku SD EU (třetího senátu) ze dne 11. 5. 2006 ve věci 

C-384/04 je podstatná pro účely této práce jeho následující část (marg. 29 - 32): 

[29] Nicméně při výkonu pravomocí, které jim svěřují směrnice Společenství, musejí členské 

státy respektovat obecné právní zásady, které jsou součástí právního řádu Společenství, a 

zejména zásadu právní jistoty a zásadu proporcionality (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 8. 

června 2000, Schlossstrasse, C-396/98, Recueil, s. I-4279, bod 44, a ze dne 26. dubna 2005, 

„Goed Wonen", C-376/02, Sb. rozh. s. I-3445, bod 32).  

[30] Pokud jde konkrétněji o zásadu proporcionality, je namístě připomenout, že je sice 

legitimní, že se opatření přijatá členským státem na základě čl. 21 odst. 3 šesté směrnice snaží 

o co nejúčinnější ochranu plateb do veřejného rozpočtu, tato opatření nicméně nesmějí 

přesahovat rámec toho, co je k dosažení tohoto účelu nezbytné (viz v tomto smyslu výše 

uvedený rozsudek Molenheide a další, bod 47). 

[31] V tomto ohledu stanoví vnitrostátní opatření dotčená v původním řízení, že osoba povinná 

k dani jiná než daňový dlužník může být společně a nerozdílně odpovědná za odvod DPH spolu 

s posledně jmenovaným, pokud v okamžiku dodání v její prospěch uvedená osoba povinná k 

dani ví, nebo má důvody se domnívat, že by DPH nebo její část splatná za uvedené dodání 

nebo za jakékoli předchozí nebo následné dodání dotčeného zboží zůstala nezaplacena. 

Předpokládá se, že osoba měla důvody se domnívat, že se jedná o uvedený případ, pokud byla 

od ní požadovaná cena buď nižší než nejnižší cena, kterou mohla rozumně očekávat, že by 

zaplatila za uvedené zboží na trhu, nebo nižší než cena požadovaná za jakékoli předchozí 

dodání téhož zboží. Tato domněnka může být vyvrácena prokázáním toho, že nižší cenu 

zaplacenou za zboží lze přičíst okolnostem nezávislým na nezaplacení DPH. 

[32] Pokud přitom čl. 21 odst. 3 šesté směrnice umožňuje členskému státu považovat osobu za 

společně a nerozdílně odpovědnou za odvod DPH, pokud v okamžiku operace uskutečněné v 

její prospěch věděla nebo měla vědět, že by DPH splatná za tuto operaci, nebo za předchozí 
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nebo následnou operaci, zůstala nezaplacená, a opřít se o domněnku v tomto ohledu, nic to 

nemění na tom, že 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. Jak uvedl generální advokát v bodě 27 svého stanoviska, takové domněnky 

dávají de facto vzniknout systému odpovědnosti bez zavinění, jdoucí nad rámec toho, co je 

nezbytné pro ochranu plateb do veřejného rozpočtu. 

Odůvodnění SD EU akcentuje respektování obecných právních zásad, zejména 

velice často zdůrazňovanou zásadu proporcionality a taktéž zásadu právní jistoty.  

 

Zásada proporcionality je často potlačována v případech, kdy se zákonodárce 

pokouší ulehčit veřejné správě výkon jejích pravomocí na úkor práv občanů.  

Není pochyb, že leckdy je takový postup oprávněný, protože jiný způsob 

dosažení cílů veřejné správy by byl příliš nákladný a někdy téměř nemožný. Ale je třeba 

pečlivě vážit   

 

3.2.3. Stížnost ke Komisi na český stát podaná v souvislosti 

se zavedením institutu nespolehlivého plátce a s ním 

související ručení příjemců zdanitelného plnění 

 

Advokát JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský podal stížnost sepsanou dne 19. 3. 2013 

k Evropské komisi na porušení práva Českou republikou. Toto porušení spatřuje 

v novele č. 502/2012 Sb., která podle jeho názoru překračuje rámec čl. 205 směrnice 

2006/112/ES, tedy článku zmocňujícího jednotlivé členské státy k přijetí zákonné 

úpravy boje proti daňovým únikům v sektoru daně z přidané hodnoty, článku 

zavádějícího společné a nerozdílné ručení jiné osoby než osoby povinné za 

neodvedenou daň. 

Ve svém podání se stěžovatel advokát Ondřej Lichnovský zabývá jednotlivými 

podmínkami ručení příjemce zdanitelného plnění za daňovou povinnost plátce podle § 
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109 zákona o DPH, tedy včetně ručení při příjmu zdanitelného plnění od nespolehlivého 

plátce. 

Ustanovení § 109 odst. 1 zákona o DPH shledává stěžovatel zcela souladným 

s evropským právem. Svůj názor zdůvodňuje: „Toto ustanovení, které se v zákoně o 

DPH nachází již od 1. 4. 2011, je plně založeno na požadavcích evropského práva tak, 

jak je toto vykládáno Soudním dvorem EU (v tomto smyslu viz rozsudky Soudního dvora 

ze dne 12. ledna 2006, Optigen a další, C‑354/03, C‑355/03 a C‑484/03, Sb. rozh. s. 

I‑483, Federation of  Technological Industries a další, ze dne 6. července 2006, Kittel a  

Recolta Recycling, C‑439/04 a C‑440/04, Sb. rozh. s. I‑6161).“ 

Ostatní ustanovení § 109, tedy odst. 2, 3 a 4 zákona o DPH už považuje 

stěžovatel za nesouladné s evropským právem: 

V ustanovení § 109 odst. 2 písm. a) zákona o DPH, kde je ručení založeno na 

zjevné odchylnosti od obvyklé ceny bez ekonomického opodstatnění, spatřuje 

stěžovatel problém, pokud důvody odchýlení se od obvyklé ceny spočívají 

v mimoekonomických důvodech a tím se domněnka zavinění stává nevyvratitelnou. 

Dále stěžovatel uvádí: „Je třeba uvést, že uplatnění cen zjevně odchylných od cen 

obvyklých je jedním z indikátorů daňových úniků a tudíž důkazním prostředkem 

prokazujícím zavinění ručícího daňového subjektu. Za účelem vzniku ručení v těchto 

případech je však plně dostatečná existence ustanovení§ 109 odst. 1 zákona o DPH.“ 

Ustanovení § 109 odst. 2 písm. b) zákona o DPH kritizuje stěžovatel za přílišné 

omezení smluvní svobody a narušování obchodních zvyklostí, protože sám důvod 

ručení při platbě ručícího daňového subjektu na zahraniční účet neobstojí jako 

samostatný důvod vzniku ručení. Jedná se z hlediska zavinění o nevyvratitelnou 

domněnku. Opět, obdobně jako v předcházejícím ustanovení, je stěžovatel přesvědčen, 

že platba na zahraniční účet může být relevantním důkazním prostředkem (jedním 

z více indikátorů daňového úniku) prokazujícím zavinění ručícího daňového subjektu 

podle § 109 odst. 1 zákona o DPH. „Ohledně platební roviny je pak třeba uvést, že 

finanční správa disponuje dostatečnými prostředky mezinárodní pomoci, které ji 

umožňují s dostatečnou efektivitou řešit okamžité potřeby spojené se zajištěním a 
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vymáháním finančních prostředků. Ostatně případ First Curacao International Bank je 

toho příkladem“ dále dodává stěžovatel. 

V případě ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH vzniká ručení na 

základě nevyvratitelné domněnky při platbě na nezveřejněný účet. Pomineme-li, že 

příjemce zdanitelného plnění nemusí svoje účty nechat zveřejnit (§ 96odst. 2 zákona o 

DPH stanoví možnost, nikoliv povinnost zveřejnění účtu), může existovat i řada dalších 

důvodů platby na nezveřejněný účet. Další argumentace již není právně relevantní, 

protože novelou zákona o DPH č. 241/2013 Sb. účinnou od 1. 1. 2014 bylo toto 

ustanovení přeformulováno tak, aby omezilo ručení pouze na platby částek pouze na 

bezhotovostní a nad určitou hranici („dvojnásobek částky podle zákona upravujícího 

omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu 

bezhotovostně“). Stěžovatel i v tomto případě považuje uvedenou nevyvratitelnou 

domněnku za příliš rizikovou pro ručící daňový subjekt. Opět navrhuje, že by měla i 

přes jednoznačný přínos zveřejnění účtů v boji proti daňovým únikům být pouze jedním 

z více důkazních prostředků pro aplikaci § 109 odst. 1 zákona o DPH prokazující 

zavinění ručitele. 

Ohledně ustanovení § 109 odst. 4 zákona o DPH o ručení při nákupu pohonných 

hmot od distributora neregistrovaného podle zák. č. 311/2006 Sb. o pohonných 

hmotách, stěžovatel uvádí: „Ačkoliv ze skutkové podstaty tohoto ustanovení explicitně 

nevyplývá, že je toto založeno na zavinění ručícího daňového subjektu, je nutno k 

tomuto závěru dojít. V opačném případě by již takováto skutečnost sama o sobě byla 

překročením rámce článku 205 směrnice 2006/112. Za účelem prokázání zavinění je 

pak předmětné ustanovení založeno na nevyvratitelné domněnce.“ Závěr je obdobný 

jako v předcházejících ustanoveních. 

Ručením při obchodování s nespolehlivým plátcem se zabývá § 109 odst. 3 

zákona o DPH: 

(3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je 

v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
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Stěžovatel opět dovozuje, že i v tomto případě je ručení založeno na zavinění ze 

strany ručícího subjektu, aby se ustanovení nepřekračovalo rámec čl. 205 směrnice 

2006/112/ES. Namítá, že zákon ani jiný právní předpis nestanovuje podmínky, na 

jejichž základě bude subjekt zařazen do evidence nespolehlivých plátců. Zmiňuje 

existenci normativní instrukce Generálního finančního ředitelství (viz výše), ale 

upozorňuje, že tato instrukce není právním předpisem a že tudíž neexistují žádné 

procedurální požadavky, které by zajistily informování veřejnosti při její změně. 

Stěžovatel i zde argumentuje, že by i podmínka ručení v tomto odstavci měla být pouze 

jedním z důkazních prostředků pro prokázání zavinění ručícího daňového subjektu 

podle § 109 odst. 1 zákona o DPH a že ustanovení není v souladu s evropským právem. 

Závěrem stížnosti stěžovatel uvádí: 

[1] Česká právní úprava boje proti daňovým únikům je založena na prokazování 

zavinění na straně daňového subjektu. Za tímto účelem zákon zavádí skutkové podstaty, 

které zakládají nevyvratitelnou domněnku zavinění na straně ručícího daňového 

subjektu. Ve věci Federation of Technological Industries a další však Soudní dvůr EU 

došel k závěru, že v takovýchto případech nelze nevyvratitelné domněnky připustit, 

jelikož by de facto daly vzniknout systému odpovědnosti bez zavinění, jdoucí nad rámec 

toho, co je nezbytné pro ochranu plateb do veřejného rozpočtu. 

[2] Nad rámce výše uvedeného je také třeba poznamenat, že ustanovení § 109 

odst. 2 – 4 zákona o DPH je v rozporu se zásadou proporcionality (riziko daňových 

podvodů není rovnoměrně rozloženo mezi daňové subjekty a stát, když daňové subjekty 

se mohou stát ručiteli bez svého zavinění), zásadou právní jistoty (zákon jasně a 

jednoznačně neříká, čím se provinila osoba označovaná za nespolehlivého plátce a zda 

tato provinění mají vztah k daňovým únikům) a zásadou neutrality daně (ručení je 

spojeno pouze s vnitrostátními plněními, kdy intrakomunitární plnění osvobozená od 

daně jsou v tomto nepatřičně zvýhodňována). 

Judikatura SD EU zahrnuje řadu případů, kdy porušování obecných právních 

zásad uvedených v odst. 2 závěru stížnosti považuje za klíčový argument při 

rozhodování v rámci evropského práva. Rozsudek SD EU ve věci C-384/04 (viz výše) 

obsahuje v textu odůvodnění řadu argumentů, na něž se stížnost odvolává. Lze 
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předpokládat, že pokud SD EU setrvá na svém stanovisku ohledně prosazování 

zmíněných zásad a zákazu systému odpovědnosti bez zavinění skrze nevyvratitelné (či 

příliš obtížně vyvratitelné) domněnky, bude soud při soudním přezkumu rozhodování 

správce daně v případě ručení na základě nevyvratitelné domněnky při respektování 

evropského práva ručení příjemce zdanitelného plnění v mnoha případech odmítnout. 

Neformálním dotazem u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky 

před Soudním dvorem EU JUDr. Martina Smolka, Ph. D., LL. M. při příležitosti besedy 

se studenty Právnické fakulty University Karlovy organizované studentským spolkem 

Common Law Society dne 8. dubna 2014 bylo zjištěno, že Komise na základě uvedené 

stížnosti zatím vůči České republice nevede žádné řízení, o němž by příslušnému úřadu 

zmocněnce při Ministerstvu zahraničních věcí bylo něco známo. 
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3.3. Dopady evidence subjektu v rejstříku nespolehlivých 

plátců 

 

Dopady lze zatím pouze odhadovat, do budoucna se však může ukázat, které 

obavy z negativních důsledků byly zbytečné a které se naplnily. Správa daně sice díky 

institutu ručení může daň z přidané hodnoty vybrat od ručitele, ale je otázka, nakolik je 

tento postup vlastně pro veřejný zájem výhodný, pokud bude ručitel příliš finančně 

poškozen a místo budoucích daní podnikání ukončí, nebo v horším případě skončí 

v insolvenci. Přitom správa daně nemá ze zákona jinou možnost, než v případě 

nedobytnosti daňové pohledávky za nespolehlivým plátcem, se obrátit na ručitele. 

Zákon nestanoví v tomto případě možnost správního uvážení. 

Dopady přímo na nespolehlivého plátce mohou být následující: 

A. Problém negativního vlivu na obchodní partnery 

Subjekt, který je označen jako nespolehlivý plátce, se může vzhledem ke ztrátě 

důvěry dostat při uzavírání obchodních smluv do horšího postavení, než jeho 

konkurenti. Samotný fakt, že je jako nespolehlivý plátce evidován, určitě poškodí jeho 

dobré jméno. Zároveň z důvodu složitosti daňových předpisů řada potenciálních 

odběratelů raději odejde ke konkurenci, protože ztratí právní jistotu, že nebude muset v 

některých případech doplatit neodvedenou daň, kterou v rámci ceny za dodávku již 

jednou zaplatili. 

B. Finanční problém  

Na straně nespolehlivých plátců může docházet k nepříjemným finančním 

problémům. Příjemce zdanitelného plnění totiž může využít zvláštní úpravu zákona o 

DPH ohledně odvodu daně z přidané hodnoty za přijaté plnění podle § 109a zákona o 

DPH:  

§ 109a Zvláštní způsob zajištění daně 

(1) Pokud příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění 

daň z takového zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel, použije se tato 
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úhrada pouze na úhradu daně poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto 

zdanitelného plnění. 

(…) 

(4) Částka uhrazená za poskytovatele zdanitelného plnění se přijímá a eviduje na 

jeho osobním depozitním účtu. Ke dni splatnosti daně se tato částka převede na 

osobní daňový účet poskytovatele zdanitelného plnění s datem platby k tomuto dni; 

dojde-li k úhradě později, převede se na osobní daňový účet s datem platby 

evidovaným na osobním depozitním účtu. 

 

Přestože zákon o DPH umožňuje naznačenou formou odvést daň z přidané 

hodnoty za povinného, učiní tak s předstihem – ještě než vznikne zákonná povinnost 

daň z přidané hodnoty odvést – a může tím značně poškodit závod povinného, zvlášť u 

větších částek. Základ daně z přidané hodnoty je pro plátce většinou de facto (jak je 

uvedeno v kapitole o základních pojmech zákona o DPH) pouze přidaná hodnota. 

Ovšem daň (při tuzemském obchodu) uvedená na daňovém dokladu, který příjemce 

zdanitelného plnění obdrží, bude vypočítaná z celé částky protiplnění. O tuto částku pak 

bude příjemce zdanitelného plnění zaplatit méně svému dodavateli. To ovšem naráží na 

obsah kupní smlouvy (popř. jiné smlouvy o plnění podléhajícího zdanění daní z přidané 

hodnoty), kde zcela jistě bude požadováno zaplacení celé částky včetně daně z přidané 

hodnoty. Pokud by příjemce zdanitelného plnění ustanovení o zvláštním způsobu 

zajištění daně využil bez vědomí dodavatele, může dojít i k vymáhání částky jako dluhu 

oprávněným. 

C. Přechod na měsíční zdaňovací období 

Dalším důsledkem může být nevýhoda ve formě nuceného přechodu ze 

čtvrtletního na měsíční zdaňovací období. Vzhledem k tomu, že při současném znění 

zákona o DPH všichni začínající plátci musejí podávat přiznání k dani z přidané 

hodnoty a odvádět daň v měsíčním zdaňovacím období, nelze tuto změnu označit jako 

tvrdý důsledek sankce. Nicméně vzhledem k podnikatelskému záměru se může i tato 

změna ukázat jako nepříjemná a rozhodně při podnikání nepomůže. 
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4. Závěr 

 

Tato práce se zabývá novým institutem v oblasti finančního práva 

nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty. Institut byl zaveden jako jeden 

z prostředků zlepšení výběru daní a je úzce svázán s ručením třetí osoby – plátce daně 

z přidané hodnoty, který přijal zdanitelné plnění. 

Ručení ve veřejném právu nabývá poněkud odlišné formy od původní, tak jak je 

známa z práva soukromého. Ručení za daň z přidané hodnoty vzniká na základě zákona, 

nikoliv dobrovolně a v písemné formě, a často o jeho vzniku běžný ručitel z důvodu 

složitosti finančního práva neví. Dále postavení ručitele komplikuje nedostatek 

informací ohledně subjektu, s jehož daňovým závazkem je vzniklé ručení akcesoricky 

spojené. Ve většině případů se jedná o poskytovatele zdanitelného plnění, tedy cizího 

soukromého subjektu, jehož hospodaření je předmětem obchodního tajemství. 

K některým podstatným údajům se tak ručitel může ze zákona dostat až po vyzvání 

správcem daně k plnění za původního plátce daně, kdy je ručitel oprávněn nahlížet do 

spisu vedeného správcem daně o původním plátci. 

Uvedení plátce daně v seznamu nespolehlivých plátců tedy vychází vstříc 

potenciálnímu ručiteli, ovšem za cenu zvýšení administrativní zátěže, kdy příjemce 

zdanitelného plnění musí nahlížet do seznamu plátců před každým uzavřeným 

obchodem a případně se smluvně zabezpečit pro případ zařazení poskytovatele 

zdanitelného plnění do seznamu nespolehlivých plátců. 

Označení plátce daně z přidané hodnoty za nespolehlivého plátce není zcela 

jasně stanovené zákonem, ale je prováděné na základě interního předpisu Informace 

Generálního finančního ředitelství. 

Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že způsob obrany před 

daňovými úniky formou zapisování podnikatelů na černou listinu – do evidence 

nespolehlivých plátců – může znamenat příliš velkou administrativní zátěž pro 

podnikatele a nemalé finanční náklady v souvislosti s celou agendou nespolehlivého 

plátce. Velmi pravděpodobně je v rozporu se směrnicí Rady upravující daň z přidané 

hodnoty a de lege ferenda se bude muset ještě měnit procesně i hmotněprávně.  
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Ručení na základě nevyvratitelných domněnek není spravedlivé vůči příjemcům 

zdanitelného plnění. Zákon dává veřejné moci mnoho jiných možností včetně postupu 

trestně právního (dnes i včetně zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim) proti osobám pokoušejícím se zkrátit daň ve svůj 

prospěch.  
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Resumé 

 

This thesis deals with a new institute in the financial law – an unreliable value 

added tax payor. This institute was established as one of the means of improving tax 

collection and is closely related to the liability of a third party - the payor of value added 

tax; the recipient of taxable transaction. 

Liability in public law takes a slightly different form from what it is originally 

known as in private law. The value added tax liability arises on the basis of law, but it 

does not happen voluntarily and in writing, and guarantors are often unaware of the 

liability because of the complexity of financial law. Furthermore, the guarantor’s 

situation is made more difficult due to the absence of the information about the entity 

with which tax obligation the incurred liability is incidentally connected. In most cases 

it is a provider of taxable transactions, meaning an other private entity whose 

management is a trade secret. As a result, and by operation of law, the guarantor may 

access certain substantial information only after being prompted by the tax 

administrator to deliver on behalf of the original payor when the guarantor gains the 

authorization to view the tax administrator’s file on the original payor. 

In this context, listing tax payors in a list of unreliable payors caters to the 

potential guarantor, but this is at the expense of increasing the administrative burden 

since the recipient of taxable transactions has to consult the list of tax payors before 

making any transaction and, as the case may be, enter into a contract in order to gain 

protection in the event that the provider of taxable transaction is included in the list of 

unreliable payors. 

The designation of a value added tax payor as an unreliable payor is not 

stipulated by law quite clearly, but it is based on an internal regulation known as the 

Information of the General Tax Directorate. 

Based on the above facts, I believe that the protection from tax evasion in the 

form of blacklisting business entities – in the records of unreliable payors – may 

represent an administrative burden that is too onerous for entrepreneurs as well as 

substantial financial costs associated with the entire unreliable payor agendas. In all 
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probability, it is also contrary to Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 

on the common system of value added tax and it will have to be changed de lege 

ferenda in terms of both procedural and substantive law. 

Liability based on irrefutable presumptions is not fair to the recipients of taxable 

transactions. The law gives public authorities a multitude of other options, including the 

criminal law procedure (which currently includes Act No. 418/2011 Coll., on criminal 

liability of legal entities and proceedings against them) against persons attempting to 

dodge taxes. 
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