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1. Zákon o prokazování 

původu majetku 

 

Dne 3.10.2016 byl vyhlášen 

zákon č. 321/2016 Sb., o 

prokazování původu 

majetku, který tak nabude 

účinnosti k 1.12.2016. 

Hlavním cílem zákona je dle 

Finanční správy ČR upravit 

stávající mechanismy 

daňového práva tak, aby 

bylo možné odhalit 

nepřiznané nebo zatajené 

příjmy poplatníků daní z 

příjmů a následně je zdanit. 

V případě, že správce daně 

indikuje disproporci (zákon 

stanoví hranici alespoň 5 

mil. Kč) mezi příjmy 

tvrzenými v daňovém 

přiznání a nárůstem jmění 

spotřebou nebo jiným 

vydáním poplatníka, je 

poplatník vyzván k 

prokázání, že jeho majetek 

byl financován ze zdrojů, 

které byly řádně zdaněny 

nebo zdanění nepodléhají. 

Pokud poplatník neprokáže, 

z jakých zdrojů byl nárůst 

jmění financován, bude mu 

daň stanovena podle 

pomůcek při uplatnění 

standardní sazby daně z 

příjmů, poplatník bude 

zároveň povinen uhradit 

penále ve zvýšené výši. 

Vládou původně 

navrhovaná sedmimilionová 

hranice disproporce by byla 

podle senátorů hlavně z 

ČSSD příliš vysoká. Ministr 

financí Andrej Babiš (ANO) ji 

zdůvodňoval koaličním 

kompromisem, se snížením 

ale souhlasil. Hranice bude 

podle něho dostatečně 

vysoká na to, aby nový 

nástroj nebyl používán 

zbytečně. 

Zákon novelizuje základní 

dva zákony, a sice zákon o 

daních z příjmů a trestní 

zákoník. Do zákona o daních 

z příjmů přibyly nové 

paragrafy (§ 38x až § 38ze), 

které obsahují zvláštní 

oprávnění pro finanční 

úřady, aby mohly vyzvat 

poplatníka k prokázání 

původu majetku a 

dodatečně jej zdanit.  

Pokud poplatník skutečnosti 

požadované ve výzvě 

správci daně náležitě 

neprokáže, bude provedeno 

stanovení daně tzv. 

zvláštním způsobem. 

Správce daně doměří daň na 

základě příjmů odhadnutých 

podle vybraných ukazatelů a 

poplatníkovi současně 

vznikne povinnost uhradit z 

doměřené daně penále ve 

výši 50 % nebo 100 % z 

částky daně.  

Mění se i § 227 trestního 

zákoníku. Dosavadní trest za 

porušení povinnosti učinit 

pravdivé prohlášení o 

majetku odnětím svobody 

až na jeden rok nahrazuje 

trestem odnětí svobody na 

šest měsíců až tři léta nebo 

peněžitým trestem; 

možnost udělení trestu 

zákazu činnosti zůstala 

zachována. 

Zákon vyvolal vlnu nevole 

mezi odbornou veřejností. 

Komora daňových poradců 

opakovaně upozorňuje na 

skutečnost, že zvolená 

forma zákona a selektivní 

zaměření pouze na daň z 

příjmů nesvědčí o 

koncepčním boji s daňovými 

úniky.  

Jak uvedl Martin Tuček, 

viceprezident KDP ČR, nová 

právní úprava dává finanční 

správě velmi silný nástroj, 

kterým může prověřit 

legálnost i dalších příjmů 
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poplatníků mimo údaje 

uvedené v daňových 

přiznáních. Nesouhlasí s tím, 

že tento nástroj umožňuje 

prověřovat údaje hluboko 

do minulosti, kdy daňový 

poplatník takové příjmy 

neevidoval a neměl potřebu 

ani povinnosti jejich 

dokumentaci zachovávat. 

Dle jeho názoru může jít o 

agresivní nástroj daňové 

správy, pokud se práce 

finančních úřadů soustředí 

především na prošetřování 

četných udání, která mohou 

být zneužita v sousedských 

vztazích i v rámci 

konkurenčního boje při 

podnikání. 

Podle zákona není nutné 

prokazovat původ příjmů, 

pokud poplatník prokáže, že 

nastaly v období, za které již 

daň nelze vybrat. Je 

samozřejmě velmi 

neobvyklé, nechávat si 

deset a více let potvrzení o 

způsobu nabytí příjmů, za 

které je pořízen konkrétní 

majetek. Zejména za 

situace, kdy v minulosti 

nebyla povinnost tyto 

informace archivovat. 

V neposlední řadě má zákon 

mnohé vady, na které v 

průběhu legislativního 

procesu upozorňovaly 

kromě KDP ČR i další 

připomínková místa, včetně 

nejvyšších soudních 

instancí.  

Server ceska-justice.cz cituje 

advokáta a daňového 

poradce Jakuba Hajdučíka: 

„Ač důvodová zpráva tvrdí 

opak, je z vyjádření politiků, 

kteří po jeho přijetí léta 

volali, jasně patrno, že 

obsahově jde o právní 

úpravu nejbližší znárodnění 

majetku movitých osob. 

Proto je přiléhavější 

navrženou právní úpravu 

označit jako konfiskační.“ 

2. Směrnice EU upravující 

problematiku režimu DPH u 

poukázek (voucherů) na 

odběr zboží a služeb 
 

EU publikovala dne 27. 

června 2016 směrnici Rady 

(EU) č. 2016/1065, kterou se 

mění směrnice 

2006/112/ES, pokud jde o 

zacházení s poukazy. 

Důvodem je snaha o 

sjednocení nejednoznačné a 

roztříštěné právní úpravy 

jednotlivých členských zemí 

EU v oblasti vzniku 

povinnosti odvodu DPH na 

výstupu při dodání poukazů, 

resp. voucherů k budoucímu 

odběru zboží či služeb. 

Poukaz je ve směrnici 

definován jako nástroj, se 

kterým je spojena povinnost 

přijmout jej jako protiplnění 

nebo část protiplnění za 

dodání zboží nebo 

poskytnutí služby a u 

kterého je na nástroji 

samotném nebo v 

související dokumentaci, 

včetně podmínek pro jeho 

použití, uvedeno zboží, jež 

má být dodáno, či služba, 

jež má být poskytnuta, nebo 

totožnost jejich 

potenciálních dodavatelů či 

poskytovatelů. 

Nová směrnice rozlišuje dva 

typy poukazů – 

jednoúčelové a víceúčelové. 

„Jednoúčelovým poukazem“ 

poukaz, u kterého jsou 

místo dodání zboží nebo 

poskytnutí služby, na které 

se vztahuje, a DPH splatná 

za toto zboží nebo tuto 

službu v okamžiku jeho 

vydání známy (tj. například 

poukaz na odběr jídla v 

konkrétní restauraci). 

„Víceúčelový poukaz“ je 

vymezen negativně jako jiný 

než jednoúčelový poukaz. V 

praxi může být 

představován například 

poukazem k odběru zboží či 

služeb ve víceúčelovém 

nákupním centru. 
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Každý převod 

jednoúčelového poukazu 

provedený osobou 

povinnou k dani vlastním 

jménem se považuje za 

dodání zboží nebo 

poskytnutí služby, na něž se 

poukaz vztahuje. Skutečné 

předání zboží nebo 

skutečné poskytnutí služby 

na základě jednoúčelového 

poukazu přijatého 

dodavatelem zboží nebo 

poskytovatelem služby jako 

protiplnění nebo část 

protiplnění se za 

samostatné plnění 

nepovažuje. 

U víceúčelových poukazů by 

naopak DPH měla být 

uplatněna v okamžiku 

dodání zboží nebo 

poskytnutí služby, na něž se 

poukaz vztahuje. Jakýkoli 

předchozí převod 

víceúčelových poukazů by 

tak v této situaci 

předmětem DPH být neměl. 

Členské státy mají povinnost 

přijmout a zveřejnit právní a 

správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s 

touto směrnicí nejpozději 

do 31. prosince 2018 tak, 

aby mohly být použity ode 

dne 1. ledna 2019.   

3. Důkazní břemeno v rámci 

daňového řízení 
 

Nejvyšší správní soud (NSS) 

se ve svém rozhodnutí 5 Afs 

109/2015-35 ze dne 3. 6. 

2016 zabýval otázkou 

důkazního břemene plátce 

DPH v případě uplatnění 

daně na vstupu. Správci 

daně vyvstaly v rámci 

kontroly pochybnosti o tom, 

zda zdanitelné plnění bylo 

skutečně poskytnuto 

dodavatelem deklarovaným 

na daňovém dokladu. 

Povinností stěžovatele 

vyplývající z důkazního 

břemene bylo prokázat, že 

údaje o jeho dodavateli 

uvedené na daňových 

dokladech odpovídají 

skutečnosti. NSS uvádí, že v 

tomto směru městský soud 

správně vycházel z premisy, 

že dokazování v rámci 

daňového řízení je 

postaveno na zásadě, že 

daňový subjekt prokazuje 

všechny skutečnosti, které 

je povinen uvádět v 

přiznání, hlášení a 

vyúčtování nebo k jejichž 

průkazu byl správcem daně 

v průběhu daňového řízení 

vyzván. Přestože je 

povinností správce daně 

dbát, aby skutečnosti 

rozhodné pro správné 

stanovení daňové 

povinnosti byly zjištěny co 

nejúplněji, a není v tom 

vázán jen návrhy daňových 

subjektů, není daňové řízení 

založeno na zásadě 

vyšetřovací, ale na prioritní 

povinnosti daňového 

subjektu dokazovat vše, co 

sám tvrdí (viz. též rozsudek 

NSS ze dne 9.2.2005 čj. 1 

Afs 54/2004-125). V 

průběhu řízení před 

finančními orgány vyšlo bez 

pochybností najevo, že 

společnost dodavatele 

nesídlí na adrese svého 

sídla, je nekontaktní, její 

jednatel o činnosti této 

společnosti vůbec nic neví. 

Nebylo ani zjištěno, že by v 

rozhodné době měla 

společnost nějaké 

zaměstnance a prováděla 

jakoukoliv činnost, již z 

tohoto důvodu jen stěží 

mohla uskutečňovat 

dodávky stěžovateli. 

Stěžovatel tak neunesl své 

důkazní břemeno a 

neprokázal, že jeho 

dodavatelem byla právě 

tato společnost a jiného 

konkrétního dodavatele v 

posuzované věci ani 

netvrdil. Stěžovatel musí být 

schopen popsat průběh 

obchodního případu, na 

jehož základě uplatňuje 

nárok na odpočet, bez 
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jakýchkoliv podezřelých 

nejasností. 

4. „Švarcsystém“ – zastření 

stavu skutečného stavem 

formálně právním 
 

Na základě daňové kontroly 

daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti bylo 

zjištěno, že pro stavební 

společnost vykonávali 

opakovaně zakázky 

slovenští živnostníci, 

přičemž takový vztah 

vykazoval znaky závislé 

činnosti. Celá kauza byla 

projednávána nejprve 

krajským soudem, který 

dospěl k závěru, že správce 

daně hodnotil zjištěný 

skutkový stav věci v souladu 

se zákonem, když jej 

subsumoval pod právní 

normu. Na základě stížnosti 

podané k Nejvyššímu 

správnímu soudu (NSS) 

tento došel k názoru, že 

pokud slovenští pracovníci 

vykonávali práce na základě 

smluv o dílo, jednalo se o 

zastřený úkon. Že se jednalo 

o závislou činnost, vyplývá z 

řetězce skutečností: jednalo 

se o práce dlouhodobé, 

opakované a ve stavebnictví 

klasické (tedy nikoli výlučně 

sezónní a krátkodobé), jež 

byly téměř zcela shodně 

vykonávány i zaměstnanci 

stěžovatele na stejných 

zakázkách, slovenští 

pracovníci byli přímo vázáni 

pokyny stavbyvedoucích 

(zaměstnanců stěžovatele), 

přičemž ti i kontrolovali 

jejich činnost a přebírali 

výsledky této činnosti. 

Stěžovatel nesl veškeré 

náklady na materiál a 

odpad. Slovenští pracovníci 

byli stejně jako zaměstnanci 

stěžovatele proškoleni z 

oblasti BOZP. Postavení 

slovenských pracovníků se 

nikterak nelišilo od 

postavení zaměstnanců 

stěžovatele. Uzavřením 

smluv o dílo byl pouze 

zastírán určitý úkon, resp. 

zastírán skutečný stav. (viz. 

rozhodnutí č. 6 Afs 

208/2015-36 ze 

dne26.5.2016. 

5. Absence konkrétních 

skutkových důvodů pro 

postup k odstranění 

pochybností 
 

Ve svém rozhodnutí č. Afs 

76/2015-58  ze dne 9. 5. 

2016 Nejvyšší správní soud 

(NSS) připomněl, že 

obsahové náležitosti výzvy 

vydané podle §89 daňového 

řádu, zejména co do 

konkrétnosti pochybností, je 

nutné posuzovat v souladu s 

usnesením rozšířeného 

senátu čj. 9 Afs 110/2007-

102. Existence pochybností 

musí být opřena o skutkové 

důvody, tj. o důvody 

objektivně existující a 

nespočívající pouze v 

úsudku a vůli příslušných 

pracovníků správce daně. 

Nepostačí proto, vyzve-li 

správce daně daňový 

subjekt pouze k vysvětlení 

údaje na určitém řádku či 

řádcích daňového přiznání. 

Taková výzva postrádá 

uvedení konkrétních 

skutkových důvodů, na 

nichž jsou pochybnosti 

založeny. Ze shrnuté 

judikatury jednoznačně 

vyplývá, že z výzvy musí být 

zřejmé, proč pochybnosti 

vznikly a v čem spočívají. 

Správce daně ale nezmínil 

žádnou konkrétní skutkovou 

okolnost, která by jeho 

tvrzené pochybnosti 

vyvolala. Samotná výše 

nadměrného odpočtu 

nemůže založit důvod pro 

zahájení postupu podle §89 

daňového řádu, postrádá-li 

výzva bližší odůvodnění, 

proč má správce daně 

důvodné podezření, že 

uplatněná výše odpočtu je 

nesprávná. Postup k 

odstranění pochybností tak 

představoval nezákonný 

zásah do práv stěžovatele 
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ve smyslu §82 soudního 

řádu správního. 
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Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy 

spaudit@spaudit.cz . Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným 

odborníkům na danou oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a 

novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v  oblasti účetnictví, 

daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP 

Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na 

základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. 
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