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1. Výkon funkce statutárního 
orgánu ekonomickou 
činností pro účely DPH 
 

Nejvyšší správní soud (NSS) 
ve svém rozhodnutí č.j. 2 
Afs 100/2016-29 
konstatoval, že výkon 
funkce jednatele naplňuje 
znaky samostatně 
vykonávané ekonomické 
činnosti a jednatel osobou 
povinnou k dani z přidané 
hodnoty. To ve svém 
důsledku znamená, že je 
jednatel je povinen 
uplatňovat DPH ve vztahu k 
plněním, které poskytuje na 
základě smlouvy o výkonu 
funkce (samozřejmě při 
splnění dalších podmínek 
stanovených zákonem o 
dani z přidané hodnoty). 

Předmětem sporu byla 
situace, kdy společnost s 
ručením omezeným s 
jediným společníkem, který 
byl zároveň jediným 
jednatelem, uzavřela se 
svým jednatelem smlouvu o 
výkonu funkce, podle níž 
mu za jeho činnost 
příslušela měsíční odměna. 
Jako jedna ze složek 
odměny jednatele byla 
sjednána platná sazba daně 
z přidané hodnoty. 

Správce daně v rámci 
daňové kontroly 
konstatoval, že mezi 
společností a jejím 
jednatelem byla uzavřena 
smlouva o výkonu funkce, 
přičemž výkon funkce je 
třeba pokládat za činnost 
závislou a z ní plynoucí 
příjmy za příjmy podléhající 
dani z příjmů. Společnosti 
s ručením omezeným tak 
podle názoru finančního 
úřadu nemohl vzniknout 
nárok na odpočet daně z 
přidané hodnoty z plnění, 
která byla fakturována na 
základě smlouvy o výkonu 
funkce. Činnost jednatele 
dle správních orgánů 
naplňovala znaky závislé 
činnosti, nikoliv samostatně 
uskutečňované ekonomické 
činnosti, a společnost tudíž 
nárok na odpočet daně z 
přidané hodnoty uplatnila v 
rozporu s § 72 a § 73 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podle názoru krajského 
soudu není vztah mezi 
jednatelem a společností s 
ručením omezeným běžným 
dodavatelsko-
odběratelským vztahem, 
nýbrž vztahem korporačně-
právním, neboť jednatel je 

zástupcem společnosti sui 
generis, vůči třetím osobám 
nejedná sám za sebe, nýbrž 
za společnost, na její účet a 
odpovědnost. Jednatel 
jednal vůči třetím osobám 
jménem společnosti, na její 
účet i odpovědnost a v jejím 
zájmu. Mezi jednatelem a 
společností existoval dle 
mínění krajského soudu jiný 
právní svazek ve smyslu čl. 
10 směrnice Rady 
2006/112/ES ze dne 28. 11. 
2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty 
(dále jen směrnice 
2006/112/ES ) srovnatelný 
se vztahem založeným 
pracovní smlouvou. 

NSS naproti tomu došel 
k jednoznačnému závěru, že 
obsah pojmů osoba povinná 
k dani a samostatná 
ekonomická činnost je 
nezbytné naplňovat v 
souladu s unijním právem, 
neboť se jedná o autonomní 
pojmy, jež mají být 
vykládány ve všech 
členských státech jednotně. 
Ze systému daně z přidané 
hodnoty jsou dle unijního 
práva vyloučeni 
zaměstnanci, které váže k 
zaměstnavateli pracovní 
smlouva, a další osoby, 
které k osobě jim nadřízené 
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váže jiný právní svazek, 
který se vztahu 
zaměstnaneckému podobá 
co do úpravy pracovních 
podmínek, odměňování a 
odpovědnosti 
zaměstnavatele. Z 
judikatury Soudního dvora 
plyne, že při posuzování, 
zda je určitá činnost 
vykonávána samostatně, a 
nikoli ve vztahu 
zaměstnaneckém nebo 
jemu obdobném, je třeba 
zohledňovat řadu kritérií. 
Podstatné je přitom to, zda 
dotyčná osoba nese při 
výkonu činnosti vlastní 
hospodářské riziko a zda je s 
výkonem její činnosti 
spojena vlastní 
odpovědnost za případnou 
škodu. Na rozsáhlé 
judikatuře pak NSS 
dokumentoval, jednatel 
společnosti obě tato kritéria 
(vlastní hospodářské riziko a 
odpovědnost za 
způsobenou škodu) 
naplňuje. 

NSS proto shrnul, že 
vykonává-li jednatel 
společnosti s ručením 
omezeným svou funkci 
úplatně, je třeba nahlížet na 
ni jako na samostatnou 
ekonomickou činnost ve 
smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 
2006/112/ES a nevylučovat 

ji ze systému daně z přidané 
hodnoty na základě čl. 10 
téže směrnice. 

NSS dále upozornil na 
chybné převzetí směrnice 
EU do tuzemského zákona o 
DPH. Zatímco směrnice 
2006/112/ES pokládá pro 
účely výjimky dle čl. 10 za 
rozhodné to, zda zde 
skutečně existuje vztah mezi 
zaměstnancem a 
zaměstnavatelem nebo 
právní svazek jemu 
obdobný, český 
zákonodárce přidává 
odkazem na § 6 zákona o 
daních z příjmů v poslední 
větě § 5 odst. 2 zákona o 
dani z přidané hodnoty 
navíc i kritérium zdanění 
daní z příjmů. Směrnice 
2006/112/ES přitom nedává 
členským státům možnost 
odklonit se při provádění čl. 
9 pokračování nebo čl. 10 
od jejich znění a naplnit v 
nich definovaný pojem 
osoby povinné (resp. 
nepovinné) k dani odlišným 
obsahem, jako to učinil 
český zákonodárce. Tím, že 
zákon o dani z přidané 
hodnoty nepovažuje za 
osobu povinnou k dani 
osobu, jejíž příjmy jsou 
zdaňovány jako příjmy ze 
závislé činnosti, tak v 
některých případech 

dochází k tomu, že ze 
systému daně z přidané 
hodnoty vylučuje osoby, 
které svou činnost 
nevykonávají v 
pracovněprávním (či 
obdobném) vztahu a které 
rizika plynoucí z takové 
činnosti plně nesou, což je v 
rozporu s unijním právem. 

NSS z uvedených důvodů 
zrušil rozhodnutí 
Odvolacího finančního 
ředitelství a věc vrátil 
k dalšímu řízení. 

Považujeme ovšem za nutné 
upozornit, že až do doby 
přizpůsobení tuzemského 
zákona o DPH unijním 
předpisům by nemělo 
docházet k doměřování 
daně z přidané hodnoty na 
straně členů statutárních 
orgánů. 

Jak totiž připomněl NSS, 
směrnice zavazuje pouze 
členský stát, kterému je 
určena, a proto sama o sobě 
nemůže zakládat jednotlivci 
povinnosti, ale pouze práva. 
V důsledku toho se 
jednotlivec může vůči státu 
dovolávat práv, jež mu 
přísluší na základě směrnice, 
kterou stát nedostatečně 
nebo chybně 
implementoval. Stát naproti 
tomu nemůže použít 
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nesplnění vlastních 
povinností v neprospěch 
jednotlivce, dovolávat se 
směrnic jako takových vůči 
jednotlivci a ukládat mu na 
jejich základě povinnosti, 
které podle vnitrostátního 
práva. Proto až do doby, než 
dojde ke zrušení té části § 5 
odst. 2 zákona o dani z 
přidané hodnoty, jež je v 
rozporu s unijním právem, 
nemůže správce daně 
zpětně ani do budoucna 
doměřovat jednateli 
společnosti s ručením 
omezeným daň z přidané 
hodnoty, a to i přesto, že ve 
smyslu směrnice 
2006/112/ES je jednatel 
osobou povinnou k dani. 

2. První novelizace NOZ 
 

V únoru nabyde účinnosti 
první novelizace Nového 
občanského zákoníku 
(„NOZ“). Poslanecká 
sněmovna schválila dne 26. 
10. 2016 vládní návrh 
novely zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 
Prezident republiky 
podepsal návrh zákona dne 
20. 12. 2016 a dne 30. 12. 
2016 vyšel tento zákon ve 
Sbírce zákonů pod číslem č. 
460/2016 Sb. Datum 

účinnosti bylo stanoveno na 
28. února 2017. 

Z novelizovaných 
ustanovení vybíráme: 

Novela ruší ustanovení, dle 
kterého, má-li právnická 
osoba s kolektivním 
statutárním orgánem 
zaměstnance, musí pověřit 
jednoho člena statutárního 
orgánu jednáním vůči 
zaměstnancům. 

Mění se forma udělování 
plné moci v některých 
případech. Dosavadní znění 
NOZ totiž v § 441 odstavec 2 
určovala, že vyžaduje-li se 
pro právní jednání zvláštní 
forma, udělí se v téže formě 
i plná moc. To by 
znamenalo, že plná moc pro 
sepsání veřejné listiny 
(notářského zápisu) by 
musela mít rovněž formu 
notářského zápisu. V 
ustanovení § 441 
občanského zákoníku se z 
těchto důvodů doplňuje 
věta: Vyžaduje-li se pro 
právní jednání forma 
veřejné listiny, postačí, 
bude-li plná moc k tomuto 
právnímu jednání udělena v 
písemné formě s úředně 
ověřeným podpisem. 

Novela upřesňuje, že nabytí 
podílu nezakládá účast 
druhého manžela na této 

společnosti nebo družstvu, s 
výjimkou bytových družstev. 
Druhý manžel se stává 
oprávněným pouze 
z majetkové hodnoty podílu, 
která je součástí společného 
jmění, ale není tím založena 
jeho účast v dotčené 
obchodní společnosti nebo 
družstvu (vyjma bytového), 
a tedy ani práva, ani 
povinnosti s takovou účastí 
spojené. Tím se vylučuje 
výklad, že by se manželé z 
titulu společného jmění 
stávali oba společníky na 
společnosti či družstvu.   

Svěřenské fondy se nově 
musí povinně registrovat do 
centrální evidence 
svěřenských fondů, která 
bude součástí veřejných 
rejstříků právnických a 
fyzických osob. Jmenování 
nebo jiné určení 
obmyšleného svěřenského 
fondu zřízeného k 
soukromému účelu bude 
nově účinné dnem, kdy byl 
obmyšlený zapsán do 
evidence svěřenských 
fondů. 

Novela opětovně zavádí 
předkupní právo ke 
spoluvlastnickému podílu v 
případě spoluvlastnictví k 
nemovitým věcem. 
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3. Ke změnám daňových 
zákonů v roce 2017 
 

Od 1. ledna 2017 se zvyšuje 
minimální mzda na 11 000 
korun za měsíc (pro týdenní 
pracovní dobu 40 hodin), 
důsledkem čehož se zvyšuje 
částka osvobození od daně 
u pravidelně vyplácených 
důchodů nebo penzí na 396 
000 korun ročně (rok 2017). 
Současně bude možné za 
zdaňovací období 2017 
uplatnit     slevu za umístění 
dítěte až do výše 11 000 
korun a  daňový bonus si 
může uplatnit poplatník, 
který ve zdaňovacím období 
měl příjem v úhrnu nejméně 
66 000 korun. 

Došlo rovněž ke zvýšení 
limitů u penzijního a 
životního pojištění - limit 
osvobození plateb 
zaměstnavatele 
zaměstnanci ve formě 
příspěvku do penzijního 
připojištění, doplňkového 
penzijního spoření a 
životního pojištění od daně 
se zvyšuje z 30.000 korun na 
50.000 korun ročně; a limit 
pro odpočet penzijního a 
životního pojištění od 
základu daně se zvyšuje z 12 
000 korun na 24 000 korun 
ročně (poprvé se použije za 
zdaňovací období 2017). 

Limit solidárního zvýšení 
daně se zvyšuje na 1 355 
136 korun ročně. Limit pro 
zálohy na daň ze závislé 
činnosti se zvyšuje na 112 
928 korun měsíčně. 

 

10. ledna 2017 poslanci 
přehlasovali prezidentovo 
veto, čímž umožnili, že 
sazba DPH u novin a 
časopisů bude spadat do 
10% sazby DPH, tj. druhé 
snížené. 

Návrh zákona v úterý 
podpořilo 133 poslanců 
napříč všemi kluby. 
Výjimkou byli poslanci hnutí 
ANO, pro byl jen Martin 
Komárek.   

Původně mělo snížení DPH 
u těchto periodik platit již 
od 1. ledna 2017, nyní 
vstoupí v účinnost až 
patnáctým dnem po 
vyhlášení ve sbírce. 

 

Sněmovna schválila 13. 1. 
2017 vládní daňový balík, 
který především zvyšuje 
daňové slevy na druhé, třetí 
a další dítě. Poslanci v něm 
zamítli návrhy úlev v 
elektronické evidenci tržeb, 
které vznesl ministr 
financí Andrej Babiš (ANO) a 
vládní KDU-ČSL. Zamítli i 

opoziční návrhy na zrušení 
zákona o evidenci tržeb. 
Neprošly ani návrhy pravice 
na snížení sazeb daně z 
přidané hodnoty nebo na 
zrušení solidární přirážky 
daně z příjmů. 

Schválená změna zákona 
zvyšuje slevu na dani na 
druhé dítě o 2400 Kč na 
19.404 Kč ročně, na třetí a 
další dítě o 3600 Kč na 
24.204 Kč ročně. U jednoho 
dítěte zůstává sleva 13.404 
Kč ročně. Současně došlo ke 
snížení limitu pro výdajové 
paušály živnostníků z 
nynějších dvou milionů na 
jeden milion korun. 
Sněmovna spolu s tímto 
opatřením schválila, aby 
živnostníci, kteří tyto 
paušály využívají, směli opět 
uplatňovat daňové slevy na 
manželku a děti. 

Daňový balík musí ještě 
projednat Senát a podepsat 
prezident. V účinnost má 
vstoupit k 1. dubnu. Vyšší 
slevy na děti bude možné 
uplatnit zpětně od počátku 
roku.  

3. Druhá vlna EET 
 

Připomínáme, že již od 1. 
března 2017 bude 
Elektronická evidence tržeb 
(EET) povinná pro subjekty 
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podnikající v maloobchodu 
a velkoobchodu. 

Obchodní činnosti, spadající 
do druhé vlny, jsou uvedeny 
v Klasifikaci ekonomických 
činností (NACE) v kódu 45.1, 
45.3, 45.4, 46 a 47. 

Prvním krokem přípravy ke 
správnému evidování tržeb 
je právě podání žádosti o 
autentizační údaje. O 
autentizační údaje k 
evidenci tržeb lze žádat buď 
elektronicky, a to výhradně 
na stránkách Daňového 
portálu, prostřednictvím 
EPO formuláře žádosti, 
který je nutné podepsat 
pomocí přihlašovacích údajů 
do datové schránky anebo 
osobně na kterémkoliv 
územním pracovišti 
finančního úřadu. Jiným 
způsobem podanou žádost 
o autentizační údaje 
(například datovou 
schránkou nebo v listinné 
podobě) nelze vyřídit. 
Pomocí autentizačních 
údajů se lze přihlásit do 
webové aplikace 
Elektronická evidence tržeb. 
Zde si podnikatel po 
přihlášení zaeviduje své 
provozovny a následně 
vygeneruje certifikát pro 
evidenci tržeb, který je 
nutno nainstalovat do 
pokladního zařízení. 

Připomínáme, že velmi 
kontroverzním tématem, 
úzce souvisejícím právě 
s druhou vlnou EET, je 
povinnost evidovat tzv. 
elektronické platby.  

V rámci daňového balíčku 
totiž neprošel návrh, který 
navrhoval v rámci § 5 
zákona o evidenci tržeb se 
na konci textu písmene b) 
doplnit "to neplatí pro 
příkaz k převodu 
uskutečněný bez osobního 
styku plátce s příjemcem, 
pokud není platba přijímána 
pokladním zařízením 
umožňujícím přijímat 
hotovost." Tím mělo dojít 
k vyloučení tzv. on-line 
plateb z evidence EET (kam 
ostatně podle našeho 
názoru nikdy neměly 
spadat, vzhledem k cílům 
deklarovaným při zavádění 
EET). 

Kritici zákona upozorňují 
zejména na kombinaci 
vysokých nákladů na 
implementaci právě se 
skutečností, že v evidenci 
nakonec zůstala povinnost 
evidovat i online platby, což 
představuje značný 
technický problém (mimo 
jiné i kvůli tomu, že zákon 
požaduje okamžité 
zaevidovaní platby).  
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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. 


