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1. Povinnost zápisu 

skutečného majitele 

právnické osoby do 

informačního systému 

veřejné správy 

 

Novou povinnost pro osoby 

zapsané ve veřejných 

rejstřících zavádí zákon č. 

304/2013 Sb. Jedná se o 

povinnost zápisu 

skutečného majitele 

právnické osoby do 

informačního systému 

veřejné správy. Právnické 

osoby zapsané v obchodním 

rejstříku tak musí učinit 

nejpozději do 1.1.2019. 

Ostatní právnické osoby 

zapsané ve veřejných 

rejstřících mají povinnost 

zápis skutečných majitelů 

provést do 1. ledna 2021. 

Skutečným majitelem 

korporace dle zákona je 

taková osoba, která má 

možnost, ať již fakticky či 

právně, přímo či nepřímo, 

vykonávat v dané korporaci 

rozhodující vliv. Zákon dále 

stanoví vyvratitelnou právní 

domněnku, že skutečným 

majitelem je taková osoba 

mající možnost vykonávat 

rozhodující vliv, která 

současně (i) sama nebo 

společně s osobami 

jednajícími s ní ve shodě 

disponuje více než 25 % 

hlasovacích práv této 

obchodní korporace nebo 

má podíl na základním 

kapitálu větší než 25 %; 

nebo (ii) sama nebo 

společně s osobami 

jednajícími s ní ve shodě 

ovládá osobu uvedenou v 

bodě (i); nebo má být 

příjemcem alespoň 25 % 

zisku této obchodní 

korporace. 

V případě, že výše 

uvedeným způsobem nelze 

určit skutečného majitele 

nebo skutečný majitel není, 

nastává právní fikce, že 

skutečným majitelem je 

člen statutárního orgánu 

korporace anebo osoba v 

podobném postavení. 

Evidenci skutečných 

majitelů povede rejstříkový 

soud. Tato evidence není 

veřejná a údaj o skutečném 

majiteli tak nebude obsažen 

ve výpisu z obchodního 

rejstříku. Údaje o 

skutečných majitelích 

budou moci získat pouze 

vymezené státní orgány a ve 

vymezených případech další 

osoby. 

 

Mezi osobami, kterým bude 

umožněn dálkový přístup do 

evidence skutečných 

majitelů, budou také 

povinné osoby podle AML 

Zákona, když budou 

provádět identifikaci a 

kontrolu klienta. 

Pokud je prvozápis, 

případně jeho změna 

provedena do 1.1.2019, 

nepodléhá soudnímu 

poplatku. Po tomto datu 

zápis či jeho změny 

podléhají poplatku ve výši 

1000 Kč.  

2. I v případě neunesení 

důkazního břemene je nutné 

zohlednit náklady na 

dosažení zdanitelných příjmů 
 

Rozhodnutím č.j. 2 Afs 

238/2017-35 Nejvyšší 

správní soud (NSS) 

přisvědčil ve sporu se 

správcem daně daňovému 

poplatníkovi. Předmětem 

sporu bylo, zda poplatník 

splnil podmínky pro 

odečtení nákladů na 

dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů od 

základu daně podle §24 

odst. 1 ZDP. Poplatník 

nejprve plnil svou důkazní 

povinnost účetnictvím, 

rámcovými smlouvami o 

dílo a výpisy z účtů. Správce 
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daně však ohledně 

věrohodnosti účetnictví 

vyjádřil pochybnosti, které 

odůvodňoval zejména 

vnitřními poměry 

dodavatelů, které byly 

nekontaktní společnosti s 

virtuálními sídly, bez 

zaměstnanců, nepodávající 

daňová přiznání. NSS dospěl 

shodně s krajským soudem 

k závěru, že v řízení bylo 

správcem daně 

kvalifikovaně zpochybněno 

tvrzení poplatníka o 

realizaci sporných plnění 

deklarovaným způsobem. 

Správce daně poplatníka 

vyzval, aby prokázal 

provedení prací tvrzenými 

dodavateli. Navrženými 

důkazy poplatník 

neprokázal, že tvrzení 

dodavatelé práce 

uskutečnili, neboť 

provedené důkazy tuto 

skutečnost buď nebyly 

schopné prokázat (rámcové 

smlouvy, výpisy z účtů, 

fotografie), nebo byly 

rozporné (výslechy svědků). 

Jelikož však bylo prokázáno, 

že poplatník stavební práce 

na základě požadavků 

objednatelů zajistil, provedl 

a inkasoval příslušné 

zdanitelné příjmy, musel 

logicky vynaložit pro 

dosažení těchto příjmů 

určité náklady. Pokud za 

daného skutkového stavu 

orgány FS stanovily daň 

dokazováním tak, že zcela 

vyloučily uplatněné náklady 

jako neprokázané, a 

nezvážily využití pomůcek, 

postupovaly podle NSS v 

rozporu s §98 DŘ a v 

rozporu s §5 odst. 3 DŘ. 

Nelze připustit, aby 

poplatníkem uplatněné 

náklady na dosažení 

zdanitelných příjmů, byť by 

jejich skutečná výše nebyla 

spolehlivě prokázána, byly 

zcela pominuty. NSS zrušil 

rozsudek krajského soudu i 

rozhodnutí žalovaného. 

3 Úrok z částky nadměrného 

odpočtu vyplaceného až na 

základě změněného 

platebního výměru 
 

Další judikatura NSS, se 

kterou Vás chceme ve 

stručnosti seznámit, se týká 

nárok na úrok z opožděného 

vrácení odpočtu DPH na 

vstupu. Jádrem sporu 

v tomto případě bylo použití 

ustanovení daňového řádu 

§254 odst. 1 v situaci, kdy 

daňovému subjektu nebyl 

vyplacen jím nárokovaný 

nadměrný odpočet DPH z 

důvodu vydání platebního 

výměru znějícího na 

daňovou povinnost, který 

byl však posléze změněn 

tak, že daňovému subjektu 

byl přiznán původně 

vyčíslený nadměrný 

odpočet. Otázkou je, zda 

žalobci z částky 

nadměrného odpočtu, který 

mu byl vyplacen až na 

základě změněného 

platebního výměru, přičemž 

předchozí rozhodnutí bylo 

zrušeno pro nezákonnost, 

náleží úrok dle §254 odst. 1 

daňového řádu (DŘ). 

Odvolací finanční ředitelství 

se domnívalo, že nemá 

povinnost poskytnout úrok z 

nevyplaceného 

nadměrného odpočtu, 

neboť znění zákona dopadá 

pouze na částku, která byla 

daňovým subjektem 

uhrazena, tedy částku, 

kterou byl daňový subjekt 

na základě nezákonného 

rozhodnutí povinen zaplatit. 

S tímto názorem se Nejvyšší 

správní soud v rozhodnutí 

č.j. 1 Afs 28/2018-29 

neztotožnil. Krajský soud 

dovodil, že kompenzaci 

žalobci prostřednictvím 

úroků dle §254 odst. 1 DŘ je 

třeba poskytnout též z 

nevyplaceného 

nadměrného odpočtu, na 

základě rozsudku NSS ve 

věci Kordárna. NSS uvádí, že 
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pro daňový subjekt není 

rozdíl, zda je mu nadměrný 

odpočet zadržován v 

důsledku prověřování jeho 

oprávněnosti před 

samotným vyměřením, či na 

základě rozhodnutí správce 

daně o tom, že na odpočet 

nemá nárok, které se 

následně ukáže jako 

nezákonné. NSS zde uvádí 

závěr z rozsudku SDEU 

sp.zn. C-431/12, ve kterém 

SDEU konstatoval, „že 

důvod opožděného vrácení 

nadměrného odpočtu DPH 

není z pohledu osoby 

povinné k dani relevantní. V 

tomto kontextu neexistuje 

žádný relevantní rozdíl mezi 

opožděným vrácením, ke 

kterému došlo z důvodu 

správního vyřizování 

žádosti, jež překročilo 

stanovené lhůty, a 

opožděným vrácením, ke 

kterému došlo z důvodu 

správních aktů, jež vrácení 

nadměrného odpočtu 

protiprávně vyloučily a 

následně byly soudním 

rozhodnutím zrušeny.“ 

Nelze tedy přisvědčit 

námitce Odvolacího 

finančního ředitelství, že 

závěry rozsudku Kordárna 

nejsou dostatečně 

podložené a bezrozporné. 

Tyto závěry zcela 

korespondují s výkladem 

učiněným SDEU.  

 

 

4. Aktuální vývoj legislativy 
 

Poslanecká sněmovna 

projednala ve druhém čtení 

vládní návrh daňového 

balíčku 2019. Již před tím 

zkrátila lhůtu pro 

projednání ve výborech na 

30 dnů. Stále tedy existuje 

teoretická možnost, aby byl 

balíček schválen do konce 

letošního roku a do 

účinnosti vstoupil od 1. 

ledna 2019. Není to však 

příliš pravděpodobná 

varianta, a i vzhledem 

k poměrně rozsáhlým 

změnám (zejména v oblasti 

zákona o DPH) by bylo 

vhodnější, aby zákon 

vstoupil v účinnost až 

během roku 2019 (současně 

ale lze opět předpokládat 

nejasnosti v oblasti tzv. 

Přechodných ustanovení).  

 

Od 1.1.2019 se minimální 

mzda zvyšuje na částku 

13.350 Kč (ze současných 

12.200 Kč). Z tohoto důvodu 

se od roku 2019 zvyšuje 

hranice příjmů, které musí 

být dosaženy pro nárok na 

výplatu daňového bonusu 

na dítě dle § 35c, a to na 

částku 80.100 Kč. Současně 

bude možno uplatnit od 

roku 2019 i hodnotu tzv. 

„školkovného“ ve výši až 

13.350 Kč na jedno dítě. 

Připomínáme, že z výše 

minimální mzdy rovněž 

vychází výpočet platby 

pojistného na zdravotní 

pojištění u osob bez 

zdanitelných příjmů, která 

se od 1.1.2019 se zvyšuje na 

1.803 Kč. 
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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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