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1. ÚVOD 

Snahy o vytvoření integračního celku na evropském kontinentu jsou součástí téměř 

každé epochy evropských dějin. Usilovali o něj panovníci i další vlivné politické osobnosti 

různými metodami od mírových jednání až po nátlak formou válečného konfliktu. Avšak 

druhá světová válka, a především potřeba zajistit, aby se nic podobného neopakovalo, 

představuje nejvýznamnější a historicky poslední podnět vedoucí k myšlence jednotné 

Evropy. Tak se postupně z prvních tří Společenství
1
 vyvinula Evropská unie s 27 členskými 

státy
2
, s probíhajícími jednáními o přistoupení nového člena – Chorvatska, stojící na 

společných politikách a s cílem dále zkvalitňovat nejen hospodářské prostředí mezi členskými 

státy. 

Daňová politika a daně byly od začátku reprezentanty oblasti, kterou si každý stát 

upravoval individuálně. Bez pochyb jsou daně nezanedbatelným příjmem státního rozpočtu, 

a proto je zcela pochopitelný zájem států o to, aby co nejvíce těchto příjmů neopustilo jejich 

území. Avšak se stále se rozvíjející evropskou integrací a zavedením jednotného trhu je 

spolupráce nutně vyžadována i v oblasti daňové. Samotná legislativa upravující daně 

v Evropské unii je komplikovaná a dosud nejednotná, což je dáno i přetrvávajícími zájmy 

států o zachování některých národních specifik. 

Kromě ustanovení zakládajících smluv, nařízení a směrnic, jsou významným 

nástrojem jednotné interpretace daňové legislativy členských států rozsudky Soudního dvora 

Evropské unie. Jelikož úprava přímých daní zůstala z podstatné části v kompetenci členských 

států, značný vliv judikátů Soudního dvora se projevuje především v problematice nepřímých 

daní, konkrétně daně z přidané hodnoty, čehož bude využito i v této práci. 

Cílem práce je vymezit základní zásady, na nichž je postaveno rozhodování Soudního 

dvora Evropské unie, pokud se jedná o určení osoby povinné k dani a činností, jež se považují 

za činnost ekonomickou.  

První kapitola práce se bude věnovat daním a jejich harmonizaci v první řadě 

z pohledu daňové teorie a následně popíše současný stav daňové harmonizace v Evropské 

unii. Druhá část bude definovat soudní systém, nejběžnější druhy řízení, vymezí skladbu 

rozsudků Soudního dvora všeobecně a nakonec seznámí s několika vybranými judikáty 

                                                 
1
 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství 

pro atomovou energii (EURATOM). 
2
 Seřazeno dle abecedy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 

Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousku, Rumunsko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spolková republika Německo, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. 
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vztahujícími se k přímým i nepřímým daním. V poslední části bude provedeno srovnání výše 

uvedené oblasti daně z přidané hodnoty tak, jak ji zachycuje Směrnice Rady 2006/112/ES 

o společném systému DPH (dále jen „Směrnice o DPH“) a zákon o DPH. Dále bude 

vypracována analýza judikátů týkajících se této oblasti podle relevantních článků Směrnice 

o DPH a vyvozeny potřebné závěry. 

Při psaní práce k dosažení daného cíle bude postupováno empiricko-analytickou 

metodou dostupné tuzemské i zahraniční literatury, metoda komparační, metoda rozdělení 

četností judikátů Soudního dvora a následně analýza vybraných judikátů bude provedena 

v praktické části. 

Diplomová práce vychází z legislativy platné k 31. 3. 2013 a byla dána k vazbě 

11. dubna 2013. 
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2. DANĚ A JEJICH HARMONIZACE 

Daně provází lidstvo pravděpodobně od vzniku prvních státních útvarů na Blízkém 

východě, tedy přibližně 6 tisíc let. Na počátku představovaly nepravidelné, mnohdy 

dobrovolné platby do panovníkovy pokladny v podobě naturálií (např. plodiny, válečné 

kořisti) a jejich účelem bylo zejména získat prostředky na potřeby státu. Pod tento pojem 

nejčastěji spadaly výdaje na správu, veřejné stavby a války, které byly vždy velice nákladné. 

K těmto příjmům později přibyla i cla. V raném období feudalismu, který v Evropě vládl mezi 

9. a 15. století
3
, se vlastnosti daňových odvodů příliš nelišily od starověkého pojetí, opět 

zastávaly pouze podpůrnou roli v rámci příjmů státních rozpočtů. Později s rozvojem 

peněžnictví, přestaly být daně placeny v naturáliích a začala převažovat jejich peněžní forma. 

Mezi první daně tohoto období lze zařadit domény, regály, kontribuce a akcízy.  

První základy dnešních daňových soustav přímých a nepřímých daní byly položeny 

přibližně ve druhé polovině devatenáctého století, kdy daně získaly charakter pravidelných 

plateb, staly se povinnými pro všechny ekonomické subjekty, byly všeobecné a představovaly 

hlavní zdroj příjmů rozpočtů. Příčinou byla stále rostoucí úloha státu, který potřeboval více 

finančních prostředků na podporu zvětšujícího se počtu oblastí, do kterých zasahoval. Ať už 

šlo o rozsáhlé koloniální výboje, či angažovanost v oblasti školství nebo zdravotnictví. Trend 

zvyšování sektoru státního hospodářství narůstal i na přelomu 19. a 20. století a výnosy z daní 

začaly hrát důležitou úlohu i v dosahování cílů sociální politiky. V tomto období se daňové 

přiznání stává běžným dokumentem, na základě kterého se daně vybírají.  

S příchodem světových válek a snahou získat finanční prostředky na obnovení 

ekonomiky ve většině států existovaly různé válečné přirážky k již stávajícím daňovým 

odvodům, válečné daně i majetkové dávky stanovené pro nejbohatší obyvatele. Došlo 

k rozdělení přímých daní na osobní a firemní důchodové daně. Po druhé světové válce vzrostl 

význam stabilizační funkce daní, byly započaty první snahy o harmonizaci daní, došlo 

k zavedení daně z přidané hodnoty v zemích Evropského hospodářského společenství a 

k jejímu rozšiřování do daňových systémů dalších zemí. V současnosti převládá trend 

zvyšování podílu nepřímých daní a dále se prohlubuje spolupráce v daňové oblasti.
4
 

 

                                                 
3
 Podle Kopřiva (2011). 

4
 Podrobněji Široký (2008). 
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2.1 Vybrané pojmy daňové teorie 

V této subkapitole budou pro účely dalšího výkladu rozebrány pojmy – daň, funkce 

daní, členění daní, daňová harmonizace, koordinace a konkurence. 

 

2.1.1 Definice daně 

Definice pojmu daň není obsažena v žádném právním dokumentu národním či 

evropském. Daně však lze charakterizovat jako povinné, nenávratné, zákonem určené platby 

do veřejného rozpočtu. Jde o platby neekvivalentní a neúčelové, které se pravidelně opakují 

v časových intervalech nebo jsou nepravidelné a platí se za určitých okolností. 

Neekvivalentností se rozumí, že splnění daňové povinnosti nezakládá poplatníkovi 

automaticky nárok na protihodnotu plynoucí mu ze strany státu. Neúčelovost daně znamená, 

že z vybraných daňových příjmů nebude financován konkrétní předem určený projekt. Mezi 

daně se řadí i clo, jelikož jde, podobně jako u daní, o povinnou a neúčelovou platbu 

do státního rozpočtu.
5
 Naopak od daní je třeba odlišit další příjmy veřejných rozpočtů, 

kterými jsou poplatky a půjčky. Poplatek je definován jako peněžní ekvivalent za služby 

poskytované veřejným sektorem. Je účelový, dobrovolný a nepravidelný. Je nenávratný ve 

smyslu obdržení protihodnoty ve formě veřejné služby. A půjčku jako úvěrový příjem 

veřejných rozpočtů. Je to návratná, nepovinná a nepravidelná platba.
6
 

 

2.1.2 Funkce daní 

Jednotlivé funkce daní korespondují s funkcemi veřejných financí, neboť právě 

daňové příjmy představují jejich hlavní složku. Těmito funkcemi jsou: 

 alokační, 

 redistribuční, 

 stabilizační. 

Způsobem umísťování (alokování) vládních výdajů a problematikou jejich 

optimálního rozdělení mezi soukromou a veřejnou spotřebu se zabývá funkce alokační. 

Funkce redistribuční má za úkol přesunout část důchodů směrem od bohatých 

k chudším jedincům, aby nedocházelo k neřízenému rozdělování bohatství a důchodů a 

necitelnému zvýšení rozdílů mezi obyvatelstvem, kdy by jedni žili v přepychu a jiní živořili. 

                                                 
5
 Podle Kubátová (2010). 

6
 Široký (2008), str. 9. 
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Význam funkce stabilizační je založen na zmírnění cyklických výkyvů v ekonomice 

a zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. V době hospodářské krize by měly být 

daně stanoveny na nižší úrovni: Tak zůstane k dispozici více peněz poplatníkům, což podpoří 

poptávku po zboží a službách a ekonomika opět vzroste. Naopak v rozkvětu ekonomiky mají 

být daně vyšší, aby se celková poptávka omezila a nedošlo k přehřátí ekonomiky. 

 

2.1.3 Členění daní 

Daně lze třídit z mnoha různých hledisek, podle subjektu daně, objektu daně, podle 

míry respektování příjmové situace poplatníka, ale pro zajištění dalšího výkladu postačí daně 

klasifikovat dle jejich vazby na důchod poplatníka. 

Nejznámější a nejběžnější členění daní se používá již od dob feudalismu, a daně třídí 

na přímé a nepřímé. 

Přímé daně se dále větví na daně důchodové (osobní důchodová daň, korporátní daň – 

daň ze zisku firem) a majetkové (daň z nemovitostí, převodové daně, daň silniční). Z toho 

vyplývá, že jsou poplatníkovi vyměřeny na základě jeho důchodu nebo majetku, poplatník je 

platí na úkor svého důchodu, nemůže se jim vyhnout, natož je přenést na jiný subjekt. K této 

skupině se řadí také příspěvky na sociální zabezpečení. 

Nepřímé daně se dále dělí na všeobecné daně a akcízy. Hlavním předpokladem je, že 

subjekt, který tyto dané odvádí, je neplatí z vlastního důchodu, ale převádí je na jiný subjekt. 

Jsou zahrnuty v cenách zboží, služeb, pronájmů a převodů. Vyměřeny jsou ve stejné výši 

bez ohledu na důchodovou či majetkovou situaci jednotlivých osob. 

 

2.1.4 Daňová harmonizace, koordinace a konkurence  

Dle hloubky sladění jednotlivých daňových systémů se rozlišují tyto stupně 

mezinárodní daňové spolupráce: daňová harmonizace, daňová koordinace a daňová 

aproximace. 

 

Daňová harmonizace 

Daňová harmonizace představuje přibližování a přizpůsobení národních daňových 

systémů a jednotlivých daní na základě společných pravidel. Harmonizační proces probíhá 

ve třech fázích: 

 určení daně, kterou je nutno harmonizovat, 

 harmonizace daňového základu, 
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Harmonizace 

Rozdílné daně ve 
všech zemích 

Některé daně 
společné, některé 

daně národní 

Ve všech zemích 
stajné daně 

 harmonizace daňové sazby. 

Harmonizace se může týkat také daňové správy a požadavků na zefektivnění daňové 

administrativy. 

Zaměří-li se definice daňové harmonizace na proces probíhající v Evropské unii, pak 

lze harmonizaci chápat jako mechanismus, který napomáhá odstraňovat taková daňová 

ustanovení, jež vytvářejí překážky ve fungování jednotného vnitřního trhu. 

Daňovou harmonizaci je možné rozlišit na několik úrovní, které znázorňuje Obr. 2.1:
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První úroveň, kdy země aplikují zcela rozdílné daně, se dále člení na situace, kdy: 

 daňová harmonizace neexistuje - země mezi sebou nepřijaly smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění a neexistuje ani spolupráce na administrativní 

úrovni, 

 existuje tzv. mírná harmonizace – smlouvy o zamezení dvojího zdanění i 

spolupráce na administrativní úrovni existuje. 

Dílčí harmonizace je charakteristickou pro harmonizaci na úrovni, kdy země používají 

společná ustanovení pro některé daně a pro jiné daně si ponechávají ustanovení národní. 

Poslední úroveň harmonizace, kdy jsou ve všech státech aplikovány totožné daně, lze 

dále rozdělit, jak ukazuje obr. 2.2:
8
 

 

 

 

  

                                                 
7
 Zdroj: vlastní, zpracování dle Nerudová (2011), str. 15. 

8
 Zdroj: vlastní, zpracování dle Nerudová (2011), str. 16. 

Obr. 2.1: Úrovně daňové harmonizace 
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Ve všech zemích stejné daně 

Rozdílné základy daně 

- 

Nominální harmonizace 
Stejné základy daně 

Rozdílné daňové sazby 

-  

Harmonizace daňových základů 

Stejné daňové sazby 

-  

Celková harmonizace 

Obr. 2.2: Harmonizace za existence totožných daní ve všech zemích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že harmonizace nemusí nutně představovat stejné daně, 

stejné základy a stejné sazby. Bude-li daňová harmonizace chápána jako proces a prostředek 

k dosažení cíle i výsledek tohoto procesu současně, může se pak harmonizaci dále dělit na: 

 pozitivní,  

 negativní. 

Pozitivní harmonizace probíhá prostřednictvím implementace směrnic, nařízení a 

jiných legislativní nařízení používaných Evropskou komisí. Jedná se o nejvhodnější způsob 

dosažení jednotného vnitřního trhu, jejím výsledkem jsou stejná pravidla platná ve všech 

členských státech. Jelikož přijetí opatření vydaných Komisí vyžaduje jednomyslnost, tj. 

souhlas všech členských států, je v současnosti stále obtížnější postupovat formou pozitivní 

harmonizace. 

Judikáty Soudního dvora Evropské unie jsou považovány za specifický nástroj 

sbližování daňových systémů a hovoří se o nich jako o tzv. negativní harmonizaci. 

Nedostatkem tohoto druhu daňové harmonizace je, že nevytváří totožná pravidla pro všechny 

členské země. Týká se pouze státu, který je účastníkem daného případu, a neuvádí, jakým 

způsobem má být změněno dotčené daňové stanovení.
9
 

V souvislosti s aktuálním vývojem v oblasti daňové harmonizace lze harmonizaci dále 

definovat jako přímou a nepřímou. 

                                                 
9
Podle Nerudová (2011). 
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Přímá harmonizace se snaží sjednotit ustanovení týkající se daní přímo, tedy 

prostřednictvím směrnic. Přímá harmonizace je tak synonymem pro klasický harmonizační 

proces. 

Prostřednictvím jiných oblastí práva se harmonizace nepřímá snaží o dosažení 

harmonizace určitého daňového ustanovení. V současné době lze vysledovat harmonizaci 

účetních předpisů a obchodního práva ve vztahu k harmonizaci daňového základu 

společností.
10

 

Na daňovou harmonizaci je možné nahlížet také z hlediska teritoriálního, poté jí 

odpovídá toto členění: 

 vertikální, 

 horizontální. 

Vertikální harmonizace je harmonizace daňových systému, které jsou uvalovány 

různými stupni státní samosprávy (viz např. USA a jiné federace). 

Harmonizací horizontální se rozumí harmonizace národních daňových systémů, tedy 

systémů uvalovaných stejným stupněm samosprávy. Horizontální harmonizace probíhá 

v rámci Evropské unie, jelikož jejím cílem je odstraňování rozdílů mezi jednotlivými 

národními daňovými ustanoveními.
11

 

Nakonec lze daňovou harmonizaci z hlediska daňového systému jako celku rozlišovat 

jako: 

 celkovou,  

 dílčí. 

Z tohoto pohledu se jedná o to, zda byla provedena harmonizace celého daňového 

systému, tzn. všech ustanovení daňového systému, nebo jen vybraných (dílčích) ustanovení 

daňového systému. 

Za výhody daňové harmonizace lze uvést tyto:
12

 

 zjednodušení administrativy, což by se mělo projevit na straně státu 

ve zlevnění výběru daní a v úspoře nákladů i času na výkaznictví na straně 

poplatníků, 
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 zefektivnění správy daní a účinnější kontrola bránící poplatníkům vyhýbat se 

daňové povinnosti. 

Negativní stránky harmonizace se projevují zejména v těchto oblastech:
13

 

 důsledkem harmonizace je ztráta fiskální autonomie členských zemí, 

 výrazným způsobem zasahuje do suverenity členských států, 

 harmonizace vede k vyšším daňovým sazbám, 

 způsobuje pomalejší růst ekonomiky, 

 může ohrozit příjmové stránky rozpočtů zemí, které aplikovaly vyšší sazby, 

než ty stanovené harmonizací, a u nichž výnos z harmonizované daně tvoří 

zásadní část příjmů státního rozpočtu. 

 

Daňová koordinace 

Daňová koordinace představuje první krok mezinárodního sbližování daňových 

systémů, někdy je chápána jako předstupeň daňové harmonizace, a proto je účelné se o ní 

v souvislosti s pojmem daňová harmonizace zmínit. Jejím charakteristickým rysem je 

vytváření bilaterálních a multilaterálních schémat zdanění za účelem omezení arbitrážních 

obchodů. V rámci procesu koordinace se klade důraz na zlepšení vzájemné výměny informací 

v daňové oblasti, jsou uzavírány dohody či doporučení, jejichž cílem je omezit škodlivou 

daňovou konkurenci, praní špinavých peněz a obsahují také postup proti tzv. daňovým rájům. 

Typickým výstupem daňové koordinace je přijímání smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Daňovou koordinací se rozumí jakékoliv přizpůsobení daňového systému jednoho státu 

k daňovému systému státu druhého. Oproti daňové harmonizaci si neklade za cíl jednotnost 

daňových systémů zúčastněných zemí. Existují dva základní typy daňové koordinace: 

 smluvní, 

 spontánní. 

Smluvní daňová koordinace reprezentuje smluvní vyjednávání států, při kterém se 

zavazují chovat určitým způsobem, tedy odlišným od situace, kdy by nebyly vázány 

smlouvou. Typickým příkladem smluvní daňové koordinace je uzavírání bilaterálních smluv, 

zejména mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. V rámci Evropské unie je možné 

za smluvní daňovou koordinaci považovat např. vytvoření společných pravidel pro zdaňování 

korporací. 
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Spontánní daňová koordinace vyjednávání s jinými státy nezahrnuje, je jednostranná 

a většinou je důsledkem daňové soutěže. Dalším příkladem z pole Evropské unie je snižování 

nominálních národních sazeb daně z korporátních příjmů, a to především pod tlakem daňové 

konkurence, jež v oblasti korporativního zdaňování existuje.
14

 

 

Daňová aproximace 

Daňová aproximace nepředpokládá úplné sladění daňových systémů, počítá s rozdíly, 

pouze se snaží přiblížit jednotlivé systémy k sobě navzájem. Pod tímto termínem je tedy 

možné si představit směr vývoje daňové spolupráce, jejímž cílem nutně nemusí být zcela 

harmonizované daňové soustavy.
15

 

 

Daňová konkurence 

Při současných globalizačních tendencím je daňovým subjektům poskytován stále 

větší prostor pro přesuny jejich mobilních daňových základů (příjmy z finančního kapitálu, 

základ DPH a spotřebních daní, osobní důchody jednotlivců, zisky společností) do zemí 

s nižším zdaněním, což vede k daňové konkurenci mezi státy. Konkurence je úsilí státu 

přilákat právě tyto mobilní daňové základy zvyšováním přitažlivosti svých daňových 

systémů.
16

 

 

 

2.2 Vývoj harmonizačního procesu daní v Evropské unii 

Evropská unie se svými 27 členy je velmi specifickým integračním seskupením 

s nadnárodním charakterem. Nejdůležitějším podnětem první hospodářské spolupráce pro šest 

evropských zemí (Francie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Itálie a Německo) byl 

poválečný ekonomický stav, který se vyznačoval malou výkonností, uplatňováním cel, dalších 

finančních nástrojů a jiných administrativních opatření, což celkově brzdilo dynamiku 

ekonomického vývoje. Výše uvedené země se rozhodly postavit těmto překážkám, a založily 

proto tři nadstátní organizace. Na základě tzv. Pařížské smlouvy vzniklo Evropské 

společenství uhlí a oceli (ESUO, platnost 1952) a tzv. Římskými smlouvami Evropské 

hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii 

(EURATOM), obě vstoupily v platnost roku 1958. Společenství fungovala na bázi celní unie 
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a společného trhu. Projevilo se to odbouráním cel, rušením kvantitativních omezení obchodu 

a zákazem daňové diskriminace dováženého zboží. Kvalitativně vyšší stupeň integrace přinesl 

tzv. Jednotný evropský akt (1986), jímž byla vytvořena koncepce jednotného vnitřního trhu.
17

 

Všechny nové tendence vývoje související se zavedením jednotného vnitřního trhu zachycuje 

Maastrichtská smlouva o Evropské unii (platnost 1993). Jednalo se o nové formy spolupráce 

v oblasti zahraniční politiky, obrany, spravedlnosti a vnitřních věcí. Evropská unie však nemá 

právní subjektivitu a existuje vedle Evropského společenství, pouze zastřešuje výše zmíněné 

formy spolupráce. Amsterodamská smlouva (platnost 1999) a Smlouva z Nice (platnost 2003) 

následně Maastrichtskou smlouvu novelizovaly. Vstupem v platnost Lisabonské smlouvy 

(2009) zaniká Evropské společenství, jež se „převtělilo“ do Evropské unie, která 

od Společenství přebírá právní subjektivitu a nadstátní charakter. Lisabonská smlouva je 

tvořena dvěma částmi, přičemž jedna pozměňuje Smlouvu o Evropské unii a druhá mění a 

současně přejmenovává Smlouvu o Evropských společenstvích na Smlouvu o fungování 

Evropské unie.
18

 

 

2.2.1 Harmonizace daní v EU 

Hlavními nástroji sloužícími k harmonizaci daní v Evropské unii jsou: 

 primární právo EU (zakládací smlouvy a jejich novelizace), 

 sekundární právo EU (především směrnice a nařízení), 

 stále významnější judikatura Soudního dvora EU (SDEU, ESD). 

 

V době vzniku Evropského hospodářského společenství měly zakládající státy 

naprosto nesourodé daňové systémy. V oblasti přímých daní sice existovala poměrně stejná 

struktura daní, ale velmi odlišné byly způsoby stanovení základu daně, struktura odčitatelných 

položek od základu daně a další ustanovení ovlivňující výpočet konečné daně. V oblasti 

nepřímých daní převládal kaskádovitý systém daně z obratu, pouze Francie uplatňovala daň 

z přidané hodnoty. 

První harmonizace daňových systémů členských zemí je zakotvena již v Římské 

smlouvě. Všeobecně se za první úpravu spolupráce členských zemí v oblasti daňové 

problematiky považují články 95 až 98 kapitoly 2 – Daňová ustanovení a články 100 až 102 

kapitoly 3 – Sbližování právních předpisů, přičemž pouze jeden článek (článek 98) se týkal 
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přímých daní. Později prostřednictvím Jednotného evropského aktu byl přidán i článek 99. 

Následnou novelizací a dalším doplňováním byla samozřejmě některá daňová ustanovení 

Římské smlouvy změněna, přinejmenším došlo k přečíslování výše uvedených článků.
19

 

Článek 95 (nynější článek 110) uvádí, že: Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo 

výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž 

jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí. Členské státy nepodrobí dále 

výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, které by poskytovalo nepřímou 

ochranu jiným výrobkům 

Článek 96 (nynější článek 111) zní: Pokud jsou výrobky vyvezeny na území některého 

členského státu, nesmí být navrácení vnitrostátních daní vyšší než vnitrostátní daně, kterým 

byly výrobky přímo nebo nepřímo podrobeny. 

Článek 97 (zrušen Amsterodamskou smlouvou) uváděl, že: Členské státy, jež vybírají 

daň z obratu podle kumulativního systému v několika fázích, mohou u vnitrostátních daní 

na dovezené výrobky nebo u navracení daní poskytovaných za vyvezené výrobky stanovit 

průměrné sazby pro určité výrobky nebo skupiny výrobků za předpokladu, že tím nebudou 

porušeny zásady stanovené v článcích 95 a 96. Pokud tyto průměrné sazby nejsou v souladu 

s výše uvedenými zásadami, vydá Komise potřené směrnice nebo rozhodnutí určená tomuto 

státu. 

Článek 98 (nynější článek 112) uvádí, že: Osvobození od daně a navracení daní 

při vývozu do jiných členských států s výjimkou daně z obratu, spotřebních a ostatních 

nepřímých daní, jakož i vyrovnávací poplatky při dovozu z členských států jsou přípustné 

pouze tehdy, pokud zamýšlená opatření na omezenou dobou předem schválila Rada na návrh 

Komise 

Článek 99 (platný od 1. 11. 1992, nynější článek 113) zní takto: Rada na návrh 

Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem 

jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, 

spotřebních daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná 

pro vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže. 

Bezpochyby zásadním okamžikem se stal rok 1967, kdy byl ve všech členských 

státech zaveden povinný systém daně z přidané hodnoty. V roce 1977 došlo ke schválení 

jednotného vymezení daňového základu pro výpočet daně z přidané hodnoty.  
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Dalším krokem byla tzv. Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu, která Evropskému 

hospodářskému společenství určila úkol, který zní: „aby daňové systémy členských zemí 

zajistily podnikatelům prosperitu a výhody, plynoucí z členství, podporovaly vnitřní investice 

a zaměstnanost, zároveň však nemohly poskytovat prostor pro nelegální daňové transakce, 

vyhýbání se placení daní a daňové podvody
20

.“ 

Další snahy o užší koordinaci souvisely se zavedením jednotného vnitřního trhu a 

s přístupem nových členských států (o přístupu všech 27 členů pojednává Příloha č. 1). 

 

Harmonizace přímých daní 

Přímé daně, zejména korporátní daně a daně z kapitálových výnosů, mohou ovlivňovat 

fungování jednotného vnitřního trhu, a proto je určitý stupeň jejich harmonizace vyžadován. 

Zpočátku se harmonizace přímých daní jevila mnohem jednodušeji ve srovnání s nepřímými 

daněmi, ale jak již bylo zmíněno, ukázalo se, že existují výrazné rozdíly, které vyplývají 

z odlišných účetních systémů jednotlivých členských zemí a jejich pojetí hospodářského 

výsledku. Tzv. daňové účetnictví považuje hospodářský výsledek přímo za základ daně.  

Jinak je tomu v „klasickém“ účetnictví (aplikované v České republice), kdy výsledek 

hospodaření se musí na základ daně transformovat dalšími mimoúčetními operacemi. Brzy se 

také projevila neochota členských států zapojit se do harmonizace. Oblast přímých daní totiž 

pokládají za důležitý nástroj hospodářské politiky a jejich harmonizaci za přílišný zásah 

do národní suverenity. V důsledku toho nebylo přijato mnoho směrnic prosazujících 

harmonizační opatření, protože pro přijetí takové směrnice je třeba jednomyslnosti všech 

členských států. Státy tak svou spolupráci zaměřily především na zamezení dvojího zdanění a 

omezení daňových úniků.
21

 

První významnější krok v této problematice znamenal přijetí tzv. pravidla tržního 

odstupu (ALS, Asm´s-length Standard) v roce 1963. Toto pravidlo napomáhá stanovit 

transferové ceny v transakcích mezi spojenými osobami na základě cen uplatňovaných 

při podobných transakcích mezi nezávislými subjekty
22

. 

Pro lepší informovanost slouží i povinné daňové identifikační číslo zavedené v roce 

1993. 
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Legislativa v oblasti přímých daní 

Směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských 

zemí v oblasti přímých daní představovala zásadní přelom ve spolupráci mezi členskými 

státy. Cílem povinné výměny informací, kterou tato směrnice zavedla, bylo zamezit 

mezinárodním daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti a rozpoznat přesuny zisků 

zkreslující výsledek hospodaření ve skupinách nadnárodních společností. Směrnice byla 

několikrát novelizována až do podoby dnešní Směrnice Rady 2011/16/EU o správní 

spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, kterou musí členské země 

implementovat k 1. lednu 2013. 

Původní směrnice 76/308/EHS zavdala spolupráci také v oblasti vymáhání 

pohledávek souvisejících se cly a zemědělskými dávkami. Později byla rozšířena i na oblast 

daní. V současné době se státy řídí směrnicí 2010/24/EU s účinností od 1. ledna 2012, která 

k poskytování informací a vymáhání pohledávek přednostně zavádí využívání elektronických 

prostředků a standardních formulářů. 

Prohloubit koordinaci a harmonizaci přímých daní má také za úkol nový institut 

evropského práva – Evropská společnost (Societas Europaea, SE) a Evropská družstevní 

společnost (Societas Cooperativa Europea, SCE). Tato jednotná úprava společností, které 

na jednotném vnitřním trhu působí, si klade za cíl jednotný vnitřní trh zefektivnit a také zvýšit 

konkurenceschopnost Evropské unie jako celku. Nařízení č. 2157/2001 účinné od 8. října 

2004 zavádí pojem Evropská společnost, jež je zakládaná jako akciová společnost na základě 

komunitárního práva. Základní kapitál potřebný pro založení SE činí minimálně 

120.000 EUR. Není třeba, aby akcie společnosti byly kótovány na burze, ale musejí být volně 

převoditelné. Evropská společnost může vzniknout pouze těmito čtyřmi způsoby: fúzí, 

vytvořením holdingu, založením dceřiné evropské společnosti a změnou právní formy. Hlavní 

výhodou evropské společnosti je možnost přesunutí jejího sídla v rámci EU bez nutné 

likvidace a bez ztráty právní subjektivity, což eliminuje byrokratické překážky 

u nadnárodních společností.
23

 Evropská družstevní společnost byla stanovena s totožným 

cílem nařízením č. 1435/2003 s účinností od 18. srpna 2006. Evropská družstevní společnost 

je zakládána se stejným účelem jako běžné družstvo, tedy za účelem podnikání nebo 

zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Základní kapitál 

evropské družstevní společnosti je nejméně 30 000 EUR. SCE je možné založit jako zcela 

novou právnickou osobu, tzv. na zelené louce, dále fúzí a změnou právní formy. Důležité je, 
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že evropská společnost i evropská družstevní společnost se registrují dle místa svého sídla, 

což znamená, že další právní úprava, a to nejen úprava daňová, je plně v kompetenci 

jednotlivých členských zemí. Podléhají národní dani z příjmů právnických osob v zemi, kde 

jsou rezidenty, tudíž alespoň prozatím nepředstavují velký přínos k harmonizaci.  

Následující čtyři směrnice naopak k harmonizaci přispěly podstatným způsobem. 

Směrnice Rady 2009/133/ES o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, 

částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých 

členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní 

společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění „Směrnice o fúzích“ 90/435/EHS a její 

novelizace) umožňuje odklad daňové povinnosti plynoucí z kapitálových výnosů při rozdělení 

nebo sloučení, při převodu aktiv či výměně akcií. Dále umožňuje přemísťovat sídla evropské 

společnosti a evropské družstevní společnosti bez případných daňových znevýhodnění. Aby 

nedocházelo k porušení svobody volného usazování, nařizuje dívat se shodně na fúzi 

společností se sídlem pouze v jednom členském státě a na fúzi společností sídlících ve dvou či 

více členských státech. 

Odstranit dvojí zdanění zisku vypláceného společnostmi ve skupině se sídlem 

v jednom členském státě mateřské společnosti se sídlem v jiném členském státě si klade za cíl 

Směrnice Rady 90/435/EHS o společném zdanění mateřských a dceřiných společností 

z různých členských států. Směrnice má hlavně zaručit, že stát mateřské společnosti buď 

příjmy plynoucí od dceřiné společnosti sídlící v jiném členském státě nezdaní, nebo zdaní-li 

tyto zisky, umožní mateřské společnosti do základu daně odečíst daň, kterou zaplatila dceřiná 

společnost v jiném členském státě. Směrnice zakazuje zdanit zisk rozdělovaný dceřinou 

společností její mateřské společnosti srážkovou daní, je od ní osvobozen. I tato směrnice byla 

doplněna, a to v roce 2003 směrnicí 2003/123/EC, která rozšiřuje působnost směrnice 

o problematiku stálé provozovny a zaměřuje se na nové typy společností – na evropskou 

společnost a evropskou družstevní společnost. 

Třetí směrnice se vztahuje pouze na fyzické osoby – Směrnice 2003/48/ES o zdanění 

příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. „Účelem směrnice je umožnit, aby příjmy z úspor 

v podobě úrokových plateb vyplacených v jednom členském státě jejich skutečným vlastníkům 

– fyzickým osobám, které mají bydliště pro daňové účely v jiném členském státě – podléhaly 

účinnému zdanění v souladu s právními předpisy uvedeného jiného členského státu.“ Úroková 

platba má podle této směrnice podobu úroků z vkladů a cenných papírů, úroků, které souvisejí 

s pohledávkami jakéhokoli druhu, a i úrok plynoucí z nástrojů kolektivního investování. 
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Dividendy zde zahrnuty nejsou. Údaje definované touto směrnicí podléhají automatické 

výměně informací. 

Poslední významná směrnice, Směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému 

zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských 

států, odstranila srážkovou daň a daň z úroků a licenčních poplatků mezi propojenými 

osobami, pokud jsou tyto vypláceny přes hranice jednotlivých členských států.  

I přesto, že se smlouvy o zamezení dvojího zdanění zdaleka netýkají pouze 

členských zemí Evropské unie, jsou důležitými předpisy upravujícími daňovou politiku 

členských států v oblasti rozdílového daňového rezidenství. Smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění uzavírané mezi jednotlivými státy EU nesmí být v rozporu s primárním právem. 

Komise se snaží vytvořit model evropské smlouvy o zamezení dvojího zdanění, do kterého by 

začlenila důležitá pravidla z výše uvedených směrnic a který by podepsaly všechny členské 

státy Evropské unie. Buď by na základě evropské smlouvy o zamezení dvojího zdanění sama 

Evropská unie uzavírala smlouvy za členské státy, nebo by sloužila jako předem stanovený 

postup při uzavírání národních smluv jednotlivých států. 

 

Harmonizace nepřímých daní 

I v oblasti nepřímých daní bylo třeba odstranit bariéry obchodu, tedy především 

rozdílné systémy nepřímého zdanění a rozdílné daňové sazby, pro zaručení fungování 

jednotného vnitřního trhu. Jelikož byly v Evropě aplikovány dva systémy nepřímého zdanění, 

musela se Komise rozhodnout, kterým se harmonizace nepřímých daní v Evropské unii bude 

řídit. Všechny členské státy kromě Francie, uplatňovaly kumulativní kaskádový systém daně 

z obratu, kdy byla daň uvalována na hrubou hodnotu produkce, což znamenalo, že velikost 

výsledné daně ovlivňoval počet produkčních stupňů. Jediná Francie používala systém daně 

z přidané hodnoty. Jde o všeobecnou daň ze spotřeby uvalovanou na přidanou hodnotu 

produkce. Zvyšování daňového zatížení u kumulativní kaskádové daně řešili výrobci a 

distributoři vytvářením integrací, čímž docházelo k deformaci tržního prostřední. Naopak 

systém daně z přidané hodnoty, je k počtu stupňů zpracování neutrální, a to díky možnosti 

odpočtu daně placené v cenách vstupů. Dalším významným přínosem daně z přidané hodnoty 

oproti kumulativnímu kaskádovitému systému je její měřitelnost, která zajišťuje, že daňové 

zatíženi je rovnoměrné, tedy dopadá na všechny stejně.
24

 Tyto skutečnosti vedly k dohodě 

o jednotném používání daně z přidané hodnoty. Systém daně z přidané hodnoty umožňuje dva 
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principy zdaňování. Převažující princip země spotřeby spočívá na principu, že daň se vybere 

až v členském státě, v němž se nachází příjemce zdanitelného plnění s tím, že se použijí sazby 

platné v zemi spotřeby. Z hlediska dodavatele jde o osvobozené plnění. Druhý princip – 

princip země původu – znamená, že se daň vybere v tom členském státě, ze kterého se dodává 

či poskytuje zdaňovaný produkt, s použitím sazeb platných v zemi původu. Je zřejmé, že 

význam daně z přidané hodnoty vzrostl a hlavně poté, co se výnos z jejího výběru stal jedním 

z příjmů rozpočtu Evropské unie.
25

 

Vedle výše uvedených daňových systémů všechny země uplatňovaly selektivní 

spotřební daně uvalované pouze na vybrané produkty – tzv. akcízy. Ačkoliv je větší důraz 

kladen na harmonizaci daně z přidané hodnoty, i oblasti akcízů je věnována velká pozornost. 

Ta je soustředěna zejména na vyrovnání jednotlivých sazeb tak, aby se zabránilo 

zvýhodňování domácích výrobců nižšími nebo nulovými sazbami daně. Protože kdyby 

k tomu docházelo, znamenalo by to ohrožení jednotného trhu a hospodářské soutěže uvnitř 

EU. Původně se harmonizace akcízů měla projevit jak v harmonizaci samotné struktury těchto 

daní, tak i samotných sazeb. Avšak důsledněji se projevila harmonizace struktury a pro sazby 

akcízů byly stanoveny pouze minimální hodnoty.
26

 Podobně jako u DPH byl i u akcízů zvolen 

princip zdaňování dle země určení. 

 

Legislativa v oblasti nepřímých daní – daň z přidané hodnoty 

Zavedení unifikovaného systému nepřímého zdanění ve všech členských zemích 

v podobě daně z přidané hodnoty bylo prvním stupněm harmonizace. Ve druhém stupni šlo 

o harmonizaci legislativy týkající se daně z přidané hodnoty a přiblížení sazeb daní. 

V roce 1967 byla zavedena První směrnice 67/227/EHS o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se daní z obratu, která obsahovala definici daně z přidané 

hodnoty a zavazovala členské státy nahradit k 1. 1. 1970 jejich stávající systémy daní z obratu 

systémem daně z přidané hodnoty, jako všeobecné daně ze spotřeby stanovené procentem 

z prodejní ceny.
27

 

Druhá směrnice 67/228/EHS vydána ve stejném roce přesně definovala předmět daně 

a základní pojmy jako: místo plnění, plátce daně, dodání zboží, poskytování služeb, území 

státu. Druhá směrnice umožňuje členským státům přijmout speciální ustanovení, jež by 
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zabraňovalo daňovým únikům, dále ustanovení speciální režimy zdaňování pro malé podniky 

a subjekty působící v zemědělství a opravňuje k zavedení různých sazeb daně.
28

 

Další tři směrnice s ohledem na politické a ekonomické důvody Belgie a Itálie 

prodloužily termín pro zavedení DPH. 

Přelomová Šestá směrnice 77/388/EHS si kladla za cíl prohloubit harmonizaci 

národních úprav daně z přidané hodnoty. Zajistila daňovou neutralitu pomocí zdaňování 

dovozu zboží a vracením daně při vývozu v případě intrakomunitárních plnění. Upravila také 

financování Evropských společenství z vlastních zdrojů, k nimž přiřadila odvod části výnosu 

daně z přidané hodnoty jednotlivých členských států. O tom, že je tato směrnice zásadním 

dokumentem pro harmonizaci, svědčí i to, že prodělala 32 novelizací. Z tohoto důvodu 

nechala Komise Šestou směrnici přepracovat a nahradit novou směrnicí, do níž se zapracovaly 

i ustanovení z První směrnice.
29

 

K 1. lednu 2007 tedy vstoupila v platnost nová Směrnice Rady 2006/112/ES 

o společném systému daně z přidané hodnoty, která už také byla několikrát novelizována a 

doplňována. Jde v podstatě o přepis Šesté směrnice.
30

 Její text vymezuje především předmět 

daně, osoby povinné k dani, osoby povinné platit daň, teritoriální působnost, zdanitelné 

transakce, místo plnění, okamžik uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, sazby daně, 

osvobození od daně, odpočet daně, zvláštní režimy a ustanovuje Výbor pro daň z přidané 

hodnoty. Odkazy na První směrnici a Šestou směrnici se považují za odkazy na tuto novou 

směrnici. 

Důležitým dokumentem, který doplňuje směrnici 2006/112/ES, je směrnice 

2008/9/ES zpřísňující pravidla pro vrácení daně osobám povinným k dani neusazeným 

v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. Dále směrnice 2008/117/ES, která 

se týká změn v souhrnném hlášení rozšířeném i na služby. Směrnice 2009/162/ES definuje 

místo dodání u plynu a elektřiny a specifika daně u dálkových přenosových sítí. Do 30. června 

2015 vzhledem k nebezpečí rozsáhlých daňových úniků umožňuje členským státům přenést 

daňové povinnosti u povolenek na emise skleníkových plynů směrnice 2010/23/EU. 

Potřeba spolupráce a výměny informací v oblasti daně z přidané hodnoty je nesporná, 

a proto byla směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských 

států v oblasti přímých daní rozšířena směrnicí 79/1070/EHS i na oblast daně z přidané 

hodnoty.  
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Se zrušením daňových hranic mezi členskými státy bylo potřeba dalšího prohloubení 

jednotného vykazování a vedení statistiky u daně z přidané hodnoty. K 1. 1. 1993 proto 

vstoupilo v platnost nařízení Rady č. 218/92, které pro usnadnění vzájemného obchodu a 

kontroly v Evropské unii povinně zavedlo daňové identifikační číslo, datový systém VIES a 

kontrolní statistický systém Intrastat. 

 

Legislativa v oblasti nepřímých daní – akcízy 

Harmonizace akcízů je založena na třech skupinách směrnic: 

 horizontální směrnice 92/12/EHS (harmonizovaná směrnicí 2008/118/ES), 

 tzv. strukturální směrnice navazující na horizontální směrnici, 

 směrnice k aproximaci sazeb jednotlivých akcízů. 

Prvním krokem harmonizace akcízů bylo stanovit okruh výrobků, které budou 

akcízům podrobeny. V tehdejších členských státech existoval rozdílný systém akcízů a byl 

zdaňován širší okruh zboží.
31

 Směrnice 72/43/EHS tedy stanovila, že členské státy mají 

povinnost přijmout takový systém akcízů, jejichž předmětem budou minerální oleje, tabák, 

lihoviny, pivo a víno. Veškeré další akcízy měly být zrušeny. 

Zásadním okamžikem pro harmonizaci akcízů bylo zavedení jednotného vnitřního trhu 

1. 1. 1993, kdy k tomuto datu nabyla účinnost směrnice 92/12/EHS, nazývaná také jako 

horizontální směrnice. Touto směrnicí byl stanoven obecný režim pro výběr daně, dále byla 

upravena výroba, zpracování, držení a přeprava výrobků podléhajících akcízům. Zavedla i 

autorizované daňové sklady, mezi kterými se mohou akcízované výrobky pohybovat po celém 

území Společenství bez povinnosti platit daň, a Jednotný celní sazebník. S účinností 

od 1. dubna 2010 byla nahrazena novou horizontální směrnicí 2008/118/ES, která 

především přinesla právní základ pro fungování elektronického kontrolního systému 

pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani („EMCS“ – Excise Movement 

and Control System).
32

 Současně zpřesňuje základní definice pojmů a snižuje povinnosti 

ekonomických subjektů u přeshraniční spolupráce.  

Strukturální směrnice se týkají harmonizace struktury akcízů, rozdělují je na akcízy 

z minerálních olejů, alkoholu a alkoholických nápojů, tabáku a tabákových výrobků. Zdanění 

spotřeby minerálních olejů se ujala směrnice 92/81/EHS, která na základně jednotného 

celního sazebníku klasifikovala jednotlivé druhy minerálních olejů. Jednotlivé sazby potom 

stanovila navazující směrnice 92/82/EHS. Tato problematika byla zásadním způsobem 
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pozměněna směrnicí 2003/96/ES, která restrukturalizuje zdaňování energetických produktů a 

elektrické energie. Tato směrnice rozšiřuje zdaňování minerálních olejů i na uhlí, zemní plyn 

a elektrickou energii a stanovuje minimální sazby akcízů z energetických produktů 

podle účelu použití. Pro oblast sazeb akcízů u energetických produktů a elektřiny 

v současnosti platí směrnice 2003/96/ES. 

Zdanění spotřeby lihu a alkoholických nápojů upravuje směrnice 92/83/EHS a jelikož 

se tato oblast akcízů vyznačuje velkou neochotou k harmonizaci, platí směrnice v prakticky 

nezměněném znění dodnes. Minimální sazby lihu a lihovin ukládá směrnice 92/84/EHS 

o sbližování sazeb spotřebních daní na líh a alkoholické nápoje. 

Problematika akcízů z cigaret a tabákových výrobků byla ošetřena směrnicí 95/59/ES, 

která sjednocuje výklad dvou směrnic 72/464/EHS a 79/32/EHS. První zmíněná směrnice se 

týkala všeobecného ustanovení akcízu z cigaret, druhá rozdělovala tabákové výrobky 

do základních skupin pro účely stanovení odlišných minimálních sazeb daně. Minimální 

sazby akcízů stanovovaly směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS. Ty byly změněny v roce 2010 

přijetím směrnice 2010/12/EU a kodifikovaným zněním této směrnice se stala směrnice 

2011/64/EU, o sazbách spotřebních daní z tabákových výrobků, jež se stala novým platným 

předpisem pro tuto skupinu akcízů
33

. 

Spolupráce v oblasti poskytování informací se prohlubuje i u akcízů. V současnosti je 

ošetřena nařízením č. 2073/2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní. 

 

 

2.3 Dílčí závěr 

Daňová politika představuje od vzniku Evropských společenství jednu z nejcitlivějších 

složek vládní politiky, neboť ovlivňuje příjmy státních rozpočtů členských zemí a 

samozřejmostí je, že se státy snaží o udržení co největší části těchto příjmů na svém území. 

S postupným vývojem a prohlubováním ekonomické integrace Evropských 

společenství stále více rostla potřeba daňové harmonizace nebo alespoň koordinace. Časem se 

však ukázalo, jak obtížná implementace daňových harmonizačních opatření může být. 

Vyplývá to z nezpochybnitelných rozdílů mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, 

ať už jde o kulturní, historické či ekonomické odlišnosti. 

Od původního cíle celkové harmonizace proto Evropská komise upustila a nyní 

harmonizace slouží pouze jako nástroj, prostřednictvím kterého je dosahováno 
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bezproblémového fungování jednotného vnitřního trhu, tedy umožňuje mezi členskými státy 

volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. 

Nejvýznamnějším přínosem je nepochybně zavedení částečně sjednocené daně 

z přidané hodnoty. V nejbližší době se však pravděpodobně nenaplní původní koncepce 

Komise z 80. let založená na principu země původu, která by znamenala zavedení jednotné 

sazby daně. Z výše uvedených důvodů a navíc neochoty členských zemí ke sjednocování 

sazeb lze soudit, že současný systém země určení bude ještě dlouho zachován a k výraznějším 

změnám v režimu zdaňování daní z přidané hodnoty nedojde.
34
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3. JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE 

Následující text skýtá pohled na důležitost a stále rostoucí úlohu judikatury Soudního 

dvora Evropské unie v problematice daní jak přímých, tak nepřímých. V první řadě je 

přiblížen význam samotného Soudního dvora Evropské unie, jenž spočívá v pravomoci 

vyslovovat se k zásadním otázkám celého unijního práva a svým výkladem toto právo 

dotvářet. 

 

3.1 Soudní dvůr Evropské unie 

Za účelem vybudování Evropy uzavřely státy mezi sebou smlouvy o založení 

Evropských společenství, a poté Evropské unie, vybavených orgány, které přijímají právní 

normy v určených oblastech. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 

byla Unie nadána právní subjektivitou a nahradila Evropské společenství. Jde o integrační 

celek s nadstátní povahou, což znamená, že členské státy jsou v určitých oblastech Unii 

podřízeny. Existence tohoto právního vztahu vyžaduje institucionální zajištění pro řešení 

každodenních sporů. Ať už jde o legislativní procedury, které vytvářejí unijní právní normy, 

nebo o řešení sporů mezi EU a členskými státy i mezi EU a jednotlivci o respektování 

unijního práva, či o jednotnost výkladu a aplikaci unijního práva v členských státech. Proto 

vznikl zvláštní soud, který je vnitřním orgánem unijního systému. Nelze však opomenout, že 

součástí soudní soustavy EU jsou i soudy národní, unijní právo tak není aplikováno pouze 

institucemi EU. 

Tři základní funkce, jež soudy Evropské unie plní, jsou: 

 zajištění jednotného výkladu a jednotné aplikace práva EU národními soudy 

všech členských států, 

 řešení sporů (především mezi EU a členskými státy o porušení práva, mezi 

členskými státy navzájem a mezi jednotlivci a EU), 

 funkce ústavního (správního) soudu vyplývající ze skutečnosti, že EU vytváří 

vlastní právo analogicky státu.
35

 

Při vzniku prvního společenství (Evropské společenství uhlí a oceli, 1951) byl 

ustanoven Soudní dvůr jako orgán, který měl uvedené funkce plnit. Jeho působnost byla roku 

1957 rozšířena na další dvě nově vzniklé společenství, EHS a EURATOM. Od tohoto 

okamžiku nesl název Soudní dvůr Evropských společenství. Lisabonskou smlouvou byl 
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přejmenován na Soudní dvůr Evropské unie
36

. Postupně byly v rámci Evropských 

společenství (EU) vytvořeny další soudy, a to Soud prvního stupně a Soud pro veřejnou 

službu. Lisabonská smlouva všechny tři soudy včlenila do jednotné soustavy s označením 

Soudní dvůr EU. Patří do ní tedy Soudní dvůr (bývalý Soudní dvůr ES), Tribunál (bývalý 

Soud prvního stupně) a Soud pro veřejnou službu. Kromě ustanovení v nejsilnějších právních 

předpisech, zakládacích smlouvách, se Soudní dvůr řídí také Statutem Soudního dvora, což je 

základní právní předpis regulující postavení a činnost soudního dvora, a jednacím řádem 

Soudního dvora, nejdůležitějším procesním předpisem upravujícím řízení u Soudního dvora
37

. 

 

3.1.1 Soudní dvůr 

Soudní dvůr se skládá z jednoho nezávislého soudce za každý členský stát a 

8 generálních advokátů, kteří jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských států. Musí 

být absolutně nezávislí na členských státech i obecně. Jejich funkční období je šestileté 

s možností opakovaného jmenování, přičemž každé tři roky se obměňuje polovina soudců, 

aby byla zachována kontinuita. Jsou vybírání z osob, které poskytují veškeré záruky 

nezávislosti a které splňují požadavky nezbytné k výkonu nejvyšších soudních funkcí 

ve svých zemích nebo jsou obecně uznávanými znalci práva. 

Soudci volí ze svého středu předsedu SD na dobru tří let a i zde může být opakovaně 

zvolen předsedou stejný soudce. V současnosti (k 1. lednu 2013) jím je Řek Vassilios 

Skouris. 

Hlavním úkolem generálních advokátů je posoudit projednávanou záležitost jak 

z hlediska skutkového, tak právního. Vypracovávají odborné, nezávislé a nestranné 

stanovisko, jež ve svém závěru obsahuje návrh rozhodnutí. Soudci mohou návrh generálních 

advokátů zohlednit při formulaci rozhodnutí, a to co do právního závěru tak do argumentace, 

nebo se jím nemusejí řídit vůbec. V každém případě stanovisko představuje významnou 

pomůcku, která jim rozhodování usnadňuje. 

Soudní dvůr zasedá v několika seskupeních. Pouze ve výjimečných případech, které 

jsou jasně definované v zakládajících Smlouvách, či při obzvláště důležitých kauzách, zasedá 

v plném počtu – v Plénu. Tzv. velký senát sestávající se z 13 soudců, se schází na žádost 

členského států nebo orgánu EU, který je účastníkem řízení, jakož i ve zvláště složitých či 
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důležitých věcech. Všechny ostatní případy obvykle řeší menší senát o třech nebo pěti 

soudcích
38

. 

 

3.1.2 Tribunál 

Tribunál jako Soud prvního stupně začal fungovat 1. září 1989 a významně odlehčil 

zátěži Soudního dvora. Věcná příslušnost Tribunálu spočívá v rozhodování o žalobách 

jednotlivců. Proti těmto rozhodnutím je možné podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru. 

V problematice žalob jednotlivců tak byl vytvořen dvojinstanční systém. Tribunál je rovněž 

složen z 27 soudců
39

. 

 

3.1.3 Soud pro veřejnou službu 

Tento specializovaný soud pro rozhodování pracovněprávních sporů svou činnost 

vykonává od 1. ledna 2006. Je složen ze 7 soudců a proti jeho rozhodnutí lze podat opravný 

prostředek k Tribunálu. Soustava je opět dvoustupňová, což znamená, že podat další opravný 

prostředek k Soudnímu dvoru není možné. 

 

3.1.4 Pravomoci Soudního dvoru EU 

K řádnému plnění úkolů byly Soudnímu dvoru poskytnuty jasně definované 

pravomoci, které vykonává v rámci řízení o předběžné otázce a v rámci řízení o různých 

druzích žalob. Mezi nejběžnější patří řízení o předběžné otázce a níže uvedené žaloby přímé. 

 

Řízení o předběžné otázce 

Má-li národní soud v průběhu řízení nejasnost při výkladu unijního práva, může se 

obrátit na Soudní dvůr s předběžnou otázkou, což ve skutečnosti není nic jiného než dotaz 

týkající se výkladu nebo platnosti unijního pravidla. Soudní dvůr odpovídá rozsudkem, který 

je závazný nejen pro soud, jenž otázku vznesl, ale rovněž pro ostatní vnitrostátní soudy, které 

by projednávaly tutéž otázku. Instituce předběžné otázky je tak velmi účinným nástrojem 

pro sjednocování výkladu a aplikace unijního práva v celé EU. 
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Žaloba na porušení práva 

Pokud se členský stát nepodřídí odůvodněnému stanovisku Komise a porušuje unijní 

právo, podává Komise žalobu. Soudní dvůr v rozsudku konstatuje, zda je žaloba oprávněná a 

také může na návrh Komise uložit členskému státu pokutu. 

 

Žaloba na neplatnost 

Z hlediska platnosti lze napadnout legislativní akt a jakýkoli jiný akt hlavního orgánu 

EU, pokud má účinky vůči třetím osobám. Soudnímu dvoru jsou vyhrazeny žaloby podané 

ve sporech mezi orgány, jakož i žaloby podané členským státem vůči Evropskému parlamentu 

nebo Radě. Tribunál má právo rozhodovat v prvním stupni o všech ostatních žalobách tohoto 

druhu, zejména o žalobách podaných jednotlivci a žalobách členských států proti aktům 

Komise. 

 

Žaloba na nečinnost 

Tato žaloba může být podána členským státem, orgánem EU nebo jednotlivcem proti 

jakémukoli orgánu, instituci nebo subjektu EU, který je nečinný, ač měl jednat. Žaloba 

nemůže být podána dříve, než byl dotčený orgán vyzván, aby jednal. Soudní dvůr nečinnost 

pouze konstatuje. Smysl žaloby spočívá v tom, že příslušný orgán je povinen učinit opatření 

potřebná ke splnění rozsudku Soudního dvora, byť Soudní dvůr jen nečinnost konstatuje a 

neuplatňuje žádné sankce. Podle stejných kritérií jako v případě žaloby na neplatnost se dělí 

příslušnost k rozhodování o žalobě na nečinnost mezi Soudní dvůr a Tribunál. 

 

3.1.5 Řízení před Soudním dvorem EU 

Podle Kapitoly 4 Hlavy II Jednacího řádu Soudního dvora zahrnuje řízení 

před Soudním dvorem část písemnou a část ústní. Písemná část zahajuje celé řízení, je 

mnohem podrobnější a významově důležitější než následující ústní část
40

.  

Písemná část je založena na písemném návrhu na zahájení řízení podaném tajemníkovi 

příslušného soudu, který zajistí jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Může se 

jednat o žalobu žalobce, rozhodnutí soudu členského státu požadující odpověď na předběžnou 

otázku nebo opravný prostředek proti rozhodnutí Soudu prvního stupně, přičemž účastníci 

řízení musí vyčerpávajícím způsobem předložit důvody pro zahájení řízení, uvést argumenty 

na jeho podporu a své návrhy rozhodnutí. Na samotný průběh řízení dohlíží soudce zpravodaj 
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a první generální advokát určení předsedou Soudního dvoru. Je však nutné rozlišit řízení 

o předběžné otázce od řízení o ostatních, přímých, žalobách. 

V rámci řízení o předběžných otázkách vnitrostátní soud předkládá Soudnímu dvoru 

otázky týkající se výkladu nebo platnosti ustanovení unijního práva obvykle formou soudního 

rozhodnutí v souladu s vnitrostátními procesními předpisy. Po přeložení žádosti 

překladatelským útvarem SD do všech jazyků Společenství je tato žádost oznámena 

účastníkům v původním řízení, ale také všem členským zemím a orgánům. Následně účastníci 

řízení, členské státy i orgány EU mají dvouměsíční lhůtu na to, aby předložili SD svá písemná 

vyjádření. 

U přímých žalob k zahájení řízení dochází na základě žaloby zaslané kanceláři SD. 

Její vedoucí zveřejní sdělení o žalobě v Úředním věstníku EU s konkrétními žalobními 

důvody a návrhovými žádáními žalobce. Současně je žaloba doručena druhému účastníku 

řízení, který má jeden měsíc pro předložení žalobní odpovědi. Žalobce má právo na repliku, 

žalovaný na dupliku, ve lhůtě jednoho měsíce. 

Při ústní části řízení mají zástupci stran možnost odpovědět na otázky kladené členy 

soudního orgánu, souhrnně připomenout a své stanovisko, předložit případné nové argumenty 

a objasnit problematické nebo obsáhlé body svého podání. Ústní jednání lze na návrh soudce 

zpravodaje nebo generálního advokáta vypustit, pokud žádná ze stran řízení nepodá námitky. 

Na závěr ústního jednání generální advokát podá své stanovisko. Soudci poté případ 

projednají a předseda senátu jednání uzavře. Výsledkem porady soudců příslušného senátu 

po ukončení ústního jednání je vyhlášení konkrétního rozhodnutí, jímž může být rozsudek 

(nález) nebo usnesení. Rozsudek se vyhlašuje na veřejném zasedání a již v den svého 

vyhlášení, společně se stanoviskem generálního advokáta, je k dispozici na internetové 

stránce Soudního dvora. Usnesení (procesní rozhodnutí) se používá i ve zvláštním případě 

řízení o předběžné otázce. Vyvstane-li otázka, o níž Soudní dvůr již jednou rozhodl, může 

aktuální případ rozhodnout odůvodněným usnesením pouhým odkazem na svou předchozí 

judikaturu
41

. Rozsudek nabývá právní moci dnem vyhlášení, usnesení dnem doručení. 

Jednacím jazykem, tedy jazykem, ve kterém bude řízení probíhat, se může stát jeden 

z úředních jazyků Evropské unie. V řízení o předběžné otázce je jednacím jazykem jazyk 

vnitrostátního soudu, který se na Soudní dvůr obrátil. Co se týká přímých žalob, jednacím 

jazykem je ten, v němž byla žaloba sepsána. 
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Řízení před Soudním dvorem je osvobozeno od veškerých poplatků, což však 

neznamená, že Soudní dvůr hradí náklady vynaložené na advokáta oprávněného působit jako 

právní zástupce před soudem členského státu, kterým musejí být účastníci řízení zastoupeni. 

V případě neschopnosti některého z účastníků řízení částku zcela nebo zčásti uhradit, může 

požádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci. Musí však doložit potřebné doklady 

prokazující žadatelovu potřebu
42

. 

 

3.2 Judikatura Soudního dvora 

Judikaturou je nazývána rozhodovací činnost soudu nebo soudců, projevující se 

ve formě soudních rozhodnutí. V kontinentálním systému práva (patří zde i právo české), 

na rozdíl od systému anglosaského, nemají soudní rozhodnutí normativní, neboli obecně 

závaznou povahu. Vztahují se pouze na subjekty v nich specifikované (nejčastěji strany 

sporu), na třetí osoby nemají žádné účinky, a označují se proto jako akty individuální. Pokud 

jde o právo unijní, je postavení soudních rozhodnutí velmi specifické. I když není judikatura 

Soudního dvora zahrnuta ani v primárním, ani v sekundárním právu Evropských společenství, 

významně ovlivňuje zásadní principy evropské integrace. Přestože neexistuje ustanovení 

pojednávající o závaznosti judikátů pro budoucí rozhodování, ve většině případů vycházejí 

rozsudky SD z rozsudků starších případů. Některé judikáty téměř získaly normativní 

charakter a zcela zásadním způsobem ovlivnily interpretaci primárního práva Evropských 

společenství
43

. 

 

3.1.1 Rozsudky Soudního dvora 

Jak je uvedeno výše, právní moc rozsudek dnem svého vyhlášení. Povinností 

vedoucího soudní kanceláře je vyznačit na každém rozsudku datum jeho vyhlášení. 

Na písemné vyhotovení rozsudku podepsané předsedou, soudci zúčastněnými na poradě a 

vedoucím soudní kanceláře se připojí pečeť a uloží se v soudní kanceláři. Jeho ověřenou kopii 

vedoucí soudní kanceláře doručuje všem účastníkům řízení
44

. 

Starší rozsudky jsou označovány pořadovým číslem věci před lomítkem v příslušném 

roce, který je vyjádřen dvouciferným číslem za lomítkem. Po vzniku Soudu prvního stupně 

(Tribunálu) bylo na místě rozlišit kauzy projednávané právě tímto soudem a Soudním 
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dvorem. Od roku 1989 se proto u věcí patřících do kompetence SD přidává písmeno C a 

spojovník před číselné označení (např. C-572/07), u věcí projednávaných Tribunálem je 

písmeno T (např. T-173/98). Od roku 2006 působí i Soud pro veřejnou službu, jehož věci jsou 

označovány písmenem F (např. F-13/06). 

 

Náležitosti rozsudků 

Každý rozsudek Soudního dvora musí obsahovat následující náležitosti
45

: 

 údaj o tom, že byl vydán Soudním dvorem, 

 označení soudního kolegia, které příslušný rozsudek vydalo, 

 datum vyhlášení rozsudku, 

 jména předsedy, soudců zúčastněných na poradě a uvedení soudního 

zpravodaje, 

 uvedení generálního advokáta a vedoucího soudní kanceláře, 

 označení účastníků řízení, jejich zástupců, 

 údaj o vyslechnutí generálního advokáta, a případně datum jeho stanoviska, 

 stručný popis skutkového stavu, 

 odůvodnění rozsudku Soudního dvora,  

 výrok rozsudku a případně rozhodnutí o nákladech řízení, 

 podpisy předsedy, zúčastněných soudců a vedoucího soudní kanceláře. 

 

3.2.1 Úloha a role judikatury při harmonizaci daní 

Má-li být harmonizace účinná a mít smysl, musí se uskutečnit nejen na úrovni 

legislativní, ale také na úrovni aplikační, resp. interpretační, což zajišťuje Soudní dvůr svými 

rozsudky. Většina případů dotýkajících se daní se Soudnímu dvoru předkládá ve formě 

předběžných otázek. Výchozími zdroji, na základě nichž Soudní dvůr rozhoduje tyto daňové 

kauzy, jsou především pravidla jednotného vnitřního trhu, celní unie a zákaz diskriminace 

(oblast přímých daní) a harmonizační opatření vycházející z rozsahu komunitární právní 

úpravy u daně z přidané hodnoty, spotřebních a energetických daní. Činnost Soudního dvora 

v daňové oblasti vychází z obecných zásad (naplňování svobody volného pohybu zboží, 

služeb, osob a kapitálu), které jsou obsaženy v primárním právu, kdy je aplikován princip 

přímého účinku, bezprostřednosti a přednosti komunitárního práva, a z daňových zásad 
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napomáhajících k fungování jednotného vnitřního trhu, ošetřených sekundárním právem a 

zajišťujících aplikace principu neutrality harmonizované daně
46

. 

V případě, kdy jsou jednotlivé členské země nuceny činit opatření v národních 

daňových systémech nikoliv na základě nařízení či směrnic, ale na základě judikatury, jde 

o tzv. negativní harmonizaci. Tato forma harmonizace není vhodná jako prostředek 

k dosažení harmonizace, protože neurčuje shodné postupy pro její dosažení. Jelikož ale nutí 

členské země odstraňovat ze svých národních daňových systémů taková ustanovení, která 

jsou v rozporu se základními principy fungování Evropských společenství, mohla by 

představovat účinný alternativní nástroj k dosažení efektivně fungujícího jednotného vnitřního 

trhu
47

. 

 

3.2.2 Vybrané judikáty z oblasti přímých daní 

Jak už bylo uvedeno, prostřednictvím judikatury Soudního dvora jsou naplňovány 

čtyři základní svobody jednotného vnitřního trhu a dále je umožněna harmonizace především 

v korporátním zdaňování a zdaňování osobních příjmů., kde se doposud nepodařilo prosadit 

jednotnou úpravu, nebo o takové možnosti ani jednáno nebylo, anebo nastaly jiné problémy 

např. chybná implementace daných ustanovení. V současnosti mezi nejčastěji projednávané 

oblasti přímého zdanění patří: 

 zdaňování přeshraničních pracovníků (především diskriminace nerezidentů oproti 

rezidentům, 

 zdaňování dividend, 

 aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, 

 aplikace směrnice o dceřiných a mateřských společnostech.
48

 

 

Nejvýznamnější rozsudky dle literatury jsou stručně charakterizovány v následujícím 

textu. 

 

Judikát 7/68 Komise v. Itálie - Vývozní daň z uměleckých předmětů 

Tento případ se týká svobody volného pohybu zboží, kdy podle rozhodnutí SD nelze 

na dovolený vývoz zboží uvalit dávku podobnou clu. Itálie vybírala peněžní dávky za vývoz 

uměleckých předmětu za hranice a argumentovala tím, že chtěla ochránit předměty národního 
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bohatství před vývozem z území Itálie a účelem jejího opatření nebylo navýšit státní rozpočet. 

Zároveň podle Itálie toto zboží nespadá pod pojem zboží ve smyslu Smlouvy o ES. Soud 

interpretaci Itálie odmítl, jelikož jakékoliv zboží, které je ocenitelné penězi a může být 

předmětem obchodní transakce, je považováno za zboží dle Smlouvy o ES. Dále podle Soudu 

nezáleží na motivu, cíli a určení výnosů vybírání dávek, důležité je zjištění, že vybírání 

poplatku, který zvýší cenu zboží, má omezující efekt na obchod mezi členskými státy. Taková 

dávka má potom stejný účinek jako clo. 

 

S právní úpravou daní je nejtěsněji spjata svoboda volného pohybu zboží. Tento a 

rozsudky následující vymezily jeden z klíčových pojmů uvedené svobody – zboží – který 

ve Smlouvě o založení EHS (ES) nenalezneme. Za zboží se považuje zboží obchodní povahy, 

elektřina a jiné druhy energie, umělecké předměty včetně starožitností, výrobky dodávané 

v rámci poskytované služby (plyn, voda), recyklovatelné i nerecyklovatelné odpady, nosiče 

zvuku, počítačové programy, zboží určené k osobní spotřebě jednotlivců (např. léky) a 

zemědělské výrobky. 

Druhý klíčový pojem – clo – který rovněž není obsažen v legislativě ES, by bylo 

možné obejít tím, že by se tato platba nazvala jinak. Zákaz cla se proto vztahuje i na dávku 

s rovnocenným účinkem, která byla poprvé vymezena v kauze „Statistický poplatek“ jako 

jakákoliv peněžní dávka, jakkoliv malá, jejíž účel a způsob vymáhání je libovolný, která je 

uvalena jednostranně na domácí nebo cizí výrobky jen z důvodu, že překračují hranici, a to i 

v případě, že nemá ochranářskou ani diskriminační povahu. O dávku s rovnocenným účinkem 

se jedná i v případě, kdy výrobek, na který je poplatek uvalen, nekonkuruje tuzemskému 

výrobku.
49

 

 

Judikát 24/68 Komise v. Itálie – Statistický poplatek 

Itálie vybírala od exportérů poplatek při přechodu zboží přes hranice za účelem financování 

shromažďování ekonomických statistických dat nutných k vytvoření modelu a charakteristiky 

italského trhu. Italská vláda argumentovala, že dávka mj. umožňuje importérovi lepší výchozí 

pozici v soutěži na italském trhu. Soud však akceptuje pouze takové situace, kdy stát vybírá 

dávky při přechodu zboží přes hranice v rámci obchodní transakce na základě smluvní 

svobody importéra/exportéra, tedy musí jít o kontrakt mezi státním orgánem a 
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importérem/exportérem, nikoliv o jednostranně uvalenou dávku státem při přechodu zboží 

přes hranice. Výše dávky má být proporcionální prospěchu importéra/exportéra.
50

 

 

Kromě zákazu cel a dávek s rovnocenným účinkem vyžaduje volný pohyb zboží i 

odstranění vnitřního diskriminačního zdanění a kvantitativních omezení dovozu a opatření 

s rovnocenným účinkem. V případě „Dassonville“ bylo opatření s rovnocenným účinkem 

kvantitativnímu omezení popsáno jako omezení ve formě obchodního pravidla, které je 

schopné klást překážku přímo nebo nepřímo, skutečně či potenciálně, vnitřnímu trhu 

Společenství. 

 

Judikát 8/74 Procureur du Roi v. Benoît a Gustave Dassonville 

Belgická legislativa vyžadovala od importérů whisky certifikát vydaný britskými úřady. 

Whisky byla nejprve dovezena ze Skotska do Francie, která tento certifikát nevyžadovala, a 

proto importér dovážející whisky z Francie nemohl belgickým úřadům žádnou dokumentaci 

předložit. SD konstatoval, že požadavek předložení dokladu osvědčujícího autentičnost 

představuje opatření s účinkem rovnocenným kvantitativnímu omezení, neboť jeho získání je 

pro dovozce, který daný výrobek nedováží ze státu původu, ale z jiného členského státu, kde 

byl také uveden na trh, mnohem obtížnější než pro dovozce dovážejícího výrobek přímo 

ze země původu. 

 

V této kauze však byla definice opatření s rovnocenným účinkem příliš široká a 

nemusela brát ohled na omezení volného pohybu zboží opodstatněná hlediskem veřejného 

zájmu v jednotlivých členských zemích EU. Uvedený nedostatek byl napraven v přelomové 

kauze „Cassis de Dijon“ a následujících, kdy Soud vymezil tzv. pravidla rozumu a 

kategorické požadavky. SD se řídí principem, že jakákoliv komodita vyrobená v souladu 

s právem země vývozce a tam také obchodovaná, musí být přijata i na území dovážejícího 

států. Podle pravidla rozumu nemusí být tento princip dodržen, pokud se jedná o ochranu 

určitých kategorických požadavků členských zemí, mezi které patří ochrana zdraví a života 

lidí a zvířat, ochrana národních kulturních zájmů a kulturních statků, ochrana průmyslového 

nebo obchodního tajemství, poctivost obchodních transakcí, veřejná mravnost, pořádek a 

bezpečnost a účinnost daňového dozoru. 
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Judikát 120/78 Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopoverwaltung für Branntwein – Cassis de 

Dijon 

Společnost REWE usilovala o právo dovážet do Německa francouzský likér „Cassis 

de Dijon“, který obsahuje 15 až 20 % alkoholu. To ji však nebylo dovoleno z důvodu, že 

Cassis de Dijon nesplňoval tehdejší uzákoněnou podmínku minimálního obsahu alkoholu 

32 %. Toto opatření Německo odůvodnilo zájmem na ochranu veřejného zdraví s poukazem 

na možnost potenciálního většího množství spotřeby nízkoalkoholických likéru z důvodu 

nižšího daňového zatížení. SD ve svém rozsudku uvedl, že překážky vyplývající z nesouladu 

mezi právními předpisy jednotlivých členských států týkajících se připouštění výrobků 

na tuzemský trh mohou být akceptovány do té míry, v jaké tyto omezující předpisy mohou být 

uznány za nezbytné pro ochranu veřejných zájmů daného členského státu. V tomto případě 

však jeho vyloučení nebylo nezbytně nutné a porušilo svobodu pohybu zboží
51

. 

 

Svoboda volného pohybu osob zajišťuje odstranění jakéhokoliv diskriminace 

na základě státní příslušnosti, zaručuje tedy stejné postavení, jaké mají osoby tuzemské, 

osobám (i jejich rodinným příslušníkům) z jiných členských států v možnostech změny místa 

jejich pobytu, a to i za účelem výkonu pracovní činnosti nebo podnikání, tedy umožňuje 

usadit se a pracovat jakož i podnikat na území kteréhokoli členského státu. Zejména 

v problematice usazování může dojít k rozporu mezi vnitrostátní daňovou legislativou a tímto 

ustanovením zejména ve vymezení daňového rezidenství v jednotlivých státech. 

 

Judikát C-279/93 Roland Schumacker v. Finanzamt Kӧln Altstadt 

Občan Belgie, Roland Schumacker, žil v Belgii ale zaměstnán byl v SRN. Příjmy z Německa 

byly jedinými příjmy, které měl. V Německu byl považován za daňového nerezidenta a 

nebylo mu umožněno rozdělit příjem i na manželku a provést roční zúčtování daně, čímž by 

výrazně klesla jeho daňová povinnost. Tuto daňovou výhodu nemohl uplatnit ani v Belgii, 

protože zde nedosahoval žádných příjmů. Rozsudek SD uvedl, že pokud poplatník obdrží 

ve státě, kde je nerezidentem, většinu svých příjmů, musí se s ním zacházet, jako by se 

jednalo o rezidenta
52

. 

 

V následující kauze naopak SD rozhodl, že se o diskriminaci nejedná. 
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Judikát C-403/03 Egon Schempp v. Finanzamt München 

Egon Schempp, rozvedený státní příslušník Německa, chtěl uplatnit jako daňový odpočet 

alimenty, které posílal své bývalé manželce do Rakouska. Podmínkou bylo doložit potvrzení, 

že přijaté alimenty byly zdaněny. Tady však nastal problém, jelikož podle rakouských zákonů 

se přijaté výživné nezdaňuje. Kdyby bývalá manželka zůstala žít v Německu, nárok 

na odpočet výživného by Schempp měl, změnou pobytu ženy o tuto možnost přišel. Jelikož 

jsou daným daňovým ustanovením dotčeny všechny osoby bez ohledu na státní příslušnost, 

rozhodl SD, že se o diskriminace nejedná. 

 

I v případě volného pohybu služeb, jehož cílem je zajistit právo nabízet a poskytovat 

služby z jednoho státu EU do druhého, aniž by muselo dojít k jakékoliv formě usazení mimo 

domovský stát, bude z daňového hlediska problematické určit, zda rozdílná pravidla 

pro zdaňování příjmů daňových rezidentů a nerezidentů nezakládají nepřípustnou 

diskriminaci.
53

 

 

Judikát C-55/98 Skatteministeriet v. Bent Vestergaard 

Dánský auditor se zúčastnil školení auditorů, které probíhalo v Řecku. Dánský správce daně 

mu náklady na školení odmítl uznat za daňově účinné. Došlo tak k porušení svobody 

poskytování služeb, neboť pokud by poplatník nakoupil tutéž službu v Dánsku, náklady na ni 

by daňově uznatelné byly. 

 

Pojem čtvrté svobody - volný pohyb kapitálu - vykládá článek 63 SFEU jako zákaz 

veškerých omezení pohybu kapitálu a plateb mezi členskými zeměmi a mezi členskými státy 

a třetími zeměmi. 

Volný pohyb kapitálů je tak zvláštním druhem komunitárního volného pohybu a stále 

se od ostatních liší. Zaprvé v tom, že se dotýká vztahů mezi dvěma či více členskými státy, 

ale nesmí být omezován ani v rámci vztahů mezi členskými a nečlenskými státy, zadruhé 

v tom, jaká ospravedlnění je pro jeho překážky možné použít. O složitosti této svobody, jejíž 

dosažení trvalo nejdéle a bylo nejnáročnější, pojednává např. níže uvedený rozsudek. 
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Judikát C-540/07 Evropská komise v. Itálie 

Evropská komise podala žalobu na Itálii kvůli ustanovení italského daňového zákona, které 

zatěžovalo dividendy vyplácené italskými společnostmi společnostem se sídlem v jiném 

členském státě EU nebo Evropského hospodářského prostoru vyšší daní, než dividendy 

vyplácené rezidentům Itálie. Italská vláda navíc argumentovala tím, že podle ustanovení 

o zápočtu daně ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, nejsou smlouvy ES a EHP 

porušovány. SD reagoval rozhodnutím, kdy rozdílný přístup ke zdanění rezidentů a 

nerezidentů sídlících v zemích EU či EHP představuje porušení svobody volného pohybu 

kapitálu. Jelikož se ale legislativa EU neaplikuje na vztah mezi státy EU a státy EHP, může 

Itálie zachovat odlišný přístup vůči příjemcům dividend ze států EHP
54

. 

 

 

3.2.3 Vybrané judikáty z oblasti nepřímých daní 

Judikatura v oblasti nepřímých daní, na rozdíl od judikatury vztahující se k daním 

přímým, neuplatňuje jako prostředek harmonizace tzv. negativní harmonizaci, ale rozsudky 

Soudního dvora přímo zajišťují výklad práva Evropské unie. Pro správnou aplikaci směrnic 

v praxi je nutné přihlížet i k jejich výkladům Soudním dvorem. 

 

Judikatura k problematice daně z přidané hodnoty 

Předmětem daně z přidané hodnoty je podle Směrnice o DPH pořízení zboží uvnitř 

Evropských společenství za úplatu, poskytnutí služby za úplatu a dovoz zboží. Základ daně 

z přidané hodnoty
55

 v případu „Glawe“ SD vyložil takto: 

 

Judikát C-38/93 H. J. Glawe Spiel und Unterhaltungsgeräte Aufstellungsgesellschaft GmbH 

& Co. KG v. Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst 

Společnost Glawe provozující hrací automaty vložila před zahájením provozu do výherních 

automatů určité množství mincí jako pohotovostní zásobu. Během provozní doby vhazovali 

hráči do automatů mince a v případě výhry obdrželi určitou finanční částku. Německý správce 

daně a společnost Glawe se přeli o to, zda jsou základem daně všechny mince vložené hráči 

nebo jen částka, kterou společnost z výherních automatů po ukončení provozní doby vybrala. 
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Soudní dvůr konstatoval, že v daném případě není základ daně tvořen veškerými vklady 

hráčů, ale sestává se jen z hodnoty mincí, kterou společnost Glawe obdržela, tj. z vkladů 

hráčů snížených o vyplacené výhry a o případný rozdíl v pohotovostní zásobě mincí 

v automatech
56

. 

 

I další judikát se věnuje otázce správního stanovení základu daně. 

 

Judikát C-161/06 Skoma-Lux v. Celní ředitelství Olomouc 

Firma Skoma-Lux použila při dovozu vína nižší sazbu spotřební daně, než byla nařízena 

ze strany EU. To mělo za následek nesprávné stanovení základu daně pro DPH. Správce daně 

udělil firmě Skoma-Lux pokutu, se kterou firma nesouhlasila a argumentovala tím, že nemůže 

být pokutována podle ustanovení, které není k dispozici v českém jazyce. ESD toto uznal i 

přesto, že firma disponuje jinými prostředky, jak si toto ustanovení obstarat, a řekl, že dokud 

není dané ustanovení zveřejněno ve Věstníku v úředním jazyce daného státu, nemůže se 

na jeho osoby vztahovat. 

 

Dodání zboží upravené článkem 14 a následujícími a poskytnutí služby upravené 

článkem 24 a následujícími Šesté směrnice musí být podle judikátů Soudního dvora 

podloženo právním vztahem a nesmí se jednat o nelegální obchod. 

 

Judikát C-16/93 R. J. Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden 

Hudebník Tolsma pocházející s Nizozemska předváděl své hudební umění veřejně na ulici. 

Procházející kolem mu dobrovolně dávali finanční dary. Správce daně po hudebníkovi 

vyžadoval registraci za plátce daně. Soudní dvůr uvedl, že k poskytnutí služby za úplatu, jenž 

je předmětem daně, dochází pouze za předpokladu existence právního vztahu mezi 

poskytovatelem služby a jejím příjemcem. V uvedeném případě se tudíž o poskytnutí služby, 

která by byla předmětem daně, nejedná. 

 

Další judikát může napomoci při hledání výkladu o plněních hlavních a plněních 

vedlejších a za jakých podmínek plnění vedlejší bude podléhat stejnému režimu jako plnění 

hlavní. 
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C-572/07 RLRE Tellmer Property s.r.o. v. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem 

Firma Tellmer je vlastníkem domů s nájemními byty. Vedle nájemného požadovala od svých 

nájemců samostatně účtovanou úhradu za úklid společných prostor, kterou nechávala 

provádět prostřednictvím svých domovníků a kterou stejně jako nájemné osvobodila od DPH. 

Finanční úřad v Litvínově došel k závěru, že postupovala špatně a rozhodl se firmě Tellmer 

doměřit DPH za květen 2006 ve výši 115 911 Kč. S jeho stanoviskem souhlasilo i Finanční 

ředitelství v Litvínově. Nicméně, tato kauza se dostala až Soudnímu dvoru EU, kdy mu FŘ 

položilo předběžnou otázku, zda je možné považovat nájem bytu (popřípadě nebytového 

prostoru) na straně jedné a s ním související úklid společných prostor na straně druhé 

za samostatná, od sebe navzájem oddělitelná zdanitelná plnění. Dle názoru ESD nespadají 

služby spočívající v úklidu společných prostor nemovitosti nutně pod pojem „nájem“ a 

uzavřel toto tak, že bude-li nájem v praxi osvobozen od DPH, není možno automaticky 

uplatnit toto osvobození také na související služby poskytované pronajímatelem nájemcům 

(např. úklidové služby či ostraha). V daném případě a za daných podmínek je třeba úklid 

společných nebytových prostor a nájem bytů považovat za samostatná a navzájem oddělitelná 

plnění, která mají odlišný režim DPH. 

 

Následující judikát představuje přímý výklad směrnice zdůrazňující charakter pojmu 

ekonomická činnost. 

 

Judikát C-456/07 Karol Mihal v. Daňový úrad Košice V 

Jedná se o případ slovenského soudního exekutora, který svou činnost vykonával jako 

svobodné povolání, ale pro veřejnoprávní subjekt. Na základě skutečnosti, že veřejnoprávní 

subjekt není považován za osobu povinnou k dani (v souvislosti s činnostmi, při kterých 

vystupuje jako orgán veřejné správy), se exekutor rozhodl, že by jeho činnost měla být o DPH 

osvobozena. Výrok SD však zněl takto: Činnost vykonávaná jednotlivcem, jakou je činnost 

soudního exekutora, není osvobozená od daně z přidané hodnoty z toho pouhého důvodu, že 

se skládá z uskutečňování úkonů, patřících do pravomoci orgánů veřejné moci. To rovněž 

platí za předpokladu, že soudní exekutor takové úkony při výkonu své funkce uskutečňuje, 

avšak nevykonává svou činnost v postavení orgánu řídícího se veřejným právem, protože není 

součástí organizace veřejné správy, ale ve formě nezávislé hospodářské činnosti, 

uskutečňované v rámci svobodného povolání
57

. 
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Podle Soudního dvora jsou transakce ekonomickými činnostmi, pokud byly skutečně 

realizovány, a to bez ohledu na jejich účel (jak vyplývá z následujícího judikátu), a proto 

nemůže být nárok na odpočet DPH odepřen z důvodu nevědomého zapojení do kolotočového 

podvodu. 

 

Judikát C-354/03, C-353/03, C-484/03 Optigen Ltd, Fulcum Electronics Ltd a bond House 

Systems Ltd v. Commissioners of Customs & Excise 

Britské společnosti se staly součástí řetězce obchodníků nakupujících a prodávajících 

počítačové součástky, kdy některý článek spáchal daňový únik, o němž ostatní obchodníci 

nevěděli. Správce daně konstatoval, že cílem byl daňový podvod, a proto by tyto transakce 

neměly být považovány za ekonomickou činnost. Soudní dvůr však prohlásil, že pojem 

ekonomická činnost má zcela objektivní charakter a každá činnost musí být posuzována jako 

taková bez ohledu na její účel či výsledky
58

. 

 

Toto své stanovisko SD potvrdil v podobném rozsudku ke spojeným případům          

C-439/06 (Kittel) a C-440/04 (Recolta) a navíc ho rozšířil. Uvedl, že pokud je s přihlédnutím 

k objektivním skutečnostem prokázáno, že dodání je uskutečněno pro osobu povinnou k dani, 

která věděla nebo měla vědět, že se svým nákupem účastní plnění, které je součástí podvodu 

na dani z přidané hodnoty, je věcí vnitrostátního soudu odmítnout takové osobě povinné 

k  dani přiznat nárok na odpočet. 

 

Judikatura ke spotřebním daním 

Spotřební daně stejně jako daň z přidané hodnoty výrazně ovlivňují hospodářskou 

soutěž a pilíře jednotného vnitřního trhu. Je kladen důraz na takovou výši spotřebních daní, 

aby nedocházelo k znevýhodňování výrobků dovážených oproti výrobkům domácím, o čemž 

pojednává i rozsudek Soudního dvora ve věci Komise v. Spojené království. 

 

Judikát 170/78 Komise v. Spojené království  

Komise podala žalobu na Spojené království z toho důvodu, že zatímco galon piva byl zdaněn 

sazbou 0,6 liber, slabší neperlivé víno sazbou 3,25 liber na galon vína. Podle Komise šlo 

o aplikaci vnitřního zdanění, které mělo za následek diskriminaci produktu z jiného členského 

státu. Aby však toto porušení nastalo, muselo být prokázáno, že se jedná o výrobky, které 
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spolu navzájem soutěží, že i přes rozdíly mezi oběma nápoji, bylo víno více daňově zatíženo, 

než pivo a že rozdíl mezi daňovým zatížením dovolil ochranu domácího produktu. Soudní 

dvůr po dlouhém projednávání soutěžní vztah mezi těmito výrobky našel. Šlo totiž o slabší 

vína s alkoholickým obsahem okolo devíti procent, tedy nejpopulárnější a nejlevnější vína, 

která byla opravdu v soutěži s pivem. Diskriminaci vůči domácímu výrobku spatřoval v tom, 

že vysoké daňové zatížení udělalo z levného vína, víno luxusní, které tak nemohlo 

pro spotřebitele představovat alternativu piva. 

 

V dalším případě Soudní dvůr přesně konkretizoval ustanovení Směrnice 92/83/EHS  

upravující spotřebu lihu a alkoholických nápojů. 

 

Judikát C-63/06 UAB Profisa v. Muitinés departementas prie Lietuvos Respublikos finansu 

ministerijos 

Litevský správce daně odmítl osvobodit od spotřební daně likér, který společnost Profisa 

do Litvy dovážela prostřednictvím čokoládových bonbonů, které tento likér obsahovaly. 

Soudní dvůr, jemuž byla položena předběžná otázka, rozhodl, že ustanovení Směrnice 

92/83/EHS bude vykládáno takto: Členské státy mají povinnost osvobodit od harmonizované 

spotřební daně líh dovezený na celní území EU a obsažený v čokoládových produktech 

určených k přímé spotřebě za podmínky, že obsah alkoholu v těchto výrobcích nepřesahuje 

8,5 litru na 100 kg výrobku
59

. 

 

 

3.3 Dílčí závěr 

Soudní dvůr představuje významný subjekt Evropské unie. Zajišťuje dodržování práva 

při výkladu a provádění jednotlivých ustanovení unijního práva v duchu evropské integrace. 

Dbá na jednotnost výkladu a kontroluje aplikaci práva ve všech členských zemích. 

Jeho judikatura je specifickým nástrojem sbližování daňových systémů a zacelování 

mezer jednotlivých pramenů práva Evropských společenství. I přesto, že jsou rozsudky 

určeny do národních legislativ států účastníků daných řízení a že neexistuje výslovné 

stanovení závaznosti rozsudků při budoucím rozhodování ostatních soudů, působí silou své 

přesvědčivosti. Zvyšují tak právní jistotu a podporují oprávněné očekávání, vycházející 

z předchozích pravidel. 
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V oblasti nepřímých daní je možné nalézt velmi bohatou judikaturu, která má 

bezpochyby nezastupitelný význam pro pozitivní harmonizaci předpisů členských zemí. Vliv 

na daňová ustanovení týkající se přímých daní také není zanedbatelný, naopak se stále 

zvyšuje a tento trend se očekává i do budoucna. 
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4. VÝZNAM JUDIKÁTŮ ESD V OBLASTI DPH 

Poslední kapitola je zaměřená na analýzu judikatury jedné oblasti daně z přidané 

hodnoty. Jedná se o problematiku správné interpretace pojmu osoba povinná k dani a pojmu 

ekonomická činnost, jenž je klíčovým pojmem pro vymezení osob povinných k dani. 

Součástí této kapitoly je v první řadě přiblížení těchto dvou pojmů formou jejich 

srovnání dle Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále 

jen „Směrnice o DPH“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „Zákon 

o DPH“), a to ve znění k 1. lednu 2013. 

Poté následuje analýza vybraných judikátů, které byly v rámci sledované problematiky 

vydány, dle těchto kritérií: účastníci, původ, trvání a předmět sporu a rozsudek Soudního 

dvora EU. 

 

 

4.1 Ekonomická činnosti a osoba povinná k dani 

Články 9 – 13 Směrnice o DPH se věnují výkladu obou těchto pojmů. Z pohledu 

zákona o DPH je stěžejním ustanovení §5 nesoucí nadpis Osoby povinné k dani, relevantní 

jsou však také další ustanovení zákona. Jak je zřetelné z výkladu dle Zákona o DPH, 

ve stanovení definic některých institutů je státům ponechána volnost. 

 

4.1.1 Osoba povinná k dani 

Směrnice o DPH 

 

Zákon o DPH 

Článek 9 odst. 1 § 5 odst. 1 

Osobou povinnou k dani se rozumí jakákoliv 

osoba, která na jakémkoli místě vykonává 

samostatně ekonomickou činnost, a to 

bez ohledu na účel nebo výsledky této 

činnosti. 

Osoba povinná k dani je fyzická nebo 

právnická osoba, která samostatně 

uskutečňuje ekonomické činnosti (až 

na výjimky stanovené v § 5a). 

 

Osobou povinnou k dani je i právnická 

osoba, která nebyla založena nebo zřízena 

za účelem podnikání, pokud ekonomické 

činnosti uskutečňuje. 
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Článek 9 odst. 2 § 19 odst. 5 

Za osobu povinnou k dani se také považuje 

každá osoba, která příležitostně dodá nový 

dopravní prostředek, jenž je odeslán nebo 

přepraven pořizovateli prodejcem nebo 

samotným pořizovatelem nebo na účet 

prodejce nebo pořizovatele mimo území 

daného členského státu, avšak na území 

Společenství. 

 

Osoba, která není plátcem, a příležitostně 

dodá nový dopravní prostředek, který je 

přemístěn do jiného členského státu, se 

považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok 

na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí 

nového dopravního prostředku… 

Článek 11 § 5a 

Za jedinou osobu povinnou k dani může 

členský stát považovat osoby, které jsou 

na území tohoto členského státu usazeny a 

které jsou sice právně nezávislé, avšak 

navzájem jsou úzce propojeny finančními, 

hospodářskými a organizačními vazbami. 

Za samostatnou osobu povinnou k dani se 

považuje skupina. 

 

Skupinou se rozumí skupina spojených osob 

se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, 

která je registrovaná k dani. Pokud mají 

členové skupiny sídlo nebo provozovnu 

mimo tuzemsko, nejsou jejich části součástí 

skupiny. 

 

Každá osoba může být členem pouze jedné 

skupiny a člen skupiny nesmí být zároveň 

účastníkem sdružení na základě smlouvy o 

sdružení nebo jiné obdobné smlouvy. 

Spojenými osobami se rozumí kapitálově 

spojené osoby nebo jinak spojené osoby. 

 

Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, 

z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo 

podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 

druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo 

nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo 
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hlasovacích právech více osob, a přitom 

tento podíl představuje alespoň 40 % 

základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích 

práv těchto osob. 

 

Jinak spojenými osobami jsou osoby, 

na jejichž vedení se podílí alespoň jedna 

shodná osoba. 

 

Článek 12 odst. 1 § 56 

Za osobu povinnou k dani mohou členské 

státy považovat každého, kdo příležitostně 

uskuteční plnění spočívající v některé 

z činností uvedených v čl. 9 odst. 1, zejména 

pak jedná-li se o dodání budovy nebo její 

části před jejím prvním obydlením a 

pozemku k ní přiléhajícího, a o dodání 

stavebního pozemku. 

 

Budovou se rozumí jakákoliv stavba pevně 

spojená se zemí. 

 

Členské státy mohou stanovit pravidla 

na přestavbu budov a mohou vymezit pojem 

pozemek k ní přiléhající. 

 

Členské státy mohou uplatnit jiná kritéria než 

první obydlení, jako například dobu 

uplynulou ode dne dokončení budovy do dne 

prvního dodání nebo dobu uplynulou ode dne 

prvního obydlení do dne následujícího 

dodání, pokud tyto doby nepřekračují 

v prvním případě dobu pěti let a v druhém 

Po uplynutí 5 let od vydání prvního 

kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy 

bylo započato první užívání stavby, a to 

k tomu dni, který nastane dříve, je převod 

staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen 

od daně.  

 

Převod pozemků je osvobozen od daně, 

s výjimkou převodu stavebních pozemků. 

Stavebním pozemkem se rozumí nezastavěný 

pozemek, na kterém může být podle 

stavebního povolení nebo udělení souhlasu 

s provedením ohlášené stavby provedena 

stavba spojená se zemí pevným základem. 

Nezastavěným pozemkem se rozumí 

pozemek, na kterém není stavba jako věc. 
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dobu dvou let. 

 

Stavebním pozemkem se rozumí jakýkoliv 

neupravený nebo upravený pozemek, který 

jako stavební pozemek vymezují členské 

státy. 

 

Článek 13 §5 odst. 3 

Státy, kraje a obce a jiné veřejnoprávní 

subjekty se za osoby povinné k dani 

nepovažují v souvislosti s činnostmi nebo 

plněními, při nichž vystupují jako orgány 

veřejné moci, a to i tehdy, vybírají-li 

v souvislosti s těmito činnostmi nebo 

plněními poplatky, příspěvky či platby. 

 

 

 

 

Uskutečňují-li takové činnosti nebo plnění, 

považují se za osoby povinné k dani 

v souvislosti s těmito činnostmi či plněními, 

pokud by zacházení s nimi jako s osobami 

nepovinnými k dani vedlo k výraznému 

narušení hospodářské soutěže. 

 

 

Pokud veřejnoprávní osoby uskutečňují 

činnosti uvedené v příloze I a nejsou-li tyto 

činnosti uskutečňovány v zanedbatelné míře, 

považují se vždy za osoby povinné k dani. 

Stát, kraje, obce, organizační složky státu, 

krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní 

město Praha a jeho městské části a právnické 

osoby založené nebo zřízené zvláštním 

právním předpisem nebo na základě 

zvláštního právního předpisu se při výkonu 

působností v oblasti veřejné správy 

nepovažují za osoby povinné k dani, a to i 

v případě, kdy za výkon těchto působností 

vybírají úplatu. 

 

Pokud však uskutečňováním některých 

z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí 

příslušného orgánu k výraznému narušení 

hospodářské soutěže, považuje se, pokud jde 

o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to 

ode dne nabytí právní moci vydaného 

rozhodnutí.  

 

Osoba podle věty první se však vždy 

považuje za osobu povinnou k dani, pokud 

uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 1 

Zákona o DPH (viz Příloha č. 2 této práce). 

 

Za samostatnou osobu povinnou k dani se 
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považuje organizační složka státu, která je 

účetní jednotkou, a v hlavním městě Praze 

jak hlavní město Praha, tak i každá jeho 

městská část. 

 

Směrnice o DPH nerozlišuje osoby povinné k dani podle toho, zda jsou osobou 

fyzickou nebo právnickou, ale jen podle činností, které vykonávají. Aby byl Zákon o DPH 

v souladu s evropskými předpisy, rozumí se osobou povinnou k dani pro jeho účely jak 

fyzická, tak právnická osoba samostatně uskutečňující ekonomickou činnost. Podmínka 

samostatnosti při výkonu ekonomické činnosti má výjimku, jedná-li se o skupinu podle 

§ 5a Zákona o DPH. Z pohledu Zákona o DPH jde prakticky o okruh osob, které již jsou 

plátci daně nebo osoby, které se jimi mohou stát ať už povinně či dobrovolně.  

Podle této definice také není rozhodující, zda se jedná o osobu, která má své sídlo, 

místo podnikání, místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje, v tuzemsku, v jiném 

členském státě či ve třetí zemi. 

Především právnických osob se týká poslední část definice „…a to bez ohledu na účel 

nebo výsledky této činnosti.“ Není důležité, byla-li právnická osoba založena nebo zřízena 

za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost, je osobou povinnou k dani. 

U neziskových organizací tak nezáleží na předmětu jejich hlavní a vedlejší činnosti.
60

 

 

 

4.1.2 Ekonomická činnost 

Směrnice o DPH 

 

Zákon o DPH 

Článek 9 odst. 1 § 5 odst. 2 

Ekonomickou činností se rozumí veškerá 

činnost výrobců, obchodníků a osob 

poskytujících služby, včetně těžební činnosti, 

zemědělské výroby a výkonu svobodných a 

jiných obdobných povolání. Za ekonomickou 

činnost se považuje zejména využívání 

hmotného nebo nehmotného majetku 

Ekonomickou činností se rozumí soustavná 

činnost výrobců, obchodníků a osob 

poskytujících služby, včetně důlní činnosti a 

zemědělské výroby a soustavné činnosti 

vykonávané podle zvláštních právních 

předpisů, zejména nezávislé činnosti 

vědecké, literární, umělecké, vychovatelské 
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za účelem získávání pravidelného příjmu 

z něj. 

 

nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti 

lékařů, právníků, inženýrů, architektů, 

dentistů a účetních znalců. 

 

Za ekonomickou činnost se také považuje 

využití hmotného a nehmotného majetku 

za účelem získání příjmů, pokud je tento 

majetek využíván soustavně. 

 

Článek 10 § 5 odst. 2 

Podmínka, aby byla ekonomická činnost 

vykonávána samostatně (jak je uvedeno v čl. 

9 odst. 1), vylučuje ze systému DPH 

zaměstnance a další osoby, vázané 

k zaměstnavateli pracovní smlouvou nebo 

jiným právním svazkem, který zakládá vztah 

zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti 

pracovních podmínek a odměňování 

zaměstnance a odpovědnosti zaměstnavatele. 

Samostatně uskutečňovanou ekonomickou 

činností není činnost zaměstnanců nebo 

jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se 

zaměstnavatelem, na základě níž vznikne 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

pracovněprávní vztah, případně činnosti 

osob, které jsou zdaňovány jako příjmy 

ze závislé činnosti nebo jako příjmy 

za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována 

zvláštní sazba daně podle zákona o daních 

z příjmů. 

 

Z uvedeného ve zkratce vyplývá, že ekonomickou činností je dodání zboží, poskytnutí 

služeb a využívání hmotného a nehmotného majetku za účelem dosažení příjmů. Předmětem 

DPH nemůže být činnost vykonávaná bezúplatně. 

Dále je třeba věnovat pozornost výrazu „soustavná“ v definici ekonomické činnosti. 

Ekonomická činnost tedy není činností nahodilou či provozovanou příležitostně, ale 

paradoxně může jít o činnost vykonávanou třeba jen několik měsíců v roce. Jako příklad lze 

uvést provozování letních koupališť, zimních areálů, prodej vánočních stromků nebo prodej 

zmrzliny. 

Využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmu, konkrétně převod 

a nájem staveb, bytů, nebytových prostor a pozemků, se také považuje za ekonomickou 

činnost, kdy však musí být splněna podmínka soustavnosti využívání tohoto majetku. V této 

souvislosti je třeba zdůraznit, že příjmy z takového převodu a nájmu se do obratu rozhodného 
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pro registraci plátce daně zahrnují, přestože se jedná o plnění, na která se vztahuje osvobození 

od daně. 

Naopak, ekonomickou činností není činnost vykonávaná na základě smlouvy, z níž je 

patrná existence pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jde totiž 

o činnost vykonávanou jménem a na zodpovědnost zaměstnavatele, a tudíž není splněna 

definice ekonomické činnosti. Totéž platí pro příjmy, z nichž je uplatňována zvláštní sazba 

daně dle ZDP, kdy se jedná o příjmy autorů, za které ZDP považuje příspěvky do novin, 

časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky a jejichž úhrn 

od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč. 

 

4.2 Analýza judikátů řešících výklad pojmu ekonomická činnost a osoby 

povinné k dani 

Mohlo by se zdát, že tato problematika je Směrnicí o DPH vymezena jasně, avšak 

opak je pravdou. V praxi nastává nesčetně sporných případů. Jen v oblasti daně z přidané 

hodnoty bylo k 31. 12. 2012 vydáno 517 rozsudků Soudního dvora. Z tohoto čísla celkem 

61 rozsudků se zabývalo výkladem pojmu ekonomická činnost a osoby povinné k dani. 

Následující tabulka č. 4.1 - Rozdělení četností
61

 představuje přehled vyřešených případů 

od vstupu ČR do EU až k 31. 12. 2012. 

 

Tab. č. 4.1 – Rozdělení četností 

Vyřešené případy SDEU týkající se pojmu  

"ekonomická činnost" a "osoby povinné k dani" 

Rok vynesení rozsudku 
Četnosti 

absolutní relativní 

2004 1 3,23% 

2005 3 9,68% 

2006 3 9,68% 

2007 6 19,35% 

2008 4 12,90% 

2009 2 6,45% 

2010 4 12,90% 

2011 5 16,13% 

2012 3 9,68% 

Judikatura celkem 31 100,00% 
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4.2.1 Ekonomická činnost a osoby povinné k dani 

Věc C-268/83 

Účastníci sporu: 
D.A. Rompelman a E.A. Rompelman-Van Deelen v. 

Minister van Financiën 

Původ sporu: Nizozemsko 

Předběžná otázka podána dne: 7. prosinec 1983 

Datum vydání rozsudku: 14. únor 1985 

 

Předmět sporu: Rompelmanovi postupně pořizovali nemovitost, kterou chtěli 

následně pronajímat. U pronájmu uplatňovali DPH na výstupu, a proto při pořizování 

nemovitosti průběžně uplatňovali nárok na odpočet daně. Správce daně tento postup však 

odmítl, jelikož nemovitost nebyla dosud dokončena a využívána k dosažení příjmů, tudíž 

nebyla neuskutečňována ekonomická činnost. K Soudnímu dvoru podal správce daně tuto 

předběžnou otázku: 

Může být za ekonomickou činnost považováno nabytí práva, které v budoucnu zakládá 

převod vlastnického práva k nemovitosti, přičemž dotyčná nemovitost je ve výstavbě a 

v budoucnu bude sloužit k pronájmu? 

Soudní dvůr uvedl, že pod pojmem ekonomická činnost dle směrnice se rozumí i dílčí 

úkony, ke kterým se řadí i přípravné činnosti zahrnující i nákup nemovitého majetku. Aby 

byla zaručena neutralita společného systému DPH, platí, že za ekonomickou činnost musí být 

považovány i první investiční výdaje na zahájení podnikání. Odpověď tedy zní, že subjekt, 

který uskutečňuje výdaje potřebné k budoucímu využívání nemovitého majetku, musí být 

považován za osobu povinnou k dani. 

Rozsudek: Ekonomická činnost se může sestávat z několika postupných transakcí. 

Přípravné úkony, jako je i pořízení majetku, jsou považovány za ekonomickou činnost. 

A proto, vynaloží-li osoba výdaje na majetek, který hodlá v budoucnu pronajímat, je osobou 

povinnou k dani. 

 

Tato i situace následující je ilustrovány na příkladech. Pro zjednodušení a čisté 

znázornění dané situace je počítáno s 20% sazbou DPH a upouští se od v dnešní době 

platných ustanovení Zákona o DPH. 
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Příklad č. 1:  

Mějme podnikatele P1, plátce DPH, který se do budoucna rozhodl pronajímat byty a 

nebytové prostory umístěné v budově, která je stále ve výstavbě. U budoucího nájmu bude 

uplatňovat DPH, tudíž si DPH nárokuje už nyní ze záloh na koupi této nemovitosti v daňovém 

přiznání. Celková cena nemovitosti byla stanovena na 7 524 000 Kč, základem daně je 

6 270 000 Kč a DPH (20 %) z této hodnoty činí 1 254 000 Kč. Společně se smlouvou obdržel 

podnikatel P1 i níže uvedený splátkový kalendář, kdy se se stavební firmou dohodl na dvou 

pololetních splátkách po dobu čtyř roků. 

 

DUZP ZD v Kč DPH 20 % v Kč Cena celkem v Kč 

1. 2. XXX1 3 500 000,00    700 000,00    4 200 000,00    

1. 8. XXX1 420 000,00    84 000,00    504 000,00    

1. 2. XXX2 420 000,00    84 000,00    504 000,00    

1. 8. XXX2 420 000,00    84 000,00    504 000,00    

1. 2. XXX3 420 000,00    84 000,00    504 000,00    

1. 8. XXX3 420 000,00    84 000,00    504 000,00    

1. 2. XXX4 420 000,00    84 000,00    504 000,00    

1. 8. XXX4 250 000,00    50 000,00    300 000,00    

CELKEM 6 270 000,00    1 254 000,00    7 524 000,00    

 

Již z první splátky správce daně odmítl uznat nárok na vrácení daně s tím, že 

nemovitost není dosud využívána k dosažení P – není pronajímána – a tudíž se nejedná 

o ekonomickou činnost. Podle tohoto stanoviska by podnikatel P1 až do zahájení pronájmu 

neměl nárok účtovat o dani na vstupu jak ze záloh na koupi nemovitosti, tak z případných 

faktur na dovybavení bytů (nábytek apod.). Podnikatel P1 by zaplatil minimálně celkovou 

kupní cenu 7 320 000 Kč a DPH na vstupu 1 220 244 Kč by „neušetřil“. Avšak Soudní dvůr 

svým rozsudek, že za ekonomickou činnost je třeba považovat i první investiční výdaje 

potřebné k jejímu zahájení, rozhodl v jeho prospěch. Správce daně tak podnikateli P1 uznal 

nárok na vrácení celkové výše DPH. 
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Věc C-32/03 

Účastníci sporu: I/S Fini H proti Skatteministeriet 

Původ sporu: Dánsko 

Předběžná otázka podána dne: 22. leden 2003 

Datum vydání rozsudku: 3. březen 2005 

 

Předmět sporu: Fini H je komanditní společnost, jejímž předmětem činnosti bylo 

poskytování stravovacích služeb. Pro výkon této činnosti si od května 1988 pronajala 

nebytové prostory. Nájemní smlouva uzavřená na dobu deseti let mohla být platně 

vypovězena nebo od ní odstoupeno až s účinností k 30. září 1998. Koncem roku 1993 Fini H 

ukončila poskytování stravovacích služeb a prostory od té doby zůstaly nevyužity, avšak 

pronajímatel odmítl předčasně ukončit nájemní smlouvu, neboť tato možnost nebyla 

ve smlouvě sjednána. Fini H musela do konce smluvního období platit dohodnuté částky 

za nájem, zůstala zapsána v rejstříku DPH, a dále uplatňovala nárok na odpočet daní, které 

odvedla na vstupu z výdajů spojených s nájmem, tedy z nájemného samotného, jakož i 

z nákladů na vytápění, elektřinu a telefon. Jelikož již neměla žádná plnění na výstupu, jednalo 

se tak o čisté platby ve prospěch Fini H. Správce daně byl přesvědčen, že Fini již 

neuskutečňovalo ekonomické činnosti a nebylo osobou povinnou k dani, takže nárok 

na odpočet nemělo. Požadoval vrácení částek vyplacených Fini H formou „záporné DPH“ 

od října 1993 do března 1998, dále zamítla vyplacení dosud neposkytnuté částky DPH 

za období od 1. dubna 1998 do 30 září 1988. Podle správce daně Fini H od třetího čtvrtletí 

roku 1993 nevykovávala žádnou činnost podléhající DPH. Toto stanovisko bylo potvrzeno i 

tamním nejvyšším správním orgánem pro daňové záležitosti. Fini H proti tomuto rozhodnutí 

podala žalobu k Vestre Landsret, který tuto žalobu zamítl rozsudkem ze dne 29. srpna 2001. 

Soud měl za to, že nárok na odpočet daně na vstupu předpokládá, že zdanitelné výdaje 

souvisejí se samostatnou hospodářskou činností a že výdaje na nájem a náklady vzniklé 

po ukončení poskytování stravovacích služeb Fini H, nemohou být považovány za provozní 

výdaje spojené se samostatnou činností ve smyslu zákona o DPH. Fini H se opět odvolala, 

a to k Højesteret. Za daných okolností se Højesteret rozhodl přerušit řízení a položil 

Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: 

1. Může být osoba považována za osobu vykonávající samostatnou hospodářskou činnost 

za situace, kdy dotčená osoba původně uzavřela nájemní smlouvu v rámci samostatně 
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hospodářské činnosti, nyní ukončené, pokud nájemní smlouva pokračuje po určitou 

dobu z důvodu ustanovení o nemožnosti výpovědi a aniž by po skutečném ukončení 

činnosti byla uskutečňována zdanitelná plnění založená na nájmu za účelem získávání 

pravidelného příjmu? 

2. Je odpověď na první otázku odlišná, jestliže se dotčená osoba ve zbývající době, 

ve které nemůže nájem vypovědět, aktivně snaží využívat komerčního nájmu 

k uskutečňování zdanitelných plnění za účelem získávání pravidelného příjmu, nebo 

najít osobu, která by nájem převzala? Má délka období nevypovězení smlouvy nebo 

zbývající část tohoto období v této souvislosti význam? 

Rozsudek: ESD v rozsudku k tomuto případu připomenul výklad z případu C-268/83, 

že ekonomická činnost nemusí sestávat z jednoho úkonu, ale z několika postupných činností. 

Součástí uskutečňování ekonomické činnosti jsou i výdaje vynaložené v souvislosti 

s ukončováním ekonomické činnosti, proto i platby nájemného, které platilo Fini v období 

po ukončení své restaurační činnosti, musí být považovány za součást ekonomické činnosti. 

Osoba, která přestala vykonávat obchodní činnost, ale pokračuje v placení nájmu a poplatků 

spojených s prostory sloužícími k této činnosti, neboť nájemní smlouva obsahuje ustanovení 

o nemožnosti výpovědi, je považována za osobou povinnou k dani ve smyslu tohoto článku, 

a může v důsledku toho odečítat DPH z částek takto uhrazených, pokud existuje přímý 

a bezprostřední vztah mezi provedenými platbami a obchodní činností a je prokázána 

neexistence podvodného úmyslu nebo zneužití (např. v tom smyslu, že by zařízení 

ve skutečnosti využívali členové společnosti pro osobní potřebu). 

 

Příklad č. 2: 

Společnost S1 provozovala restauraci v pronajatých prostorách od května 1988. 

Nájemní smlouva uzavřená na 10 let, mohla být platně vypovězena nebo od ní odstoupeno 

k 30. září 1998. V říjnu 2003 společnosti S1 ukončila poskytování stravovacích služeb, ale 

jelikož nebylo možné od smlouvy odstoupit dříve, musela do konce smluvního období platit 

dohodnuté částky i přesto, že dotyčné prostory zůstaly nevyužity. Z plateb nájemného a stejně 

tak z plateb za ostatní související výdaje (telefon, elektřina, vytápění) uplatňovala DPH 

na vstupu. Protože už nevykazovala žádné protiplnění, šlo čistě o platby ve prospěch 

společnosti S1. Správce daně následně požadoval vrácení částek vyplacených ve prospěch 

společnosti od října 1993 do září 1998. 
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Měsíční nájemné činilo celkem 99 600 Kč (ZD = 83 000 Kč, DPH = 16 600 Kč). 

Související výdaje měsíčně představovaly částku 46 080 Kč (ZD = 38 400 Kč, DPH = 

7 680 Kč). Celková měsíční DPH na vstupu = 16 600 + 7 680 =  24 280 Kč. 

 

Rok Počet měsíců 
DPH na vstupu 

v Kč 

1993 3 72 840,00    

1994 12 291 360,00    

1995 12 291 360,00    

1996 12 291 360,00    

1997 12 291 360,00    

1998 10 242 800,00    

Celkem 61 1 481 080,00    

 

Částka, o kterou se správce daně se společností S1 přel a kterou požadoval vrátit, 

činila 1 481 080 Kč. Z výše uvedeného rozsudku však vyplývá, že situace, kdy společnost 

nemůže odstoupit od nájemní smlouvy a musí dál platit sjednané nájemné za prostory, které 

už ke své obchodní činnosti nevyužívá, z důvodu nemožnosti odstoupit od smlouvy 

ve smlouvě sjednané, se považuje za součást ekonomické činnosti. Společnost tedy 

postupovala oprávněně a správce daně nemůže požadovat vrácení vyplacených částek. 

 

Věc C-263/11 

Účastníci sporu: Ainārs Rēdlihs proti Valsts ieņēmumu dienests 

Původ sporu: Lotyšsko 

Předběžná otázka podána dne: 13. květen 2011 

Datum vydání rozsudku: 19. červenec 2012 

 

Předmět sporu: Valsts ieņēmumu dienests (lotyšská daňová správa, dále jen „VID“) 

během daňové kontroly zjistila, že A. Rēdlihs se nezapsal do registru osob povinných k DPH 

a ani neoznámil žádnou ekonomickou činnost i přesto, že uskutečnil 12 dodávek dřeva 

z vlastního lesa v dubnu 2005 a 25 dodávek v období od května 2005 do prosince 2006. Panu 

A. Rēdlihsovi byla 21. června 2007 uložena pokuta ve výši 11 363,20 LVL (kurz 

z 21. 6. 2007 činil 41,087Kč/1 LVL, částka pokuty byla 466 879,80 Kč), což představovalo 

hodnotu DPH z jím dodaného dříví. A. Rēdlihs proti tomuto rozhodnutí podal žalobu na 
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neplatnost a své konání podpořil vysvětlením, že dané dodávky nelze považovat za 

ekonomickou činnost, protože nebyly soustavné ani nebyly uskutečňovány samostatně. 

Nebyly uskutečňovány za účelem zisku, ale za účelem kompenzace škod v jeho lese 

způsobených bouří, což představuje případ vyšší moci. Dále uvedl, že dotčený les nabyl pro 

uspokojování osobních potřeb, a proto prodej dřeva nepodléhá DPH. Jeho žaloba byla nejprve 

zamítnuta okresním správním soudem, poté i krajským správním soudem. Soudy měly za to, 

že dodávky dřeva byly uskutečněny v rámci ekonomické činnosti a tvrzení, že dřevo bylo 

prodáno za účelem kompenzace následků způsobených bouří, je irelevantní. A. Rēdlihs podal 

proti rozsudku kasační opravný prostředek k Administratīvā apgabaltiesa, načež bylo jednání 

přerušeno a Soudnímu dvoru byly položeny tyto předběžné otázky: 

1. Je fyzická osoba, která nabyla majetek (les) k uspokojování osobních potřeb a která 

dodává zboží za účelem kompenzace následků způsobených vyšší mocí (např. bouří), 

osobou povinnou k dani, která je povinna odvádět DPH? Jinak řečeno, představuje 

takové dodání zboží ekonomickou činnost? 

2. Je pravidlo, které umožňuje za neprovedení zápisu do registru osob povinných k dani 

uložit pokutu ve výši daně obvykle splatné na základě hodnoty dodaného zboží, 

přestože dotyčná osoba nemusela odvádět daň, i kdyby se do uvedeného registru 

zapsala, v souladu se zásadou proporcionality? 

Soudní dvůr připomenul znění definice pojmu „osoba povinná k dani“, kterou se 

rozumí jakákoliv osoba, která na jakémkoli místě provádí samostatně ekonomickou činnost, 

a to bez ohledu na účel nebo výsledky. Dále uvedl podmínku, která vylučuje, že je činnost 

prováděna samostatně, což je případ zaměstnanců. Jelikož tomu tak v projednávaném řízení 

není, dotčené dodávky byly uskutečněny jménem a na účet žalobce. Soudní dvůr navíc uvedl, 

že na rozdíl od toho, co tvrdil žalobce před vnitrostátními soudy, kterým byl spor předložen, 

skutečnost, že dotčené dodávky byly uskutečněny za účelem zmírnění následků způsobených 

údajně vyšší mocí, vůbec neznamená, že tyto dodávky nebyly uskutečněny samostatně. 

Co se týká otázky, šlo-li o ekonomickou činnost, Soudní dvůr prodej dřeva 

pocházejícího ze soukromého považuje za využívání hmotného majetku. Zda však šlo 

o využívání hmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu z něho, musí 

posoudit vnitrostátní soud. 

Na druhou otázku Soudní dvůr uvedl, že cílem dotčené sankce není zajistit výběr daně 

od osoby, která je povinna tuto daň odvést. Příslušné orgány totiž mohou přistoupit 

k takovému výběru nezávisle na uložení sankce za nesplnění povinnosti zápisu, a tudíž taková 

sankce se může jevit jako nepřiměřená. 
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Rozsudek: Odpověď na první otázku zní: Dodávky dřeva uskutečněné fyzickou 

osobou za účelem kompenzace následků způsobených vyšší mocí spadají do rámce využívání 

hmotného majetku, které je třeba kvalifikovat jako „ekonomickou činnost“ ve smyslu tohoto 

ustanovení, pokud jsou uvedené dodávky prováděny za účelem získávání z nich pravidelného 

příjmu. Je na vnitrostátním soudu, aby posoudil všechny okolnosti projednávaného případu, 

aby tak určil, zda je využívání takového hmotného majetku, jako je les, vykonáváno 

za účelem získávání z něj pravidelného příjmu. Na druhou otázku odpověděl SD takto: Unijní 

právo musí být vykládáno v tom smyslu, že není vyloučeno, že pravidlo vnitrostátního práva, 

které umožňuje uložit pokutu ve výši obvyklé sazby daně z přidané hodnoty uplatnitelné 

na základě hodnoty zboží, které bylo předmětem uskutečněných dodávek, jednotlivci, který 

nesplnil svoji povinnost nechat se zapsat do registru osob povinných k dani z přidané hodnoty 

a který nebyl povinen odvést tuto daň, je v rozporu se zásadou proporcionality. Je 

na vnitrostátním soudu, aby ověřil, zda výše sankce nepřekračuje meze toho, co je nezbytné 

k dosažení cílů spočívajících v zajištění správného výběru daně a předcházení daňovým 

únikům, a to s ohledem na okolnosti projednávané věci, zejména konkrétní částku, která byla 

uložena, a případnou existenci daňového úniku nebo obcházení použitelných právních 

předpisů přičitatelných osobě povinné k dani, jejíž nezapsání se je sankcionováno. 

 

Příklad č. 3: 

Pro přiblížení situace mějme pana Nového, který se ocitl v totožné situaci, a byla mu 

udělena pokuta ve výši 466.879,80 Kč. Z toho vyplývá, že dodal dřevo v hodnotě 

2.334.399 Kč, přičemž tvrdí, že nešlo o využívání lesa pro pravidelný příjem z něj. Zda pan 

Nový stát připravil o DPH ve výši pokuty či nikoli, už musí podle rozsudku Soudního dvora 

posoudit tuzemský správce daně. Rovněž by měl znovu zvážit odůvodněnost pokuty, resp. její 

výše. 

 

Následující judikát byl zmíněn již ve třetí kapitole, ale pro důležitost, kterou zastává 

v rámci této problematiky, je níže rozebrán podrobněji. 
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4.2.2 Výkon veřejné správy 

Věc C-456/07 

Účastníci sporu: Karol Mihal proti Daňový úrad Košice V 

Původ sporu: Slovensko 

Předběžná otázka podána dne: 24. květen 2007 

Datum vydání rozsudku: 21. říjen 2008 

 

Předmět sporu: Pan Mihal vykonává na Slovensku profesi soudního exekutora jako 

svobodné povolání, ale pro veřejnoprávní subjekt. Dne 7. července 2004 požádal Daňový úřad 

Košice V o zrušení své registrace jako plátce DPH od 1. května 2004. Rozhodl se tak 

na základě skutečnosti, že veřejnoprávní subjekt není považován za osobou povinnou k dani, 

a tudíž i jeho činnost by měla být od DPH osvobozena. Tato žádost mu však byla 20. července 

zamítnuta s tím, že pan Mihal je osobou povinnou k dani. Když nepomohla ani žaloba 

ke Krajskému soudu v Košicích, podal odvolání k Nejvyššímu soudu Slovenské republiky, 

přičemž se dovolával přímého účinku Šesté směrnice, konkrétně článku 4 odst. 5. Na základě 

těchto podmínek Nejvyšší soud Slovenské republiky rozhodl o přerušení sporu a položil 

Soudnímu dvoru tyto předběžné otázky: 

1. Je možné dotčené ustanovení vykládat tak, že se vztahuje pouze na veřejnoprávní 

subjekty – právnické osoby a nevztahuje se na veřejnoprávní subjekty – fyzické osoby, 

tedy že za osoby povinné k dani vzhledem k činnostem a plněním, která vykonávají 

jako orgány veřejné správy, se nepovažují veřejnoprávní subjekty – právnické osoby, 

ale veřejnoprávní subjekty- fyzické osoby se za zdanitelné osoby považují? 

2. Pokud vnitrostátní předpisy omezují okruh osob nepovažujících se za osoby povinné 

k dani v porovnání s dotyčným ustanovením, může být toto ustanovení považované 

za přímo uplatnitelné? 

3. Je možné považovat činnosti fyzické osoby, jako v tomto případě soudního exekutora, 

který vykonává veřejnou moc a je považovaný vnitrostátním právním řádem 

za veřejného činitele, za činnost orgánu řídícího se veřejným právem, tedy ho 

nepovažovat za osobou povinnou k dani? 

Soudní dvůr uvedl, že na to, aby se použilo pravidlo o nezdaňování, musí být zároveň 

splněny dvě podmínky, a to výkon činnosti orgánem řídícím se veřejným právem, a výkon 

činnosti v postavení orgánu veřejné moci. Pokud jde o první podmínku, Soudní dvůr již 
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upřesnil, že činnost vykonávaná jednotlivcem není osvobozená od DPH pouze z toho důvodu, 

že se skládá z uskutečňování úkonů, které spadají do pravomoci orgánu veřejné moci. Pokud 

tedy fyzická osoba uskutečňuje také úkony nezávisle ve formě hospodářské činnosti 

vykonávané v rámci svobodného povolání, přičemž není zapojena do organizace veřejné 

správy, není možné ji považovat za orgán řídící se veřejným právem, a proto se na ni nemůže 

vztahovat osvobození. 

Rozsudek: Činnost vykonávaná jednotlivcem, jakou je činnost soudního exekutora, 

není osvobozená od daně z přidané hodnoty z toho pouhého důvodu, že se skládá 

z uskutečňování úkonů, patřících do pravomoci orgánů veřejné moci. To rovněž platí 

za předpokladu, že soudní exekutor takové úkony při výkonu své funkce uskutečňuje, avšak 

nevykonává svou činnost v postavení orgánu řídícího se veřejným právem, protože není 

součástí organizace veřejné správy, ale ve formě nezávislé hospodářské činnosti, 

uskutečňované v rámci svobodného povolání. 

  

Příklad č. 4: 

Uvažujme podobný případ soudního exekutora v ČR, jehož průměrný měsíční příjem 

činní 25 000 Kč a průměrné měsíční výdaje (telefonní poplatky, energie, kancelářské potřeby, 

PHM atd.) 7 200 Kč. Po vstupu ČR do EU na základě Šesté směrnice a jejího přímého účinku 

usoudil, že při výkonu své činnosti se považuje za osobu nepovinnou k dani. Z výše 

uvedeného rozsudku vyplývá, že takovýto postup je v rozporu s právem EU i zákonem 

o DPH. 

Velikost daně na vstupu z jeho měsíčních výdajů je 1 200,24 Kč. Daň na výstupu 

potom činní 4 167,50 Kč. Soudnímu exekutorovy vychází daňová povinnost ve výši 

2 967,26 Kč, kterou by měl přiznat v daňovém přiznání DPH a v termínu pro podání 

daňového přiznání i odvést. 
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4.2.3 Vztah zaměstnavatel - zaměstnanec 

Věc C-355/06 

Účastníci sporu: 
J.A. van der Steen proti Inspector van de Belastingdienst 

Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht 

Původ sporu: Nizozemí 

Předběžná otázka podána dne: 30. srpen 2006 

Datum vydání rozsudku: 18. říjen 2007 

 

Předmět sporu: Až do 6. března 1998 van der Steen působil jako podnikatel – fyzická 

osoba poskytující úklidové služby. Dne 6. března 1998 se stal jednatelem a jediným 

společníkem společnosti s ručením omezeným JA van der Steen Schoonmaakdiensten BV 

(dále jen Společnost), která byla založena 4. července 1991, a tuto činnost převzala. 

Se společností uzavřel pan van der Steen pracovní smlouvu, z jeho platu společnost odváděla 

daň z příjmů ze závislé činnosti a zákonné pojištění. Zároveň byl jediným zaměstnancem. 

Když se společnost dostala do platební neschopnosti, byl dne 5. ledna 2005 prohlášen 

konkurs. Na základě této situace pan van der Steen požádal o nové samostatné DIČ odlišné 

od DIČ společnosti. Jeho žádosti však vyhověno nebylo s odůvodněním, že pan van der Steen 

a společnost tvoří jedinou daňovou jednotku podle zákona o DPH. Podal tedy žalobu 

ke Gerechtshof te Amsterdam, který přerušil řízení a položil následující předběžnou otázku 

Soudnímu dvoru: 

Lze vykládat ustanovení směrnice o DPH v tom smyslu, že pokud je výhradní činností 

fyzické osoby vykonávání činností v rámci společnosti s ručením omezeným, v níž je jediným 

jednatelem, společníkem i zaměstnancem, nemůže se jednat o ekonomickou činnost? 

Rozsudek: Pro účely použití směrnice o DPH osoba, která je fyzickou osobou 

vykonávající na základě pracovní smlouvy všechny práce jménem a na účet společnosti, a 

která je také jediným společníkem, jediným jednatelem a jediným zaměstnancem, není sama 

osobou povinnou k dani. 
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4.2.4 Prodej stavebních pozemků 

Věc C-180/10 

Účastníci sporu: Jarosław Słaby proti Minister Finansów  

Původ sporu: Polsko 

Předběžná otázka podána dne: 9. březen 2010 

Datum vydání rozsudku: 15. září 2011 

 

Předmět sporu: Jarosław Słaby, fyzická osoba neprovozující ekonomickou činnost, 

nabyl v roce 1996 pozemek zařazený do zemědělské oblasti a v letech 1996 až 1998 jej 

používal pro účely zemědělské činnosti, kterou ukončil roku 1999. Po změně územního plánu 

v roce 1997 byl pozemek určen pro výstavbu rekreačního ubytování. Na základě této změny 

pan Słaby pozemek rozdělil na 64 parcel, které od roku 2000 začal postupně prodávat 

fyzickým osobám. Roku 2007 požádal Minister Finansów o závazné posouzení, zda je tento 

převod považován za plnění podléhající DPH. Minister Finansów uvedl, že uvedená plnění 

představují ekonomickou činnost, jelikož zemědělský podnik je z hlediska zákona o DPH 

osobou povinnou k dani, která vykonává ekonomickou činnost, a že objem a význam 

zamýšlených plnění, jakož i skutečnost, že pozemek byl rozdělen na parcely, nasvědčují 

záměru J. Słabeho uskutečňovat prodeje opakovaně. Jarosław Słaby proti uvedenému 

závaznému stanovisku podal žalobu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, který 

nepřijal výklad Minister Finansów a rozhodl, že nevykonával činnost v oblasti obchodu 

s nemovitostmi, ale zemědělskou činnost, která DPH nepodléhala. Rozdělení a prodej parcel 

byly důsledkem změny územního plánu, kterou nelze přičítat J. Słabemu. Podle tohoto soudu 

tedy žalobce v původním řízení při nabytí dotčeného pozemku nejednal jako obchodník. 

Minister Finansów podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Naczelny Sąd 

Administracyjny a ten se rozhodl řízení přerušit a položil Soudnímu dvoru tuto předběžnou 

otázku: 

Má být fyzická osoba, která na pozemku provozovala zemědělskou činnost a později 

tuto činnost ukončila vzhledem ke změně územního plánu, jež byla provedena z důvodů 

nezávislých na její vůli, a majetek překvalifikovala na soukromý majetek, rozdělila jej 

na menší části a začala s jejich prodejem, považována za osobu povinnou k DPH a osobou 

povinnou odvést tuto daň z titulu své obchodní činnosti? 
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Rozsudek: Dodání stavebního pozemku musí být považováno za plnění podléhající 

dani z přidané hodnoty, nezávisle na trvalé povaze plnění nebo na otázce, zda osoba, která 

dodání uskutečnila, vykonává činnost výrobce, obchodníka nebo poskytovatele služeb 

v rozsahu, v němž toto plnění nepředstavuje pouhý výkon vlastnického práva jeho držitelem. 

Pouhý výkon vlastnického práva jeho držitelem tedy nemůže být sám o sobě považován 

za ekonomickou činnost 

Fyzická osoba, která vykonávala zemědělskou činnost na pozemcích, které byly 

v návaznosti na změnu územního plánu, ke které došlo z důvodů nezávislých na její vůli, 

překvalifikovány na pozemky určené k výstavbě, nesmí být považována za osobu povinnou 

k DPH, pokud začne uvedené pozemky prodávat, jestliže jsou tyto prodeje součástí správy 

soukromého majetku osoby. 

Pokud však tato osoba za účelem prodeje pozemků podnikne aktivní kroky a využije 

přitom prostředky podobné prostředkům používaným výrobcem, obchodníkem nebo osobou 

poskytující služby (jako např. zavedení inženýrských sítí na tyto pozemky nebo využití 

osvědčených nástrojů marketingu), musí být tato osoba považována za osobou povinnou 

k DPH. 

 

Příklad č. 5: 

Uvažujme pana Nováka, nepodnikatele, který roku 1997 koupil pozemek a využíval 

jej pro zemědělskou činnost až do roku 1999, kdy činnost ukončil. Na základě změny 

územního plánu, který daný pozemek překlasifikoval na pozemek stavební určený 

pro výstavbu rekreačního ubytování, jej rozdělil na 64 parcel a od roku 2000 je začal postupně 

prodávat fyzickým osobám. Cena parcely činila 49 680 Kč. V roce 2007 požádal správce daně 

o závazné posouzení, zda se jedná o plnění podléhající DPH. Ministr financí uvedl, že se 

o ekonomickou činnost jedná. Pan Novák se proti tomuto stanovisku odvolal ke krajskému 

soudu, který toto rozhodnutí ministra financí nepřijal, a nešlo podle něj o vykonávání 

ekonomické činnosti v oblasti obchodu s nemovitostmi. Ministr financí podal žalobu na tento 

rozsudek k Soudnímu dvoru a ten rozhodl tak, jak je uvedeno výše. 
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Pan Novák tedy nemusel nic dodaňovat. Pokud by však měl pravdu ministr financí a 

panu Novákovi by se za jedenáct let od prvního prodeje do vydání rozsudku podařilo prodat 

všechny parcely, jeho daňová povinnost by byla následující: 

 

Počet parcel Cena za parcelu v Kč Celková cena vč. DPH DPH 

64 49 680,00 3 179 520,00 530 025,98 

 

V případě, že by Soudní dvůr nerozhodl ve prospěch pana Nováka, musel by 

dodatečně odvést DPH ve výši 530.025,98 Kč + penále. 

 

 

4.3 Dílčí závěr 

Nastanou-li v řízení před vnitrostátním soudem nejasnosti při aplikaci práva 

Společenství, nebo hrozí-li, že vnitrostátní předpisy rozporují legislativě Společenství, může 

nebo se musí projednávaná věc předložit Soudnímu dvoru, který rozhodne o výkladu 

dotčeného ustanovení. Právě tyto rozsudky, ačkoliv je nelze zařadit ani do primárního ani 

do sekundárního práva Společenství, zastávají velmi silné postavení vedle nařízení, směrnic či 

dalších předpisů EU, což je zřejmé i z rozboru výše uvedených judikátů.  

Rozsudky zabývající se výkladem pojmu ekonomická činnost zdůrazňují důležitost 

této definice uvedené ve Směrnici o DPH, především podmínku jejího samostatného 

vykonávání, tedy vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost, a podmínku získávání 

pravidelného příjmu z této činnosti. Z toho vyplývá, že ekonomickou činností není činnost 

vykonávaná pouze příležitostně a bezúplatně.  

Výraz „veškeré činnosti“ obsažený v definice hospodářské/ekonomické činnosti 

rozsudky Soudního dvora dále rozvádí tak, že tato činnost není nezbytně tvořena jedním 

jednáním, ale může sestávat z několika dílčích či postupných činností. Součástí uskutečňování 

ekonomické činnosti jsou proto jak první výdaje zajišťující fungovaní ekonomické činnosti 

do budoucna, tak i výdaje vynaložené v souvislosti s jejím ukončením. Tudíž kdokoliv, kdo 

uskutečňuje přípravné nebo ukončovací operace, a je-li splněn přímý a bezprostřední vztah 

k hospodářské činnosti, se považuje za osobu povinnou k dani, která má nárok na odpočet 

daně. Tento odpočet zůstává zachován i v případě, kdy se osoba později rozhodne, 
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s přihlédnutím k výsledkům studie rentability
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, nezahájit provozní fázi a vstoupí 

do likvidace, takže předpokládaná hospodářská činnost nezakládá vznik zdanitelných příjmů, 

prokáže-li se, že při jeho uplatnění nedochází k podvodnému jednání nebo zneužití. Stejně 

tak, jestliže osoba povinná k dani již ekonomickou činnost neprovozuje, ale následně jí 

vznikají náklady z využití služeb za účelem provedení převodu majetku (např. jako ve výše 

uvedeném příkladu nájemné), musí být tyto náklady považovány za inherentní veškeré 

ekonomické činnosti před převodem majetku a nárok na odpočet daně ji musí být přiznán. 

Rozsudky Soudního dvora také potvrzují ustanovení, že ekonomickou činností není 

činnost vykonávaná v rámci pracovněprávního nebo obdobného vztahu, neboť zaměstnanci 

nevykonávají svou činnost samostatně, nýbrž na účet svého zaměstnavatele. Použitím slova 

„samostatně“ v definici ekonomické činnosti se vylučují z povinnosti odvádět daň 

zaměstnanci a další osoby, váže-li je k zaměstnavateli pracovní smlouva nebo jiný právní 

svazek, který zakládá vztah zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti pracovních podmínek 

a odměňování zaměstnance a odpovědnosti zaměstnavatele. Toto tedy platí také pro osoby, 

jejichž příjmy jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, např. příjmy jednatelů 

společností. Spadá-li práce vykonávaná pro společnost do rozsahu působnosti pracovní 

smlouvy, je v zásadě vyňata z rozsahu působnosti DPH. 

Rozbor rozsudků se zabýval také výkonem veřejné správy. V zákoně o DPH na rozdíl 

od Směrnice o DPH již nenalezneme pojem veřejnoprávní subjekt. Zákon toto obchází 

výčtem jednotlivých subjektů. Aby bylo možné využít osvobození od daně, je třeba 

kumulativně splnit dvě podmínky, a to výkon činnosti orgánem, který se řídí veřejným 

právem, a výkon činnosti v postavení orgánu veřejné moci. Z toho vyplývá, že fyzické osoby 

vykonávající nezávislou hospodářskou činnost uskutečňovanou v rámci svobodného povolání, 

i za předpokladu, že by jim při výkonu jejich funkce byly svěřeny pravomoci veřejné moci, 

nemohou být nikdy veřejnoprávním subjektem. 

V neposlední řadě se rozsudky dotkly i problematiky dodání stavebního pozemku. 

Rozsudky uvádějí, že dodání stavebního pozemku je vždy plněním podléhajícím DPH, ale to 

nezakládá podmínku, že osoba, která tento stavební pozemek převádí na osobu jinou, je 

zákonitě osobou povinnou k dani. Dodání stavebního pozemku musí být považováno 

za plnění podléhající DPH, a to nezávisle na trvalé povaze plnění nebo na otázce, zda osoba, 

která dodání uskutečnila, vykonává hospodářskou činnost, v rozsahu, v němž toto plnění 

nepředstavuje pouhý výkon vlastnického práva jeho držitelem. Naopak pokud osoba podnikne 
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aktivní kroky k obchodnímu prodeji nemovitosti a např. využije prostředky marketingu, musí 

být tato osoba považována za osobu vykonávající ekonomickou činnost ve smyslu uvedeného 

článku, a v důsledku toho musí být považována za osobu povinnou k DPH. 
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5. ZÁVĚR 

Předmětem práce bylo poskytnout pohled na současný stav harmonizace daní 

v Evropské unii a především zhodnotit, jakou úlohu judikáty Soudního dvora Evropské unie 

v této problematice zastávají.  

Práce byla proto účelově rozdělena do tří částí, kdy v první z nich byla uvedena 

teoretická východiska a podrobně popsán stupeň harmonizace jak přímých tak nepřímých daní 

v současné době.  

Další část sloužila k seznámení se s fungováním instituce Soudního dvora, s jeho 

pravomocemi, s postupem řízení a uvedla několik zásadních judikátů opět v rozdělení 

na rozsudky týkající se daní přímých a daní nepřímých.  

Samotným cílem práce bylo nalézt zásady, na základě kterých je postaveno 

rozhodování Soudního dvora Evropské unie, pokud se jedná o určení osob povinných k dani a 

vymezení činností, jež se považují za činnost ekonomickou. Rozbor judikátů v poslední části 

práce umožnil tyto zásady prezentovat. 

V současnosti se daňová politika Evropské unie vyznačuje stagnací procesu 

harmonizace přímých daní i přesto, že existuje několik konceptů možného dalšího vývoje. 

Hlavními překážkami jsou rozdílné účetní systémy členských zemí a obzvláště neprůchodnost 

politická dána neochotou členských států k harmonizaci, která pro ně představuje zásah 

do jejich suverenity. Pokud harmonizace probíhá, děje se tak především prostřednictvím 

tzv. negativní harmonizace, tedy pomocí judikátů Soudního dvora.  

Naopak největší míry harmonizace nepřímého zdanění dosáhla daň z přidané hodnoty, 

protože k zajištění fungujícího jednotného vnitřního trhu je její harmonizace nezbytná. Avšak 

je třeba podotknout, že by nynějšího stavu nebylo opět dosaženo bez zásahů Soudního dvora. 

Přece jen směrnice či nařízení nemůže obsáhnout veškeré činnosti a skutečnosti, které mohou 

v praxi nastat. V tuto chvíli nastupují rozsudky Soudního dvora, aby usměrnily výklad a tyto 

mezery zacelily.  

Přestože jsou rozsudky určeny do národní legislativy státu účastníků řízení a výslovně 

neexistuje jejich závaznost při budoucím rozhodování, působí silou své přesvědčivosti, 

zvyšují právní jistotu a napomáhají všem subjektům uplatňujícím „daňové“ právo při jejich 

následném rozhodování. Není pochyb, že zohlednění stávajících judikátů může výrazně 

zkrátit a zefektivnit další řízení a snížit tak výdaje zúčastněných osob na toto řízení 

vynaložené, anebo tomuto řízení zcela předejít. Dalším nepopiratelným pozitivem je přínos 

při odhalování ať už zamýšlených či nezamýšlených daňových podvodů. Je tedy zřejmé, že 
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zvyšování počtu judikátů hraje zcela zásadní roli pro další vývoj harmonizace daní a 

podporuje jasnější a kvalitnější interpretaci daňového práva v Evropské unii. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství 

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii 

LVL lotyšský lat 

SD Soudní dvůr 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

Směrnice o DPH Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 

 o společném systému daně z přidané hodnoty 

VID Valsts ieņēmumu dienests (lotyšská daňová správa) 

VIES VAT Information Exchange System 

Zákon o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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