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Bc. Lucie Turková

Alliance of Business Lawyers, ve své současné podobě,
byla založena v roce 2004, pohybuje se tedy na trhu 15
let. 39 konference zavedla členy sdružení do Prahy, kam
se ABL vrá la po 16 letech. Významné milníky uzavře
fakt, že Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a
partneři, s.r.o., jako jeden ze zakládajících členů
sdružení, oslaví svoji existenci na trhu, již příš rok, s
číslem 30.

Výkonná ředitelka

Květen byl ve znamení ABL
Měsíc květen byl pro Advokátní kancelář Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., měsícem významným,
neboť od 1.5 - 4.5.2019 proběhla v Praze, pres žní
mezinárodní konference Alliance of Business Lawyers
(ABL). Alliance of Business Lawyers je dynamické
globální sdružení předních advokátních kanceláří s
celosvětovou působnos . Jedná se o unikátní
propojení advokátů z celého světa, v současné době
aliance spojuje zhruba 900 advokátů s více než 57
pobočkami ve 34 zemích. Takto vytvořená
celosvětová síť tedy umožňuje propojení klientských
záležitos vždy s m nejvhodnějším partnerem.

Abychom Vám byli schopni přiblížit neopakovatelnou
atmosféru celé konference, připravili jsme si pro Vás
rozhovor s jedním, z našich společníků, JUDr. Pavlem
Fráňou. Pavel je mužem, který od počátku reprezentuje
naši kancelář v rámci ABL. V rámci rozhovoru jsme se ho
ptali nejenom na to, jak ABL vlastně funguje, ale co pro
něj pořádání konference znamenalo a v neposlední řadě
nás zajímalo, jak se to vlastně celé zvládlo.

Pavle, ABL má za sebou poměrně dlouhou historii, od
jakého roku je HJF členem a jak se kancelář k tomuto
členství dostala?
Předně děkuji za zařazení tohoto tématu do našeho NL,
protože členství v ABL nepochybně tvoří významnou
součást historie naší advokátní kanceláře. Pokud
pomineme asi dva roky trvající spolupráci mezi
zahraničními advokátními kancelářemi a auditory,

Kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je
jedním ze členů ABL a z tohoto důvodu naše
společnost přebrala nad celou konferencí záš tu.
Program konference byl bohatý a konference se mimo
interních věcí zabývala i tématy z oblas ekonomiky,
řešením sporů a umělé inteligence s přesahem do
právních oblas .
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pak čistě právní organizace byla založena podpisem
zakladatelské lis ny na Maltě před celými 25- lety.
My jsme byli jedním ze zakládajících členů.
Informaci o této inicia vě jsme obdrželi od daňové a
auditorské kanceláře, která působila v uskupení
INTEGRA Interna onal a advokátní kanceláře v ní
působily a kooperovaly před založením vlastní
aliance, jak jsem uvedl v úvodu. Mezi oběma
uskupeními existuje dohoda o vzájemné spolupráci
a některé roční konference jsou konány společně z
důvodu prohlubování vzájemné spolupráce.
Mohl bys konkrétně popsat, v čem aliance může
pomoci našim klientům?
V dnešním světě přeshraničního budování
podnikání je stále větší potřeba tuzemských klientů
na zajištění právních služeb i v zahraničí a když ne
přímo našimi silami, tak v kooperaci s kanceláří,
kterou můžeme doporučit a garantovat absolutně
profesionální přístup. Tato forma poskytování
právních služeb je alterna vou vůči velkým
nadnárodním advokátním kanceláří, které mají své
vlastní pobočky po světě, ale přístup ke klientům je
již méně osobní a většinou jsou služby daleko
nákladnější. Někdy naopak jsme požádáni
zahraniční advokátní kanceláří o poskytnu právní
služby jejím klientům na území České republiky s
využi m našeho práva.

Aliance rovněž pořádá konference pro své členy.
Mohl bys nám prosím popsat, jak tato setkání
fungují, co v rámci sdružení řešíte a zároveň říct,
která konference byla pro tebe nejzajímavější?
Konference jsou pořádány dvakrát do roka, většinou
v některém z členských států, ale někdy i v místě,
které se jeví jako strategické z důvodu pozvání
nových potenciálních členů,

tedy v místě, kde aliance má zájem mít také své
zastoupení. Konference má část odbornou, kdy je cílem
prohloubit znalos členů ohledně místa, kde se
konference koná, zejména s ohledem na právní aspekty,
ale jsou zajištěny i různé přednášky na aktuální témata,
vždy se zaměřením na možné budoucí využi ze strany
členů. Další část se věnuje interním věcem aliance, ale i
prezentacím kandidátů na nové členy a diskuzím o jejich
případném přije .
Je možné nám popsat, jaká kritéria musí splňovat
kanceláře, které by se chtěly stát také členem sdružení
ABL?
Budoucí člen by měl mít prokazatelnou a stabilní praxi
zejména v oblas obchodního práva, mít dobrou
reputaci a určité postavení na trhu právních služeb v
dané zemi, disponovat určitým množstvím partnerů,
advokátů a dalších zaměstnanců, to vždy s přihlédnu m
k obvyklos v dané lokalitě a disponovat i potřebným
technickým zázemím. Kromě vyplnění formuláře je
kandidát i navš ven zástupcem aliance a vše je pak
předmětem vyhodnocení.

Tento rok se HJF stala hos telskou kanceláří pro 39
konferenci, která proběhla v Praze. Vaše kancelář měla
zhruba půl roku na přípravu. Když ses to dozvěděl
poprvé, co proběhlo hlavou?
Ať se to nezdá, půl roku je poměrně krátká doba na
přípravu mezinárodní konference,
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a to zejména s ohledem na nutnost zajis t adekvátní prostory pro její
konání, ubytování a v neposlední řadě přednášející, kteří se podílejí
podstatnou čás na kvalitě dané konference. Z rozhodnu o konání
konference v Praze jsem měl velkou radost, ale současně jsem si
uvědomil, že s m bude spojeno i mnoho práce. Naštěs jsem na to
nebyl sám a pomoct Tvoje a Lenky Lacinové (Back Oﬃce manažerka
Praha) pro mě byla velice důležitá.

Jak se s odstupem koukáš na pražskou konferenci? Je něco, co se dle
Tvého názoru opravdu povedlo a něco, co se úplně nepovedlo dle
Tvých představ? Máš zpětnou vazbu, jak se na průběh konference
tváří ostatní členové aliance?
V tomto ohledu nemůžu být asi úplně objek vní, ale ze všech reakcí,
které jsem zaznamenal jak v průběhu konference, ale i bezprostředně
po jejím skončení, mám pocit, že se povedla a že všichni byli spokojení.
Já sám jsem měl velice dobrý pocit ze všech přednášejících, z čehož
jsem měl největší obavu, v zájmu účastníků během přednášek včetně
kladení otázek, ale i bezprostředních reakcí po jejím ukončení. Celou
dobu byl dodržován i časový plán, což je spíše raritou. Myslím, že i
společenská část se povedla, když jak při zahajovací večeři, tak při
ukončení konference většina členů zůstávala dlouho po původně
plánovaném termínu.
Závěrem bych chtěl říci, že všem, kteří se na přípravě, ale i na
samotném průběhu podíleli, patří velké díky a výsledek konference
potvrdil, že jsme schopni věci dělat na vysoce profesionální úrovni a
týmově. To si myslím, že to je jeden z důležitých výsledků této
konference.
Rozhovor s Pavlem Fráňou vedla Lucie Turková

39. KONFERENCE ALLIANCE OF
BUSINESS LAWYERS
01.-04.5.2019

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.
advokát

Základní podmínky odepření nároku na odpočet DPH
v současné judikatuře Nejvyššího správního soudu
Problema ka úniků na DPH a s m související odpovědnos poc vých plátců
za tyto úniky patří k evergreenům vzrušených debat mezi ﬁnanční správou na
straně jedné a zástupci daňových subjektů na straně druhé. Výsledkem
celounijního boje pro tzv. řetězovým podvodům, které se vyznačují m, že
některý z článků dodavatelského řetězce nesplní svou daňovou povinnost,
za mco zbývající články uplatní své právo na odpočet, je dnes již konstantní
judikatura Soudního dvora EU (následovaná tuzemským Nejvyšším správním
soudem), z níž vyplývá, že pokud správce daně zjis , že s ohledem na konkrétní
okolnos transakce si plátce byl vědom, že jím uskutečněná transakce byla
součás řetězce transakcí, který je za žen podvodem na DPH, je oprávněn
takovémuto plátci odepřít nárok na odpočet daně, přestože zákonem
deﬁnované předpoklady vzniku nároku na odpočet byly splněny. Na straně
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jedné tak jde o (často nevybíravými prostředky uskutečňovanou) ochranu
rozpočtových příjmů státu, na straně druhé o ochranu legi mních majetkových
zájmů plátců a jejich elementární právní jistoty. Ta je to ž zásadním způsobem
narušována, neboť zákon o dani z přidané hodnoty ani jiný právní předpis
nestanoví žádné konkrétní podmínky, které musí daňový subjekt splnit, chceli se vyhnout riziku, že mu bude nárok na odpočet krácen.
Do popředí tak vystupuje judikatura Nejvyššího správního soudu, která
postupně vytváří man nely pro postup správců daně, kteří si svou pravomoc
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odepřít nárok na odpočet daně z tulu účas na podvodu na
DPH spáchaného jiným subjektem, mnohdy vykládají až příliš
široce v tom smyslu, že jsou-li zjištěny nějaké nestandardní
okolnos , zákonná pravidla stanovující, kdo je nositelem
daňové povinnos nepla , a správce daně je v takovém
případě daň fak cky vybrat v podstatě kdekoli v řetězci ( m,
že odepře nárok na odpočet), a to i vícekrát.
Rozsudek ve věci KRPOL – chybějící daň jako základní
předpoklad krácení nároku na odpočet
Jedním z nejčerstvějších rozhodnu s precedentním
potenciálem je rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 Afs
333/2017-63 ze dne 18.10.2018 ve věci KRPOL. Nejvyšší
správní soud v něm rozhodoval o kasační s žnos daňového
subjektu, jemuž správce daně odepřel nárok na odpočet
daně, neboť byl přesvědčen o tom, že se daňový subjekt
zapojil do řetězce transakcí za žených podvodem na dani, o
kterém s ohledem na konkrétní okolnos měl dle správce
daně vědět. Konkrétně šlo o to, že daňový subjekt pořídil
zboží (nákladní vozidla a návěsy), přičemž dodavatel
dodavatele daňového subjektu v rámci posléze provedeného
postupu k odstranění pochybnos nespolupracoval se
správcem daně, a proto mu byla podle pomůcek vyměřena
daňová povinnost ve výši 0 Kč. Z toho správce daně usoudil, že
tento subjekt neodvedl daň na výstupu a daňový subjekt o
této skutečnos věděl s ohledem na personální vazby mezi
všemi třemi subjekty. Daňový subjekt se po celou dobu bránil
jedinou námitkou, když tvrdil, že není zřejmé, v jakých
skutečnostech správce daně spatřuje podvod na dani, neboť
není splněna podmínka chybějící daně.
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku (kterým kasační
s žnos vyhověl a zrušil jak rozsudek krajského soudu, tak i
žalobou napadené rozhodnu Odvolacího
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Přičemž volba prostředků je tu více, tu méně otevřeně
ospravedlňována rčením, že na hrubý pytel patří hrubá záplata.
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ﬁnančního ředitelství) nejprve rekapituluje odůvodnění
rozhodnu správce daně: „Nejvyšší správní soud z
obsahu napadeného rozsudku i z obsahu rozhodnu
žalovaného ověřil, že podvod, resp. chybějící daň v
řetězci je odůvodněna následovně „společnost Tax Tech
podala daňové přiznání k DPH za zdaňovací období
měsíce října roku 2013 dne 30. 12. 2013 a za zdaňovací
období měsíce listopadu roku 2013 dne 2. 2. 2014. Na
základě těchto podaných přiznání byla správcem daně
učiněna výzva k odstranění pochybnos , na kterou
uvedená společnost nijak nereagovala, nepředložila
správci daně žádné důkazní prostředky ani účetnictví,
ani neposkytla správci daně žádná vysvětlení.
Nereagovala ani na sdělení výsledků postupu k
odstranění pochybnos . Správce daně proto vyměřil
této společnos daň ve výši 0 Kč. Jelikož byla Tax Tech za
uvedená zdaňovací období z důvodu, že v daňovém
řízení neunesla své důkazní břemeno ohledně
skutečnos uvedených v daňových přiznáních,
vyměřena nulová daňová povinnost, lze konstatovat, že
uvedená společnost neodvedla daň z prodeje zboží
obchodovaného v rámci daného řetězce.“
Hned poté Nejvyšší správní soud takovéto vymezení
podvodu na dani ostře hodno slovy, že „Soud těmto
úvahám vůbec nerozumí, není mu zřejmé, jakou daň v
řetězci správce daně a krajský soud považují za DPH na
výstupu, která nebyla v rozporu se zákonem odvedena
do státního rozpočtu.“
Zásadní problém spočívá v tom, že správce daně
společnos Tax Tech, která měla daň z přidané hodnoty z
řetězce podvodně odčerpat, vyměřil daň ve výši 0 Kč, z
čeho plyne, že správce daně nevyměřil v souvislos se
zbožím obchodovaným v posuzovaném řetězci na
výstupu žádnou daňovou povinnost. Dle Nejvyššího
správního soudu „Tax Tech deklarovaná plnění vůči Als

Building v důsledku své pasivity neprokázala,
současně m rozhodl, že Als Building nemá nárok na
odpočet daně z důvodu neuskutečnění přijatého
plnění a Tax Tech za uvedená zdaňovací období nemá
v souvislos se spornými obchodními transakcemi
žádnou daňovou povinnost. Logicky tedy státnímu
rozpočtu v souvislos s těmito transakcemi žádnou
daň na výstupu nedluží.“
Své závěry pak Nejvyšší správní soud ještě (nad
rámec svých procesních povinnos ) sám ověřil, když
si vyžádal vyměřovací spis uvedené společnos , ale
žádné jiné skutečnos osvětlující postup správce
daně z tohoto spisu nezjis l. Skutkový stav, na jehož
podkladě Nejvyšší správní soud rozhodoval, tedy byl
takový, že existence zdanitelného plnění mezi
daňovým subjektem a jeho dodavatelem byla
prokázána (daňový subjekt splnil hmotněprávní
podmínky vzniku nároku na odpočet), nicméně
existence zdanitelného plnění mezi dodavatelem
daňového subjektu a daňovým subjektem prokázána
naopak nebyla (společnos Tax Tech byla vyměřena
daň ve výši 0 Kč, neboť uskutečnění zdanitelného
plnění prokázána nebyla, konsekventně pak lze
uzavřít, že dodavateli daňového subjektu Als
Building nevznikl nárok na odpočet daně z této
transakce). Z toho pak vyplývá, že se v posuzovaném
řetězci žádná daň neztra la.
Na tomto podkladě pak Nejvyšší správní soudu
postavil své závěry, které jsou podle mého názoru
univerzálně využitelné:
„Soud připomíná, že jestliže daňový subjekt prokáže
přije zdanitelného plnění a splní zákonem
stanovené podmínky pro uplatnění nároku na

odpočet daně, může správce daně neuznat odpočet DPH
jen v případě, že prokáže podvod na DPH, o kterém daňový
subjekt věděl nebo měl vědět, a to k okamžiku
obchodování. Daňové orgány nemají povinnost prokázat,
jakým způsobem a konkrétně kterým z dodavatelů v
řetězci byl spáchán podvod, musí však postavit najisto, v
jakých skutkových okolnostech podvod spočíval (srov. již
zmiňovaný rozsudek č. j. 6 Afs 130/2014-60). Musí
vysvětlit, v čem tkvěla podstata daňového podvodu, či
vylíčit řetězec skutkových okolnos , ze kterých je v
souhrnu možné dovozovat, že se o daňový podvod
jednalo. Z rozhodnu daňových orgánů musí být jasně
patrné, že došlo k narušení daňové neutrality, tedy že
(zjednodušeně řečeno) nebyla odvedena daň jedním ze
subjektů v řetězci, za mco jiný subjekt si daň odečetl, a to
za účelem získání zvýhodnění. Pokud je v této fázi důkazní
břemeno uneseno, již dále nepřechází. Jakkoliv daňový
subjekt zpochybňuje svou účast na podvodu, důkazní
břemeno v tomto případě leží stále na správci daně a
pořád se jedná o otázku jeho unesení.
V projednávané věci byl tedy správce daně povinen
prokázat, že v řetězci existuje daň související s
uskutečněním plnění v řetězci, která měla být po právu
odvedena do státního rozpočtu, odvedena nebyla a o
tomto neodvedení stěžovatelka měla nebo mohla vědět, a
to v době, kdy do obchodních transakcí vstupovala.
Rozhodnu krajského soudu i rozhodnu žalovaného jsou
z hlediska existence chybějící daně a jejího neodvedení do
stá t n í h o r oz p o č t u v n i t ř n ě r oz p o r n á a ta ké
nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů.“
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Z citované čás odůvodnění komentovaného rozsudku
je zjevné, že Nejvyšší správní soud si při svém
rozhodování byl velice dobře vědom toho, že při plnění
daňových povinnos v rámci dodavatelského řetězce
nebylo vše v pořádku. To ovšem stále ještě neznamená,
že se správce daně v takovém případě může bez dalšího
obrá t na kterýkoli článek řetězce a zkoumat jeho
možnou vědomost o nesrovnalostech při jednání jiných
článků řetězce. Elementárním předpokladem takového
postupu to ž je správcem daně prokázaná existence
újmy státního rozpočtu v podobě chybějící daně.
Pokud to ž správce daně pravomocným rozhodnu m o
stanovení daně nespolupracující společnos Tax Tech
uzavřel, že zdanitelné plnění mezi touto společnos a
dodavatelem daňového subjektu nebylo prokázáno,
pak dodavateli daňového subjektu vůbec nevznikl
nárok na odpočet daně z této transakce. Tento
dodavatel nicméně současně byl povinen odvést daň
na výstupu z dodání zboží daňového subjektu, které
bylo v řízení prokázáno, a daňový subjekt byl oprávněn
uplatnit nárok na odpočet z tohoto dodání. Ani případná
vědomost daňového subjektu o nesrovnalostech ve
vztazích mezi dodavatelem a jeho dodavatelem pak
nemůže nic změnit na tom, že správce daně neměl
důvod odpírat daňovému subjektu nárok na odpočet,
neboť neutralita daně nebyla narušena. Jinými slovy
řečeno, státní rozpočet dostal, co jeho jest, čímž úloha
orgánů ﬁnanční správy byla naplněna.
Širší kontext rozhodnu
Rozhodnu Nejvyššího správního soudu ve věci KRPOL
ta k zc ela za p a d á d o ko ntex t u j eh o j u d ikát ů
pocházejících z nedávné doby. Leitmo vem této vlny
judikatury je klíčová teze, že úkolem orgánů ﬁnanční
správy je vybírat daně v zákonné výši od subjektů, které
jsou dle zákona povinny tyto daně pla t, a nikoli daňové
subjekty trestat.
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Toto, po mém soudu zcela stěžejní, východisko Nejvyšší
správní soud v nedávné minulos zmínil při soudním
přezkumu zákonnos zajišťovacích příkazů, když v
rozsudku ve věci Naryner Construc on3 uvádí, že
„daňové řízení zásadně neslouží k trestání daňových
subjektů (…), tudíž výsledek daňového řízení nemá
představovat skryté trestání.“
Na stejném principu je vystavěn závěr rozsudku ve věci
FAU, že ani prokázaná existence účas daňového
subjektu neodůvodňuje dvojí výběr téže daně.4
Koneckonců i v mediálně proslaveném rozsudku ve věci
VYRTYCH Nejvyšší správní soud hovoří podobnou řečí:
„Má-li být daň správně stanovena (§ 1 odst. 2 daňového
řádu), zahrnuje to samozřejmě i to, že je stanovena právě
tomu, komu daňová povinnost v té které výši ze zákona
svědčí. Při výběru daní při respektování výše uvedených
zákonných jakož i ústavně vymezených limitů nelze
akceptovat přístup správce daně, který postupuje tak, že
daň vyměří fak cky „komukoli“, resp. upřednostňuje její
vybrání u toho daňového subjektu, u něhož je to z
hlediska vymahatelnos práva jednodušší a je zjevné, že
daňový výnos bude zaručen.“ 5
Z výše uvedených důvodů nelze akceptovat tezi, že
ins tut odepření nároku na odpočet proto, že je součás
řetězce transakcí, které jsou dotčeny podvodem na dani,
o němž daňový subjekt vědět či vědět měl a mohl,
představuje jakýsi nástroj generální prevence chránící
samotný unijní systém daně z přidané hodnoty a jeho
neutralitu s m, že jsou-li detekovány skutečnos
nasvědčující tomu, že takový podvod měl být spáchán, je
správce daně bez dalšího oprávněn (či snad dokonce
povinen) všem zainteresovaným subjektům odepřít
nárok na odpočet, a to i za cenu, že dojde k mul plikaci
výběru DPH. Naopak, jsem přesvědčen, že tato
kompetence správce daně je limitována základním

účelem správy daní, jímž je správné stanovení daně a její výběr. Pokud tedy nedošlo
ke skutečnému a prokázanému úniku daně v rámci řetězce, nelze tuto kompetenci
správce daně uplatnit, neboť správná daň byla vyměřena a může být i vybrána.
Pos h pachatelů případného kriminálního jednání (a to včetně neúspěšného pokusu)
přísluší orgánům činným v trestním řízení, nikoli však správci daně. Analyzované
rozhodnu Nejvyššího správního soudu tak lze jedině přivítat, neboť buduje hráz
nekončící expanze pravomocí správce daně, která pod záminkou po rání podvodů na
DPH nejcitelněji dopadá na poc vé podnikatele.

3
4
5

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 6 Afs 364/2017-54 ze dne 7.8.2018.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Afs 140/2017-54 ze dne 30.11.2017.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs 60/2017-60 ze dne 30.1.2018.
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Právní režim stavby postavené na více
pozemcích s rozdílnými vlastníky ve vztahu
k přechodnému ustanovení
v 3055 zákona č. 89/2012 Sb.
Na webovém portále právní prostor jsem narazil na článek
doc. JUDr. Petra Tégla, Ph.D. na téma „Některé aktuální
výkladové problémy úpravy nemovitých věcí v NOZ - II.“1 V
čás článku se zabývá právním režimem stavby, která stojí
na více pozemcích, které mají různého vlastníka. Tégl
porovnává dvě varianty, které považuje za hraniční, a na
základě svého výkladu dospívá k určitému závěru, se
kterým lze polemizovat, nicmé ně tento jeho článek a
dosud prováděná praxe katastrálních úřadů mě přiměla
napsat tento článek, neboť chyb katastrálních úřadů při
zápisu staveb jako nemovitos již existujících před naby m
účinnos nového občanského zákoníku (zákon č.
89/2012Sb., dále jen „NOZ“) 2 je podezřele mnoho a
setkávám se s nimi v rámci své praxe nezřídka kdy.
Tento článek se bude zabývat právě problema kou
způsobenou změnou v superﬁciální zásadě po naby
účinnos NOZ, ve spojení s přechodným ustanovením § 3055
NOZ u staveb, která stojí na dvou či více pozemcích, které
nesplňují totožnost vlastníka s vlastníkem stavby, a nejedná
se o situaci uvedenou v ust. § 3059 NOZ.
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Tégl vyložil dvě možné varianty výkladu situace, kdy lze na
stavbu na např. dvou pozemcích nahlížet buď tak, že se jedná
o stavbu jako samostatnou věc v právním slova smyslu, či
jako na stavbu, která bude součás obou pozemků, pročež
oba výklady odmítá a uvádí, že je třeba najít výklad méně
hraniční a určit stavbu jako součást jednoho ze dvou
pozemků, pokud je alespoň u jednoho pozemku totožnost
vlastnictví. S mto názorem nelze bez výhrad souhlasit,
neboť je založen na argumentu, že je třeba c t superﬁciální
zásadu, což je argument velice „chabý“, nicméně tento
článek se zaměřuje na situaci ještě speciﬁčtější, a to budovy
jako stavby a věci v právním slova smyslu, která stojí na dvou
či více pozemcích s rozdílnými vlastníky, kdy jen u jednoho
pozemku je totožnost vlastnictví vlastníka pozemku a
budovy.
Katastrální úřady to ž po naby účinnos NOZ postupovaly
podobně, jak vyložil Tégl pro budovy, které budou teprve
stavěny za účinnos NOZ (pokud lze vycházet ze znění jeho
článku, kde nikterak neřeší přechodné ustanovení), a u
staveb postavených na více pozemcích, která měla alespoň u
jednoho z pozemků stejného vlastníka stavby a pozemku,
zapsala vlastnické právo v katastru nemovitos tak, že stavbu
rozštěpila a tato stavba je nyní zapsána jako součást
pozemku, ale zároveň i jako stavba na pozemku, jehož
součás se tato budova nestala. Daný postup patrně vznikl
na základě pokynu Českého úřadu zeměměřičského a
katastrálního, a pokud tomu tak bylo, tak se jednalo o pokyn,
který je v přímém rozporu se zákonem a přechodným
ustanovením § 3055 NOZ. Lze přepokládat, že tento pokyn
byl vadným vyložením ust. §§ 3055 a 3059 NOZ.

Ustanovení §3055 to ž výslovně a zcela jednoznačně
uvádí, že stavba spojená se zemí pevným základem, která
není podle dosavadních právních předpisů součás
pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni naby účinnos
tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka
pozemku, se dnem naby účinnos tohoto zákona
nestává součás pozemku a je nemovitou věcí. Totéž
pla o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý
ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen
někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku. V
ustanovení § 3059 se pak řeší situace, kdy je na jednom
pozemku jen převážná část stavby, nicméně, toto
ustanovení odkazuje na vypořádání a situace
nesuperﬁciální zásady uvedené v ust. § 3056 až 3058,
nikoli však ust. § 3055.
Stavba, jako samostatná věc v právním smyslu dle zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku účinného do
31.12.2013, (dále jen „o.z.“), která stála na více
pozemcích, kdy vlastník jednoho z pozemků, na kterém
tato stavba stála, nebyl zároveň vlastníkem stavby,
nemohla bý zapsána jako součást jen jednoho pozemku,
neboť tato stavba jako věc v občanskoprávním smyslu
byla deﬁnována pozemkem/pozemky, na kterých je, resp.
byla, postavena. Splynu m stavby s pozemkem tato
stavba jako samostatný předmět občanskoprávních stavů
zaniká a stává se pouhou součás pozemku, se kterým
splynula. Takový závěr je možné učinit pouze v případech,
kde je u celé stavby totožnost vlastníků pozemků, na
kterých stavba stojí, s vlastníkem stavby. Jiný výklad není
možný, neboť nelze jako stavbu na pozemku zapsat něco,
co vlastně již stavbou není, protože to zaniklo splynu m,
přičemž dvojí režim jedné stavby není lege ar s. Tomu
odpovídá i zmatenost v aktuálních zápisech v katastru
nemovitos , kdy je stavba vedena jako součást pozemku,
ale zároveň u druhého pozemku, kde není totožnost
vlastnictví, zůstává stále ta jedna a ta samá stavba jako
stavba na pozemku. Je zřejmé, že takový výklad
zákonodárce zcela jistě nezamýšlel a

vyplývá to i ze znění ust. §3055 NOZ, kde je výslovně uvedeno, že
stavba, která má odlišného vlastníka od pozemku, na kterém stojí, s
mto pozemkem nesplyne, a zůstává samostatnou nemovitos s
důsledky předkupního práva uvedeném v ust. §3056 NOZ. Takový
výklad je dle mého názoru nejčistší, neboť i c skutečnost, že s jednou
věcí v právním slova smyslu nešlo nakládat jen z čás . Např. nikdo by
nemohl převést jen část stavby, pokud by k tomu neučinil další právní
kroky, spojené s rozdělením budovy atd. Stejně tak nelze část stavby,
která byla určena dvěma pozemky, jako součást jednoho z nich a
zároveň jako stavbu postavenou na druhém z nich, protože není
splněna podmínka totožnos vlastníka pozemku s vlastníkem stavby (v
rámci totožnos vlastnictví je to ž nutno posuzovat celou stavbu jako
celek včetně obou pozemků, na kterých stojí z důvodu jednotnos
nemovitos ).
Pro celistvost článku je nutno upozornit na ust. § 3059 NOZ, ze kterého
by se a-contrario dalo vyložit, že toto ustanovení připouš speciﬁcký
postup pro případ, kdy je budova postavena na dvou či více pozemcích
v případě, kdy větší část budovy je postavena na jednom pozemku a
menší část, či čás , na pozemku druhém. Z toho lze jednoznačně
dovodit, že v případech, kdy je stavba postavena na např. dvou
pozemcích stejné výměry, nelze postupovat tak, že se použijí na část
budovy stojící na pozemku, který není ve vlastnictví vlastníka stavby,
ustanovení o přestavku.
Katastrální úřad však právě tyto situace a zápisy opakovaně provedl a
zapsal vlastnické právo vadně u jedné stavby jakou součást pozemku
ale zároveň jako stavbu na pozemku. Zcela zmatečné zápisy provedené
v katastru nemovitos , které na jednu stranu učinili stavbu součás
jednoho ze dvou pozemků, na kterém stavba stojí, a na druhém
ponechaly stavbu budovy, jsou tak v rozporu s výslovným zněním
zákona a správně by měly být tyto vadné zápisy odstraněny tak, že by
měly být dotčené stavby uvedeny jako samostatné nemovitos stojící
na dvou pozemcích, jako tomu bylo doposud dle o.z.
1h

ps://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodiﬁkace/nektere-aktualnivykladove-problemy-upravy-nemovitych-veci-v-noz-ii

2 § 3059 zní: Je-li stavba zřízena na několika pozemcích, použijí se §

3056 až 3058 jen ve vztahu k pozemku, na němž je převážná část
stavby. Stane-li se stavba součás tohoto pozemku, použije se ve
vztahu k pozemkům, na něž čás stavby přesahují, ustanovení o
přestavku.
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takový postup je místo v řízení o stanovení (doměření)
daně. Jak však bude blíže uvedeno, navazující
judikatura NSS dovodila, že ﬁnanční správa citované
závěry interpretovala a v rozhodovací praxi aplikovala
příliš extenzivně.

advokátní koncipient

Zajišťovací příkaz a pravděpodobnost
budoucího stanovení daně

Podle § 167 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), může
správce daně vydat zajišťovací příkaz, je-li odůvodněná
obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnos ,
nebo daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době
její vymahatelnos nedobytná, nebo že v této době
bude vybrání daně spojeno se značnými ob žemi.

Finanční správa se při vydávání zajišťovacích příkazů
a zejména při jejich následném přezkumu s oblibou
odkazuje na závěry uvedené v rozhodnu
Nejvyššího správního soudu (dále také „NSS“), č.j. 10
Afs 18/2015-48, ze dne 11. června 2015. V tomto
rozhodnu bylo uvedeno, že „při vydávání
zajišťovacího příkazu nebude namístě obšírně
prokazovat otázky, které z povahy věci souvisí se
stanovením samotné daně, nikoliv s otázkou
existence odůvodněné obavy ve smyslu shora cit. §
167 odst. 1 daňového řádu. Jinak by vskutku správce
daně stanovoval daň dvakrát: jednou v zajišťovacím
řízení, jednou v samotném řízení vyměřovacím.“ Jaký
je však limit těchto závěrů v kontextu navazující
judikatury NSS?

Daňové subjekty tak při obraně pro vydaným
zajišťovacím příkazům logicky argumentují i pro
samotné skutečnos , že by jim měla být v budoucnu
příslušná daňová povinnost stanovena. V takovém
případě je zřejmé, že nebyl ani důvod k vydání
samotného zajišťovacího příkazu.
Tyto odvolací námitky však nezřídka kdy nebyly v rámci
přezkumu zajišťovacího příkazu ze strany Odvolacího
ﬁnančního ředitelství (dále také „OFŘ“) vůbec
vypořádány. OFŘ tento postup odůvodnilo závěry shora
citovaného rozhodnu , že nelze v rámci přezkumu
zajišťovacích příkazů vést rozsáhlé dokazování a de facto
reálně stanovovat zajišťovanou daňovou povinnost.

Citovanou judikaturu NSS lze shrnout tak, že nelze
požadovat po správci daně, aby v rámci zajišťovacího
příkazu, respek ve rozhodnu o zamítnu odvolání,
postavil najisto a detailně prokazoval veškeré
skutečnos relevantní pro stanovení daně, neboť pro
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Dle OFŘ by tak vedle sebe existovala dvě řízení,
nalézací a zajišťovací, která by však sledovala totožný
cíl, tedy stanovení daně. Účelem zajišťovacího
příkazu je však dle OFŘ toliko zabezpečení budoucí
úhrady daně, nikoliv její přesné stanovení.
Podle rozhodnu NSS, č.j. 4 Afs 22/2015-104, ze dne
7. ledna 2016 však od otázky existence dosud
nestanovené daně nelze zcela odhlédnout. Správce
daně je povinen důvody, pro které je budoucí
stanovení daně přiměřeně pravděpodobné,
přezkoumatelným způsobem uvést v odůvodnění
zajišťovacího příkazu a v odůvodnění rozhodnu o
odvolání řádně vypořádat námitky, kterými daňový
subjekt tuto dosud nestanovenou daňovou
povinnost vyvrací. Odůvodněnou obavu ve smyslu §
167 odst. 1 DŘ tak nelze vztahovat pouze k budoucí
vymahatelnos daně, ale k celé dispozici tohoto
ustanovení, tj. právě i k otázce daňové povinnos , jež
dosud není splatná, popř. bude teprve v budoucnu
stanovena. Správce daně i OFŘ tedy musí
dostatečným způsobem odůvodnit existenci
přiměřené pravděpodobnos budoucího stanovení
daňové povinnos .
V rozporu s judikaturou NSS však OFŘ v některých
případech namísto vypořádání odvolacích námitek
daňového subjektu poskytlo pouze obsáhlou
argumentaci, proč se námitkami odmítlo zabývat.
NSS však ve svém rozhodnu , č.j. 7 Afs 194/2016-30,
ze dne 16. prosince 2016 takové rozhodnu OFŘ
zrušil a konstatoval, že soud nepožaduje, aby
odůvodnění rozhodnu o odvolání pro
zajišťovacímu příkazu obsahovalo podrobné
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