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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K části čtvrté – zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (164/2013 Sb.): 

Navrhujeme, aby v případě daňově úsporných schémat, které se mají oznamovat, byla stanovena editační 

povinnost pro správce daně. Tedy povinnost správce daně vyjádřit se, zda je schéma dle správce daně 

v souladu se zákonem či nikoliv. Je to nad rámec směrnice DAC VI (s takovou editační povinností nepočítá), 

ale ne v rozporu s touto směrnicí. Naše připomínka by byla v souladu s předvídatelností správy daní, posílila 

by vstřícnost vůči podnikatelům. Cílem by nemělo být daňový subjekt tzv. nachytat, ale co největší právní 

jistota. Dále by se tím vytvořila i nezbytná správní praxe. 

Alternativní možností je, že v případě, kdy správce daně na základě zaslaného oznámení nezahájí POP 

(postup k odstranění pochybností) či daňovou kontrolu a případně daň doměří následně (po určité době), 

nebylo vyměřováno příslušenství daně, to jest penále a úrok z prodlení. Oznámení lze vnímat jako svého 

druhu v materiálním slova smyslu daňové tvrzení. Pokud by správce daně měl pochybnosti o jeho 

správnosti, je jeho povinností dané tvrzení prověřit. Pokud tak nepostupuje, nelze při případném 

následném doměření daně požadovat příslušenství daně. Tento závěr je v souladu s relevantní judikaturou 

KS Ostrava 22 Af 105/2012-36 ze dne 19.8.2014 (Sbírka rozhodnutí NSS 2/2015 č. 3154/2015 Sb. NSS str. 

123) a 5 Afs 27/2017-43 (spojen s 5 Afs 28/2017) ze dne 26.10.2017 Sbírka rozhodnutí NSS 12/2017 

č.3646/2017 Sb. NSS). 


