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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážený pane,  

Ministerstvu financí byla dne 6. října 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  
 
(N)a základě § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR disponuje výkladem, nebo 
nějakým jiným výkladovým předpisem či existujícím judikátem týkající se §5 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a to s ohledem na stanovení okruhu k dani 
z přidané hodnoty povinných osob, které samostatně uskutečňují ekonomické 
činnosti. Pokud ano, poprosil bych zaslání jeho kopie. 
 
Patří, či nepatří do tohoto okruhu fyzické osoby nepodléhající živnostenskému 
oprávnění, které realizují příjem pouze z dlouhodobého pronájmu vlastní nemovitosti 
ve spoluvlastnictví dalších osob (byt, pozemek, garáž - §9 zákona o dani z příjmů) 
nezahrnutý v obchodním majetku žádné společnosti (nemají žádný jiný příjem 
z podnikání ani zaměstnání) ? 
 
K prvnímu dotazu Vaší žádosti ohledně toho, zda Ministerstvo financí disponuje 
výkladem, nebo nějakým jiným výkladovým předpisem či existujícím judikátem 
týkající se §5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a to s ohledem na 
stanovení okruhu k dani z přidané hodnoty povinných osob, které samostatně 
uskutečňují ekonomické činnosti, Vám povinný subjekt sděluje, že Ministerstvo 
financí není nadáno pravomocí poskytovat závazný výklad právních předpisů a 
rovněž není ani povinno poskytovat právní poradenství v individuálních záležitostech. 
Ministerstvo financí nedisponuje žádným oficiálním výkladem, který by komplexně 
řešil předmětnou problematiku. K závaznému výkladu právních předpisů je příslušný 
pouze soud při řešení konkrétního případu.  
 
Oblast daně z přidané hodnoty je v rámci Evropské unie vysoce harmonizována. 
Celá řada ustanovení jednoznačně vychází z úpravy platné pro všechny členské 
státy Evropské unie. Ode dne vstupu do Evropské unie se i pro Českou republiku 
staly pro uplatňování DPH závaznými právní předpisy, kterými je v členských státech 
upraven společný systém DPH. Základním právním předpisem pro oblast daně 
z přidané hodnoty je směrnice Rady 2006/2112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o 
společném systému daně z přidané hodnoty.  
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Při výkladu a praktické aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty Ministerstvo financí 
vychází zejména z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie, který provádí 
výklad právních předpisů Evropské unie a zajišťuje tedy jejich jednotné uplatňování 
ve všech státech Evropské unie. Rozsudky tohoto soudu jsou veřejně dostupné na 
jeho webových stránkách na adrese http://curia.europa.eu/. 
 
Rovněž tak Ministerstvo financí vychází z příslušné judikatury Nejvyššího správního 
soudu, která je zveřejněna na stránkách http://nssoud.cz/, případně judikatury 
Ústavní soudu dostupné na stránkách https://nalus.usoud.cz/.  
 
Informace k dané problematice jsou obsaženy také na webových stránkách Finanční 
správy ČR http://www.financnisprava.cz/. Nejedná se ale o závazný výklad, pouze 
o právní názory k jednotlivým oblastem.  
 
Ve vztahu k druhému dotazu Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném 
odmítnutí Vaší žádosti – č. j. MF-27120/2020/48-7, které Vám bude v souladu 
s právní úpravou pro doručování písemností ve správním řízení dle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zasláno na adresu Vašeho 
trvalého pobytu. 
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