Prosinec 2018

Leden 2021

Vážení klienti,

Obraťte se na
nás!

jako každý měsíc Vám i tentokrát přinášíme
oběžník naší advokátní kanceláře informující o
nejdůležitějších právních novinkách.

Naše advokátní
kancelář se intenzivně
věnuje právní
problematice týkající
se koronavirové krize.
Jsme připraveni Vám
pomoci s uplatněním

První článek informuje o novém zákoně o
evidenci skutečných majitelů.
V druhém

článku

Vám

přinášíme

přehled

nejdůležitějších změn v zákoně o obchodních
korporacích, které nabyly účinnosti k 1. 1. 2021.

nároku na náhradu

Nakonec informujeme o zajímavém rozsudku Nejvyššího správního soudu,

škody nebo Vám

který se týká trvalých provozoven zahraničních právnických osob v České

právně poradit

republice.

ohledně čerpání
příspěvků ze státních
zdrojů (program
Antivirus apod.).

Další informace
naleznete na našich
webových stránkách:
www.tschopl.cz

Zde také najdete
způsoby, jak se s námi
co nejrychleji spojit.

Za celou naši kancelář Vám přejeme hodně štěstí a zejména zdraví v roce 2021!
Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner
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Rozsudky nově online

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

sněmovna

Dne 22. 1. 2021 podepsal prezident nový zákon o evidenci skutečných

schválila zákon, který ukládá

majitelů, který má vstoupit v účinnost v první polovině roku 2021. Níže

všem

přinášíme přehled změn, který tento zákon přináší.

Poslanecká
soudům

povinnost

zveřejňovat svá rozhodnutí
v online databázi. Dosud svá
rozhodnutí

zveřejňovaly

pouze Nejvyšší soudy a soudy
na

úseku

správního

Povinně budou soudy muset
svá rozhodnutí zveřejňovat
od druhé poloviny roku
2022. Některé soudy však
rozhodnutí

nově

zveřejňují už nyní. Jejich
rozhodnutí

naleznete

na

stránkách
https://rozhodnuti.justice.cz

soudů

rozhodnutí
nově

a financování terorismu (zákon AML) a v zákoně o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob. Nově bude tato úprava obsažena pouze

také

spravedlnosti.

odkazovat.
Nová definice skutečného majitele a veřejnost evidence
Zásadní změnou je změna definice skutečného majitele. Zákon vychází
z toho, že skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým
příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Koncovým příjemcem se
rozumí osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z
celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci
právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává.
Osoba s koncovým vlivem v obchodní korporaci je pak každá fyzická

/soudnirozhodnuti
Vedle

v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

v zákoně o evidenci skutečných majitelů, na který bude zákon AML jen

soudnictví.

svá

V současnosti je právní úprava určení skutečných majitelů obsažena

svá

osoba, která je ovládající osobou podle zákona o obchodních korporací, tj.

zveřejňovat

osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat

Ministerstvo

rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.

bude

Databázi

Specifická pravidla pak zákon obsahuje ve vztahu ke skutečným majitelů

naleznete zde:

nadací, nadačních fondů, ústavů nebo svěřenských fondů. Např. u

https://rozhodnuti.justice.cz

svěřenského fondu platí, že skutečným majitelem je mimo jiné vždy také

/MSP

každá fyzická osoba, která je jeho zakladatelem nebo obmyšleným.
Podle nové právní úpravy bude přitom evidence skutečných majitelů nově
přístupná veřejnosti. Zveřejněno bude jméno a příjmení, stát bydliště, rok
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a měsíc narození, státní občanství, a údaj o důvodu postavení skutečného majitele. Nezveřejnění bude
možné jen v případech hodných zvláštního zřetele, dle důvodové zprávy např. v případě nezletilých
skutečných majitelů.
Sankce za nezveřejnění
Za porušení povinnost zapsat skutečného majitele, nebo za uvedení nesprávných údajů, bude moct nově
rejstříkový soud uložit pokutu až do výše 500.000 Kč. Sankce je zásadně vázána až na nevyhovění výzvě
k zápisu žádaného údaje nebo na základě rozhodnutí vydaného v řízení o nesrovnalostech.
Zde poukazujeme na to, že některé subjekty budou povinny zjištěné nesrovnalosti v evidenci skutečných
majitelů příslušnému rejstříkovému soudu oznámit, mezi nimi např. advokáti, kteří při plnění povinnosti
identifikovat klienta dle zákona AML zjistí v evidenci skutečných majitelů nesrovnalost.
Je zřejmé, že vyhovění podmínkám zákona o evidenci skutečných majitelů může být pro povinné osoby
v některých případech obtížené. Naše advokátní kancelář je Vám v případě jakýchkoliv nejistot připravena
pomoci.
-PS-

Novela zákona o obchodních korporacích
Ke dni 1.1.2021 vstoupí v účinnosti nespočet novel zákonů, o kterých jsme již informovali v předešlých
oběžnících a aktualitách. Významné změny přináší novela zákona o obchodních korporací (dále jen „ZOK“),
která přináší řadu zjednodušení, a je reakcí na některé výkladové problémy zákona. Níže přinášíme přehled
některých zásadních změn.
Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
ZOK nově umožňuje rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů podle účetní závěrky do konce účetního
období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Daná změna odráží vývoj
v obchodně-právní judikatuře (rozsudek ve věci sp. zn. 27 Cdo 3885/2017), která se propsala do nového
znění § 34 odst. 1 ZOK.
Co se týče rozdělení zisku, nadále rozhoduje nejvyšší orgán společnosti, přičemž o vyplacení rozhoduje
orgán statutární. Ustanovení § 34 odst. 2 ZOK zakotvuje bilanční test, který má předcházet rozhodnutí o
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rozdělení zisku, čímž se stává povinný jak pro kapitálové společnosti, tak pro družstva. Dále se rozšiřuje
povinnost provedení testu zdrojů z akciových společností na kapitálové společnosti a družstva.
Rozhodne-li valná hromada o rozdělení navzdory neprovedení bilančního testu či testu vlastních zdrojů,
nebude mít takové rozhodnutí právní účinky.
Věcná právyaspojená s podílem a zástava podílu
Došlo k vypuštění ustanovení § 32 odst. 3 ZOK, který upravuje stejné podmínky pro zástavu podílu jako
pro převod. Tím pádem se zástava podílu bude řídit ust. § 1320 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a umožňuje tak společnostem s ručením omezeným zpřístupnit neomezitelnou převoditelnost podílu anebo
upravit, omezit či zakázat jeho zástavu.
Ulehčení administrativního postupu u společností s ručeným omezeným
Nepřesahuje-li vkladová povinnost při založení společnosti s ručením omezeným částku 20.000 Kč, může jí
zakladatel splnit během návštěvy notáře, který je současně i správce vkladů. Novela tím umožňuje splacení
peněžitého vkladu i jiným způsobem než na zvláštní bankovní účet zřízený správcem vkladů.
Co se týče hlasování per rollam, vystačí nově úředně ověřený podpis místo notářského zápisu. Tím si
společníci ušetří čas, neboť bude stačit návštěva Czech POINT.
Zrušení orgánu u akciových společností
V případě monistického modelu akciové společnosti dochází ke změně týkající se vnitřní organizace.
Novelou se ruší orgán statutárního ředitele, kterého nahradí správní rada.
Přechodná ustanovení
Ustanovení ve společenské smlouvě odporující novele č. 33/2020 Sb., pozbývají ke dni 1.1.2021 účinnosti,
přičemž jsou obchodní korporace povinné do jednoho roku od účinnosti novely uzpůsobit zakladatelské
jednání. Dále musí do 6 měsíců od účinnosti novely zapsat nově vyžadované skutečnosti či vložit listiny
nebo splnit jiné povinnosti dle novely. Většina učiněných právních jednání před účinnosti novely se
posuzuje stávající právní úpravou, s výjimkou vyčtených případů v zákoně.
-SCK-
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Náplň činnosti odštěpného závodu v souvislosti se vznikem stálé
provozovny
Dne 7. 1. 2021 vynesl Nejvyšší správní soud inspirativní rozsudek ve věci sp. zn. 7 Afs 173/2020, který
objasňuje povinnosti finančního úřadu při registraci odštěpného závodu zahraniční společnosti jako
poplatníka daně z příjmů, v případě, kdy tento odštěpný závod představuje tzv. stálou provozovnu.
V posuzovaném případě anglickou společnost podnikající na území České republiky prostřednictvím
odštěpného závodu orgány finanční správy zaregistrovaly jako poplatníka daně z příjmů v České republice,
neboť byly názoru, že ze získaných důkazů (kupní smlouvy a související faktury za prodej zboží) plyne, že
odštěpný závod této společnosti v České republice je její stálou provozovnou.
Nejvyšší správní soud však v rozsudku ze dne 7. 1. 2021 potvrdil závěr Městského soudu v Praze, že důkazy
předložené finančními orgány nesvědčí o faktickém charakteru činnosti odštěpného závodu, ale pouze o
skutečnosti, že anglická společnost na území České republiky podniká.
Nejvyšší správní soud konstatoval, že k tomu, aby finanční úřad zaregistroval tuzemský odštěpný závod
zahraniční společnosti jako poplatníka daně z příjmů, nestačí pouze formální důkazy, ale finanční úřad se
musí zabývat skutečnou povahou činnosti tohoto závodu z toho hlediska, zda skutečně naplňuje zákonné
znaky stálé provozovny.
Kdy se jedná o stálou provozovnu?
Stálá provozovna vzniká po splnění podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
nebo v řešeném případě Smlouvou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a
zisků z majetku (dále jen SZDZ). Existence stálé provozovny zahraniční právnické osoby na území České
republiky zakládá této právnické osobě povinnost platit v České republice daň z příjmů.
Ustanovení zákona o daních z příjmů se dle jeho § 37 použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak. Dle článku 5, odstavce 1 SZDZ pak výraz stálá provozovna
označuje trvalé zařízení pro podnikání, ve kterém podnik vykonává zcela nebo z části svoji činnost,
přičemž odstavec 2 vyjmenovává příklady stálé provozovny a naopak odstavec 3 popisuje, co pod tento
pojem nespadá.
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Anglická společnost přitom v řízení před správcem daně tvrdila, že její odštěpný závod vykonává činnosti
podle článku 5 odstavce 3 SZDZ, a s ohledem na to se o stálou provozovnu nejedná. Uváděla, že předmětem
činnosti odštěpného závodu je nákup zboží a shromažďování informací pro podnik, uskladnění, vystavení
a dodání zboží patřící podniku, přičemž na území České republiky vlastní k provozování této činnosti
pouze sklad.
Existenci stálé provozovny prokazuje finanční správa
V této situaci se měly orgány finanční správy dle názoru Nejvyššího správního soudu, chtěly-li tuto
společnost ex offo zaregistrovat jako poplatníka daně z příjmů právnických osob, adekvátně zabývat tím,
jaký je charakter činnosti, kterou odštěpný závod žalobce na území České republiky fakticky vykonává.
Jsou to totiž orgány finanční správy, kdo musí prokazovat existenci stálé provozovny.
Dle Nejvyššího správního soudu o skutečném charakteru činnosti odštěpného závodu přitom nic
nevypovídá to, že zahraniční společnost v podaných daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty
přiznávala uskutečněná tuzemská plnění, ani to, že si zahraniční společnost požádala o autentizační údaje
pro elektronickou evidenci tržeb.
Lze tedy shrnout, že v podobně sporných případech orgány finanční správy budou napříště povinny ověřit
faktickou povahu činnosti odštěpného závodu např. pomocí místního šetření, obstarání dalších informací
od žalobce, od jeho obchodních partnerů, zjištění, zda má žalobce v ČR nějaké zaměstnance či jiné závislé
zástupce apod.
-JO-
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Nenašli jste v oběžníku odpověď na otázku, kterou potřebujete
právně posoudit? Ozvěte se nám, rádi Vám budeme nápomocní!

Kancelář Praha:

Kancelář Brno

Kancelář Vídeň

Pod Křížkem 428/4

Výstaviště 1

Mooslackengasse 17

Praha 4 – Braník, 147 00

Brno 647 00

Vídeň 1190

Tel.: +420 273 136 130

Tel.: +420 542 215 356

Tel.: +43 193 025 3010

