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Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti legislativy a judikatury z průběhu února 
roku 2022 a předcházejících měsíců roku 2022. O dalších změnách Vás budeme informovat i 
v měsících příštích. 

 

Ukrajina 

Na vlnu uprchlíků opouštějících válkou 
zmítanou Ukrajinu se rozhodla česká vláda 
zareagovat několika opatřeními, která mají 
usnadnit jejich pobyt na území České 
republiky a související správní procedury.  

Příchozí mohou v rámci bezvízového styku 
pobývat na území České republiky 90 dnů, 
pokud mají biometrický pas. Pro příchozí 
občany Ukrajiny, kteří takový pas nemají a 
pro ty, jimž uplyne 90denní pobyt na 
základě bezvízového styku, je určeno 
dlouhodobé speciální vízum (tzv. vízum 
strpění), o které je třeba osobně požádat na 
některém z lokálních pracovišť Odboru 
azylové a migrační politiky Ministerstva 
vnitra, pokud již příchozí občané Ukrajiny 
mají v České republice rodinu nebo 
zajištěné zázemí. (bližší informace o nich 
jsou dostupné pod tímto odkazem: 
https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-
verejnost-informace-pro-cizince-
kontakty.aspx). V opačném případě se musí 
obrátit na některé z Krajských asistenčních 
center pomoci Ukrajině v jednotlivých 
krajích. Ta příchozí občany Ukrajiny 
zaregistrují, mohou jim vyřídit víza a pomoci 
s řešením dalšího pobytu a pracovního 
uplatnění na území České republiky (bližší 
informace zde: 
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-
krajskych-asistencnich-center-pomoci-
ukrajine.aspx). Nevyužijí-li občané Ukrajiny 
pomoci asistenčních center, musí svůj pobyt 
ohlásit cizinecké policii, pokud jsou 
ubytovaní v soukromí; v ostatních 
případech pobyt ohlašuje jejich ubytovatel.  

Na Úřadu práce si na základě udělení víza lze 
vyřídit povolení k zaměstnání a požádat o 
dávky pomoci v hmotné nouzi. Účast na 

zdravotním pojištění vzniká udělením víza 
strpění nebo dřívějším vznikem zaměstnání. 
Výše uvedené platí pro osoby starší 15 let.  

Občané Ukrajiny, kteří již pobývají na území 
České republiky, a kterým v následujících 
dnech skončí povolení k dlouhodobému 
pobytu nebo krátkodobé vízum, si mohou 
požádat o jejich prodloužení standardní 
cestou, popř. si požádat na některém 
z lokálních pracovišť Odboru azylové a 
migrační politiky o vízum strpění. 
Ministerstvo vnitra doporučuje využít výše 
uvedených postupů spíše, než žádat o azyl. 

Ministerstvo vnitra dále upozorňuje občany 
Ukrajiny, kteří obdrží povolávací rozkaz, že 
tato skutečnost nemá vliv na jejich stávající 
pobytové a pracovní oprávnění na území 
České republiky, a proto jim při návratu 
nehrozí žádné komplikace. 

Vláda České republiky dále rozhodla o 
pozastavení náběru žádostí o udělení víz 
občanům Ruské federace. Již zahájená řízení 
se však dokončí. 

Nejvyšší státní zastupitelství oficiálně 
informovalo, že jakkoli je v ústavněprávní 
rovině zakotvena svoboda projevu, má i tato 
svoboda v demokratickém právním státě 
své limity. Vyjadřování souhlasu s ruským 
útokem na Ukrajinu a jeho podpora může za 
určitých podmínek naplnit znaky skutkové 
podstaty trestného činu popírání, 
zpochybňování, schvalování a 
ospravedlňování genocidia podle § 405 
trestního zákoníku. 

Bližší informace lze nalézt na webových 
stránkách Ministerstva vnitra 
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-
pro-obcany-ukrajiny.aspx nebo také na 
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následujícím odkazu (dostupný i 
v ukrajinštině): 
https://advokatnidenik.cz/2022/03/05/pod
robne-informace-pro-ukrajinske-obcany-
tykajici-se-vstupu-a-pobytu-v-cr/  

V souvislosti s válkou na Ukrajině vláda 
chystá další opatření. Uvažuje se např. o 

možnosti hrazení zdravotní péče 
uprchlíkům z Ukrajiny i v době před 
udělením víza nebo o tom, že občané 
Ukrajiny by mohli na území České republiky 
pracovat i bez pracovního povolení jen na 
základě víza strpění. O těchto změnách Vás 
budeme případně informovat. 

 

Covid 19 

+ Novela pandemického zákona 

Dne 26. 2. 2022 vstoupila v účinnost novela 
pandemického zákona, která účinnost 
tohoto zákona prodlužuje do 30. 11. 2022. 
Novela reaguje na četná rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu (NSS). Novela 
proto přinesla do pandemického zákona 
jasný, byť široký, výčet oblastí, ve kterých 
může vláda vydávat mimořádná opatření 
reagující na vývoj pandemie (např. jím 
zavést povinné testování). Zákon nově 
upravuje po vzoru staršího lex Covid 
ustanovení o možnosti orgánů právnických 

osob rozhodovat v době platnosti 
mimořádného opatřením písemně nebo 
s využitím technických prostředků (jde o 
nový § 2a). Nový § 8a pak upravuje možnost 
oznamovat nařízení izolace nebo karantény 
orgánem veřejného zdraví také pomocí 
prostředků komunikace na dálku (např. 
telefonicky). Novela také přinesla snížení 
horních hranic peněžitých trestů, které je 
možné uložit za porušení pandemického 
zákona. 

 

Daňové právo 

+ Nárok na odpočet DPH v případě neprokazování poskytnutí 
zdanitelného plnění deklarovaného dodavatelem 

Prosincovým rozhodnutím ve věci 
Kemwater ProChemie zodpověděl Soudní 
dvůr EU (SDEU) předběžnou otázku 
položenou mu NSS. SDEU zdůraznil, že 
nárok na odpočet DPH je třeba přiznat vždy, 
když jsou splněny jeho hmotněprávní 
podmínky, bez ohledu na případné 
nesplnění podmínek formálních. Pokud na 
daňovém dokladu není uveden skutečný 
dodavatel, musí daňový subjekt prokázat, že 
plnění bylo poskytnuto plátcem DPH. 
Postavení dodavatele jako plátce DPH může 
vyplývat z okolností případu, konkrétně 
např. z objemu a ceny plnění. To je velmi 
podstatné v kontextu české úpravy DPH, 
která využívá možnost danou směrnicí a 

osobám s obratem pod 1 milion korun za 
posledních 12 měsíců přiznává osvobození 
od DPH, a nelze tak u každého plnění 
presumovat, že bylo poskytnuto plátcem 
DPH. Pokud daňový subjekt toto důkazní 
břemeno unese, není pro vznik nároku na 
odpočet nutné, aby byl identifikován 
skutečný dodavatel. Závěry z tohoto 
rozhodnutí se již projevily v rozhodovací 
praxi NSS. Byly aplikovány rozsudku ze dne 
4. 2. 2022, sp. zn. 4 Afs 115/2021. NSS v něm 
uvedl, že v zájmu zachování neutrality DPH 
je třeba zkoumat konkrétní skutkové 
okolnosti případu. Pokud ze zjištěného 
skutkového stavu s jistotou vyplývá, že 
skutečný odběratel byl plátcem DPH, nelze 
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odpočet DPH odepřít. Lze tak do budoucna 
předpokládat, že dokazování zaměřené na 
obrat dodavatele zdanitelného plnění 

v souvislosti s prokazováním sporného 
nároku na odpočet se do budoucna usnadní.

 

+ Prokazování výdajů na reklamu na internetu jako daňově uznatelných 
výdajů 

Rozsudek NSS ze dne 20. 12. 2021, č.j. 10 Afs 
74/2020-50, potvrdil zpřísňující se trend při 
prokazování výdajů na reklamu, které 
daňový subjekt uplatní jako daňově 
uznatelné výdaje, popř. pro účely doložení 
nároku na odpočet DPH. V dané věci šlo o 
prokazování toho, zda se reklama 
realizovaná v systému Google Ads 
uskutečnila v tvrzeném rozsahu. Podle NSS 
je nezbytné doložit přijetí reklamy nejen 
prostřednictvím výpisů obsahujících 
záznamy o počtu vyhledání a otevření 
webové stránky, ale také na základě snímků 
obrazovky, které jsou schopny zachytit 
reklamu přímo ve vyhledávači Google. 
Podle NSS totiž pokud je reklama 
poskytována online, neexistuje jiný způsob, 
jak ji zachytit jinak než snímkem obrazovky. 

Dále je podle NSS možné k prokázání použít 
administrátorský účet v systému Google 
Ads, ze kterého měla být reklama 
poskytována. Protože v daném případě si 
daňový subjekt nesjednal reklamu v Google 
Ads přímo, ale prostřednictvím 
zprostředkovatele, neměl k 
administrátorskému účtu sám přístup a 
nedokázal jej proto ani dostatečně určitě 
identifikovat. Požadoval však, aby správce 
daně skutkový stav vstupem do 
administrátorského účtu ověřil, což správce 
daně a následně i krajský soud odmítl. NSS 
uzavřel, že po správci daně nelze požadovat, 
aby nedostatečně identifikovaný důkazní 
prostředek sám vyhledával a blíže 
prověřoval.

 

+ Náhrada škody způsobená nesprávným úředním postupem 

Ústavní soud (ÚS) v nálezu ze dne 22. 2. 
2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21, uzavřel, že 
správní (v daném případě šlo daňové řízení 
na základě žádosti o provedení přeplatku na 
DPH) řízení a navazující soudní řízení je 
třeba z ústavněprávního hlediska považovat 
za řízení jediné. Rozhoduje-li obecný soud 
podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a 

svobod o zadostiučinění za nemajetkovou 
újmu vzniklou nesprávným úředním 
postupem, přihlédne při stanovení celkové 
délky řízení, ve kterém mělo dojít k porušení 
čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a 
svobod, rovněž k délce správního řízení, 
které soudnímu řízení předcházelo.

 



 

 

 


