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R O Z H O D N U T Í 

Generální finanční ředitelství, coby povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“), 
dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), posoudilo a rozhodlo 
v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a), § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) zákona 
o svobodném přístupu k informacím a dle ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), o žádosti Jana Mikuleckého, nar. dne 
20. 11. 1976, trvale bytem Škrábkových 777/6, 190 00  Praha 9 - Letňany (dále jen 
„žadatel“), ze dne 4. 8. 2017, naše č. j. 83865/17 (dále jen „žádost“), takto: 

žádost o poskytnutí informací se odmítá. 

O d ů v o d n ě n í :  

Zákon o svobodném přístupu k informacím zajišťuje právo veřejnosti na informace, které 
mají k dispozici státní orgány, orgány územní samosprávy, jakož i další subjekty, které 
rozhodují na základě zákona o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Tyto 
povinné subjekty jsou zákonem zavázány především k tomu, aby zveřejňovaly základní 
standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Ostatní 
informace, které mají k dispozici, vydají povinné subjekty na požádání žadatele, tzn. každé 
fyzické nebo právnické osoby. Výjimkou z tohoto pravidla jsou informace, jejichž poskytnutí 
zákon výslovně vylučuje nebo v nutné míře omezuje.  

Žadatel ve své žádosti žádal poskytnout následující informace:  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o 
zpřístupnění následujících informací:  

1. Metodický pokyn či obdobný interní akt řízení, podle kterého jsou na straně pracovníků 
finančních úřadů prováděny úkony při registraci k DPH  

2. Metodický pokyn či obdobný interní akt řízení, podle kterého jsou požadovány a 
vyhodnocovány dokumenty a jiné skutečnosti, jež musí daňový subjekt dokládat při registraci 
k DPH  
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3. Metodický pokyn či obdobný interní akt řízení, podle kterého je prováděno rozhodnutí, zda 
žadatel – daňový subjekt bude či nebude plátce DPH  

V případě, že výše požadované interní akty řízení jsou rozdílné pro podřízená územní 
pracoviště, prosím o doložení interních aktů řízení platných pro Finanční úřad pro Ústecký 
kraj. 

Povinný subjekt žádost posoudil a rozhodl o  odmítnutí žádosti podle § 11 odst. 1 písm. a) 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Požadovaný dokument, tedy Metodická 
pomůcka č. j. 40256/14, je vnitřním předpisem povinného subjektu. 

Požadované informace se tedy povinný subjekt rozhodl žadateli neposkytnout. Neposkytnutý 
dokument obsahuje takové skutečnosti, jejichž znalost ze strany potenciálních plátců daně 
z přidané hodnoty může být zneužita k maření výkonu správy daně z přidané hodnoty. Tento 
dokument má taktickou povahu a mohou jím disponovat jen příslušní zaměstnanci Finanční 
správy. Dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím může povinný 
subjekt omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a 
personálním předpisům povinného subjektu. 

Pojem „vnitřní pokyn“ není zákonem o svobodném přístupu k informacím definován, nelze 
jím považovat každý správní akt, který je takto nazván, nýbrž rozhodující je vždy obsah 
konkrétního pokynu nebo jiného aktu, přičemž lze obecně vymezit, že vnitřní pokyn 
představuje v rámci veřejné správy souhrnné označení pro akty abstraktní povahy, které 
slouží k uspořádání poměrů uvnitř jedné nebo více organizačních jednotek nebo zařízení 
veřejné správy, je tedy pouhou realizací oprávnění řídit činnost podřízených, konkretizovat 
úkoly a povinnosti podřízených složek a pracovníků, včetně pracovních postupů či 
konkretizace úkolů vyplývající z působnosti úřadu. 

Pokud akt metodického řízení obsahuje výklad určitých ustanovení zákona, případně 
konkrétní požadavky na účastníka řízení, které nejsou v zákoně či jiném právním předpisu 
explicitně vyjádřeny, nelze pochybovat o tom, že se takovýto vnitřní pokyn dotýká přímo 
třetích osob a pro účely další argumentace ve správním či daňovém řízení je nezbytné tento 
pokyn zpřístupnit. Toto je např. případ Metodické pomůcky k aplikaci § 128 Daňového řádu, 
č. j. 30794/15, který je svým způsobem shrnutím veřejně známých názorů vyjádřených 
konstantní judikaturou Nejvyššího správního soudu, odbornou literaturou, doktrínou a 
samozřejmě i samotným Generálním finančním ředitelstvím v dokumentech staršího data a 
je zveřejněn na stránkách Finanční správy, přímý odkaz: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2015_MetPom-k-
aplikaci-ust-par128-DR-Postup-k-odstraneni-pochybnosti-v-registracnich-udajich.pdf. 

Na druhé straně pouhá skutečnost, že se akt metodického řízení týká postupů Finanční 
správy České republiky, kterými se rozhoduje o právech a povinnostech adresátů 
veřejnosprávního působení, neznamená, že se nemůže jednat o vnitřní pokyn, jehož právo 
na poskytnutí je omezeno zákonem o svobodném přístupu k informacím.  

Dokument požadovaný žadatelem ve vztahu k registraci k dani z přidané hodnoty, je právě 
aktem metodického řízení, u něhož je právo na jeho poskytnutí omezeno zákonem 
o svobodném přístupu k informacím. 
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V požadovaném dokumentu převážně organizačního charakteru nejsou obsažena žádná 
pravidla, z nichž by bylo možné usuzovat na zavádění správní praxe v mezích stanovených 
zákonem. Existuje zde tedy rozdíl proti jiným dokumentům, které obsahují závazný výklad 
ustanovení daňových předpisů aplikovaných správci daně v rámci řízení vedených s 
daňovými subjekty, nebo v rámci zákonem stanoveného oprávnění vymezují konkrétní 
kritéria ovlivňující výkon oprávnění správce daně. 

Z judikatury (Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j.: 1 As 70/2013 - 58 ze dne 15. 10. 
2013) vyplývá, že pokud je požadovaná informace vnitřním pokynem, nelze automaticky 
odepřít její poskytnutí, povinný subjekt musí vykonat správní uvážení ohledně toho, zda jsou 
dány důvody, které poskytnutí žadateli skutečně brání. 

Povinný subjekt provedl toto správní uvážení, a jak již uvedl výše, zveřejněním požadované 
informace - aktu metodického řízení - by mohlo dojít k obcházení nastavených pravidel 
v dané oblasti a mohlo by tak být zmařeno dosažení cíle, pro který byla pravidla vytvořena. 
Požadované informace koordinují postup všech správců daně z přidané hodnoty v rámci 
Finanční správy České republiky, jehož účelem je provést taková organizačně-technická 
a právní opatření, aby byla zamezena nebo alespoň ztížena realizace řetězových podvodů 
u daně z přidané hodnoty. Jedná se tedy o pracovní postupy a opatření, nikoliv o výklady 
právních norem, které slouží k jejich jednotné aplikaci v rámci Finanční správy České 
republiky. 

Je obecně známo, že zneužití práva nepožívá právní ochrany. Také právo na informace 
může být stejně jako jakékoli jiné právo zneužito. Dle názoru povinného subjektu je takovým 
případem i předmětná žádost. Poskytnutí všech požadovaného dokumentu žadateli by 
zároveň znamenalo, že se s jejich obsahem může seznámit jakákoliv osoba s přístupem 
k „elektronické úřední desce“ povinného subjektu, neboť ten je povinen poskytnutou 
informaci zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz § 5 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím). 

K tomu srov. zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 1 As 70/2013 – 58, 
ze dne 15. 10. 2013, kde se v bodě [24] uvádí: „Pouhá skutečnost, že se metodická 
pomůcka věcně týká postupů Finanční správy, kterými rozhoduje o právech a povinnostech 
adresátů veřejnosprávního působení, neznamená, že se nemůže jednat o vnitřní pokyn. 
Takový restriktivní výklad pojmu vnitřní pokyn by ad absurdum vedl k tomu, že např. 
metodický pokyn popisující taktiku při provádění kontrolní činnosti zaměřenou na odhalování 
podezřelých obchodů, operací, transakcí, by musel být vždy poskytnut na základě žádosti 
o informace, ačkoliv by jeho zpřístupnění výrazně oslabilo efektivitu kontrolní činnosti. 
Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím je totiž 
v takových případech jediným ustanovením, které umožňuje povinné osobě odepřít 
požadovanou informaci. Aplikace ostatních výluk nepřichází zpravidla v úvahu (výjimkou 
mohou být případy, kdy taktický dokument by byl utajovanou informací)“. Tedy i Nejvyšší 
správní soud dovodil, že u některých informací subsumovaných pod § 11 odst. 1 písm. a) 
zákona o svobodném přístupu k informacím je legitimní (a dle zákona i explicitně možné) 
omezit právo na jejich poskytnutí. 

Dle argumentů výše uvedených nelze výše specifikované požadované informace poskytnout, 
a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu 
k informacím, jelikož se vztahují výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu a jejich 
zveřejnění by se výrazně omezilo či zmařilo dosažení cíle, pro který byly tyto informace 
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vytvořeny. Dosažení účelu a cíle, pro který byl uvedený dokument vytvořen, se povinnému 
subjektu jeví jako společensky významnější, než je právo na poskytnutí dokumentu, který 
nemá vliv na postup u konkrétního daňového subjektu a ani neobsahuje žádné výklady či 
názory povinného subjektu k právním normám aplikovaným při správě daní. 

Právo na informace není právem neomezeným, ale může být omezeno také zákonem. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím stanovuje základní podmínky, za kterých jsou 
informace povinnými subjekty poskytovány, nebrání-li tomu zvláštní ustanovení tohoto 
zákona nebo zvláštní ustanovení jiných zákonů. Speciálním ustanovením zákona 
o svobodném přístupu k informacím, které brání poskytnutí informace, je v daném případě 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. a). 

Generální finanční ředitelství jako povinný subjekt vzhledem k charakteru požadované 
informace a i s ohledem na příslušnou judikaturu Nejvyššího správního soudu rozhodlo tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

Nad rámec rozhodnutí podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme 
následující informaci. Veřejnosti lze doporučit sledování webových stránek Finanční správy 
ČR, kde zveřejňujeme informace pro oblast DPH určených pro veřejnost. 

Správce daně při registraci postupuje primárně dle platných právních předpisů, v případě 
registrace k DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Registrační řízení se 
v intencích platných právních předpisů přizpůsobí okolnostem konkrétního případu, které 
musí správce daně vyhodnotit individuálně. V případě nesouhlasu daňového subjektu 
s postupem správce daně lze využít prostředky dle daňového řádu. 

P o u č e n í  o  o p r a v n é m  p r o s t ř e d k u 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí 
podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu. Odvolání se podává prostřednictvím 
Generálního finančního ředitelství a rozhoduje o něm Ministerstvo financí ČR. Včas podané 
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Otisk 

úředního 

razítka 

Ing. Petra Petlachová 
ředitel odboru 

Ing. Gabriela Štěpanyová, v. z. 
zástupce ředitele odboru, vedoucí oddělení 
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