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Anotace 

 

Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, je s účinností od 1.ledna.2011 novým procesním 

předpisem daňového práva, který upravuje na jedné straně práva, na druhé straně povinnosti  

daňových subjektů i správců daně.  

Z procesního hlediska Daňový řád završuje účinky hmotně právních daňových předpisů 

(např. zákona o daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a ostatních přímých a nepřímých 

daní) a stanoví základní principy správy daní na území České republiky. 

Daňový řád chronologicky navazuje a v plné míře nahrazuje zákon č. 337/1992 Sb. o 

správě daní a poplatků (dále jen ZSDP), který pozbyl účinnosti ke dni 31.12.2010, přičemž 

Daňový řád obsahuje od předchozí právní úpravy ZSDP významné změny. Jedná se zejména 

o daňovou kontrolu, opravné a dozorčí prostředky (odvolání či obnova řízení) a daňovou 

exekuci. 

Ve své disertační práci řeším problematiku procesního postavení daňových subjektů dle 

daňového řádu, a to mj. i v návaznosti na předchozí právní úpravu. Práce si klade za cíl 

významně pomoci při praktickém uplatňování současné daňové terminologie a při řešení 

očekávaných daňových sporů. Její součástí je i aplikace významných, avšak ne vždy obecně 

známých, judikátů jak Ústavního soudu, tak zejména Nejvyššího správního soudu.  
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Dizertační práce nově definuje jako samostatnou a podstatnou součást správy daní 

daňový konflikt, přičemž teorii daňového konfliktu je možné aplikovat při tvorbě obranných 

strategií daňových subjektů u jednotlivých daňových řízení. Z tohoto pohledu je dizertační 

práce zaměřena na ty části Daňového řádu, které jsou daňovým konfliktem zasaženy nejvíce – 

dodržování zásad správy daní a daňovou kontrolu. 

 

Klíčová slova: daň, daňový proces, správa daní, daňový konflikt, daňová 

kontrola 

 

Annotation  

 

The Act No. 280/2009 Coll., Tax Rules, having taken effect as of the 1
st
 January 2011, 

is the tax law’s new procedural regulation that governs, on the one hand, the rights and, on the 

other hand, the obligations of both tax subjects, as well as the tax administrators.   

From a procedural viewpoint, the Tax Rules are capping the effects of substantive tax 

laws (like the Income Tax Act, VAT Act, and/or other Acts on direct and indirect taxes) and 

setting out basic principles for the tax administration in the territory of the Czech Republic. 

In terms of the chronology, the Tax Rules are subsequent to, and in the full extent 

subrogating the Act No. 337/1992 Coll., on Taxes and Charges Administration (TCAA), 

which has become null and void on the 31
st
 December 2010, and it is worthy to remark that 

the Tax Rules contain some significant changes in comparison with the TCAA. Those cases 

may involve, in particular, tax search, as well as remedial and supervisory instruments 

(appeals or procedure reopening), as well as the tax levies.   

Thus, my dissertation theses pursuit is to resolve the problems, such as arising from the 

tax subjects’ procedural position pursuant to the Tax Rules, namely, among other, with view 

to preceding legislature. My dissertation theses aim is to provide a significant assistance to 

practical application of current tax terms, as well as to provide guidance for resolving 

expected tax disputes. The integral part thereof will also be the application of  important, yet 

not always generally known, judicial decisions such as promulgated by the Constitutional 

Court or, in particular, the Supreme Administrative Court.    

In these dissertation theses, a tax conflict is newly defined as a self-standing, and 

substantial constituent of the tax administration and the tax conflict theory can be applied in 

developing tax subjects’ defence strategies in the course of individual tax proceedings. From 
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this viewpoint, my dissertation theses aim at those parts of the Tax Rules, which are mostly 

affected by tax conflict – i.e. tax administration principles’ observance, as well as tax 

inspection.  

 

 

Keywords:   tax, tax procedure, tax administration,   tax conflict, tax inspection 
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1. ÚVOD 

 

Daňové zákony jsou z pohledu teoretického členění práva klasifikovány jako součást 

obecného finančního práva. Jedná se o právní odvětví, do něhož jsou zahrnovány především 

normy, které upravují vztahy vznikající v procesu tvorby a používání peněžních fondů státu a 

dalších subjektů. Z hlediska jejich právní aplikace lze kvalifikaci daňových zákonů rozlišit na 

hmotné a procesní. 

 

Hmotněprávní legislativu v rámci daňového práva zabezpečuje soubor daňových 

zákonů, které mají dani (čili hmotě) podrobit příjem, majetek, majetkový pohyb nebo obecně 

plnění, které je dani podrobeno. Mezi tyto hmotněprávní normy patří zejména: 

 

- zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

- zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

- zákon 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

- zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční 

- zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 

- zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních  

- zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

- zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů (obsahující tzv. 

ekologické daně) 

 

Nutno podotknout, že pojem „daň“ má v české daňové legislativě širší vymezení. Daní 

se nad rámec výše uvedeného rozumí rovněž cla nebo poplatky a od 1.1.2011 se daní, 

podléhající procesní formě její správy dle daňového řádu, rozumí i tzv. odvody z elektřiny, 

vyrobené ze slunečního záření, známé z medializované kauzy tzv. solárních elektráren. 

Právní teorie definuje pojem „daň“ jako plnění, při němž jde na rozdíl od plnění 

dobrovolného o nucený, autoritativně uložený závazek k plnění ve prospěch veřejnoprávní 

korporace, a to bez ohledu na vnější označení, jež však musí být uloženo na základě zákona. 
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Daňový zákon tak ve formě hmotně právního předpisu přiznává státu a územním 

samosprávným celkům právní nárok žádat plnění na daňovém subjektu. 

 

Procesněprávní normou, určující formu správy daní, postup správců daně, práva a 

povinnosti daňových subjektů a třetích osob, se s účinností od 1.1.2011 stal procesní předpis 

daňového práva, přijatý zákonem č. 280/2009 Sb. – Daňový řád. 

Výběr daní je zásadním příjmem státního rozpočtu a Daňový řád jakožto 

procesněprávní norma upravuje postup, jímž státní orgány či jiné veřejnoprávní orgány, jimiž 

jsou správci daně, aplikují právo za účelem realizace hmotněprávních daňových zákonů. 

Správa daní, aplikovaná dle Daňového řádu, reprezentuje veškeré činnosti veřejné 

správy při realizaci berního práva, jakož i dalších peněžních plnění, která splňují podmínky 

vymezeného pojmu „daň“. Tohoto cíle musí být dosaženo v souladu se zákonem a 

vzájemným respektováním práv a povinností při interakci mezi správcem daně a daňovým 

subjektem.  

Daňový řád je právní předpis, který svou významovou robustností a dosahem určuje 

z pohledu daňových subjektů nejen plnění jejich povinnosti, ale stává se i nástrojem jejich 

účinné obrany. 

 

 

1.1. Předmět a cíl disertační práce  

 

Hlavním cílem disertační práce je položení základů Teorie daňového konfliktu se 

zaměřením do té oblasti Daňového řádu, ve které je potenciál vzniku daňových konfliktů 

nejvyšší. Touto oblastí je daňová kontrola.   

Teorii daňového konfliktu, důvodům a příčinám jeho vzniku včetně jejich klasifikace je 

v disertační práci věnovaná samostatná Kapitola č. 3. V následujících kapitolách je potom 

Teorie daňového konfliktu přenesena do konkrétních činností, kterými správce daně vykonává 

svou zákonnou povinnost - správu daní. 

 

Dílčími cíli disertační práce jsou: 

§ aplikace zásad správy daní jakožto nástroje proti daňové šikaně;  

§ možnosti legální obrany v průběhu daňové kontroly, daňového procesu s nejvyšším 

počtem daňových konfliktů; 
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§ definování nezákonností, kterých se dopouští správce daně ve vybraných 

oblastech procesu správy daní;  

§ aplikace významných judikátů Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, 

vztahujících se k jednotlivým chybným postupům správce daně a umožňujících dle 

konkrétní situace jejich využití.  

 

Znalost Teorie daňového konfliktu ve vazbě na odbornou znalost Daňového řádu 

v souhrnu zajišťuje vysokou míru daňové stability daňových subjektů před šikanózními a 

nezákonnými postupy správců daně.   

 

Struktura daňových subjektů, postižených procesními ustanoveními Daňového řádu, je 

široká. Procesní důsledky Daňového řádu se týkají všech fyzických a právnických osob, které 

jsou jakkoliv dotčeny některou z daňových povinností. Lze přitom konstatovat, že každá 

oblast podnikání vyniká svou vlastní specifičností, která se vyznačuje odlišností při plnění 

daňových povinností. Svůj vlastní a od jiných odlišný daňový režim mají například daňové 

subjekty z oblasti cestovního ruchu či finančních instituce (banky, pojišťovny, investiční 

fondy). Specifika lze rovněž nalézt například při správě daňových povinností daňových 

nerezidentů, neboli subjektů, majících daňový domicil mimo území České republiky. 

Z hlediska dosažení cílů disertační práce je proto nutno abstrahovat od specializace na 

konkrétní, úzce zaměřený segment činnosti daňových subjektů a naopak nalézt oblast, kde lze 

aplikaci Daňového řádu uplatnit univerzálně. Tuto oblast shledávám v průmyslové sféře, která 

se vyznačuje širokým spektrem požadavků na zvládnutí daňového procesu zejména s ohledem 

na široké spektrum činností, které do této sféry spadají. Proto jsou jednotlivé části 

disertační práce zpracovány zejména s ohledem na jejich využití v průmyslových 

podnicích. 

 

Cílem disertační práce není pouhý popis jednotlivých ustanovení Daňového řádu, 

pozornost je zaměřena na konfliktní daňové situace, jejichž praktické dopady mohou 

významně zasáhnout do podnikatelského života daňových subjektů, zejména průmyslových 

podniků, a jejich možná řešení. V disertační práci jsou některé konfliktní situace 

identifikovány, nastíněny možnosti jejich předcházení a procesní způsoby jejich řešení. 

Zvláštní pozornost je upřena na porušování základních zásad správy daní a povinností při 

provádění daňových kontrol. 
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1.2. Identifikace cílové skupiny uživatelů 

 

Dle „Informací Generálního finančního ředitelství o činnosti daňové zprávy České 

republiky za rok 2011“ uskutečnily Finanční úřady v roce 2011 celkem 47.472 daňových 

kontrol. Celkový objem dodatečně doměřené daně v roce 2011 činil 6.685 mil. Kč. Výše 

zmiňované údaje se týkají ukončených daňových kontrol fyzických i právnických osob a 

doměřené daně se týkají jak daně z příjmů, tak DPH a ostatních daní. 

Jak vyplývá z dlouhodobých údajů, zjištěných z veřejně přístupných zdrojů české 

daňové správy (www.cds.mfcr.cz), počet provedených daňových kontrol se od roku 2000 

postupně snižuje, roste však efektivita při dodatečném vyměření daně ze strany finančních 

úřadů vztažena na průměrnou výši daňového doměrku na jednotku daňové kontroly (viz. 

Tabulka č. 1). Hodnota průměrného daňového doměrku z jedné ukončené daňové kontroly je 

od roku 2006 zhruba dvojnásobná a od roku 2010 trojnásobná oproti první polovině 

sledovaného období. 

  

                   Tabulka č. 1 - Počet daňových kontrol a doměrků  
Rok Počet 

daňových 
kontrol 

(v tis. Kč) 

Hodnota 

doměřených 
daní      
(v mld. Kč) 

Hodnota 

doměřených 
daní na jednu 
daňovou 
kontrolu     

(v tis. Kč) 

2000 187 7,3 39,04 

2001 174 5,7 32,76 

2002 162 5,1 31,48 

2003 132 4,9 37,12 

2004 119 5,4 45,38 

2005 105 3,9 37,14 

2006 96 6,4 66,67 

2007 91 5,8 63,74 

2008 86 6,8 79,07 

2009 80 4,6 57,50 

2010 70 8,3 118,57 

2011 48 6,7 139,58 
Zdroj:  Informace o činnosti České daňové správy za roky 2000 až 2011, GFŘ  
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Z uvedené statistiky vyplývá fakt, který mohu potvrdit i ze své dlouholeté praxe 

daňového poradce, datované od roku 1997, že daňové kontroly, prováděné finančními úřady, 

jsou uskutečňovány každým rokem sofistikovanějším způsobem a odbornost a kvalifikace při 

výběru daní a jejím dodatečném vyměření vykazuje u pracovníků finančních úřadů zvyšující 

se tendenci. Významná část daňových kontrol je přitom ze strany správce daně 

směřována do průmyslové sféry, přičemž platí, že čím větší průmyslový podnik je daňové 

kontrole podroben, tím větší pozornost je řádnému plnění jeho daňových povinností 

věnována. 

 

Vzhledem k faktu, že daňové řízení je pro jeho účastníky v řadě oblastí vázáno 

povinnosti zachovávat mlčenlivost, není prakticky možné statisticky exaktně doložit, nakolik 

je úspěšná obhajoba daňových subjektů, kteří čelí riziku daňového doměrku, založena na 

dokazování v hmotněprávní rovině (dokazování řádného plnění a neporušení hmotněprávního 

daňového předpisu) a nakolik je založena na porušení procesního postupu správce daně. 

Z vlastní praxe, ze studia dostupné judikatury a z dlouholetých konzultací s odborníky 

z daňové praxe však mohu konstatovat, že významnější a úspěšnější podíl na účinné obhajobě 

daňových subjektů má postup, směřující k prokázání nezákonného procesního postupu 

správce daně. 

Tohoto pochybení se správci daně dopouštějí z důvodů urychlení daňového řízení či 

nevědomosti buď ve formě neplnění povinností, které jsou jim z procesního hlediska uloženy 

zákonem, nebo naopak krácením procesně zakotvených práv daňových subjektů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že kvalitní znalost a porozumění Daňového řádu, spojená se 

schopností jeho praktické aplikace, zvyšuje míru daňového zabezpečení a právní jistoty u 

daňových subjektů, u nichž je každoročně v řádech desítek tisíc prováděna daňová kontrola. 

Současně je nutno konstatovat, že správci daně činí každoročně statisíce dalších úkonů a 

řízení, které sice nejsou prováděny formou daňové kontroly, které však potenciálně při 

nezvládnutí procesní stránky věci mohou daňový subjekt uvést do stavu zvýšeného daňového 

rizika. 

 

Pro všechny tyto daňové subjekty, zejména průmyslové podniky, může být zvládnutí 

účinných nástrojů Daňového řádu cestou k vyššímu daňovému bezpečí. Pro tyto daňové 

subjekty je disertační práce určena. 
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1.3.  Informace, poznatky a mlčenlivost v daňové oblasti 

 

Oblast daňového práva, včetně její procesní podmnožiny, vykazuje v současné době 

široké spektrum informačních zdrojů a z nich vyplývajících poznatků či závěrů.  

 

Mimo daňových zákonů, které jsou nejen v současné době podrobovány kritice ze 

strany odborné i laické veřejnosti, neboť se prakticky dotýkají téměř každého z nás, je to 

rozsáhlý soubor soudní judikatury, praktických závěrů z daňových kontrol, závěrů z široké 

škály ostatních daňových řízení či úkonů, odborné literatury a dalších. 

 

V této souvislosti je nutno zmínit, že každý zpracovatel disertační práce na toto téma by 

vycházel z více či méně odlišných vstupních znalostí a získaných poznatků. Příčinou je 

skutečnost, že jak předchozí procesní norma (ZSDP), tak zejména Daňový řád, klade důraz na 

povinnost zachovávat mlčenlivost úředních osob a osob, zúčastněných na správě daní. 

V daňovém řádu je tato povinnost zakotvena v Hlavě IV – Poskytování informací, §§ 52 až 55 

– Povinnost mlčenlivosti. Výsledkem takto definovaného zamezení průniku a infiltrace 

informací z konkrétní činnosti v rámci správy daní je tvorba určitého know-how pro osoby, 

zúčastněné na řízení. Je samozřejmě běžné, že obecné výsledky daňových kauz jsou 

publikovány, a týká se to převážné většiny těchto závěrů, zcela jistě však na veřejnost 

neproniknou všechny. Specialisté, kteří poskytují daňové poradenství v rámci zastupování 

svých klientů, jsou jakožto daňoví poradci profesně sdruženi v souladu se zákonem č. 

523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR povinným členstvím 

v KDP ČR, si v rámci informačních prostředků, která Komora zajišťuje, sdělují v obecné 

rovině své poznatky z jednotlivých daňových a soudních řízení. I zde však není 

informovanost z pochopitelných důvodů plnohodnotná, byť významné přispívá k zajištění 

vyšší informovanosti v rámci této profesní skupiny. 

 

Je nutné si rovněž uvědomit, že Daňový řád je z chronologického hlediska relativně 

nová procesní norma, určující průběh daňového procesu, jejíž účinnost byla zahájena 

1.1.2011. K dnešnímu datu existují určité výklady, jak vyložit jeho jednotlivá ustanovení, 

jejich uplatňování v praxi se však již dnes setkávají s obtížemi, vyplývající z toho, že výklady 

jsou často odlišné a protichůdné. Tato odlišnost pramení z jednoho z přirozeného faktu, 
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kterým je odlišné postavení správců daně na jedné straně a daňových subjektů na straně 

druhé.  

Je iluzorní představa, že lze vytvořit zcela jasný legislativní rámec pro správu daní, 

neboť praxe stále ukazuje a bude ukazovat na legislativní nedostatky a odlišnost při 

požadavku na praktickou aplikaci zákonných ustanovení ze strany správců daně a daňových 

subjektů. 

Vzhledem k novosti a krátké časové účinnosti Daňového řádu lze i v realizaci daňového 

procesu očekávat řadu budoucích sporných situací a konfliktních řízení. Množství daňových 

konfliktů se již v současné době v různých fázích daňových řízení odehrává. Souboje se 

správci daně jsou prudší, než v době platnosti předchozí procesní normy (ZSDP), neboť v této 

době vzniká řada precedentních rozhodnutí, která budou určovat budoucí směr vývoje 

procesní daňové praxe. Jinými slovy, daňový konflikt více než kdykoliv jindy je v současné 

době skrytým fenoménem daňových řízení a jak správci daně, tak daňoví specialisté věnují 

maximální pozornost hájení svých procesních pozic. 

 

Jako zpracovatel disertační práce jsem v rámci své daňové praxe absolvoval od data 

účinnosti daňového řádu velké množství daňových úkonů, postupů a řízení, které Daňový řád 

obsahuje. A to včetně řízení, po jejichž ukončení bylo dosaženo hranice účinnosti Daňového 

řádu a byly v zastoupení daňových subjektů podány správní žaloby u Krajského soudu 

v Ostravě. Jejich úkolem je v rámci soudní kompetence rozhodnout o správnosti výkladů 

některých ustanovení Daňového řádu. 

Při vědomí povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsem získal 

v průběhu daňových řízení v rámci zastupování klientů, zahrnuji do disertační práce celou 

řadu praktických zkušeností, získaných v daňové praxi. 

V disertační práci předkládám shrnutí dosavadních poznatků k Daňovému řádu, 

vyplývajících ze: 

 

 zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (technická novela 

zákona s účinností od 1.3.2011), vč. komentářů; 

 vlastní daňové praxe, vycházející ze zastupování velkého souboru daňových subjektů - 

daňových rezidentů z České republiky i ze zahraničí; 

 stávající a nadále se rozšiřující sbírky soudních rozsudků a nálezů, převážně 

Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu; 
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 závěrů Koordinačních výborů (společné aktivity Komory daňových poradců ČR a 

Ministerstva financí ČR k odstraňování sporných stanovisek k jednotlivým 

ustanovením daňových zákonů); 

 názorů a stanovisek, zajišťovaných prezidiem Komory daňových poradců ČR svým 

členům (daňovým poradcům) k zajištění vyšší efektivity a bezpečí při jejich práci; 

 odborných článků a odborné literatury; 

 informačních zdrojů Ministerstva financí ČR a Českého statistického úřadu. 

 

 

1.4. Vývoj daňového procesu 

 

Z historického pohledu vzato, postupné změny v procesních daňových předpisech 

nejsou zdaleka tak časté, obsažné a razantní, jako je tomu v případech hmotných daňových 

předpisů. Z hlediska dlouhodobého vývoje daňového procesu je známo, je nejen vlády v 

České republice, ale i většina států v Evropě i zámoří, jsou ochotnější ve vazbě na volební 

programy měnit hmotné daňové právo, brání se však ke změnám práva procesního. Zmíněná 

tendence platí na území současné České republiky v průběhu celého 20. století  [1].  

Po vzniku Československé republiky (28. října 1918) byl daňový proces poprvé upraven 

v roce 1927 v rámci přímých daní zákonem č. 76/1927 Sb. [2]. Ve slovníku obchodně-

technickém, účetním a daňovém, vydaném v Praze roku 1931, je daňový proces 

v jednotlivých heslech vymezen jako „….berní technika, která je uměním berní myšlenku 

uvést ve skutek, čili jest souhrnem prostředků finanční administrativy, kterou berní technika 

provádí berní zákony“.  

 

Významnější změna daňového procesu byla v roce 1953 přijata vyhláškou č. 162/1953, 

kterou se kterou se upravuje řízení ve věcech daňových a vydávají se společné předpisy 

k provedení daňových zákonů. Tato vyhláška byla v roce 1962 nahrazena vyhláškou 16/1962 

Sb. o řízení ve věcech daní a poplatků. Obě vyhlášky však byly vydány jako prováděcí 

předpisy k hmotněprávním daňovým zákonům. 

 

Až v roce 1992 byla dne 5.5.1992 přijata první samostatná daňová procesněprávní 

úprava, a to konkrétně v podobě zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků . Tento 
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zákon , který nabyl účinnosti dne 1.1.1993, platil s menšími obměnami formou novel zákona 

až do 31.12.2010, když byl s účinností od 1.1.2011 nahrazen Daňovým řádem. 

 

Zmiňovaný zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků (dále jen ZSDP) byl 

z pohledu vývoje daňového procesního práva naprosto revoluční. Plnil po dobu 18 let roli 

zákonné normy, která zajišťovala správu daní s definováním zásad daňového řízení, práv a 

povinností účastníků daňového řízení a z dlouhodobého hlediska je metodologicky nejblíže 

současné právní úpravě, obsažené v Daňovém řádu. Jeho významnou slabinou byla nízká 

úroveň  definování používané terminologie a nejasně formulované daňové procesy, které 

v souhrnu umožňovaly několikerý výklad. Na základě tohoto stavu byl v průběhu účinnosti 

ZSDP daňový proces mnohokrát a poměrně razantně podroben judikatuře jak Ústavního 

soudu, tak zejména Nejvyššího správního soudu [3]. Závěry, které vyplývaly z množství 

judikátů v průběhu let 1993 až 2010, významně ovlivňovaly správní praxi správců daně, aniž 

byl v dotčené oblasti změněn zákon. Tento stav právní nejistoty, který se vyznačoval 

nestabilitou v aplikaci jednotlivých ustanovení ZSDP, byl často „zneužíván“ jak správci daně, 

tak daňovými subjekty. V praxi se často stávalo, že konkrétní ustanovení ZSDP vedlo ke 

správní úvaze správce daně, která významně kolidovala nejen s názory daňových subjektů, ale 

i ustálenou celospolečenskou a veřejně známou aplikací tohoto ustanovení, které v tomto 

smyslu akceptovaly i ostatní správcové daně. Zde tkví i jeden z důvodů, proč byla Česká 

republika místně parcelována na jednotlivé „daňové republiky“, přičemž hranice těchto 

„daňových území“ se vytyčovaly odlišnými stanovisky na totožné ustanovení ZSDP dle 

jednotlivých Finančních úřadů či Finančních ředitelství. Významným sjednocujícím prvkem 

ve výkladu příslušných ustanovení ZSDP byla rozsáhlá judikatura příslušných soudů a 

zejména Nejvyššího správního soudu, ačkoliv i tyto judikáty byly pro řadu správců daně 

nedůvěryhodné a v praxi se jimi v průběhu daňových řízení odmítaly řídit. Množství 

daňových subjektů tak bylo nuceno podávat žaloby i v případech, kdy existoval pravomocný 

judikát ve shodné věci a domáhat se svých práv soudní cestou. 

 

Jak již bylo zmíněno, s účinností od 1.1.2011 vstoupil v platnost zákon č. 280/2009 Sb. 

Daňový řád. Nutno podotknout a současně přičíst zásluhy autorům zákonné předlohy 

Daňového řádu, že dosavadní judikatura, která dotvářela procesní praxi dle ZSDP do 

31.12.2010, byla ve významné míře zakomponována do textu Daňového řádu. Již 

v počátečních letech jeho účinnosti tak lze konstatovat, že zejména v oblasti použité daňové 
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terminologie a procesních pravidel, kterým je dle Daňového řádu správa daní podrobena, 

doznala rekodifikace daňového procesu takřka evolučního vývoje v pozitivním slova smyslu. 

 

Současně je však nutno konstatovat, že praktická aplikace některých ustanovení 

Daňového řádu přináší a v následujících letech bude přinášet řadu obtíží s nutností jejich 

pravděpodobného názorového sjednocení formou soudních rozhodnutí a nálezů. 
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2. OBECNÁ APLIKACE DAŇOVÉHO ŘÁDU V DAŇOVÉM 
PROCESU 

 

2.1  Vrchnostenské postavení správce daně 

 

Daňový řád, v souladu s většinou obdobných procesních norem ve vyspělých zemích, 

ukládá odlišná práva a povinností správcům daně a odlišná daňovým subjektům resp. třetí 

osobám, dotčeným správou daní. Tento přístup způsobuje při vzájemném průniku těchto 

odlišností, že Daňový řád dává správcům daně v rámci daňového procesu tzv. vrchnostenské 

postavení vůči daňovým subjektům i ostatním osobám, zúčastněných na správě daní.  

Základní princip svrchovanosti spočívá v tom, že správci daně mají subjektivní, 

zákonem danou možnost vynutit si při správě daní plnění povinností daňových subjektů a 

třetích osob. Správci daně jsou tímto ve vztahu k daňovým subjektům v nadřazeném, 

vrchnostenském postavení, neboť rozhodují o jejich právech a povinnostech, což v obráceném 

pořadí neplatí. Výsledkem této činnosti je vynutitelné rozhodnutí správce daně.  

Daňové subjekty a třetí osoby, zúčastněné na správě daní, možnost vynutit si umožnění 

svých práv nebo plnění povinností správce daně nemají. 

Praktická aplikace ze zákona definovaného nadřazeného postavené správce daně, 

projevující se někdy až šikanózním postupem správců daně vůči daňovým subjektům, 

vyvolává v daňových subjektech často pocity bezmoci a bezpráví. Svrchovanost správce daně 

a jeho zneužití ve smyslu nezákonnosti vedení daňového procesu je hlavním obecným 

atributem vzniku daňových konfliktů. Obranou vůči takovéto libovůli správce daně je pouze 

profesionální a vysoce kvalifikované vedení daňového procesu ze strany daňového subjektu. 

 

 

2.2.  Dvojinstančnost v daňovém řízení 

 

Praktický dopad principu svrchovanosti správce daně si ve svém důsledku vyžádal, opět 

ve shodě s obdobnými procesními normami ve vyspělých zemích, ponechání principu tzv. 

„dvojinstančnosti“. Ten v obecné rovině znamená, že téměř jakékoliv rozhodnutí správce 

daně (finančního úřadu) podléhá v případě nesouhlasu daňového subjektu ještě ve fázi 
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daňového řízení možnosti použití opravného (event. dozorčího) prostředku, které vede 

k požadované nápravě. Opravnými prostředky se rozumí odvolání, rozklad či obnova řízení, 

dozorčími prostředky se rozumí nařízení obnovy řízení či nařízení přezkoumání rozhodnutí. 

Samotná dvojinstančnost spočívá v tom, že finanční úřad, který vydal původní, tzv. 

prvoinstanční rozhodnutí, nemůže v případě, kdy daňový subjekt podal v termínu opravný 

prostředek, přičemž v praxi se bude jednat především o odvolání, toto odvolání zamítnout.  

Jinými slovy, prvoinstanční správce daně nemůže své vlastní rozhodnutí potvrdit a obranu 

daňovému subjektu tak de facto znemožnit. Správce daně, ke kterému se odvolání podává, je 

oprávněn ve své kompetenci pouze zvážit námitky, uváděné daňovým subjektem, prozkoumat 

důkazy, které daňový subjekt ke svým tvrzením přikládá a své prvoinstanční rozhodnutí může 

v rámci autoremendury pouze zrušit. 

Možnost zamítnutí odvolání, směřovaného proti prvoinstančnímu rozhodnutí správce 

daně, je na základě řízení o opravném prostředku dle Daňového řádu dána až vyšší, druhé 

instanci. Touto je v současné době Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně. 

V této souvislosti je nutné konstatovat, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o 

Finanční správě České republiky od 1. ledna 2013 došlo k zásadním změnám v organizaci 

finančních úřadů. Soustava územních finančních orgánů, platná do 31. prosince 2012, byla 

nahrazena tzv. „Orgány finanční správy“, které tvoří 14 Finančních úřadů, Specializovaný 

finanční úřad, Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství. Jak je ze změněné 

podoby organizace daňové správy patrné, budou odvolání směřována a rozhodována výhradně 

na úrovni jediného odvolacího orgánu, Odvolacího finančního ředitelství se sídlem v Brně 

(nikoliv tedy na úrovni krajských Finančních ředitelstvích), což by mělo způsobit sjednocení 

rozhodovacích metodik, dosud nejednotných dle jednotlivých krajů. 

 

Princip dvojinstančnosti odvolacího řízení si klade za cíl zajistit vyšší míru 

„objektivity“ ve správě daní, zejména v oblasti vynutitelnosti a vykonatelnosti rozhodnutí. 

Zamezuje tak situacím, kdy by jeden a tentýž finanční úřad zamítl odvolání, směřujícího 

k zrušení prvoinstančního rozhodnutí, které sám finanční úřad vydal. 

 

V případech, kdy je daňový subjekt neúspěšný ve všech úrovních daňového řízení, 

v praxi zejména v případě zamítnutí opravného prostředku (odvolání), je oprávněn domáhat se 

zrušení rozhodnutí podáním správní žaloby v rámci správního soudnictví, potažmo v případě 

neúspěchu podáním kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu. 
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Jak je z výše uvedeného patrné, praktická aplikace Daňového řádu ve správní praxi 

klade zejména daňovým subjektům celou řadu povinností a současně omezuje možnost jejich 

aktívního působení na účinky daňového řízení, neboť tyto nejsou v žádné z oblastí daňového 

práva na správci daně daňovým subjektem vynutitelné. Přesto však správně a odborně vedené 

daňové řízení dává daňovým subjektům prostor a možnost účinné obrany pro uplatnění svých 

práv, byť jsou v porovnání s právy a možnostmi správce daně omezené. 

Dokonalá znalost Daňového řádu je základním odborným pilířem při práci s daňovým 

procesem, při komunikaci se správcem daně a řešení daňových konfliktů. Zvládnutí všech 

ustanovení a zákoutí, které Daňový řád obsahuje a nabízí, umožňuje vstupovat do zahájených 

či probíhajících daňových procesů s řadou podnětů, energií a daňovou vitalitu. 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že obecně vládne mezi daňovými subjekty strach 

z finančních úřadů, obava z pouhého kontaktu se správcem daně. Vyvolat s finančním úřadem 

spor či konflikt již je pro daňové subjekty často otázkou osobní statečnosti.  

Spletitost, složitost a často i záludnost, která je prakticky v každém daňovém systému 

na světě obsažena, dává bohužel z velké části těmto daňovým subjektům za pravdu.  

Z dlouholeté praxe zastupování daňových subjektů mohu mnohonásobně potvrdit, že se 

poplatníci a plátci daní stávají často terčem téměř šikanózních postupů správců daně, 

způsobených buď snahou o urychlení daňového řízení, nevědomostí nebo dokonce blíže 

nespecifikovanou zlou vůlí. V této věci bohužel nutno konstatovat, že zákonem ukotvenou 

povinnost chránit zájmy státu činí správci daně horlivěji než shodně zákonem ukotvenou 

povinnost dbát na práva daňových subjektů.  
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3. DAŇOVÝ KONFLIKT 

 

3.1. Teorie daňového konfliktu 

 

Prakticky ve všech oblastech správy daní, a to jak vlivem účinků hmotněprávních 

daňových zákonů, tak i daňového zákona procesního, lze očekávat situace s nejednotným 

názorem správce daně a daňového subjektu. 

 

Z hlediska aplikace daňového procesu, reprezentovaného v českém právním řádu 

účinky Daňového řádu, do praxe, lze tyto rozpory očekávat téměř ve všech daňových 

řízeních, úkonech či postupech (souhrnně procesech), které správu daní nezbytně provázejí. 

 

Každý rozpor, bez ohledu na příčinu jeho vzniku, znamená pro účastníky správy daní 

vznik daňového konfliktu. Jedná se o situace, které mohou nabýt mnoha podob, které však 

mají jednoho společného jmenovatele – vznik daňového rizika spojeného s negativním 

dopadem na daňový subjekt. Nemusí se přitom jednat pouze o dodatečné doměření daně či 

snížení daňové ztráty nebo přeplatku na dani, i když tyto případy jsou chápány jako 

nejagresivnější z hlediska intenzity zásahu do hmotných práv daňového subjektu. Mohou to 

být i daňové konflikty v řízení registračním, vyměřovacím, zjišťovacím nebo vymáhacím, 

stejně tak jako v různých jiných úkonech či postupech správce daně, například v otázkách 

lhůt, doručování, mlčenlivosti, nahlížení do spisů, v řízení o opravných a dozorčích 

prostředcích apod.. 

 

Daňový konflikt se vyznačuje odchylkou vedení daňového procesu jedním 

účastníkem správy daní od představ druhého účastníka správy daní.  

 

Z dlouhodobé praxe lze dovodit, že nejvýznamnější část daňových konfliktů je 

směřována do oblasti daňových kontrol. Daňová kontrola je postupem správce daně, který 

odhaluje rozdíly mezi daní, která daňovým subjektem vyměřená byla a daní, která dle názoru 

správce daně vyměřena být měla.  
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Daňový konflikt je do daňových kontrol vnesen existencí principu presumpce viny 

daňových subjektů, vycházející z vrchnostenského postavení správce daně, zesíleném 

vynutitelností jeho rozhodnutí. Na rozdíl od trestního řízení, vycházejícího z presumpce 

neviny, v daňovém řízení postačí správci daně vznést úvahu či pochybnost o správnosti 

konání daňového subjektu a je povinností daňového subjektu, aby tuto úvahu či pochybnost 

rozptýlil svým dokazováním. Neučiní-li tak daňový subjekt, nebo přesněji neučiní-li tak 

způsobem, který správce daně uspokojí, může správce daně přistoupit k rozhodnutí ve věci, 

přičemž je vázán pouze svou úvahou. Současně má kompetenci vynutit na daňovém subjektu 

realizaci výsledku svého rozhodnutí. 

 

Daňové kontroly se jen hemží případy, kdy správci daně své úvahy směřují jednoznačně 

k tíži daňových subjektů. Nepřihlížejí ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo, ale 

osvědčují jen ty důkazy, které jdou v neprospěch daňových subjektů a naopak opomíjejí 

důkazní prostředky, svědčící v jejich prospěch. Správci daně často neplní své povinnosti a 

upírají práva daňových subjektů. Průsečíkem těchto nezákonností je výsledek v podobě 

daňového konfliktu, kdy daňový subjekt „skřípe zuby“ a stává se bezradným vůči zlovůli 

správce daně. 

 

Nutno v této věci konstatovat, že dosud žádná odborná literatura nevěnuje problematice 

daňového konfliktu a jeho aspektům pozornost a zapracování této problematiky do disertační 

práce je výsledkem dlouholeté činnosti zpracovatele v oblasti daňového poradenství. 

 

  

3.2. Příčiny vzniku daňového konfliktu 

 

Je iluzorní představa, že v tak složitém komplexu pravidel, za jaký lze jistě Daňový řád 

považovat, budou všechny oblasti správy daní popsány způsobem, neumožňující dvojitý či 

vícenásobný výklad.  

 

Zejména v počátcích jeho existence, tj. v prvních letech jeho účinnosti, lze očekávat 

zakládání obrovského množství konfliktních situací, které budou důsledkem odlišných 

přístupů k jednotlivým ustanovením zákona ze strany státní správy a ze strany daňových 

subjektů. Lze očekávat, že celá řada ustanovení bude podléhat nutnému soudnímu přezkumu, 
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a to v podobě zpracovaných správních žalob či kasačních stížností, nebo v podobě stížností 

ústavních. 

 

Příčiny vzniku daňového konfliktu lze hledat jak na straně daňových subjektů, tak 

na straně správců daně. 

 

U daňových subjektů lze očekávat, že majoritní podíl na vzniku daňového konfliktu 

z jejich strany bude pramenit z nedodržování příslušných ustanovení hmotněprávních 

daňových zákonů, zevšeobecněno v podobě nesprávností uvedených v daňových tvrzeních či 

hlášeních. Minoritní podíl pak bude dán nesprávným postupem procesním, a to buď ve formě 

špatné realizace jednotlivých procesních kroků, nebo nesprávně zvolené strategie v daňovém 

procesu. 

Mnohem častější však v oblasti daňového procesního práva budou jistě odchylky, které 

od požadavků Daňového řádu budou vykazovat jednotlivé kroky správců daně. Ačkoliv má 

správce daně významnou pravomoc v daňovém řízení, která ústí až ve vykonatelnost jeho 

vlastních rozhodnutí, je současně vázán řadou povinnosti, které mu Daňový řád ukládá. A 

právě v povinnostech správce daně, kterými se rozumí i dodržování práv zákonem daných 

daňovým subjektům, se skrývá nejúčinnější nástroj k obraně daňových subjektů vůči libovůli 

správců daně a k řešení daňových konfliktů. Je velice účinné, pokud trvá daňový subjekt 

důsledně na dodržování povinností správce daně a současně se umí efektivně domoci svých 

zákonem stanovených práv. Nepostupuje-li správce daně striktně v souladu se zákonem, je na 

daňovém subjektu, aby konal. Jak, to je otázkou zvolené strategie vedení daňového řízení, 

která je dána kombinací znalosti teorie daňového konfliktu včetně příčin nezákonnosti a 

odborné znalosti daňového procesu, konkrétně jednotlivých ustanovení Daňového řádu. 

 

Pravomocná vykonatelnost rozhodnutí je správcům daně v daňovém řízení svěřena 

podle pravidla, že vyžaduje-li správce daně, aby daňový subjekt plnil své daňové 

povinnosti bez chyb, musí být ve svých krocích k odhalení těchto chyb sám bezchybný. 

 

Jak z daňové praxe vyplývá, správci daně s chutí využívají svého vrchnostenského 

postavení, často však dosahují svého cíle způsoby, které nejsou plně v souladu s příslušnými 

ustanoveními Daňového řádu, potažmo ZSDP před účinností Daňového řádu. Práce správců 
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daně často vykazuje v jednotlivých procesech řadu vad, které umožňují daňovým subjektům 

namítat postupy správců daně a vymanit se tak z jeho libovůle.  

 

 

3.3. Příčiny nezákonnosti správce daně při správě daní 

 

Po mnoha letech profesního působení v oblasti správy daní mohu konstatovat, že 

zdaleka ne všechny nesprávnosti a nezákonnosti jsou správcem daně činěny úmyslně. 

Základní rozdělení příčin, které vedou správce daně k nesprávným postupům, je rozdělení na 

aspekty odborné a lidské. Příčiny vad, které způsobují nezákonnosti v procesech ze stran 

správců daně, tak lze kategorizovat následovně: 

 

Nezákonnosti ve vazbě na aspekt odbornosti: 

- dostatečná odbornost pracovníka správce daně, avšak nejednoznačnost v přímé 

aplikovatelnosti konkrétního ustanovení daňových zákonů; 

- nedostatečná odbornost pracovníka správce daně, který nesprávně aplikuje i zákonné 

ustanovení s ustálenou judikaturou; 

 

Nezákonnost ve vazbě na lidský aspekt konání: 

- pracovník správce daně je příliš horlivý, koná překotně a nepromyšleně, řízení 

urychluje, zkracuje lhůty, popírá práva daňových subjektů v rámci zrychlení výsledků; 

- pracovník správce daně je příliš líný, nedodržuje lhůty, na jeho práci je podávána 

stížnost pro nečinnost, obchází své povinnosti, popírá práva daňových subjektů 

v rámci zjednodušení procesu; 

- pracovník správce daně je příliš ambiciózní, svou prací neuspokojený, vytváří daňový 

konflikt téměř všude, cítí se nedoceněný, popírá práva daňových subjektů jen pro 

zdůraznění svého vrchnostenského postavení; 

- pracovník správce daně je příliš časově zaneprázdněný, řeší více daňových konfliktů 

najednou, pod časovým tlakem, tendence k ukončení řízení za každou cenu, popírá 

práva daňových subjektů různými způsoby vlivem nedostatku času, v případě 

dostatečného časového prostoru je však vyvážený; 
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- pracovník správce daně je příliš mstivý, závidí daňovému subjektu úspěch, v řízení 

kličkuje, vyhledává daňový konflikt za každou cenu, neakceptuje důkazní prostředky, 

vyhledává jen důkazy, jdoucí k tíži daňového subjektu, má „svou pravdu“, popírá 

práva daňových subjektů vždy, když je to možné; 

- pracovník správce daně je příliš znuděný, nemá rád svou práci, v řízení je zcela 

nečitelný, nemá zájem na zahájení ani ukončení daňového konfliktu, na popírání práv 

daňových subjektů nemá zájem, nechá se „vést“, vždy nejasný výsledek. 

 

V řadě případů se lze setkat s průsečíkem výše zmiňovaných kategorií, přičemž 

procesní nezákonnost správců daně je výsledkem ne jednoho, ale více aspektů. 

 

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že uvedená kategorizace není v žádném případě 

obecné definování odborných a povahových vlastností všech pracovníků správců daně. 

Naopak, kvalita správy daní v posledních letech prudce vzrůstá a drtivá většina pracovníků 

správců daně řídí daňový proces s rozmyslem a vysokou odborností. Na druhé straně však je 

zahájení a průběh daňového konfliktu možno v některých případech skutečně pojmout jako 

maticové propojení vlastností, charakterizujících pracovníky správce daně a v mnoha z těchto 

případů odpovídá průběh daňového procesu výše uvedenému. 

 

Zmíněné aspekty pracovníků daně z pohledu jejich odbornosti a lidské povahy tak 

mohou být daňovému subjektu nápomocny při vytváření strategie pro úspěšné zvládnutí 

daňového konfliktu a vodítkem při jeho průběhu.  
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4. ČLENĚNÍ DAŇOVÉHO ŘÁDU 

 

Daňový řád je nutno vnímat jako právní normu, popisující účel správy daní, dodržování 

jednotlivých zásad při správě daní a rozsáhlého souboru úkonů, postupů a řízení, 

uskutečňovaných v průběhu daňové správy. Ve svém souhrnu pak naplňuje ambici vytvoření 

legislativního rámce pro efektivní fungování správy daní, kterou se rozumí správné zjištění a 

stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady [4].  

 

Samotné členění Daňového řádu spočívá v rozdělení do šesti částí.  

 

§ Část první – Úvodní ustanovení 

 

První část daňového řádu upravuje:  

- předmět a účel Daňového řádu (Hlava I, §1 až §4); 

- základní zásady správy daní (Hlava II, §5 až §9).  

 

Z hlediska cíle disertační práce, tj. úspěšného zvládnutí daňového konfliktu ze strany 

daňových subjektů, představuje kapitola, týkající se základních zásad správy daní, část zcela 

neopominutelnou a podrobně zpracovanou. 

 

§ Část druhá – Obecná část o správě daní 

 

Obecná ustanovení o správě daní pojednávají o: 

- vymezení činnosti správců daně a osob, zúčastněných na správě daní (Hlava I, §10 až 

§31); 

- stanovení a počítání lhůt (Hlava II, §32 až 38);  

- způsobů doručování (Hlava III, § 39 až §51);  

- ochraně a poskytování informací (Hlava IV, § 52 až §59);  

- způsobu dokumentace ve správě daní (Hlava V, § 60 až §69); 

- definuje řízení, jeho průběh a postupy při správě daní (Hlava VI, § 70 až §107); 

- upravuje možnost užití opravných a dozorčích prostředků (Hlava VII, §108 až §124). 
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Z hlediska dosažení cíle disertační práce je podrobně zpracována kapitola, týkající se daňové 

kontroly, vyznačující se nejintenzivnějším průběhem vzniku, řešení a důsledků daňového 

konfliktu. 

 

§ Část třetí – Zvláštní část o správě daní 

 

Zvláštní část o správě daní pojednává o specifických formách řízení ve správě daní, tj. o: 

- registračním řízení (Hlava I, §125 až §131); 

- řízení o závazném posouzení (Hlava II, §132 až §133); 

- daňovém řízení (Hlava III, §134), jehož dílčími částmi jsou: 

o řízení nalézací (Hlava IV, §135 až 148), pod které spadá: 

§ vyměřovací řízení, jehož účelem je stanovení daně; 

§ doměřovací řízení, které je vedeno za účelem stanovení změny poslední 

známé daně; 

§ řízení o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému 

v řízení vyměřovacím a doměřovacím; 

o řízení související s placením daní (Hlava V, §149 až 232), pod které spadá: 

§ řízení o posečkání daně a její rozložení ve splátkách; 

§ řízení o zajištění daně; 

§ řízení vymáhací (daňová exekuce); 

§ řízení o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému 

v řízení o posečkání daně a její rozložení ve splátkách, řízení o zajištění 

daně a řízením vymáhacím (daňové exekuci). 

 

Součástí zvláštní částí o správě daní je rovněž: 

- správa daně vybírané srážkou (Hlava VI, §233 až §237) 

- právní nástupnictví a vztah k insolvenci (Hlava VII, §238 až §245) 
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§ Část čtvrtá – Následky porušení povinností při správě daní 

 

Čtvrtá část Daňového řádu stanovuje sankce za porušení jednotlivých povinností (§246 až 

§254), které ukládá Daňový řád správcům daně a osobám zúčastněným na správě daní, a 

to: 

- porušení  povinnosti mlčenlivosti 

- pořádková pokuta 

- pokuta za opožděné tvrzení daně 

- penále 

- úrok z prodlení 

- úrok z neoprávněného jednání správce daně 

 

 

§ Část pátá – ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná (§255 až 

§265) 

 

 

§ Část šestá – účinnost (§266)  

 

 

Grafickou podobu struktury Daňového řádu lze ve vizuálním pojetí znázornit způsobem, 

uvedeným v Obrázku č. 1.:  
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Obrázek č. 1 – Struktura daňového řádu 
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Z důvodu rozsáhlosti Daňového řádu jakožto legislativního předpisu procesního 

daňového práva není předmětem disertační práce způsob a forma praktického uplatnění 

každého z jeho ustanovení, neboť takováto ambice by svým rozsahem mnohonásobně 

překračovala stanovené cíle. 

 

Pozornost bude zaměřena výhradně do oblastí, které způsobují daňovým subjektům, 

zejména průmyslovým podnikům, nejrazantnější zásah do jeho hmotných práv, tj. do oblasti 

daňových doměrků z titulu provedené daňové kontroly. Další zaměření disertační práce je 

vedeno na popis možných konfliktních situací a zejména na procesní způsob ochrany 

daňových subjektů jakožto důsledek možné libovůle správců daně. 
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5. SPRÁVA DANÍ 

 

5.1. Předmět a účel správy daní 

 

Hlavním účelem ustanovení, obsažených v Části první, Hlava I - § 1 až § 4 Daňového 

řádu, je terminologicky definovat pojmy správy daní a jejich účastníků (§1), vymezení daní a 

jejího příslušenství (§2) či okamžiku vzniku daňové povinnosti (§3). Jedná se tedy o množinu 

pojmů, která sděluje jednak smysl zákona a jeho účel, současně však pro odstranění dalších 

pochybností definuje v daňových zákonech obecně běžně užívané termíny. 

Předmět a účel správy daní zdařile popisuje „Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 

Sb“, která uvádí k úvodním ustanovením Daňového řádu následující: 

„Navrhovaný zákon upravuje procesní pravidla při správě daní zahrnující úpravu 

postupu správců daně a úpravu práv a povinností daňových subjektů a třetích osob 

vznikajících v souvislosti se správou daní. Dále obsahuje úpravu práv a povinností, kterou lze 

provést společně pro daňové zákony tam, kde se předpokládá minimální počet odůvodněných 

odchylek v jednotlivých hmotně-právních daňových zákonech z důvodů odlišností jednotlivých 

daní. Jedná se zejména o důsledky porušení platební povinnosti. 

Správa daní je pojem, který se používá v nejširším slova smyslu pro správu peněžitých 

plnění splňujících kritéria vymezená v § 2. Navrhovaný zákon vymezuje správu daní ve všech 

svých ustanoveních a jedná se tedy o postup (činnost) normovaný daňovými zákony, který 

zahrnuje interakci mez správcem daně a dalšími zúčastněnými subjekty. Tento postup by měl 

směřovat k naplnění základního cíle správy daní. Tímto cílem (zejména pak cílem daňového 

řízení) je správné zjištění a stanovení daně (v rovině nalézací), ale také zajištění její úhrady (v 

rovině platební). V tomto ohledu cíl správy daní navazuje na smysl samotné existence daní, 

kterým je zajištění financování veřejných potřeb společnosti, třebaže toto není explicitně 

stanoveno v zákoně. Jde tedy o zajištění účasti jednotlivce (daňového subjektu) na nákladech 

nutných k účinnému fungování státního aparátu a zajištění veřejných služeb. Jde tedy o to 

realizovat zákonem nebo na základě zákona stanovený příjem veřejného rozpočtu. Dosažení 

tohoto cíle však musí být vždy v souladu se zákonem a musí vycházet ze správné aplikace 

zásad správy daní a zásad řízení. Jen při dodržení těchto podmínek naplňuje realizace cíle 

berní správy veřejný zájem. Cíl správy daní je oproti platné právní úpravě pojat obecněji a 
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vyváženěji, neboť výchozím kritériem nebude pouze eliminace možného zkrácení daně, nýbrž 

správné zjištění a stanovení daně, jakož i zajištění její úhrady. 

Samotná činnost správce daně spočívá zejména ve vedení jednotlivých řízení, především 

daňového řízení, ve kterém se realizuje daňová povinnost jako zdroj příjmu veřejného 

rozpočtu, dále v uplatňování procesních postupů upravených navrhovaným zákonem jako jsou 

např. místní šetření či daňová kontrola. Správa daní je však výsledkem spolupůsobení i 

dalších osob, zejména daňových subjektů, které plněním svých povinností zásadním způsobem 

ovlivňují úspěšnost výkonu berního práva (povinnost tvrzení daně, důkazní břemeno). Je třeba 

zdůraznit, že nedílnou součástí správy daně je i mezinárodní spolupráce daňových správ na 

základě mezinárodních ujednání a zvláštních zákonů. 

Správa daní je postavena na principu, že daňový subjekt nese břemeno tvrzení ohledně 

své daňové povinnosti. Daňový subjekt tak spolupracuje při stanovení daňové povinnosti se 

správcem daně zejména tím, že správně tvrdí výši daně, kterou je zároveň povinen uhradit. 

Správce daně pak podrobí toto tvrzení revizi, jejímž výsledkem je akceptace tvrzené částky a 

deklaratorní stanovení daně, nebo změna spočívající ve změně tvrzené částky tak, aby 

výsledná daň odpovídala daňové povinnosti dané zákonem. 

Pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování návrh využívá zkráceného 

pojmu "řádné daňové tvrzení" a pro dodatečné daňové přiznání, dodatečné vyúčtování nebo 

následné hlášení pojem "dodatečné daňové tvrzení". Účelem zavedení těchto legislativních 

zkratek je zvýšení přehlednosti textu a jeho zkrácení. 

 

 

5.2. Subsidiarita Daňového řádu 

 

V Části první Daňového řádu je rovněž ustaven velmi důležitý princip tzv. „subsidiarity 

Daňového řádu“, který je zakotven v § 4 s následujícím zněním: 

§4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon 

správu daní jinak. 

Výše uvedený zdánlivě nesrozumitelný text sděluje navýsost důležité sdělení, upravující 

obecné postavení Daňového řádu vůči ostatním (nejen daňovým) zákonům.  

Konstatuje, že Daňový řád je obecným univerzálním předpisem daňového práva (lex 

generalis) s deklarovaným subsidiárním vztahem tohoto zákona ke zvláštním zákonům. 

Jinými slovy, obecná platnost Daňového řádu v hmotněprávní i procesní rovině současně 
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znamená jeho podpůrné (tj. subsidiární) použití při správě daní a ve „spolupráci“ s jinými 

daňovými zákony, obecně hmotněprávními, souhrnně zabezpečuje efektivitu při správě a 

výběru daní.  

Pakliže však má jiný, zvláštní zákon (tj. nikoliv pouze daňový), obsažen vlastní právní 

úpravu pro správu daní, která je odlišná od právní úpravy obsažené v Daňovém řádu, pak se 

příslušná ustanovení Daňového řádu nepoužijí. Porozumění principu subsidiarity je významné 

zejména při řešení těch daňových sporů, jejichž účinky zasahují do jiných legislativních 

oblastí. 

Jako příklad lze pro bližší pochopení uvést vztah Daňového řádu např. k zákonu č. 

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.). V případě daňové exekuce je o.s.ř. obecným 

podpůrným předpisem a ustanovení Daňového řádu jsou předpisem zvláštním, pokud 

vystupuje správce daně jako oprávněný z exekučního titulu. Jestliže je však správce daně sám 

exekučním orgánem, postupuje se výlučně podle Daňového řádu zcela bez použití o.s.ř., 

neboť samotný Daňový řád upravuje v ust. § 177 pravomoci správce daně jakožto exekučního 

orgánu. 

Ostatní daňové zákony by neměly obsahovat duplicitní ustanovení, což ovšem v praxi 

není vždy naplněno [5].   

 

 

5.3. Vazba na procesní legislativu v zahraničí 

 

Daňová legislativa v České republice doznala významných změn zejména k datu 1. 

května 2004, kdy se Česká republika stala jedním z 10 nových členských států Evropské unie 

(EU). Vstup České republiky do EU byl výsledkem úspěšného zakončení přístupových 

rozhovorů, během kterých se projednávaly podmínky členství České republiky v EU. 

V rámci procesu harmonizace české daňové legislativy se základními pravidly, platnými 

v EU, došlo v tuzemsku k přizpůsobení zejména hmotných daňových předpisů.  

 

Nejsilněji byl průnik daňových zásad EU patrný v oblasti úpravy nepřímých daní, 

zejména daně z přidané hodnoty. Vzhledem ke globalizaci obchodu a vzniku volného trhu 

v rámci EU byly do české daňové legislativy zakomponovány pravidla, vycházející ze Šesté 

směrnice Rady 77/388/EHS, v současné době ve znění směrnice Rady 2006/138/ES. Ve 

smyslu průniku výše zmíněných směrnic EU do zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
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hodnoty lze hovořit o plné implementaci všech zásad EU v oblasti DPH do české národní 

daňové legislativy. V případě rozporů mezi směrnicí Rady 2006/138ES a českého zákona o 

dani z přidané hodnoty se lze dovolávat tzv. přímých účinků evropského práva, způsobující 

stav, kdy konkrétní konflikt v oblasti DPH může být řešen dle komunitárního práva v případě, 

kdy je to daňový subjekt výhodnější. Lze konstatovat, že problematika DPH je v rámci EU 

zejména v oblasti intrakomunitárního plnění a registračních povinností plátců DPH plně 

harmonizovaná. 

 

S částečnou harmonizací se setkala i oblast přímých daní, a to zejména v oblasti daně 

z příjmů. Přes dlouhodobou snahu Evropské unie o zavedení shodných sazeb u daní z příjmů 

právnických a fyzických osob ve všech členských státech, majících za cíl vymýtit tzv. 

vnitrounijní daňové ráje, se tato aktivita setkala s velkým odporem členských států. O 

rozdílech, které panují v sazbách daně u daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 

2012 nejen v EU, ale i ve vybraných státech OECD, vypovídá tabulka, uvedená v Příloze 3 

(zdroj: OECD, Tax Database, Statistics, Income Tax Tables, Table 1. Central government 

personal income tax rates and thresholds). Vzhledem k zájmům členských států ponechat si 

svrchovanost v oblasti stanovení daňových sazeb u daní z příjmů dochází postupně ke 

sjednocování některých ustanovení, vztahujících se například ke stanovení daňových základů 

a daňových zvýhodnění či systému hodnocení předacích cen (transfer pricing) [16]. Typickým 

příkladem je zavedení společných koncernových pravidel pro zvýhodněný způsob zdaňování 

daňových subjektů v rámci skupiny spojených osob ve vazbě mateřská/dceřiná společnost 

[20] nebo problematika daňových aspektů tzv. přeshraničních fúzí [6], vyplývajících ze 

Směrnice Rady č. 90/434/ES. Oblast daně z příjmů je v rámci EU harmonizována jen 

omezeně. 

 

Z ostatních daní byla částečně harmonizována se zásadami EU i spotřební daň, naopak 

například daň silniční, daň z nemovitostí nebo daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

nebyly harmonizovány prakticky vůbec. 

 

V oblasti správy daní, upravující pravidla daňového procesu, se oblast harmonizace s 

pravidly EU postupně zaváděla jen zčásti, a to téměř výlučně za účelem koordinovaného boje 

s daňovou kriminalitou. Sjednocení některých postupů se týká zejména zefektivnění činností 

správců daně na poli výměny informací a mezinárodní spolupráce [17]. V praxi jsou důsledky 
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viditelné zejména zvyšující se funkčností v oblasti mezinárodních dožádání. Jinak lze 

konstatovat, že česká daňová procesní legislativa, zosobněná od roku 2011 v podobě 

Daňového řádu, nepodléhá vnitrounijním harmonizačním pravidlům a je ponechána stejně 

jako v jiných členských státech EU svrchovanosti národních zákonodárců [7].  

 

Rovněž vazba české daňové procesní legislativy na procesní daňové právo států mimo 

EU není kromě principů, uvedených ve Smlouvách o zamezení dvojího zdanění (např. 

v otázce daňového rezidenství či stálé provozovny) a mezinárodní výměny informací nijak 

závazně koordinována. 
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6. ZÁSADY SPRÁVY DANÍ JAKO NÁSTROJ PROTI DAŇOVÉ 
ŠIKANĚ 

 

Rozsahově nepříliš objemná část Daňového řádu, týkající se zásad daňového řízení (5 

paragrafů z celkového počtu 266) je víc než nahrazena jejím významem, neboť zohlednění 

zásad daňového řízení se prolíná celou touto procesní legislativní normou a významně 

ovlivňuje celkový pohled na celou daňovou legislativu. 

Ustanovení § 5 až 9 Daňového řádu obsahují ve formě zásad správy daní pravidla, které 

jsou nejdůležitějšími prostředky ke správné aplikaci a interpretaci ustanovení všech daňových 

zákonů, při jejich aplikaci je nutno mít je neustále na zřeteli. Základními prameny, které byly 

do daňového řádu široce zakomponovány, se v tomto ohledu stávají dosavadní správní 

judikatura, Ústava a Listina základních práv a svobod [8].    

Významnou změnou oproti ZSDP je možno spatřit v rozšíření výčtu jednotlivých zásad, 

kterými se daňový proces řídí. Implementací judikatury Nejvyššího správního soudu a 

Ústavního soudu dochází k významnému přenosu dosavadní správní praxe správců daně, 

činěné dle soudních rozsudků či nálezů, do zákonné podoby. Tato skutečnost ve svém 

praktickém důsledku umožňuje daňovým subjektům pohybovat se v průběhu daňového 

procesu v rámci platné legislativy, a nikoliv pracně a s nejistým výsledkem požadovat po 

správcích daně dodržování procesních zásad daňového řízení s poukazy na složitý judikaturní 

systém. 

Ústava české republiky určuje státní moci povinnost sloužit všem občanům a omezuje 

možnost uplatňovat státní moc jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (viz. 

Čl. 2, odstavec 3. Ústavy ČR). Řada základních principů uplatňování státní moci je obsažena 

v Ústavě ČR, přičemž další zásady mají vyplývat z legislativních ustanovení zákonů 

příslušného oboru, v tomto případě oboru daňového práva. 

 

Zásady správy daní a zejména nutnost jejich dodržování mají svůj nenahraditelný 

význam, neboť zajišťují jeden z nejsilnějších nástrojů daňových subjektů proti libovůli 

správců daně. Jsou pro daňové subjekty pravděpodobně nejúčinnějším nástrojem 

k domožení se svých práv, která jsou jinak v důsledku vrchnostenského postavení 

správce daně legislativně silně omezené. 
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Jejich účinek je navíc posílen tím, že povinnost dodržování zásad správy daní je 

v průběhu celého Daňového řádu a s ním spojenými procesy všudypřítomná a platí bez 

výjimky ve všech jeho fázích. Z praktických zkušeností mohu konstatovat, že s jejich 

dodržováním mají správci daně obecně nejvíce starostí. Objektivně je však nutno rovněž 

konstatovat, že dodržení celého souboru pravidel, které zásady správy daní tvoří, je vzhledem 

ke svému rozsahu a požadavkům na vysoké odborné zdatnosti správců daně úkol poměrně 

složitý. 

V této rovině tak pro daňové subjekty vzniká jedna z nejúčinnějších ochranných bariér 

vůči daňovým doměrkům a celá řada daňově konfliktních řízení byla v minulosti ukončena 

uspokojivě ve prospěch daňových subjektů zejména z důvodu nedodržení zásad správy daní 

ze strany správců daně.  

Vzhledem k tomu, že význam zásad správy daní v Daňovém řádu oproti ZSDP ještě 

posílil, je této oblasti věnována v disertační práci náležitá pozornost při opakovaném 

zdůrazňování jejich významu pro ochranu daňových subjektů v řešení daňových konfliktů. 

Významným zdrojem poznání obecných principů a jejich uplatňování [9] je zejména 

judikatura Ústavního soudu, pro oblast daňového práva Nejvyššího správního soudu. Ten ve 

svém usnesení č.j. 2 AFS 52/2005 – 94 ze dne 16.5.2006 mj. uvádí, že: 

 

„…čl. 1 odst. 1 Ústavy deklaruje podstatu státu založenou mj. na úctě k právům člověka 

a občana a č. 2 odst. 4 zaručuje občanovi ochranu před donucením k tomu, co zákon 

neukládá. Obdobně i č. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že povinnosti 

mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních 

práv a svobod. Čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod obecně poskytuje ochranu 

majetku, v odst. 5 pak výslovně stanoví, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. 

Daně jsou tedy v zásadě přípustným zásahem do vlastnického práva, ovšem při respektování 

principů právního státu. Stát tak může svou finanční politiku realizovat jen v zákonných 

mezích, vždy respektující jistoty daňového poplatníka. Tyto jistoty znamenají nejen vymezení 

druhu a výše daní, ale i podmínek, za jakých lze daň požadovat a vymáhat. Jen tak totiž lze 

zajistit, aby daňový systém byl současně efektivním i spravedlivým. Výrazem toho jsou 

oprávnění svěřená správci daně v mezích respektujících práva daňového subjektu. Jestliže se 

tedy správou daně rozumí právo činit potřebná opatření ke správnému a úplnému zjištění, 

stanovení a splnění daňových povinností, nejde o právo neomezené. Daňové řízení je proto 
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ovládáno určitými základními zásadami, mezi které patří i zásada zákonnosti, tj. povinnost 

správce daně jednat v řízení o daních v souladu se zákony a jinými obecně závaznými 

právními předpisy tak, aby byly chráněny nejen zájmy státu, ale i zachována práva a 

právem chráněné zájmy daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém 

řízení.“ 

 

Judikatura, která se vztahuje k povinnosti správce daně řídit se v daňovém řízení 

základními principy a zásadami daňového řízení, je poměrně široká. Patří mezi ně zejména 

následující judikáty: 

 

ÚS, sp. zn. Pl. ÚS 5/2001 NSS, 8 Afs 75/2005-130  NSS, 6 A 25/2005-42 

ÚS, sp. zn. Pl. ÚS 33/1997  NSS, 6 A 25/2002-59  NSS, 1 As 9/2003-90 

ÚS, sp. zn. Pl. ÚS 21/1996  NSS, 2 Afs 81/2004-54  NSS, 2 Afs 108/2007-78 

NSS, 8 Afs 83/2007-78 

 

Níže následuje na Obrázku č. 2 grafická vizualizace zásad daňového řízení a výčet 

jednotlivých zásad, kterými je správce daně povinován z hlediska jejich dodržování v průběhu 

daňového řízení tak, jak je stanovuje Daňový řád: 
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Obrázek č. 2 – Zásady správy daní 
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Vzhledem ke klíčovému významu dodržování zásad při správě daní obsahuje disertační práce 

v následujících podkapitolách jejich detailní popis. Současně jsou u jednotlivých zásad 

zmíněny zásadní judikáty, jejichž znalost může vytvářet pro daňový subjekt důležitou součást 

obrany vůči nezákonnému zásahu správce daně. 

 

 

6.1. Zásada zákonnosti (legality)   

 

Tato zásada vyjadřuje odpovídající ústavní princip, podle kterých lze daně a poplatky 

ukládat pouze na základě zákona (viz čl. 11 odst. 5 LZPS). Vychází z tzv. zásady povolovací, 

podle které může správce daně působit pouze v případech a mezích stanovených zákonem (čl. 

2 odst. 2 LZPS a čl. 2 odst. 3 Ústavy). Právními předpisy, kterými je správce daně vázán, jsou 

přitom nejen pouze zákony České republiky, ale rovněž i jiné právní předpisy, kterými je 

Česká republika vázána. V daňové praxi se jedná zejména o mezinárodní smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění a mnohé akty Evropského společenství, resp. Evropské unie, včetně směrnic 

a rozhodnutí. Příkladem přímého účinku evropského práva na činnost českého státního orgánu 

(správce daně) je Šestá směrnice Rady 77/388/EHS [18] ve znění směrnice Rady 

2006/138/ES, která je základním páteřním dokumentem týkajícím se uplatňování DPH 

v jednotlivých členských státech EU. Dalším příkladem přímého působení evropského práva 

je i Celní kodex EU [19]. 

 

O povinnosti správce daně zohlednit přímé účinky legislativy EU do správy daní 

v tuzemsku, v tomto případě ve věci daně z přidané hodnoty, pojednává mj. rozsudek NSS ze 

dne 13.11.2009, č.j. 5 Afs 53/2009-63, který uvádí: 

 

Správce daně nelze zcela jistě činit odpovědným za nesprávnou implementaci šesté 

směrnice Rady 77/388/EHS do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, lze jej však 

na druhou stranu nepochybně činit odpovědným za znalost právních předpisů, šestou směrnici 

nevyjímaje, a za případnou interpretaci a aplikaci právních předpisů in concreto, zde 

uplatnění přímého účinku šesté směrnice. Postupoval-li správce daně podle ustanovení 

zákona o dani z přidané hodnoty, které je (bylo) neslučitelné s právem Společenství, nelze 

dospět k jinému závěru, než že pochybil (vznik přeplatku na dani zavinil). 
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Z pohledu daňové konfliktní situace, kterou daňový subjekt řeší v rámci daňového 

řízení, je nutno při tvorbě obranné strategie a při kontrole dodržování zásad daňového řízení 

správcem daně vycházet zejména z průsečíku dvou ústavních zásad: 

 

- Zásada obecně dovolovací, podle níž může subjekt činit, co není zákonem zakázáno 

(zásada, vyjadřující supremaci svobodného člověka nad státem, je uvedena v čl. 2 

odst. 3 LZPS a č. 2 odst. 4 Ústavy) 

- Zásada obecně povolovací, podle níž může správce daně působit pouze v případech a 

mezích stanoveným zákonem (zásada tzv. legální licence je uvedena v čl. 2 odst. 2 

LZPS a čl. 2 odst. 3 Ústavy).  

 

V této souvislosti je nutno zmínit, že zásada zákonnosti má platnost pro celou správu 

daní absolutně a nemůže být omezena ani ve prospěch jiných zásad psaných i nepsaných, jako 

je například zásada rychlosti (kapitola 6.8) či zásada hospodárnosti (kapitola 6.9). Tuto 

skutečnost je nutno vnímat a využívat v daňové praxi poměrně často, neboť vyšší 

hospodárnost či urychlení řízení je významným prvkem chybovosti při daňových 

řízeních ze strany správce daně a jsou opakovaně činěny na úkor porušení zásady 

zákonnosti.  

 

Jako příklad je možno uvést zejména úkony, které zahajují běh zákonných či správcem 

daně určených lhůt, kdy například doručování daňovým subjektům probíhá způsobem, 

nekorespondujícím se zákonnými požadavky. Přičemž přes odůvodnění správce daně – 

zneužití principu hospodárnosti - je zřejmé, že tento argument nemůže v dalším řízení, 

potažmo ve správní žalobě, před soudem uspět. 

 

Dalším oblíbeným porušováním principu zákonnosti je nezákonný výslech svědků 

v průběhu daňové kontroly, kdy v rámci urychlení daňové kontroly není kontrolovaný subjekt 

ke svědecké výpovědi přizván a nemůže tudíž klást svědkovi otázky (viz § 96 odst. 5 

Daňového řádu). Toto pochybení správce daně, které je často vysvětlováno odvolávkou na 

uplatňování zásady rychlosti, však tvoří natolik závažný nezákonný zásah do práv daňových 

subjektů, že v praxi až rozsudky Nejvyššího správního soudu učinily těmto postupům přítrž 
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s tím, že dodatečné platební výměry jakožto důsledky daňové kontroly byly soudním 

rozhodnutím zrušeny (více v části, pojednávající o daňových kontrolách). 

 

Z judikatury, vztahující se k zásadě zákonnosti, vyplývá, že existuje i vázanost správců 

daní či jiných správních orgánů s ustálenou správní praxí, která je vytvářená mimo 

celospolečensky a dlouhodobě akceptovanými způsoby řešení sporných otázek i vnitřními 

přepisy. V daňové praxi se jedná o Pokyny MF ČR řady D, které nejsou obecně závaznými 

předpisy, neboť nebyly zveřejněny ve Sbírce zákonů a nejsou ani oficiálním výkladem 

zákona. Závaznost vlastních pokynů a ustálené správní praxe je pro správce daně dána 

především z existence principu právní jistoty, jenž usiluje o ochranu oprávněné důvěry 

v právo, včetně praxe, která se na jeho základě vyvinula.  

 

Významným příspěvkem, který povinuje správce daně k dodržování zákonných postupů 

v rámci správce daně, je nález Ústavního soudu ze den 28.5.2009, sp. zn. III ÚS 2096/07, 

který mimo jiné uvádí: 

 

Při realizaci práva státu na výběr daní je nutno respektovat práva a právem chráněné 

zájmy daňového subjektu, tedy i právo na objektivně provedené dokazování vedoucí k řádně 

zjištěnému skutkovému stavu. Pokud nebyl v souvislosti se stanovením daňové povinnosti 

stěžovatele dodržen ze strany správních orgánů zákonný postup, jehož nedostatky nebyly 

soudy, které se ztotožnily s právními závěry finančních orgánů, napraveny, přičemž se jednalo 

o závažné porušení zásad daňového řízení, došlo k porušení principu spravedlivého procesu. 

 

Z rozsáhlého souboru ostatní daňové judikatury, vztahující se k porušování zásady 

zákonnosti,  lze zmínit zejména následující: 

 

IV. ÚS 666/2002 8 Afs 3/2005-59 2 Ans 1/2005-57 

7 Afs 54/2006-155 1 Afs 134/2006-57 8 Afs 103/2007-58 

9 Afs 34/2008-95 1 Afs 107/2008-60 2 Afs 6/2009-64 
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6.2. Zásada zákazu zneužití pravomoci a správního uvážení - § 5 odst. 2 

Daňového řádu 

 

Zásada zákazu zneužití pravomoci je u správce daně dána tím, že u daňových postupů, 

jejichž průběh je zákonem exaktně stanoven, se správce daně od tohoto postupu nesmí 

odchýlit. Jedná se například o široký rozsah zákonností při zajišťování důkazních prostředků 

správcem daně či při plnění důkazního břemene ze strany daňového subjektu. Dle této zásady 

se rovněž zakazuje správci daně si výkladem právních předpisů rozšiřovat své kompetence a 

rozhodovat či jednat ve věcech, které jim nepřísluší.   

 

Důležitou zásadou v daňovém řízení je rovněž zákaz zneužití správního uvážení. Tímto 

se rozumí myšlenkový proces, kterým správce daně vyhodnocuje získané poznatky a dospívá 

ke správním závěrům. Pro příklad lze uvést vyhodnocování důkazů v průběhu daňové 

kontroly, přičemž v tomto případě má za úkol správce daně vyhodnotit všechny důkazy 

jednotlivě a přitom ve vzájemných souvislostech, je oprávněn důkazy jako důkazy v daňovém 

řízení osvědčovat či jej z důkazů vyloučit, přičemž vždy je povinen své rozhodnutí řádně 

zdůvodnit. Zde má činnost správce daně, která vyústí ve správní úvahu, zjevně zákonný 

prostor.  

Pokud však zákon stanoví pro konkrétní rozhodnutí jednoznačná kritéria, není zde pro 

správní úvahu žádný prostor. Správce daně musí v těchto případech rozhodnout buď podle 

toho, zda kritéria splněna jsou, nebo nejsou, a to bez výraznějších myšlenkových aktivit 

správce daně. 

 

Výkon pravomoci správce daně v rozsahu, převyšujícím zákonnou kompetenci, se 

chápe jako zneužití pravomoci správce daně. To platí nikoliv pouze pro případy vázaného 

rozhodnutí, ale rovněž tam, kde zákon ponechává správci daně určitý prostor k uvážení; pak 

se výkon pravomoci s jejím účelem projevuje jako zneužití správního uvážení.  

 

Obě dvě situace jsou v souhrnu i jednotlivě důvodem pro zrušení rozhodnutí správce 

pro nezákonnost, což je nutné osvědčit soudem jednajícím a rozhodujícím ve správním 

soudnictví. 
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Významným soudním rozhodnutím, které podporuje praktickou aplikaci zásady zákazu 

zneužití pravomoci a správního uvážení, je nález Ústavního soudu ze dne 6.12.2006, sp. zn. 

IV. ÚS 48/05, který mimo jiné uvádí: 

 

Správce daně se nemůže nikterak zprostit své povinnosti jednat při správě daně v 

daňovém řízení v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, jež je 

zakotvena v § 2 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků, současně pak při tomto chránit 

zájmy státu a dbát přitom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů 

a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení. Povinnosti dbát na zachování práv a 

právem chráněných zájmů daňových subjektů pak odpovídá mimo jiné možnost zdanit jen tu 

část finančního zisku, jež bere na zřetel výdaje na zajištění příjmů. Při realizaci práva státu 

na vybírání daní je potřeba toto respektovat, neboli nelze opomíjet nutnost vybírat daň ve výši 

správně stanovené, jelikož sledování zájmu státu na vybírání daně nelze vnímat jako princip 

jakkoliv přednostní či řídící. 

 

Jelikož judikatura, postihující porušení zásady zneužití pravomoci a správní úvahy, je 

do značné míry propojena s judikaturou, spojenou s porušováním zásady zdrženlivosti a 

přiměřenosti (viz níže), bude její přehled uveden souhrnně pod touto druhou zásadou.   

 

 

6.3. Zásada zdrženlivosti a přiměřenosti (proporcionality) - § 5 odst. 3 

Daňového řádu 

 

Zásada přiměřenosti dává správci daně povinnost volit při správě daní jen takové 

prostředky, které osoby zúčastněné na správě daní, co nejméně zatěžují, ale zároveň ještě 

umožňují dosáhnout cíle správy daní, tedy správné stanovení daně a zajištění její úhrady. Tato 

zásada by měla být uplatňována zejména v případech, kdy se uplatňuje jeho správní uvážení a 

při aplikaci institutů se správní úvahou spojenými. Jedná se zejména o různé žádosti 

daňových subjektů (povolení splátek, prodloužení lhůty, posečkání daně apod.), kdy je 

správce daně oprávněn stanovit pomocná kritéria pro svá rozhodnutí a vyzvat daňový subjekt 

k doložení těchto pomocných kritérií. Zásada přiměřenosti bude rovněž uplatněna 

v případech, kdy bude volen správcem daně postup k vymáhání daňových nedoplatků, 

přičemž by měl být zvolen takový postup, který přinese uspokojení vymáhané pohledávky, 
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přitom však s co nejnižšími náklady, přitom však s co nejnižšími zásahy do majetkové sféry 

dlužníka. 

 

Daňový řád v rámci této zásady rovněž zakotvuje povinnost správce daně šetřit práva 

osob, vůči nimž jeho pravomoc směřuje. Míní tak zejména formulací „správce daně šetří 

práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob v souladu s právními 

předpisy…“. Zde lze v praxi často narazit na takový postup správce daně, který je 

v protikladu s touto povinností, a to zejména s odkazem na ustanovení § 1 odst. 2 Daňového 

řádu, dle něhož má správce daně za cíl správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich 

úhrady. S tímto postupem nelze souhlasit, neboť cíl správného zjištění a stanovaní daně lze 

dosáhnout pouze za předpokladu plného respektování všech zásad daňového řízení. 

Skutečnost, že správné stanovení a zjištění daně považuje správce daně za svůj cíl primární a 

konečný, nelze tak učinit při současném porušení všech daňových zásad a současně také zásad 

plynoucích z ústavního pořádku. „Z tohoto hlediska nelze považovat daň, která byla 

stanovena v rozporu s povinností šetřit práva a právem chráněné zájmy osob zúčastněných na 

správě daní, za správně stanovenou. Jinak řečeno, cíl slouží k vytýčení směru, k němuž má 

daňové řízení směřovat, avšak v žádném případě jej nelze argumentačně zneužívat ke 

zdůvodnění toho, proč byla porušena některá ustanovení zákona, právní principy či ústavní 

kautely.“ [10].   

Z praktických zkušeností lze doložit, že zneužívání těchto zásad je u správců daně 

poměrně rozšířené a vyvolává daňový konflikt, který bývá zpravidla odstraňován správní 

žalobou ve správním soudnictví dle § 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 soudní řád správní. 

 

I v daném případě bylo porušení zásady daňového řízení předmětem ústavních stížností 

či kasačních stížností, přičemž zásadní rozhodnutí v tomto smyslu byly učiněny například 

v následujících judikátech: 

 

Pl. ÚS 5/2001   II. ÚS 384/2004  III. ÚS 2096/2007 

Pl. ÚS 29/2008  IV. ÚS 2701/2008  I. ÚS 520/2006 

2 Ans 1/2005-905  Afs 48/2007-173 7 Afs 45/2007-251 

5 Afs 53/2009-63 6 A 25/2002-42 

 

 



46 

 

 

6.4. Zásada procesní rovnosti – § 6 odst. 1 Daňového řádu 

 

Princip rovnosti daňových subjektů před zákonem je do Daňového řádu zakotven 

v souladu s čl. 1 a čl. 3 ve vazbě na čl. 37 LZPS. Jedná se o zajištění rovnosti v důstojnosti a 

právech v oblasti procesního práva, v praxi často vykládáno jako rovnost bez ohledu na 

majetek, velikost firmy či výsledky voleb. 

Podstatná je skutečnost, že se jedná o rovnost mezi daňovými subjekty navzájem ve 

vztahu ke správci daně, nikoliv o rovnost mezi daňovými subjekty a správcem daně 

samotným.  

Daňový řád touto zásadou vyžaduje, aby procesní práva osob, zúčastněných na správě 

daní, byly postaveny obecně na shodné úrovni. Aplikováno do správní praxe je tak 

legislativně zamezeno, aby rozhodování správce daně o právech a povinnostech daňových 

subjektů mohlo být projevem jeho libovůle. 

Ve správní praxi však lze jen velmi obtížně zajistit dodržování této zásady ve striktním 

pojetí. Důvodem je nedostatek informací, které má postižený daňový subjekt k dispozici pro 

komparaci svého vlastního postavení ve vztahu k napadanému rozhodnutí správce daně. 

Navíc i mezi zdánlivě shodnými případy existují odchylky, zdánlivě nepatrné, které mohou 

opravňovat správce daně k odlišnému hodnocení, ústícímu ve vydané rozhodnutí. 

Přesto lze shledat některé zajímavé judikáty, které se odkazují na potřebu procesní 

rovnosti, jejíž porušení správcem daně v konečných důsledcích může přinést daňovému 

subjektu příznivý vývoj v průběhu řešení daňového konfliktu. Jedná se zejména o následující 

judikáty: 

 

Pl. ÚS 72/2006  Pl. ÚS 19/2002  Pl. ÚS 6/1996 

Pl. ÚS 4/1995   Afs 86/2004-54   

 

 

6.5. Zásada součinnosti a spolupráce - § 6 odst. 2 Daňového řádu 

 

Zásada součinnosti a spolupráce je deklaratorním ustanovením, které v obecné rovině 

konstatuje, že správce daně by měl spolupracovat při správě daní s daňovými subjekty a tito 

by měli spolupracovat se správcem daně. I zde však dochází ze strany správců daně 
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k porušení této zásady, které může v případě daňového konfliktu přinést pro daňový subjekt 

impuls, měnící zdánlivě bezvýchodnou pozici do příznivějšího světla. 

„Zásada vzájemné součinnosti a vzájemné spolupráce prolíná celou správu daní. Tak 

například v průběhu daňové kontroly porušuje pracovník správce daně pověřený jejím 

provedením tuto zásadu tehdy, jestliže např. nesděluje své pochybnosti kontrolovanému 

subjektu, jestliže výzvy, které v průběhu kontroly vydává, nejsou jasně formulovány, jestliže 

ve správě o kontrole neuvede souvislé a logické úvahy o hodnocení důkazů a důkazních 

prostředků, jestliže nereaguje na návrhy kontrolovaného subjektu k doplnění zprávy o 

kontrole bez toho, že by jej upozornil na skutečnost, že mu může, zejména u zásadního či 

komplikovaného kontrolního zjištění, poskytnout lhůtu pro formulaci jeho vyjádření ke 

zprávě“ [1]
]
. 

Významnými se v této věci jeví judikáty Nejvyššího správního soudu, které se týkají 

případů, kdy by správce daně neposkytl potřebnou součinnost daňovému subjektu v průběhu 

daňové kontroly tím, že by nezahrnul do daňového spisu důkazní prostředky, získané v jejím 

průběhu. Tímto by správce daně popřel právo daňového subjektu se s těmito skutečnostmi 

seznámit a znevýhodnil daňový subjekt ve smyslu ztížení podávání námitek zpochybňujících 

zákonnost postupů správce daně. NSS tak nevyloučil, že by v takovém případě mohly 

vzniknout námitky zpochybňující správnost stanovení daňové povinnosti.  

V souvislosti s porušením zásady součinnosti a spolupráce je nutno zmínit např. 

následující judikáty ÚS a NSS: 

 

IV. ÚS 666/2002 5 Afs 14/2004-60 8 Afs 105/2005-59 

9 Afs 28/2007-156 8 Afs 59/2005-83 

 

 

6.6. Zásada poučovací - § 6 odst. 3 Daňového řádu 

 

Smyslem zásady poučovací je zakotvení povinnosti správce daně umožnit daňovým 

subjektům sdílení jejich procesních práv a současně je o těchto právech náležitě poučit.  

Uplatnění práv daňových subjektů je dáno i judikaturou Ústavního soudu (např. IV. ÚS 

412/04), z níž vyplývá nepřijatelnost odtržení subjektivního práva od možnosti jeho výkonu. 

V textu Ústavní soud dokonce konstatuje, že „…ústavní soud nemohl přehlédnout, že 

izolování subjektivního práva od možnosti toto právo vykonávat je oblíbeným trikem 
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totalitních států, který používají při schovávání zvůle a bezpráví za formální fasádu práva. 

V právním státě tyto praktiky tolerovat nelze“.  

V praxi se tento názor uplatňuje tak, že výkon práv daňových subjektů nemůže být 

toliko subjektivní, ale skutečný. Je-li tedy například vyzván daňový subjekt k předložení 

důkazních prostředků, musí mu být dána dostatečná lhůta, aby mohl svou povinnost splnit. 

Má-li daňový subjekt právo nahlížet do svého daňového spisu, musí být spis kompletní, neboť 

daňový subjekt má právo dozvědět se o všem, co v daňovém řízení vyšlo najevo. 

Součástí této zásady je právo být přiměřeně poučen. Daňový řád sice ve svém 

ustanovení § 6 odst. 3 uvádí, že poučení správce daně provádí tehdy, je-li to vzhledem 

k povaze úkonu nezbytné, nelze však prakticky dovodit, kdy a v jakých případech by měl být 

správce daně poučovací povinnosti zproštěn. Je pochopitelně rozdíl, jedná-li správce daně 

s člověkem se základním vzděláním anebo s daňovým poradcem, svou správní úvahou však 

může jen stěží objektivně zhodnotit míru poučení u jednotlivých účastníků daňového řízení. 

Nelze tedy s přesností stanovit, kdy a v jakém rozsahu by měla být osoba zúčastněná na 

daňovém řízení poučena, musí však být dodržena zásada, že by neměla utrpět újmu na svých 

právech jenom pro neznalost daňového řádu. 

 

Judikatura k zásadě poučovací: 

 

IV. ÚS 412/2004 1 As 30/2008-49 

 

 

6.7. Zásada vstřícnosti a slušnosti - § 6 odst. 4 Daňového řádu 

 

Jedná se o požadavek na korektní a vstřícné jednání úředních osob vůči osobám, 

zúčastněným na řízení. Jen obtížně si lze představit, že by na základě absence slušného 

chování úřední osoby bylo možné napadnout z tohoto důvodu nezákonnost správce daně 

z důvodu porušení této zásady. 

Vstřícnost je však možno pojmout i jako interpretaci přístupu, vycházejícího z ústavního 

pořádku, který uvádí, že v případě pochybností je nutno se přiklonit k takovému výkladu 

právního předpisu, který je příznivý k daňovému subjektu.  
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6.8. Zásada rychlosti - § 7 odst. 1 Daňového řádu 

 

Uplatnění zásady rychlosti znamená, že věci mají být v daňovém procesu vyřizovány 

bez zbytečných průtahů (viz. také čl. 38 odst. 1 LZPS) a řízení má trvat jen po tu dobu, po 

kterou to vyžaduje jeho účel. 

 

V praxi není vždy jednoduché dovodit, zda je rychlost daňového řízení uspokojivá či 

nikoliv. Z daňové praxe lze konstatovat, že pravděpodobně nejčastější prodlevy bývají ze 

strany správce daně činěny v případech, kdy běží lhůty pro vracení přeplatků na dani 

(zejména nadměrného odpočtu k dani z přidané hodnoty). Běh těchto lhůt dokáže správce 

daně efektivně zastavit například zahájeným postupem k odstranění pochybností nebo 

zahájením daňové kontroly. V praxi se lze bohužel často setkat s případy, kdy správce daně 

činí různé průtahy, prodlužující délku takového „blokačního“ řízení, nebo dokonce nečiní 

vůbec.  

V odůvodněných případech, charakteristickými nedodržováním přiměřených lhůt či 

přímou nečinností správce daně, je daňový subjekt oprávněn postupovat v souladu s ust. § 38 

Daňového řádu a podat nejblíže nadřízenému správci daně podnět k učinění opatření proti 

nečinnosti. Po bezvýsledném využití tohoto instrumentu lze volit cestu soudní ochrany 

v podobě podání žaloby na nečinnost dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád 

správní. 

V případě prokázání zbytečných průtahů ze strany správce daně může být tento postup 

klasifikován i jako nesprávný úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti 

za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem. 

 

Z pohledu řádného dodržování zásady rychlosti existuje poměrně rozsáhlá judikatura, 

např.:  

 

2 Afs 90/2001-70 7 Afs 22/2003-109 2 Afs 144/2004-110 

2 Ans 1/2005-57 1 Ans 3/2008-78 2 Afs 35/2009-124 

7 Ans 2/2009-38 7 Ans 1/2010-65 
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6.9. Zásada hospodárnosti - § 7 odst. 2 Daňového řádu 

 

Při dodržování zásady hospodárnosti řízení neboli procesní ekonomie je správce daně 

povinen dbát na to, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Slovíčkem „nikomu“ dává 

zákonodárce najevo, že tuto zásadu zákazu ekonomicky neefektivního průběhu řízení je nutno 

dodržovat jak ve vztahu k daňovým subjektům, tak je povinen se tímto řídit i správce daně. 

V praxi se však lze často setkat s nutkáním správců daně povýšit zásadu hospodárnosti 

nad jiné zásady. Jedná se o bohužel poměrně častý jev, kdy správce daně neprovádí důkazní 

řízení v požadovaném rozsahu, neboť cítí, že by vyšly najevo skutečnosti, svědčící ve 

prospěch daňového subjektu. Rovněž nezajišťuje důkazy, navrhované daňovým subjektem, 

s ohledem na poukazovanou zásadu hospodárnosti. 

V této věci je však nutno podotknout, že takovýto postup správce daně je v přímém 

rozporu se zásadou zákonnosti, kterou tímto správce daně často úmyslně opomíjí. Zásada 

hospodárnosti nesmí sloužit jako argument, byť jen podpůrný, pro krácení práv osob 

zúčastněných na správě daní a nesmí být se zásadou zákonnosti v rozporu. Jak v této věci 

judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 23.10.1998 pod číslem 7 A 157/95-46, 

„…užitím zásady hospodárnosti správního řízení nesmí být účastník řízení zbaven možnosti 

účinně hájit svá práva. Nelze proto přijmout názor správního orgánu, rozhodujícího o 

odvolání (rozkladu), že s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení není účelné rušit 

prvostupňové správní rozhodnutí vydané v řízení, v němž účastník řízení byl na svých právech 

zásadním způsobem zkrácen…“. 

 

 

6.10. Zásada volného hodnocení důkazů - § 8 odst. 1 Daňového řádu 

 

Jedná se o jeden z hlavních pilířů daňové správy v oblasti ověřování správnosti 

daňového tvrzení nebo hlášení, kterými daňové subjekty prokazují plnění svých daňových 

povinností.  

Zásada volného hodnocení důkazů dává správci daně významnou pravomoc a volnost 

při hodnocení účinků unesení důkazního břemene ze strany daňového subjektu, který však 

může být správcem daně zcela fatálně zneužit. Zneužití této volnosti může být v praxi 
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využíváno a zneužíváno správci daně k zásadnímu prohlubování daňového konfliktu 

v neprospěch daňových subjektů.   

Zásada volného hodnocení důkazů však pro správce daně znamená rovněž významný 

závazek ve smyslu řádného zdůvodnění své úvahy, o které důkazní prostředky bude své 

závěry opírat a o které nikoliv, a proč. 

V průběhu hodnocení důkazů správce daně zvažuje, které důkazní prostředky osvědčuje 

jako relevantní důkaz v daňovém řízení a který nikoliv a to způsobem, při němž musí být 

naplněna podmínka co nejvěrnějšího prokázání skutkového stavu. 

Hodnocením důkazů, získaných v daňovém řízení, se rozumí složitý myšlenkový proces 

správce daně, kterými se jednotlivým důkazům přiřazuje: 

a) hodnota závažnosti (důležitosti) pro rozhodnutí; správce daně svou úvahou hodnotí 

důležitost jednotlivých důkazů pro svá rozhodnutí, přičemž o důležité důkazy opírá 

svá skutková zjištění, důkazy bezvýznamnými se dále nezabývá; 

b) hodnota zákonnosti; v daném případě správce daně hodnotí, zda byly důkazy získány 

zákonným způsobem. Pokud ano, osvědčí je jako důkazy v dalším řízení, pokud ne, 

nadále se jimi nesmí zabývat; 

c) hodnota věrohodnosti (pravdivosti), která správci daně napovídá, jaké skutečnosti 

odpovídají na základě získaných důkazů nejblíže pravdivému (věrohodnému) průběhu 

šetřených okolností; správce daně má v otázce stanovení míry věrohodnosti u 

jednotlivých důkazů zcela volnou ruku, přičemž za věrohodný (pravdivý) důkaz se 

považuje takový, jehož váhu lze plně uplatnit s využitím jeho důkazní moci 

v daňovém řízení. Často nelze stanovit míru věrohodnosti důkazu individuálně, proto 

je součástí volného hodnocení důkazů i povinnost správce daně posoudit získané 

důkazy souhrnně, porovnat jejich obsah a vzájemné vazby, a teprve v celkovém pojetí 

pak učinit správní závěr o jejich věrohodnosti a pravdivosti.  

 

Důkazy je v daňovém řízení nutno hodnotit jednotlivě a v jejich vzájemných 

souvislostech. Zmiňovaná povinnost pro správce daně znamená, že hodnota pravdivosti 

jednotlivého důkazu je posuzována individuálně a pak je srovnávána s jinými důkazy, které 

byly uznány také za věrohodné. V případě logického rozporu takto vyhodnocených důkazů 

musí být tento rozpor odstraněn novým důkazem nebo novým zhodnocením všech získaných 

informací. Je zcela v pravomoci správců daně posoudit závažnost, zákonnost a pravdivost 
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jednotlivých důkazů, a to vždy za účelem zabezpečení pravdivého, přesného a úplného 

zjištění skutkového stavu věci. 

Ve své volnosti může správce daně v rámci samostatného hodnocení důkazů rovněž 

nevzít konkrétní důkaz v úvahu.  

Existence zásady volného hodnocení důkazů se v praxi bohužel často stává projevem 

libovůle správce daně a bývá předmětem dalšího řízení o dani (odvolání, přezkum, soudní 

přezkum…). Zde je správce daně povinen obhájit svá rozhodnutí, tedy zdůvodnit, jakým 

způsobem důkazy vyhodnocoval a jakým myšlenkovým postupem dospěl ke své správní 

úvaze, ústící v rozhodnutí ve věci. Lze se však setkat i s takovým postupem, kdy správce daně 

nepřihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo, pokud to svědčí ve prospěch 

daňového subjektu, nebo dokonce takovéto důkazy před daňovým subjektem zatajuje. 

Správce daně se tímto postupem zpronevěřuje cíli správy daně a jedná se o postup nezákonný, 

který má za následek nepřezkoumatelnost rozhodnutí ve věci.  

Zásada volného hodnocení důkazů je závažný nástroj při správě daní, mající významný 

dopad z pohledu možného zásahu správce daně do majetkových práv daňových subjektů. 

Takovýto zásah bývá v praxi realizován dodatečným doměřením daně zejména v rámci 

daňové kontroly. Jedná se o zásadu, která je v praxi nejvíce zneužívaná a vyvolává nejvyšší 

míru daňových konfliktních situací s ohledem na její významné dopady. Zásad volného 

hodnocení důkazů je správcem daně zneužívána zejména způsobem nezákonné selekce 

důkazů a jejich subjektivním hodnocením. Soudní ochrana je v tomto případě významným 

zdrojem obrany daňových subjektů. Významným judikátem v této věci je nález Ústavního 

soudu ze dne 7.1.2004, sp. zn. II. ÚS 173/01, který uvádí: 

 

Ústavní soud v minulosti opakovaně judikoval, že i na daňové řízení lze vztáhnout 

pravidlo, že finanční orgány jsou povinny postupovat v souladu s článkem 38 odst. 2 Listiny. 

Musí tedy umožnit stěžovatelce, aby věc byla projednána v její přítomnosti a mohla se vyjádřit 

ke všem prováděným důkazům. 

Okolnost, že finanční orgány nezařadily provedený sporný důkaz do spisového 

materiálu, nedaly stěžovatelce možnost se k němu vyjádřit a nehodnotily jej ve vzájemné 

souvislosti s ostatními důkazy, měla reálný vliv na zjištění skutečného stavu věci a následně i 

na správné právní posouzení věci do té míry, že zasáhla do ústavního práva na spravedlivý 

proces. 
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Současná právní úprava nezná institut předběžného výběru důkazů. Příslušné orgány 

nejsou proto oprávněny provádět podle vlastních kritérií předběžnou selekci důkazů a 

upravovat s jejím využitím důkazní situaci podle vlastní volby, případně z daných důkazů 

preferovat ty, které potvrzují zvolenou skutkovou verzi. 

 

Ve věci nezákonného způsobu aplikace zásady volného hodnocení důkazů v daňovém 

řízení existuje řada dalších judikátů, z nichž níže uvádím některé z nich: 

 

Pl. ÚS 38/1995 III. ÚS 95/1997 II. ÚS 173/2001 

II. ÚS 232/2002 I. ÚS 654/2003 III. ÚS 2096/2007 

3 Afs 21/2003-63 9 Afs 7/2007-58 5 Afs 5/2008-75 

5 Afs 37/2008-71 5 Afs 5/2008-75 5 Afs 51/2008-95 

5 Afs 61/2008-80 5 Afs 5/2008-75 1 Afs 57/2009-83 

2 Afs 37/2009-97 

 

 

6.11. Zásada legitimního očekávání - § 8 odst. 2 Daňového řádu 

 

Zásada legitimního očekávání neboli předvídavost rozhodnutí stanoví správcům daně 

povinnost dodržovat princip, dle něhož musí být ve skutkově shodných věcech rozhodováno 

obdobně. 

Jinými slovy, zákon důsledné dbá na to, aby zde neexistovalo „x“ daňových republik, 

v nichž by správci daně rozhodovali nekoordinovaně a bez sjednocujících metodických 

výkladů, tak jak tomu bylo v minulosti. Princip legitimního očekávání souvisí s rovným 

přístupem k osobám zúčastněným na správě daní, chrání jejich právní jistotu a celkovou 

důvěru v právní řád vůbec. 

Daňový řád je při projevu této zásady zjevně inspirován § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 

Sb. správní řád, přičemž vychází ze zásady, dle níž je důvodné očekávat od veřejné moci, že 

bude postupovat pouze na základě zákona, nebude jednat svévolně, nýbrž stabilně a 

předvídatelně. 

Fakt, že nemohou vznikat nedůvodné rozdíly však nevylučuje vznik rozdílů důvodných. 

Správce daně je ve výjimečných případech oprávněn odchýlit se od své správní praxe, vždy 
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však tak dle judikatury NSS musí činit dle principu „pro futuro“, tj. z racionálních důvodů a 

pro všechny další případy.  

Ilustrativním příkladem pro uplatňování zásady legitimního očekávání v případech 

metodických změn v rozhodování správců daně lze kompatibilně nalézt v rozsudku 

rozšířeného senátu NSS č.j. 8 As 47/2005-86 ze dne 21.10.2008, v němž se uvádí, že: 

„Ustálená judikatura vrcholných soudů představuje ve svém materiálním rozměru právní 

normu. Změnu či zpřesnění této judikatury pak lze ve funkčním smyslu považovat za novelu 

právního předpisu s temporálními účinky, které změna právního předpisu tradičně má. Tato 

skutečnost má tedy v projednávané věci následující účinky: soudy rozhodující ve správním 

soudnictví mají povinnost od okamžiku vyhlášení rozhodnutí rozšířeného senátu podle tam 

zaujatého právního názoru postupovat ve všech probíhajících a v budoucnu zahájených 

řízeních.“ 

 

Temporální účinky, zmíněné v rozsudku rozšířeného senátu NSS, se vzhledem 

k přezkumné funkci správních soudů vztahují adekvátně i na učiněná rozhodnutí správců 

daně. 

 

Nezákonnost postupů správce daně ve smyslu porušení zásady legitimního očekávání 

lze nalézt například v následujícím rozsáhlém souboru judikátů: 

 

IV ÚS 690/2001 8 Afs 83/2007-78 8 Afs 84/2007-49 

8 Afs 68/2007-366 8 Afs 59/2005-83 8 Afs 135/2006-62 

9 Afs 57/2009-73 IV ÚS 503/2006 6 Ads 88/2006-159 

6 Ads 88/2006-132 8 Afs 75/2005-130 1 Aps 2/2006-68 

2 Ans 1/2005-57 

 

 

6.12. Zásada materiální pravdy - § 8 odst. 3 Daňového řádu 

 

Zásada materiální pravdy je obdobou podobného ustanovení, zakotveném ve známém § 

2 odst. 7 předchozí daňově-procesní právní normy (ZSDP), definující tzv. „zastřený stav“. 

Znamená, že pro posouzení správcem daně je rozhodující skutečný obsah právního úkonu, 

který činí osoba zúčastněná na správě daní, nikoliv jeho formálně právní stránka. K uplatnění 
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tohoto principu přistupuje správce daně tehdy, kdy má odlišný názor na úkon, učiněný a 

definovaný daňovým subjektem, a hodlá jej posoudit odlišně. 

 „ V praxi se lze nejčastěji setkat s právními úkony simulovanými (předstíranými), 

kde jeden či oba účastníci právního vztahu vážně předstírají, že jím chtěli způsobit právní 

následky, ačkoliv tomu tak není. Takový úkon je neplatný. Vedle toho se ovšem vykytují i 

úkony dissimulované (zastřené), kdy předstíraným (simulovaným) právním úkonem je 

zakrýván jiný právní úkon míněný vážně. Tak tomu bude v případě, kdy účastníci předstírají 

uzavření kupní smlouvy, ačkoliv jejich pravá vůle směřovala k uzavření smlouvy darovací, 

jež je zakryta. Kupní smlouva je úkonem simulovaným a darovací smlouva úkonem 

dissimulovaným. Předstíraný úkon bude posuzován jako neplatný, zatímco zastřený úkon jako 

platný, pokud nebudou přítomny jiné důvody způsobující jeho neplatnost. Právní následky se 

tedy posoudí se zřetelem k projevu skutečné vůle. Zjednodušeně vyjádřeno má tedy platit to, 

co účastníci právního vztahu chtěli a zastírali, nikoliv to, co nechtěli a předstírali.“ [10].   

 

Důkazní břemeno k uplatnění této zásady nese správce daně. Jinými slovy, správce daně 

musí prokázat, že tvrzení daňového subjektu vykazuje znaky formálního označení děje, jehož 

skutečný obsah je odlišný. Pro ilustraci aplikace zásady materiální pravdy je možno uvést 

letitý problém tzv. „švarcsystému“, kdy daňové subjekty, vykonávající pro jiný daňový 

subjekt činnost na základě smlouvy o dílo, byly z pohledu správce daně překlasifikovány za 

faktické zaměstnance a formálně právní obchodní vztah byl rozhodnutím správce daně 

převeden na stav pracovně právní. 

 

Správce daně je aplikací této zásady oprávněn vytvořit vysoce konfliktní daňovou 

situaci, která může nést důsledek ve formě doměřené daně. Provedené důkazy je správce daně 

povinen zhodnotit, vyvodit z nich skutková zjištění a přezkoumatelným způsobem je 

odůvodnit. Ve svém zdůvodnění se musí správce daně zabývat otázkou, proč není možno 

úkon posuzovat v souladu s tvrzením daňového subjektu, ale jaké skutkové okolnosti 

nasvědčují závěru jinému. 

 

Významným soudním rozhodnutím v této věci je rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 28.7.2005, č.j. 5 Afs 151/2004-73, který mimo jiné uvádí: 
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I. Při interpretaci neurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat konkrétní 

skutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu, přičemž sám musí alespoň 

rámcově obsah a význam užitého neurčitého pojmu objasnit. 

II. Veřejný zájem na výběru daní nelze v obecné rovině spatřovat pouze v zájmu státu, 

ale rovněž v potřebě spravedlivě vymezit práva a povinnosti osob, které daňová povinnost 

stíhá. Rozsah a obsah podmínek pro stanovení daní je přitom možno definovat jen zákonem, 

přičemž je třeba zachovat požadavek právní jistoty a předvídatelnosti aktů veřejné moci. 

III. Zaúčtoval-1i daňový subjekt nepeněžitý vklad (řádně oceněný ve smyslu § 59 

obchodního zákoníku) v souladu s účetními předpisy a následně jej při prodeji zboží uplatnil 

do daňových nákladů ve výši odpovídající znaleckému posudku, nelze dospět k závěru, že 

"krátil daň jiným způsobem" (§ 23 odst. 10 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 

 

Zásada materiální pravdy je silným nástrojem v rukou správce daně. Z judikatury, 

zabývající se aplikací zásady materiální pravdy v daňovém řízení, lze uvést například 

následující: 

 

II ÚS 1584/2007 5 Afs 29/2003/85 8 Afs 7/2005-96 

1 Afs 75/2004-67 8 Afs 31/2006-59 7 Afs 71/2008-78 

1 Afs 73/2004-89 5 Afs 151/2004-73 

 

 

6.13. Ostatní zásady správy daní 

 

Zásady zmíněné v § 9 Daňového řádu nejsou z hlediska vazby na vznik, průběh a řešení 

daňových konfliktů příliš významné a nezapadají do konceptu požadovaného cíle disertační 

práce. Z toho důvodu je jejich uvedení pouze formální za účelem splnění kompletního výčtu 

zásad daňové správy, obsažených v Daňovém řádu. Jedná se o: 

 

- zásadu neveřejnosti – § 9 odst. 1 Daňového řádu, 

- zásadu oficiality a zásada vyhledávací – § 9 odst. 2 Daňového řádu,  

- zásadu osobních a jiných údajů - § 9 odst. 3 Daňového řádu. 
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7. POSTUPY PŘI SPRÁVĚ DANÍ 

 

Daňová řízení jsou založena na povinnosti daňových subjektů zákonným způsobem 

vyčíslit správnou daň, tuto daň zaplatit a návazně plnit i další povinnosti, které jsou mu 

zákonem uloženy. Reakcí na povinnosti daňových subjektů je specifikace daňových postupů, 

v rámci kterých je správce daně nadán prostředky, jimiž ověřuje správnost výše daně i plnění 

ostatních daňových povinností.  

Nejtypičtějším příkladem daňového postupu je daňová kontrola. Daňová kontrola je 

náročným, legislativně ohraničeným postupem, který ze strany účastníků daňové kontroly, 

tedy správců daně, daňových subjektů a třetích osob, vyžaduje náročné nasazení odborné, 

časové i emocionální. Jelikož řádná správa daní k realizaci svého cíle, kterým je správné 

zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady, nevyžaduje primárně ověřovat správnost 

daňových tvrzení pouze tak náročným postupem, jakým je daňová kontrola, nabízí Daňový 

řád i jiné procesní postupy, které mohou správci daně při nižší intenzitě výkonu zajistit 

shodný soubor potřebných informací. 

Tyto jiné postupy, sloužící k ověřování důkazních prostředků dokládající tvrzení 

daňových subjektů, jsou definovány v Daňovém řádu v ustanovení §78 až §90. Jejich význam 

v jednotlivých případech vyplývá z rozdílného pojetí těchto postupů, přičemž jednotlivé 

rozdíly vycházejí zejména ze zásady hospodárnosti a efektivnosti správy daní. Jinými slovy, 

správce daně může ověřovat jednotlivé skutečnosti i jinými postupy, než je daňová kontrola, 

přičemž tyto postupy méně daňový subjekt i správce daně zatěžují, vedou však k cíli 

správného zjištění a stanovení daně. 

O důvodech a nutnosti bližší specifikace jednotlivých daňových postupů jako ucelených 

a vzájemně se prolínajících, přitom zřetelně definovaných aktivit správce daně, hovoří i 

Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb. daňový řád: 

 „Vedle  tvrzení  daňových subjektů obsažených v různých typech podání je hlavním 

zdrojem informací správce daně jeho vlastní činnost, tedy specifické postupy  jím 

uplatňované. Tyto jednotlivé postupy, pomocí nichž správce daně získává zejména důkazní 

prostředky, jsou v návrhu  upraveny tak, aby byla zajištěna efektivita správní činnosti na 

jedné straně a ochrana práv daňového subjektu na straně druhé. Systematické uspořádání  je 

voleno tak, aby byla zajištěna vzájemná  propojenost jednotlivých postupů, což se projevuje  
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zejména ve vztahu místního šetření a daňové kontroly, které mají spoustu společných prvků. 

Je tak reagováno i na skutečnost, že propojení  těchto  instrumentů  v  platné právní úpravě 

není  ideální, a lze se tak setkat  s řadou duplicit a ustanovení  řešících jinými slovy tutéž 

situaci.“ 

 

Jelikož jsou tyto tzv. ostatní postupy správce daně vzájemně provázané a informace 

získané v jednom postupu mohou být použity v postupu jiném, náročnějším, přičemž 

v souhrnu tvoří logický celek, je nutné jejich bližší představení. Jedná se o následující 

postupy: 

 

 §78 – vyhledávací činnost 

 §79 – vysvětlení 

 §80 až 84 – místní šetření 

 §85 až 88 – daňová kontrola 

 §89 až 90 – postup k odstranění pochybností 

 

V další části dizertační práce budou popsány jednotlivé výše uvedené postupy detailněji, 

přičemž vzhledem k významu daňové kontroly bude této věnována samostatná kapitola č. 8. 

  

 

7.1. Vyhledávací činnost - § 78 Daňového řádu 

 

Vyhledávací činnost je aktivitou správce daně, kterou je možno vyvíjet po celou dobu 

daňového řízení, tedy po celou dobu existence daňové povinnosti. Specifikem vyhledávací 

činnosti je skutečnost, že může být prováděna i před zahájením jakéhokoliv řízení a její 

výsledky mohou být v jakémkoliv řízení využity, resp. mohou být důvodem jejich zahájení.  

Řízení, v nichž mohou být obsaženy zjištění z vyhledávací činnosti, jsou nejen daňová řízení, 

ale rovněž např. i řízení registrační (§125 a násl.) nebo řízení o závazném posouzení (§132 a 

násl.). 

Samotným obsahem vyhledávací činnosti je zejména vyhledávání a zajišťování 

důkazních prostředků, sloužících ve svém důsledku k formulaci rozhodnutí správce daně. 

V praxi je vyhledávací činnost vykonávána tak, že správce daně „zkoumá terén“ kolem 
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daňového subjektu, vyhledává a opatřuje důkazní prostředky, které mohou být použity 

procesu dokazování v rámci jiného řízení, zejména daňové kontroly. 

V této souvislosti je nutno zmínit jeden aspekt, kterým správce daně své kompetence 

v rámci vyhledávací činnosti překračuje. Tímto aspektem je provádění vyhledávací činnosti 

správcem daně mimo časový úsek, vymezující rozmezí od vzniku daňové povinnosti do její 

časové prekluze (promlčení). Činí-li tak správce daně, tzn. například přistupuje k vyhledávací 

činnosti po promlčení práva na dodatečné vyměření daně, překračuje tak své kompetence, 

svěřené mu Daňovým řádem. Na místě je potom, aby si daňový subjekt tuto lhůtu hlídal a 

v případě porušení uplatnil stížnost na postup správce daně dle § 261 Daňového řádu. 

Negativní vyřízení této stížnosti by zakládalo daňovému subjektu právo na soudní ochranu 

podáním žaloby podle § 82 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní. 

Vyhledávací činnost je postupem, který je možno definovat jako pomocný pro další 

řízení. Důkazní prostředky, získané vyhledávací činností, sice nejsou v rámci tohoto postupu 

ve vztahu k daňovému subjektu nijak primárně škodlivé. Nicméně na základě těchto 

informací může správce daně zahájit řízení (např. daňovou kontrolu), kde již získané 

poznatky z vyhledávací činnosti povedou správce daně k získávání důkazních prostředků, 

které budou osvědčovány jako důkazy v daňovém řízení a bude stanovena jejich procesní 

hodnota, která již může daňový subjekt významně poškodit. Proto je nutné, aby daňový 

subjekt věnoval i vyhledávací činnosti patřičnou pozornost.  

 

Za podstatné a nebezpečné pro daňový subjekt je ustanovení §78 odst. 2 Daňového 

řádu. Uvedené ustanovení konstatuje, že vyhledávací činnost je možno provádět i bez 

součinnosti s daňovým subjektem. Jedná se o výjimku při uplatňování základních zásad při 

správě daní, a to konkrétně zásady součinnosti a spolupráce (§6 odst. 2). Tato zásada se při 

vyhledávací činnosti uplatňuje jen v omezeném rozsahu a v praxi to znamená, že je dána 

správci daně možnost vyhledávat důkazní prostředky i bez vědomí a účasti daňových 

subjektů. Příčinou této pravomoci správce daně je snaha o zamezení zmaření opatření 

důkazních prostředků například jejich zničením daňovým subjektem nebo ovlivňováním 

svědků. V praxi se lze často setkat v rámci vyhledávací činnosti s oboustranným podezíráním, 

kdy daňový subjekt podezírá správce daně z utajovaného sbírání důkazních prostředků a 

správce daně podezírá daňový subjekt s jejich manipulací.  
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Ustanovení § 78 obsahuje i taxativní výčet postupů, spadající pod vyhledávací činnost. 

Jsou jimi: 

- ověřování úplnosti evidence či registrace daňových subjektů 

- zjišťování údajů, týkajících se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností 

rozhodných pro správné zjištění, stanovení a placení daně 

- shromažďuje a zpracovává informace a využívá informační systémy 

- opatřuje nezbytná vysvětlení 

- provádí místní šetření 

 

Veškeré důkazy, které si správce daně opatří v rámci vyhledávací činnosti, mohou být 

správcem daně efektivně využity až při zahájeném řízení (např. daňové kontrole). V tomto 

případě musí dát daňovému subjektu prostor pro vyjádření se ke všem důkazům správce daně, 

ať již byly získány v součinnosti s daňovým subjektem nebo ne. Současně musí být daňovému 

subjektu dána možnost překládat vlastní důkazy či navrhovat provedení důkazů k prokázání 

jeho tvrzení, která mohou být odlišná od zjištění správce daně. 

 

O tom, že důkazní prostředky, opatřené správcem daně v rámci vyhledávací činnosti, 

nemohou být samostatně použity k zahájení doměřovacího řízení (dodatečné doměření daně), 

aniž by byla zahájena a provedena daňová kontrola, svědčí i rozsudek NSS ze dne 26.4.2006, 

č.j. 1 Afs 60/2005-130, který mj. uvádí: 

 

„Dodatečným platebním výměrem nelze doměřit daň pouze na základě výsledků 

získaných při vyhledávací činnosti a při místním šetření, aniž by byla zahájena a provedena 

daňová kontrola při zachování všech práv, která jsou daňovému subjektu garantována 

ustanovením § 16 zákona č. 337/1992 Sb.“  

 

Pokud by tedy správce daně chtěl činit hmotně právní závěry formou dodatečně 

doměřené daně z důkazů, získaných v průběhu vyhledávací činnosti, aniž by zahájil daňové 

řízení v podobě daňové kontroly, musí daňový subjekt nesprávnost tohoto postupu namítat 

buď v rámci opravných prostředků, směřujících vůči dodatečnému platebnímu výměru, nebo 

se dožadovat nápravy soudní cestou. 
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7.2. Vysvětlení - §79 Daňového řádu 

 

Daňový řád v ustanovení § 79 zavádí nový institut, známý ze správního řízení, kterým 

je vysvětlení. Zatímco ve správním řízení je vysvětlení nástrojem k prověření různých 

podnětů, oznámení či jiných vlastních zjištění správního orgánu, v dikci Daňového řádu je 

institut vysvětlení aplikován v rámci vyhledávací činnosti, kterou může vykonávat v rámci i 

mimo rámec probíhajícího daňového řízení. Přičemž cílem je prověření skutečností 

rozhodných pro naplnění cíle správy daní.  

Pro osobu, podávající vysvětlení, vyplývají ze zákona jednak povinnost se dostavit na 

výzvu, jednak vysvětlení podat. Povinnost podat vysvětlení správci daně má každý. Pro 

odepření podání vysvětlení se uplatňují stejná pravidla, jako v případě svědeckých výpovědí, 

tj. odepřít vysvětlení může ten, kdo by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo 

osobám blízkým. 

 

Z podaného vysvětlení je správce daně povinen vyhotovit protokol či úřední záznam. 

Daňový řád výslovně vylučuje možnost použití podaného vysvětlení jako důkazního 

prostředku. 

 

Vysvětlení podává osoba, která je v procesním postavení svědka dle § 96 Daňového 

řádu, nebo tzv. osoba předzvědná, známá z předchozí právní úpravy ZSDP, v terminologii 

Daňového řádu tzv. třetí osoba. Z obecného pohledu lze rozdíl mezi svědkem a osobou 

předzvědnou a jejich rozdílného procesního postavení možno definovat následovně: 

 svědek – osoba, která zkoumanou skutečnost viděla, slyšela či na místě byla; 

 třetí osoba (osoba předzvědná dle ZSDP) – osoba, která zkoumanou skutečnost 

neviděla, neslyšela, na místě nebyla, avšak má znalosti, jejichž obsah může přinést 

nové informace ke zkoumaným skutečnostem. 

 

Z povahy podaného vysvětlení vyplývá pro správce daně jedna významná povinnost, 

mající dopad do řízení, v němž bude podané vysvětlení vyhodnocováno. Dle informací, 

získaných od osob, podávající vysvětlení, a rozsahu zjišťovaných skutečností správcem daně, 

zejména dotazováním na důležité okolnosti v daňovém řízení, lze v některých případech 

usoudit, že podávané vysvětlení má zjevně povahu svědecké výpovědi. Pokud tedy z povahy 
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podaného vysvětlení vyplývá, že osoba vysvětlení podávající má procesní postavení svědka, 

musí správce daně podání vysvětlení ukončit a v dalším postupovat jako se svědeckou 

výpovědí ve smyslu § 96 Daňového řádu. To mimo jiné znamená s právem účasti daňového 

subjektu a jeho možností klást svědkovi otázky.  

 

V době zpracování disertační práce je velikou otázkou, zda pokud by tak správce daně 

neučinil, jednalo by se o procesní pochybení natolik významné, že by založilo nezákonnost 

konečného rozhodnutí správce daně. Vzhledem k judikatuře, vztahující se v obdobné věci dle 

předchozí procesní normy ZSDP, se domnívám, že by se jednalo o procesní chybu 

významnou, v případě využití takto nesprávně získaných informací jako důkazů v průběhu 

daňové kontroly zakládající nezákonnost postupu správce daně s možnosti tuto nezákonnost 

účinně namítat v dalších postupech.    

 

V této souvislosti se odkazuji na zásadní judikát NSS č. j. 2 Afs 194/2006-52, který se 

zabýval nezákonností prováděného výslechu tzv. osoby předzvědné (v terminologii Daňového 

řádu třetí osoby), přičemž v daném případě nebylo daňovému subjektu umožněno účastnit se 

výpovědi třetí osoby a klást ji otázky: 

„Účelem tohoto ustanovení je zajistit řádné zjištění skutkového stavu (§ 31 odst. 2 d. ř.), 

a to především kladením doplňujících otázek, které mohou zpřesnit výslech slyšené osoby ve 

vztahu k jeho předmětu. Zvláště to platí za situace, kdy výslech provádí dožádaný správce 

daně na základě otázek,  které v písemné formě obdržel, jenž nemá o předmětném daňovém 

řízení žádné bližší informace. Za určitých okolností pak využití tohoto práva může dokonce 

zabránit znevěrohodnění výslechu těchto osob tím, že vyváží případný jednostranný pohled 

správce daně na šetřený problém. Pokud tímto pohledem posoudíme rozdíl mezi výslechem 

svědka nebo znalce a osoby přezvědné, dojdeme k názoru, že toto právo daňového subjektu by 

mělo být zachováno i v případě osoby přezvědné, neboť její výpověď může mít pro zjištění 

učiněná správcem daně (a tím i pro daňový subjekt) stejné důsledky jako výslech svědka nebo 

znalce. V předmětném případě pak osoby přezvědné vystupovaly v podstatě v postavení 

„quasi“-znalců, když odpovídaly na otázky obvyklých postupů v určitém oboru podnikání 

(ekonomické poradenství). Výklad zákona, který by za této situace upřel daňovému subjektu 

právo klást takto vyslýchaným osobám otázky, když v případě výslechu znalce (v jehož 

případě se dá předpokládat jistá zaručená míra objektivity, kterou má zajistit státní regulace 
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postavení znalců) je mu toto právo přiznáno, by porušoval výše uvedené právo daňového 

subjektu na spravedlivý proces.“ 

 

Opatřování vysvětlení je pro správce daně upraveno Daňovým řádem stanovením 

souboru podrobných pravidel, za jakých lze vysvětlení uplatnit. Nebude-li správcem daně 

postup dodržen, bude se jednat o postup nezákonný, proti němuž lze brojit stížností na postup 

správce daně dle §261 Daňového řádu. V případě neuspokojivého vyřízení stížnosti lze podat 

žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu 

dle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní. 

 

 

7.3. Místní šetření - §80 až 84 Daňového řádu 

 

Místní šetření je postup správce daně, který je z hlediska četnosti provádění možno 

považovat za nejfrekventovanější úkon ze všech. Jedná se o prostředek, který umožňuje 

správci daně vysokou operativu při získávání nezbytných údajů při správě daní, spadající pod 

vyhledávací činnost. Z tohoto důvodu je nutno na místní šetření pohlížet i v kontextu 

ustanovení § 78 Daňového řádu.  

Vzhledem k významnosti místního šetření jakožto všudypřítomného fenoménu správy 

daní je v disertační práci problematika místního šetření rozdělena do několika podkapitol, 

které současně odpovídají paragrafovanému znění té části Daňového řádu, který o místním 

šetření pojednává. Jedná se o: 

 

- Rozsah a dokumentace místního šetření (§80) 

- Pravomoc správce daně při místním šetření (§81) 

- Povinnosti osob zúčastněných na místním šetření (§82) 

- Zajištění věci (§83) 

- Propadnutí zajištěné věci (§84) 

 

V každém z výše uvedených bodů jsou kromě vysvětlení a praktické aplikovatelnosti 

jednotlivých ustanovení nastíněny i obranné nástroje daňových subjektů v případě zjištění 

nezákonných postupů ze strany správců daně, které vytvářejí daňově konfliktní situace. 

 



64 

 

 

7.3.1. Rozsah a dokumentace místního šetření 

 

Jak vyplývá z textu ustanovení, těžiště místního šetření spočívá ve vyhledání důkazních 

prostředků v místě, kde se pravděpodobně nacházejí. Oproti předchozí procesní úpravě ZSDP 

navíc Daňový řád připouští i možnost provedení místního šetření formou ohledání (tj. přímým 

smyslovým pozorováním sloužícím k objasnění skutečností důležitých pro daňové řízení).  

Jak uvádí důvodová zpráva k Daňovému řádu, probíhá místní šetření v místě, které je 

vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější, není však vyloučen ani jeho průběh u 

správce daně. Tím sice šetření ztrácí význam šetření „místního“, nicméně lze předpokládat, že 

z důvodu zásady hospodárnosti i k tomuto průběhu bude správce daně přistupovat. 

 

Místní šetření je v kontextu s ustanovením § 78 – vyhledávání oprávněn provádět 

správce daně i bez součinnosti s daňovým subjektem. Nutno však v této souvislosti doplnit, že 

se jedná z pohledu Daňového řádu o postup, který slouží pouze k vyhledávání důkazních 

prostředků. Správci daně tedy není dáno, aby na základě místního šetření důkazy 

vyhodnocoval a hodnotil je z hlediska jejich závažnosti, zákonnosti a věrohodnosti. Při 

praktické daňové správě tedy může správce daně místním šetřením důkazní prostředky 

vyhledat, avšak nikoliv je hodnotit a vyvozovat z nich závěry o skutkovém stavu. 

 

Z dikce ustanovení § 80 Daňového řádu i vzhledem k předchozímu odstavci není 

správce daně oprávněn pouze na základě poznatků a informací, získaných při místním šetření, 

rozhodnout o daňové povinnosti, resp. dodatečně doměřit daň. Doměřit daň z moci úřední lze 

výhradně na základě výsledků z daňové kontroly. Učiní-li tak správce daně, tedy doměří-li 

daň pouze na základě výsledků místního šetření, jedná se o rozhodnutí nezákonné a obranou 

daňového subjektu je podání řádného opravného prostředku (odvolání dle § 109 a násl. 

Daňového řádu), popřípadě žaloby podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád 

správní.  

 

K tomuto závěru opakovaně dospívá i NSS, který například ve svém rozsudku č.j. 1 Afs 

70/2004-80 mj. uvádí: 
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„Ze všech těchto důvodů Nejvyšší správní soud uzavírá, že nepostačuje, je-li daňová 

povinnost doměřena pouze na základě výsledků získaných při místním šetření, aniž by byla 

zahájena a provedena daňová kontrola při zachování všech práv, která jsou daňovému 

subjektu garantována. Takovým postupem by byl totiž daňový subjekt krácen na svých 

zákonech garantovaných právech, zejména na právu kvalifikované obrany, kterou může 

uskutečnit, vycházeje z úvah a výsledku zjištění, jež jsou nutným obsahem právě zprávy 

z daňové kontroly“. 

 

Místní šetření je správce daně oprávněn uskutečnit v případě, má-li pochybnosti o 

správnosti, průkaznosti či úplnosti podaného řádného či dodatečného daňového tvrzení. Je 

přitom plně v kompetenci správce daně, aby vzhledem k povaze pochybností a duchu zásady 

hospodárnosti (§7 odst. 2) a zásady zdrženlivosti a přiměřenosti (§5 odst. 3) volil na základě 

konkrétních okolností mezi místním šetřením, zahájením daňové kontroly (§85 až §88) nebo 

postupem k odstranění pochybností (§89 až §90). 

 

Dle § 80 odst. 3. a 4. musí být z průběhu místního šetření sepsán protokol nebo úřední 

záznam. Rozdíl mezi požadovanými dokumenty o zaznamenání průběhu místního šetření 

spočívají v okolnosti, zda došlo při místním šetření k jednání s osobou, zúčastněnou na správě 

daní či k jejímu ústnímu podání. Pokud ano, musí být z místního šetření sepsán protokol dle 

§60 až § 62 Daňového řádu, pokud ne, bude vystačovat vyhotovení úředního záznamu. 

Opakovaně je nutné konstatovat, že obsah protokolu se musí omezit pouze na uvedení 

důkazních prostředků, zjištěných v průběhu místního šetření, nesmí obsahovat 

hodnotící úvahy o těchto důkazních prostředcích ve vztahu ke skutkovým zjištěním. 

 

 

7.3.2. Pravomoc správce daně při místním šetření 

 

Dle § 81 odst. 1 Daňového řádu je správce daně vybaven k provádění místního šetření 

rozsáhlými kompetencemi, které jsou jen velmi obecně ohraničeny nezbytností, vedoucí 

k řádnému splnění účelu správy daní.  
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Pravděpodobně nejzásadnějším oprávněním správce daně je přístup do všech míst 

podnikání daňového subjektu. Toto právo je na druhou stranu omezeno tím, že je-li to možné, 

musí tak činit v době provozu a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle správy daní. 

V případě, že daňový subjekt používá pro podnikání své obydlí, má správce daně právo 

vstupu i do obydlí daňového subjektu. Tato možnost je ovšem v protikladu s článkem 12 

LZPS, dle kterého je obydlí nedotknutelné a není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, 

kdo v něm bydlí. Obydlí je rovněž chráněno podle článku 7 Listiny základních práv Evropské 

unie. Na druhé straně je však nutno konstatovat, že daňový subjekt si místo podnikání vybral 

ve svém obydlí dobrovolně a rozhodnutí v tomto směru měl ve své výlučné kompetenci. 

Zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny například v rozsahu, 

učiněným Daňový řádem, mimo jiné též v případě, kdy je tak nezbytné pro plnění úkolů 

veřejné správy a pouze v případě, že rozhodné skutečnosti nelze zjistit jiným způsobem. 

Domnívám se, že aplikace ustanovení o přístupu do obydlí daňového subjektu bude 

aplikováno správcem daně pouze výjimečně a vždy se bude jednat o vstup dobrovolný, 

nikoliv o vstup vynucený. 

Z formulace „práva na přístup“ lze konstatovat, že odepře-li daňový subjekt správci 

daně vstup do svých prostor, nemůže si jej správce daně vynutit proti vůl daňového subjektu. 

Správce daně je v případě zamezení přístupu do prostor, v nichž chce správce daně 

provést místní šetření, oprávněn vynutit si splnění této povinnosti uložením pokuty podle § 

247 odst. 2 Daňového řádu až do výše 50.000 Kč. 

Správce daně má rovněž právo na pořízení výpisu nebo kopií účetních záznamů a jiných 

informací a současně může o pořízení výpisů nebo kopií pořídila osoba, u níž se místní šetření 

provádí. Tato osoba je povinna na výzvu správce daně předat požadované informace na 

technickém nosiči dat.  

Co se týká nákladů na pořízení výpisu nebo kopií účetních záznamů a jiných informací, 

tak platí, že pořizuje-li si je správce daně, nese náklady sám. Požádá-li správce daně o 

pořízení požadovaných informací daňový subjekt, nese náklady daňový subjekt sám. 

I zde je však nutno připomenout, že je správce daně i daňový subjekt vázán 

dodržováním základních zásad správy daní, v tomto případě na straně správce daně zejména 

zásady přiměřenosti, na straně daňového subjektu zásady součinnosti.   

Další kompetencí správce daně, zakotvenou v § 81 odst. 3 Daňového řádu, je oprávnění 

na informaci o tom, jakými programy výpočetní techniky jsou prověřované údaje na 

technických nosičích dat pořízeny. Toto oprávnění lze považovat za pochopitelné a pro 
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daňové subjekty akceptovatelné. Není tomu tak však u rozšíření této kompetence správce 

daně, spočívající v oprávnění využívat uvedené programové vybavení. Zde je na místě se 

tomuto požadavku bránit, neboť například zapůjčení instalačních medií správci daně může  

být spojeno s jeho nekontrolovaným zneužitím, potažmo s porušením licenčních ujednání. 

 

 

7.3.3. Povinnosti osob zúčastněných na místním šetření 

 

Daňový řád v ustanovení § 82 ukládá vymezenému okruhu osob povinnosti, které mají 

umožnit správci daně faktické uskutečnění místního šetření. Těmito osobami se rozumí 

samotné daňové subjekty a třetí osoby, které jsou přítomné prováděnému úkonu (například 

zaměstnanci a je jim výslovně uložena povinnost součinnosti při provádění místního šetření. 

Jelikož je v tomto ustanovení zásada součinnosti jejím výslovným uvedením změněna na 

povinnost, je správce daně její neplnění oprávněn sankcionovat uložením pokuty podle § 247 

odst. 2 Daňového řádu až do výše 50.000 Kč. 

Daňový řád ukládá v ustanovení § 82 odst. 2 osobám, u nichž je místní šetření 

prováděno, povinnost zapůjčit správci daně doklady a další věci, které si vyžádá. Jejich rozsah 

však není neomezen, naopak je dán slovy „doklady a věci nezbytné pro správu daní“. Přes 

relativně obecné vymezení rozsahu oprávněného požadavku správce daně lze dovodit, že 

vzhledem k zákonem stanovenému rozsahu místního šetření (viz §80) pak musí jít o 

doklady a věci, které mají takové nezbytné vlastnosti, které z nich činí použitelné důkazní 

prostředky ve věci, související s prováděným místním šetřením. Jinými slovy, požadavky 

správce daně nad rámec tohoto vymezení jsou požadavky neoprávněnými. Nutno ovšem 

současně konstatovat, že k okamžiku vznesení požadavků správcem daně není často možné jej 

precizně klasifikovat jako oprávněný či neoprávněný a může být určitým rizikem pod 

uloženou sankcí správci daně nevyhovět. 

Další povinností, kterou je osoba, u níž je prováděno místní šetření, vázána dle § 83 

odst. 3, je poskytnutí vzorků pro provedení odborné expertízy nebo znaleckého posudku. 

Tento požadavek správce daně souvisí s potřebou zjištění kvality, složení či vlastností 

odebraných vzorků. Zmíněný postup lze očekávat zejména při správě spotřebních daní. 
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Právo na vrácení vzorku od správce daně po provedení expertízy je dána pouze 

v případě, pokud vzorek zůstane zachován. Bude-li vzorek při expertíze spotřebován nebo 

zničen, je správce daně povinnosti vrátit vzorek zproštěn.  

Povinnost vrácení všech věcí, zapůjčených správci daně v průběhu místního šetření, to 

znamená dokladů, vratitelných vzorků a ostatních věcí, je dle § 82 odst. 4 ve lhůtě do 30 dnů 

od jejich zapůjčení. Tato lhůta může být v případě složitosti případu prodloužena rozhodnutím 

nadřízeného správci daně, a to i opakovaně. Proti svévolnému prodlužování lhůt se může 

daňový subjekt bránit podáním odvolání dle § 109 Daňového řádu, vedenému vůči rozhodnutí 

o prodloužení lhůty. Zákonnost rozhodnutí o odvolání, je-li zamítavé, lze napadnout u soudu 

ve správním soudnictví [11] žalobou dle §65 zákona č. 150/2002 Sb. správní řád soudní. 

 

 

7.3.4. Zajištění věci 

 

Daňový řád v ustanovení §83 aplikuje procesní instrument zajištění důkazů, který je 

obdobný například s jinými procesními právními předpisy (viz např. §138 zákona č. 500/2004 

Sb. správní řád nebo §78 zákona č. 99/1963 občanský soudní řád).  

Zajištění věci se provádí i bez součinnosti osoby, u níž je místní šetření prováděno a 

znamená významný zásah do práv daňových subjektů. Jeho cílem je zajistit uchování listin, 

věcí a dalších důkazních prostředků, kterými má být později v průběhu řízení proveden důkaz. 

Možnost přistoupit k zajištění věci podmiňuje Daňový řád splněním dvou zákonných 

podmínek. První z nich je, že se musí jednat o věc, která může být v řízení použita jako 

důkazní prostředek a osvědčit tak určité ověřované skutečnosti, dané v souladu s rozsahem 

prováděného místního šetření (viz §80). Druhou podmínkou je kvalifikovaná obava o 

pozdější obtížnosti touto věcí důkaz unést. O zajištění věci je správce daně povinen vydat 

rozhodnutí, obsahující zejména odůvodnění rozhodnutí. V případě nesouhlasného stanoviska 

daňového subjektu lze brojit tomuto rozhodnutí odvoláním dle § 109 Daňového řádu. 

Pokud k faktickému zajištění věci dojde, je správce daně povinen vytrvale sledovat, zda 

trvají důvody zajištění. V případě pominutí podmínek pro zajištění věci je správce daně 

povinen rozhodnutí o zajištění věci zrušit a vlastníkovi zajištěnou věc vrátit. Nedostatkem 

zákona je, že správci daně chybí jakákoliv lhůta ke zrušení svého rozhodnutí, přičemž je mu 

uložena tato povinnost neodkladně. Tento termín je nutno vyložit v kontextu zásady rychlosti 
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dle §7 odst. 1, znamenající povinnost správce daně postupovat bez zbytečných průtahů. 

Vzhledem k předpokládanému „zpoždění“ správce daně v této věci je na místě, aby daňový 

subjekt postupoval v tomto případě v souladu s §38 Daňového řádu a použil prostředky proti 

nečinnosti správce daně. 

 

 

7.3.5. Propadnutí zajištěné věci 

  

Daňový řád v ustanovení §84 zavádí tradiční sankční institut, který předpokládá 

samotnou realizaci ve dvou skupinách případů: 

- není známá osoba, která věc zapůjčila nebo které byla zajištěna a které by měla být 

vrácena, anebo si ji osoba známa přes výzvu správce daně nevyzvedla; 

- osoba, která věc určenou k prodeji zapůjčila nebo které byla věc zajištěna je sice 

známa, jedná se však o věci, jejichž prodej je zakázán nebo které nejsou bez povolení 

obchodovatelné. 

V daných případech rozhodne správce daně o propadnutí věci ve prospěch státu. Jelikož 

případné odvolání v této věci má odkladný účinek, může být úkon propadnutí zajištěné věci 

uskutečněn až po nabytí právní moci takového rozhodnutí. 

Je v současné době otázkou právní diskuze o praktické aplikovatelnosti ustanovení §84 

– propadnutí zajištěné věci. Hlavním důvodem je skutečnost, že chybí potřebné vymezení 

skutkové podstaty učiněného správního deliktu, neboť propadnutí věci je zcela jednoznačně 

ustanovením sankčního charakteru. Osoby, uvedené v první skupině, se nedopouštějí žádného 

správního deliktu jen proto, že jsou neznámé nebo že nejsou zastiženy výzvou k vyzvednutí 

věci. Je zde tedy sankcionováno jednání, které vůbec není porušením právních předpisů. 

V daňovém řádu rovněž chybí procesní pravidla, nutná pro sankční řízení tohoto typu 

(propadnutí věci je jen jedno z dílčích rozhodnutí, činěné v rámci místního šetření).  

Při zpracování disertační práce jsem zkoumal, zda již byla podobná rozhodnutí vydána. 

V žádném z dostupných zdrojů však žádný úkon obdobného typu nebyl nalezen a osobně se 

přikláním k názorům, že praktická aplikace §84 z důvodu nezákonnosti a neústavnosti 

nepřichází v úvahu. 
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8.  DAŇOVÁ KONTROLA A MOŽNOSTI LEGÁLNÍ OBRANY 

 

Daňová kontrola je procesní postup správce daně, kterým zjišťuje správnost tvrzení 

daňového subjektu a další skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daně. Stává se tímto 

jednou z nejvýznamnějších fází celého daňového procesu s nejprudšími dopady do hmotných 

práv daňových subjektů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zahájením daňové kontroly se rovněž zahajuje interaktivní 

a často dlouhotrvající kontakt mezi správcem daně a daňovým subjektem, přičemž cíle obou 

účastníků jsou často rozdílné, nelze v žádné jiné oblasti správy daní nalézt postup, vytvářející 

větší množinu daňových konfliktů, než právě v průběhu daňové kontroly. 

 

S ohledem na vědomí významnosti daňové kontroly v podnikatelském životě daňových 

subjektů, na potenciální rizika z ní vyplývající, na vrchnostenské a nadřazené postavení  

správce daně, projevující se zejména v nalézacím a doměřovacím řízení, a zejména s ohledem 

na nutnost účinné procesní obrany v této konfliktní oblasti, je daňové kontrole věnována 

v disertační práci významná pozornost.     

 

Daňové řízení je v obecné rovině postaveno na zásadě, že každý daňový subjekt má: 

- povinnost formou daňového tvrzení daň přiznat;  

- povinnost toto své tvrzení doložit. 

 

Výše zmíněné povinnosti spadají do rámce, vymezeného definicí „správy daně“ dle § 1 

odst. 2. Daňového řádu, který správu daní vymezuje jako postup, jehož cílem je správné 

zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.  

Správce daně je oprávněn v rámci prověření správnosti zjištění a stanovení daně 

kontrolovat řádné plnění daňových povinností daňových subjektů. Tuto svou kontrolní roli 

realizuje správce daně prostřednictvím institutu daňové kontroly, která se tak stává jednou 

z nejvýznamnějších fází celého daňového procesu.  

Daňová kontrola je postupem, legislativně vymezeném v Daňovém řádu, jehož cílem je 

prověření tvrzení daňových subjektů a dalších skutečností rozhodných pro správné zjištění a 

stanovení daně správcem daně, který touto činností završuje jeden z cílů správy daní. 
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K problematice daňové kontroly se průřezově v rámci Daňového řádu váže celá řada 

ustanovení, která jsou legislativně vymezena samostatně a obsažena v různých částech 

zákona, nicméně jejich znalost je nezbytná pro správné a bezpečné absolvování daňové 

kontroly. Jedná se například o ustanovení, pojednávající o doručování, nahlížení do spisu, 

místní příslušnosti, zastupování, lhůtách a zejména o dokazování. 

 

Daňová kontrola je činností, která vyžaduje v rámci jejího průběhu silný 

interaktivní kontakt mezi správcem daně, daňovým subjektem popř. třetích osob, 

zúčastněných na řízení. Vzhledem k této skutečnosti a logice rozdílného přístupu 

účastníku daňové kontroly, vyplývající z odlišných zájmů správce daně a daňového 

subjektu, lze konstatovat, že se jedná o postup „nabitý“ konfliktními situacemi, přičemž 

daňový konflikt je často všudypřítomný. Z pohledu teorie daňového konfliktu lze její 

závěry nejlépe a nejpružněji vysledovat právě v tak „výbušném“ a „dynamicky se 

vyvíjejícím“ řízení, jako je daňová kontrola. 

 

Pro lepší pochopení standardního průběhu daňové kontroly uvádím níže v Obrázku č. 3 

procesní mapu, která ilustruje daňovou kontrolu jako daňový postup při vzájemné interakci a 

součinnosti daňového subjektu a správce daně.  
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Diagram aktivit procesu:         Daňová kontrola

Provedení prvního 
faktického úkonu 
správcem daně dle 
§ 87 odst. (1) DŘ

Zahájení
daňové 
kontroly dle §
87 DŘ

Pracovník 
správce daně

Daňový subjekt 
(zástupce DS)

Ověřování 
správnosti 
základu daně a 
daně

Pracovník 
správce daně

Účetnictví, 
daňové doklady, 
smlouvy, ostatní 

Požadavek na 
prokazování 
rozhodných  
skutečností 

Daňový subjekt 
(zástupce DS) -
součinnost dle § 86 
odst. (1) DŔ 

Protokol o 

zahájení daňové 
kontroly dle § 60 

Vymezení 
rozsahu daňové 
kontroly dle §
85 odst. (3) DŘ

Dokazování dle 
§ 86 odst. (3) a 
§ 92 odst. (3) 

DŘ

Pracovník 
správce daně

Daňový subjekt 
(zástupce DS) -
součinnost dle § 86 
odst. (1) DŔ 

Výzva k 
prokázání 
skutečností dle §
92 odst. (4) DŘ

Reakce na Výzvu 
k prokázání 
skutečností dle §
92 odst. (4) DŘ

Seznámení DS 
s výsledky 
kontrolních 
zjištění dle §
88 odst. (2) 

DŔ

Zpravidla návrh 
Zprávy o daňové 
kontrole dle § 92 

odst. (4) DŘ

Pracovník 
správce daně

Vyjádření se  
DS s výsledky 
kontrolních 
zjištění dle §
88 odst. (3) 

DŔ

Daňový subjekt 
(zástupce DS) -

Zpráva o daňové 
kontrole dle § 92 
odst. (4) DŘ

Podepsání
Zprávy o 
daňové 
kontrole dle §
88 odst. (4) 

DŔ

Daňový subjekt 
(zástupce DS) -

Reakce na návrh 
Zprávy o daňové 
kontrole dle § 92 

odst. (4) DŘ

Pracovník 
správce daně

 

Obrázek č. 3 – procesní mapa Daňové kontroly 
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Vzhledem ke skutečnosti, že daňová kontrola a její výsledek je potenciálně nejvyšší 

hrozbou, způsobilou otřást bezpečnou daňovou stabilitou a pozicí kteréhokoliv daňového 

subjektu, bude této problematice věnována podstatná část disertační práce.  

 

Obdobně jako v případě popisu místního šetření, je i analýza aspektů daňové kontroly 

v dalším pojednání disertační práce rozdělena na jednotlivé podkapitoly, které jsou vytvořeny 

v souladu s paragrafovým zněním. Domnívám se, že tento způsob je plně vyhovující a 

zejména přehledný. 

 

 

8.1. Předmět, místo, rozsah a opakování daňové kontroly (§ 85) 

 

8.1.1. Předmět daňové kontroly  

 

Institut daňové kontroly je v obecné rovině přebrán z předchozí procesní úpravy, 

konkrétně § 16 ZSDP. Nově je provedeno v Daňovém řádu vymezení procesního řešení 

případu, kdy daňový subjekt neumožňuje správci daně kontrolu zahájit a významně zpřesněny 

jsou i pravidla, platná při jejím ukončení.  

Vymezením předmětu daňové kontroly odbourává Daňový řád oproti předchozí právní 

úpravy nejasnost, panující v pochybnostech, zda je daňová kontrola řízením, celistvým 

úkonem nebo souborem dílčích úkonů. Zmíněné nejasnosti byly před účinností Daňového 

řádu předmětem řady soudních sporů.  

Daňový řád zařadil daňovou kontrolu systematicky do oddílu druhého, Hlavy VI, části 

druhé, z čehož vyplývá, že daňová kontrola je postupem při správě daní. Je tedy nástrojem 

správce daně v podobě jasného a uceleného procesu, jehož výsledkem není rozhodnutí, ale 

podepsaná a projednaná zpráva o daňové kontrole, v níž správce daně konstatuje výsledky 

kontrolních zjištění, vypořádává se s důkazy a provádí jejich hodnocení. Jedná se tedy o 

procesní postup kontrolní povahy, jehož závěry ve formě kontrolní zprávy mohou v případě 

existence rozdílů mezi daní přiznanou daňovým subjektem a zjištěnou správcem daně sloužit 

k vydání rozhodnutí o daňové povinnosti. Svým obsahem je tak daňová kontrola postupem, 

jehož cílem je shromažďovat, provádět a hodnotit důkazní prostředky správcem daně. 

Postavení daňového subjektu v daňové kontrole, a to v souladu s výše uvedeným, 

vyplývá z obecného principu daňového řízení, dle něhož má daňový subjekt povinnost jednak 
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daň sám přiznat, má ale také povinnost toto své tvrzení doložit, tedy unést břemeno důkazní. 

Toto vyjádření vyplývá z ustanovení § 92 odst. 3 Daňového řádu, podle něhož daňový subjekt 

prokazuje všechny skutečnosti, které uvádí v řádném či dodatečném daňovém tvrzení či 

dalších podáních. Tímto je rozsah jeho důkazní povinnosti ohledně unesení důkazního 

břemene vymezen. 

Z hlediska samotného uplatnění daňové kontroly v rámci daňového procesu se kontrolní 

postup a jeho výsledky využijí v řízení nalézacím (§135 až 148), zejména ve fázi vyměřovací 

(§ 135 až § 140) a doměřovací (§141 až 144). Svou podstatnou roli sehrává daňová kontrola, 

její průběh a závěry i v řízení o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti 

rozhodnutím, vydaným v nalézacím řízení. Z hlediska legislativních pravidel platných pro 

odvolací řízení platí, že odvolací orgán, ověřující tvrzení daňového subjektu a dalších 

skutečností v průběhu odvolacího řízení, zásadně nedoplňuje dokazování cestou daňové 

kontroly, ale způsobem, stanoveným v § 115 daňového řádu. Zmíněné ustanovení umožňuje 

odvolacímu orgánu provádět samostatné dokazování k doplnění podkladů pro rozhodnutí 

nebo k odstranění vad řízení, anebo toto doplnění nebo odstranění vad uloží správci daně, 

který napadené rozhodnutí vydal, se stanovením přiměřené lhůty. Před vydáním rozhodnutí je 

odvolací orgán – podobně jako správce daně v případě projednání zprávy o daňové kontrole – 

povinen seznámit odvolatele před vydáním rozhodnutí o odvolání se zjištěnými skutečnostmi 

a důkazy, které je prokazují, a umožní odvolateli, aby se s nimi v přiměřené lhůtě seznámil a 

vyjádřil se k nim, popřípadě navrhl provedení dalších důkazních prostředků. 

 

Předmětem daňové kontroly není jen ověření správnosti daňových povinnost, ale také 

tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně. 

Předmětem kontroly je tak jak vlastní daňová povinnost, tak i její formální vyjádření 

daňovým subjektem. 

Ve věci dokazování tak není v rámci daňové kontroly oprávněn správce daně vyzvat 

daňový subjekt k prokázání čehokoliv, ale výhradně k prokazování toho, co on sám 

v daňovém přiznání tvrdil nebo co je nutné k prokázání skutečností potřebných pro 

správné stanovení daně (viz § 92 odst. 3. a 4.).  

Tato omezená kompetence je však v praxi správcem daně často vykládána 

v extenzivním pojetí a daňový subjekt je vyzýván k dokazování i ohledně skutečností, které 

s daňovým subjektem a jeho daňovou povinností nijak nesouvisí. Požaduje-li tímto způsobem 

správce daně, aby daňový subjekt unesl důkazní břemeno i mimo svá vlastní tvrzení, dopouští 
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se nezákonnosti a je na daňovém subjektu, aby těmto v praxi často užívaným postupům 

správce daně zabránil.  

Uvádím v této věci odkaz na nález Ústavního soudu č. III.ÚS 2196/07, který mj. 

konstatuje: 

„Ústavní soud se ve své judikatuře již dříve obecně zabýval tím, zda a v jaké míře může 

být přeneseno důkazní břemeno na daňový subjekt v daňovém řízení, přičemž došel k závěru, 

že ustanovení § 31 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků nedává správci daně oprávnění 

vyzvat daňový subjekt k prokázání čehokoliv, ale pouze k prokázání toho, co tvrdí tento 

subjekt sám. Taková úprava důkazního břemene v daňovém řízení není v rozporu s ustanovení 

čl. 11 odst. 5 Listiny ani s jinými ústavně zaručenými právy a svobodami (Pl. ÚS 38/95 in 

Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení sv. 5, str. 271, 1996 - I. díl; č. 

130/1996 Sb.). 

Daňová povinnost má pak jak rozměr druhový, tedy povinnost vážící se k zákonem 

stanovené konkrétní dani, tak rozměr časový, vyjádřený v ustanovení § 47 daňového řádu, 

který stanoví správci daně lhůty, po jejichž marném uplynutí právo státu na vyměření či 

doměření daně zaniká. Podle Ústavního soudu pouze v tomto časově a věcně omezeném rámci 

lze po daňovém subjektu požadovat nesení důkazního břemene v daňovém řízení. Rozšíření 

důkazního břemene mimo tento rámec je nepřípustným vybočením (excesem) správce daně, 

které v rovině ústavněprávní představuje zásah do výše vymezené autonomní sféry jednotlivce, 

a tedy i porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny. Rozsah povinnosti nést důkazní břemeno v 

daňovém řízení je tedy třeba vůči daňovému subjektu vykládat tak, aby vůbec ještě byl 

respektován onen autonomní prostor jednotlivce, resp. zachována proporce mezi tímto 

prostorem na straně jedné a veřejným zájmem na straně druhé. Vyměří-li či doměří-li správce 

daně na základě takto excesivně vyložené důkazní povinnosti daňového subjektu daň podle 

pomůcek, poruší tím rovněž i článek 11 odst. 5 Listiny.“ 

 

Je-li správce daně oprávněn v rozsahu, vymezeném předmětem daňové kontroly, 

ověřovat správnost daně, přiznané daňovým subjektem, je zřejmé, že tak může učinit až poté, 

co je daň vyměřena [12]. Daňová kontrola se poté stává jediným postupem, na základě 

jehož výsledků může správce daně přikročit k doměření daně z úřední povinnosti. 

 

Podstatnou okolností, spojenou se zahájením daňové kontroly, je časová souvislost mezi 

okamžikem řádného vyměření daně a možností správce daně ověřit daňovou kontrolou její 
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správnost. V této souvislosti je nutno vnímat tzv. prekluzivní lhůtu, to znamená lhůtu pro 

promlčení práva správce daně doměřit daňovému subjektu daňovou povinnost, která je 

stanovena v ustanovení § 148 Daňového řádu. Uvedené ustanovení uvádí, že daň nelze 

stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky, přičemž lhůta počíná běžet 

dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň 

splatnou, aniž by zde byla současná povinnost podat řádné daňové tvrzení. Ustanovení § 148 

rovněž uvádí skutečnosti, které jsou způsobilé obecnou tříletou lhůtu prodloužit. 

V souvislosti se zahájením daňové kontroly je povinován správce daně z úřední 

povinnosti zkoumat, zda nedošlo k prekluzi práva na stanovení daně. Uplynula-li lhůta pro 

stanovení daně (obecně tříletá), nelze daňovou kontrolu zahájit a nelze v ní tedy ani 

pokračovat. Pokud by daňová kontrola byla přesto po uplynutí prekluzivní lhůty zahájena, a 

v praxi se tato skutečnost stává, postupoval by správce daně v rozporu se zákonem a je na 

daňovém subjektu, aby uplatnil zákonné prostředky k ochraně svých práv. Tímto prostředkem 

se stává stížnost na postup správce daně podle § 261 Daňového řádu. Nebude-li stížnost 

vyřešena uspokojivě ve prospěch daňového subjektu, je na místě domáhat se ochrany u soudu 

ve správním soudnictví podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem 

nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád 

správní. 

 

V souvislosti s prováděním daňové kontroly je nutno mít na zřeteli i respektování 

základních zásad správy daní, a to zejména: 

 

- zásadu zdrženlivosti a přiměřenosti dle § 5 odst. 3, která ukládá správci daně 

povinnost volit jen prostředky, které daňový subjekt co nejméně zatěžují. 

S odkazem na judikaturu, uvedenou v kapitole, pojednávající o této zásadě, lze 

aplikovat ústavní názor, znamenající pro účely daňové kontroly její provádění 

jen v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k dosažení účelu daňového řádu. Jak 

již bylo zmiňováno dříve, bylo by v rozporu s touto zásadou, pokud by správce 

daně vyzýval kontrolovaný subjekt k prokazování nad rámec jeho tvrzení; 

- zásadu rychlosti a současně zásada hospodárnosti dle § 7, ukládající správci 

daně povinnost postupovat při daňové kontrole bez zbytečných průtahů a 

nezatěžovat daňový subjekt nad nutný rámec různými zbytečnými, ekonomicky 

a časově náročnými požadavky (nadměrné požadavky na kopie dokladů, 
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překladů dokumentů apod.). Aplikace zásad rychlosti a hospodárnosti vychází 

z faktu, že daňová kontrola nepochybně daňový subjekt omezuje a zatěžuje a 

správce daně je povinen svým přístupem tuto skutečnost neprohlubovat; 

- zásadu spolupráce (součinnosti) dle §6 odst. 2, která aplikovaná na daňovou 

kontrolu znamená povinnost daňového subjektu unesení důkazního břemene za 

prokázání všech skutečností, které uvádí v daňovém tvrzení a které je 

předmětem ověřování správcem daně. V této souvislosti je nutné konstatovat, že 

neunesení důkazního břemene jde vždy k tíži daňového subjektu. Na druhé 

straně i správce daně nese důkazní břemeno v rozsahu, uvedeném v ustanovení § 

92 odst. 5 Daňového řádu, přičemž vzhledem k vzájemné provázanosti 

povinnosti daňového subjektu i správce daně přinášet důkazní prostředky pro 

podporu svých tvrzení nutnost dodržování zásady součinnosti zvýrazňuje; 

- zásada volného hodnocení důkazů dle § 8 odst. 1, která ukládá správci daně 

povinnost posuzovat při dokazování každý důkaz jednotlivě a následně v jejich 

vzájemných souvislostech. Přitom je povinen přihlédnout ke všemu, co 

v průběhu daňové kontroly vyšlo najevo. Je častou praxí správce daně, že 

některé důkazy, jdoucí ve prospěch daňového subjektu, nehodnotí, neosvědčuje 

jako důkaz a současně neuvádí důvody, proč tak učinil. Tato praxe způsobuje 

nezákonnost výsledků daňové kontroly, jak je možno vyčíst i z judikatury, 

uvedené v části disertační práce, věnované zásadě volného hodnocení důkazů. 

 

 

8.1.2. Místo provádění kontroly 

 

Ustanovení § 85 odst. 2. Daňového řádu formálně uvádí možnosti, kde lze daňovou 

kontrolu fyzicky provádět. Rozhodující v tomto směru bude pravděpodobně uvážení úřední 

osoby, která je pověřena provedením daňové kontroly. Lze očekávat - a v praxi se tak i děje – 

provádění daňové kontrole zpravidla u daňového subjektu. Jedná se o logické řešení, neboť u 

daňového subjektu jsou zpravidla uloženy veškeré potřebné písemnosti, účetní doklady a 

nacházejí se zde i osoby, které mohou podat požadované vysvětlení (např. zaměstnanci). Dle 

§ 86 odst. 3 je povinností daňového subjektu, aby zajistil vhodné místo a podmínky 

k provedení kontroly.  
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Dle uvážení úřední osoby, pověřené k provádění kontroly, však je možné provádět 

daňovou kontrolu i v sídle správce daně. 

Je zjevné, že rozhodující pro stanovení místa provádění daňové kontroly bude hledisko 

účelnosti, přičemž kontrola bude probíhat tam, kde je nejsnáze proveditelná. 

 

 

8.1.3. Rozsah daňové kontroly 

 

Z hlediska účinné obrany v průběhu daňové kontroly je nutné, aby daňový subjekt trval 

na přesném vymezení rozsahu daňové kontroly. Je potřebné zdůraznit, že je nutno důsledně 

rozlišovat předmět daňové kontroly (viz § 85 odst. 1) a rozsah daňové kontroly (viz § 85 

odst. 3).  

Rozsahem správce daně vymezuje, která tvrzení a které skutečnosti budou v průběhu 

daně prověřována v rámci daného předmětu kontroly. Rozsah daňové kontroly musí být 

v souladu s ustanovením § 85 odst. 3 vymezen při zahájení daňové kontroly, uskutečněné dle 

ustanovení § 87 odst. 1. Daňová správa není dimenzována na to, aby ověřila všechny daňové 

povinnosti na všech daních u všech daňových subjektů. Vše se odvíjí od kapacity správců 

daně.  S ohledem na rentabilitu a efektivitu při výběru daní jsou správcem daně upírány 

kontrolní aktivity zejména do oblastí, vykazujících vyšší problémovost při výběru daní. 

Koncentrace sil pracovníků správců daně se zaměřuje zejména na důkazní prostředky, 

týkajících se věcí, které jsou předmětem nejčastějších pochybení, ať již nedbalostních nebo 

úmyslných. 

Rozsah daňové kontroly může být zaměřen buď na ověřování všech tvrzení a 

skutečností, které se vážou k daňové povinnosti, nebo může být zaměřen pouze na ověření 

plnění vybraných povinností.  

Dle zjištění, učiněných v průběhu kontroly, je správce daně oprávněn rozsah daňové 

kontroly v jejím průběhu měnit, vždy však je povinen dodržet postup dle § 87 odst. 1. 

Daňového řádu. Správce daně je tedy oprávněn rozsah daňové kontroly v jejím průběhu 

rozšířit či zúžit, v daném případě však musí závěrečná zpráva o kontrole obsahovat ve 

výsledcích kontrolního zjištění všechny skutečnosti, vztahující se k rozšířenému či zúženému 

rozsahu. 
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Stanovení rozsahu daňové kontroly je plně v kompetenci správce daně, přičemž ten je 

povinen ctít základní zásady správy daní a v souladu se zásadou zdrženlivosti a přiměřenosti 

volit rozsah daňové kontroly tak, aby na jedné straně co nejméně daňový subjekt zatěžoval, na 

straně druhé umožnil dosažení cíle správy dní, tedy ověření správného zjištění a stanovaní 

daňové povinnosti. 

 

 

8.1.4. Společná daňová kontrola 

 

Vedení společné daňové kontroly pro více daňových řízení najednou je průsečíkem 

několika základních zásad správy daní, a to zásady zdrženlivosti a přiměřenosti (§ 5 odst. 3), 

zásady hospodárnosti (§ 7 odst. 2) a zásady rychlosti (§ 7 odst. 1).  

Podstatou společné daňové kontroly je možnost provádět daňovou kontrolu pro více 

daňových řízení, tj. společné ověřování plnění povinností jednoho daňového subjektu pro 

více daní a za více zdaňovacích období. Tento princip odpovídá letité zažité správní praxi a 

využíval se již za účinnosti předchozí právní úpravy (ZSDP), přičemž Daňový řád tuto praxi 

aprobuje do svých zákonných ustanovení 

I zde je správce dně povinen respektovat omezení, vyplývající z případného uplynutí 

prekluzívní lhůty pro vyměření daně. 

 

 

8.1.5. Opakování daňové kontroly 

 

V ustanovení § 85 odst. 5 stanoví Daňový řád podmínky pro opakování daňové 

kontroly. Znění tohoto ustanovení je výraznou reakcí na četnou judikaturu Ústavního soudu a 

Nejvyššího správního soudu, které se vážou k předchozí právní úpravě (ZSDP). Je 

skutečností, že ZSDP institut opakované daňové kontroly neobsahoval a bylo proto nutno 

ponechat na Ústavní soud, potažmo soudy ve správním soudnictví, aby možnost provádění 

opakované kontroly potvrdil nebo jim zamezil. 

Zřejmě nejpřesněji formuloval možnost opakování daňové kontroly Nejvyšší správní 

soud ve svém rozsudku ze dne 24.1.2006, č.j. 2 Afs 31/2005-57, který možnost opakované 

kontroly připouští, avšak za omezujících podmínek. Jelikož je institut opakované kontroly 
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v Daňovém řádu výsledkem této judikatury, lze přiblížením výše zmiňovaného rozsudku 

vyjádřit i shodný úmysl zákonodárce ve věci opakované daňové kontroly, zakomponovaný do 

Daňového řádu. 

„Nejvyšší správní soud, který je jako každý orgán aplikující právo povinen vykládat 

jednoduché právo ústavně konformním způsobem, proto zásadně nemůže připustit výklad, že 

by daňová kontrola jako jeden z nástrojů ke zjišťování skutkového stavu v rámci daňového 

řízení mohla být opakována mimo rámec procesních instrumentů, které jako jediné připouštějí 

opakování samotného daňového řízení, jehož je daňová kontrola jako dílčí procesní postup 

vždy součástí. Daňová kontrola slouží v první řadě ke zjištění skutkových okolností 

rozhodných pro správné stanovení daňové povinnosti, je tedy v první řadě instrumentem ke 

zjišťování skutkového stavu věci; zpráva o daňové kontrole, tedy suma poznatků zjištěných při 

daňové kontrole a zaznamenaných zákonem předepsaným způsobem, je v daňovém řízení 

důkazem (§31 odst. 4 d. ř.). Oprávnění správce daně při daňové kontrole a tomu odpovídající 

povinnosti daňového subjektu (viz zejm. § 16 odst. 2 d. ř.) slouží nepochybně k tomu, aby 

daňová kontrola mohla efektivně plnit svůj účel. Současně však tato oprávnění mohou z 

hlediska daňového subjektu znamenat výrazný zásah do jeho subjektivních práv. Nelze proto 

připustit, aby daňová kontrola byla opakována libovolně často, a aby tak byl dán prostor k 

případnému neprofesionálnímu či dokonce v krajních případech i šikanóznímu postupu 

správce daně vůči daňovému subjektu; na druhé straně ovšem nelze ani připustit, aby 

možnosti správce daně k užití instrumentu v podobě daňové kontroly byly fakticky 

vyprázdněny tím, že by opakování daňové kontroly bylo paušálně a bezvýjimečně vyloučeno i 

za situace, kdy při první daňové kontrole správce daně postupoval s potřebnou 

profesionalitou a kdy teprve po jejím skončení a z důvodů, jež správce daně nezavinil, se 

objevily nové skutečnosti, které zakládají důvod k tomu, aby první daňovou kontrolou 

prověřované skutečnosti byly podrobeny opakovanému zkoumání.  

 

 Opakování daňové kontroly proto může být zásadně přípustné jen tehdy, je-li důvod 

zopakovat proběhlé daňové řízení v jeho skutkové dimenzi, tj. znovu zjišťovat skutkový stav.“ 

 

Z výše uvedeného judikátu a ze znění § 85 odst. 5 Daňového řádu vyplývá, že 

opakovanou daňovou kontrolu je možné provádět pouze tehdy, pokud správce daně zjistí 

nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez jeho zavinění uplatněny v původní 

daňové kontrole a současně musí tyto nové skutečnosti nebo důkazy zakládat pochybnosti o 
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správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně. Pouze tyto a žádné jiné 

skutečnosti se mohou stát základem pro vymezení rozsahu opakované kontroly. Tímto 

opatřením se zamezuje možným šikanózním postupům správce daně. 

Druhým impulsem pro možnost opakování daňové kontroly je podání dodatečného 

daňového tvrzení samotným daňovým subjektem, tedy úkon, kterým daňový subjekt mění 

svá dosavadní tvrzení, a to za období, které již bylo daňové kontrole podrobeno. V tomto 

případě však musí rozsah opakované kontroly odpovídat výlučně změně, která je 

předmětem dodatečného daňového tvrzení. 

Pro určení, zda se bude jednat o opakovanou daňovou kontrolu, je rozhodný její 

předmět a rozsah. V situaci, kdy by se nově zahajovaná kontrola byť i jen částečně svým 

předmětem a rozsahem překrývala s předchozí, již proběhlou daňovou kontrolou, jednalo by 

se o kontrolu opakovanou a její zákonnost bude naplněna jen tehdy, bude-li splněna podmínka 

zjištění nových skutečností nebo důkazů, které nemohly být bez zavinění správce uplatněny 

v původní daňové kontrole a současně musí tyto nové skutečnosti nebo důkazy zakládat 

pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně. 

Při zahájení opakované daňové kontroly je správce daně povinen seznámit daňový 

subjekt s důvody, kvůli nimž přistupuje k opakování daňové kontroly. Důvody musí být 

správcem daně sděleny jednoznačně a přesně, aby měl daňový subjekt možnost provést 

kontrolu splnění zákonných podmínek pro její zahájení. Nelze tedy považovat za dostatečné, 

že tyto důvody existují, ale je nutné, aby byly v okamžiku zahájení opakované daňové 

kontroly daňovému subjektu sděleny. 

Mimo judikaturu výše zmiňovanou, která se k předmětu, rozsahu a opakování daňové 

kontroly váže, uvádím níže rovněž další judikáty, zabývající se touto problematikou: 

 

II. ÚS 703/2006 I. ÚS 1835/2007 III. ÚS 510/2002 

II. ÚS 334/2002 I. ÚS 512/2002 I. ÚS 107/2000 

III. ÚS 86/1999 2 Aps 2/2009-52 8 Afs 46/2009-46 

7 Afs 57/2009-100 5 Afs 36/2008-146 5 Afs 170/2006-164 

1 Afs 60/2005-130 8 Afs 34/2005-55 1 Afs 11/2004-190 

8 Afs 7/2005-96 1 Afs 32/2005-44 2 Afs 31/2005-57 

2 Afs 75/2004-43 1 Afs 5/5005-58 1 Afs 154/2004-63 

7 Afs 60/2004-113 1 Afs 18/2004-65 1 Afs 19/2004-67 

5 Afs 31/2003-81 5 Afs 16/2004-60 
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8.2. Práva a povinnosti daňových subjektů při daňové kontrole 
 

8.2.1. Uplatnění povinnosti součinnosti  

 

Ustanovení § 86 Daňového řádu užším způsobem vymezuje rozsah práv (§ 86 odst. 2) a 

povinností (§ 86 odst. 3), které má daňový subjekt v průběhu daňové kontroly. Nejedná se o 

výčet úplný, neboť další kompetence a povinnosti jsou uváděny i v jiných ustanoveních 

Daňového řádu, vztahujících se ke konkrétním úkonům či procesům (například svědecká 

výpověď dle § 96, dokazování dle § 92 a další), které mohou, avšak nemusí být nezbytně 

součástí pouze daňové kontroly. 

„Daňovou kontrolu je třeba chápat jako prostor, ve kterém je i daňovému subjektu 

umožněno, aby prokázal, že je schopen doložit svá tvrzení. Výlučně vrchnostenský charakter 

získává daňová kontrola až spolu s prvními pochybnostmi, že důkazní prostředky daňového 

subjektu nejsou zcela v pořádku. I tehdy však musí být prováděna při zohlednění všech 

základních zásad, včetně zásady součinnosti“ [1].   

 

Jak již bylo uvedeno v předchozích částech disertační práce, daňová kontrola je 

postupem, jejímiž pravidly je správce daně při její realizaci vázán v souladu s příslušnými 

ustanoveními daňového řádu. Postup při daňové kontrole lze chápat v této souvislosti jako 

souhrn jednotlivých úkonů, které dávají správci daně možnost naplnit jeden z cílů správy 

daní, tj. správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.  

Prvním úkonem, který je správce daně povinen učinit, je daňovou kontrolu zahájit, tj. 

učinit krok, který bude zevrubněji popsán v další části disertační práce. Aby bylo možno cíle 

správy daní naplnit, je povinností daňového subjektu zahájení a provedení daňové kontroly 

umožnit.  

 

K tomu, aby mohl být postup daňové kontroly fakticky realizován, je v 86 odst. 1 

vyžadována nezbytná součinnost ze strany daňového subjektu, tedy uplatnění zásady 

spolupráce. Součinnost je základní povinností daňového subjektu v průběhu daňové 

kontroly a nelze se této povinnosti beztrestně vyhnout. 
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Vzhledem k tomu, že je daňová kontrola procesem, naplněným dokazováním, je nutno 

v obšírnějším pojetí chápat potřebu součinnosti jako povinnost oboustrannou. Daňový subjekt 

by měl být ze strany správce daně průběžně informován o provádění důkazních prostředků a 

správce daně by měl dle zásady součinnosti vyvinout úsilí s daňovým subjektem 

spolupracovat. Jen za těchto okolností může v průběhu daňové kontroly daňový subjekt 

uplatňovat svá práva. V praxi stále ještě často používaný postup správců daně, kdy jsou 

zajišťovány důkazní prostředky, jdoucí převážně k tíži daňových subjektů, aniž je o nich 

daňový subjekt informován, je postupem nesprávným a je možno jej efektivně napadnout. 

Neposkytne-li daňový subjekt potřebnou součinnost, tj. neumožní zahájení či průběh 

daňové kontroly, a to ani na základě výzvy správce daně, je správce daně oprávněn stanovit 

daň náhradním způsobem (viz § 98), konkrétně stanovením daně podle pomůcek nebo 

sjednáním daně.  

Umožnit zahájení a řádný průběh daňové kontroly je vynutitelné i prostřednictvím 

sankčních nástrojů, zakotvených v § 247 a 248 Daňového řádu, konkrétně uložením 

pořádkové pokuty až do výše 50.000 Kč. Mnohem závažnější však může být fakt, že 

neumožnění provedení daňové kontroly opravňuje správce daně doměřit daň podle pomůcek 

s konečným postihem mnohem závažnějším. 

 

 

8.2.2. Práva daňového subjektu v průběhu daňové kontroly 

 

Ustanovení § 86 odst. 2 vymezuje práva daňového subjektu v průběhu daňové kontroly. 

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že se nejedná o výčet úplný. Daňový řád - na rozdíl od 

ZSDP, který specifikovat práva daňových subjektů v daňové kontrole rozsáhleji – vychází 

svou koncepcí i v této věci z judikatury k ZSDP. Ta již za účinnosti ZSDP dovodila, že 

daňovému subjektu náleží práva, specifikována a vztahující se dle ZSDP pouze k daňové 

kontrole, i k jiným řízením a postupům, než je daňová kontrola, pokud směřuje ke stejnému 

účelu. Jinými slovy, nedostatkem systematičnosti postrádal ZSDP skutečný rozsah 

uplatnitelnosti práv daňových subjektů v jednotlivých daňových řízeních, postupech či 

úkonech, jelikož je uváděl jen v některých svých částech, přičemž zamezoval jejich širšímu 

uplatnění. Jelikož rozsudky soudů na tuto skutečnost několikrát upozornily, jsou v Daňovém 

řádu práva daňových subjektů zařazena do těch ustanovení, jichž se týkají (např. svědecká 
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výpověď, dokazování, podávání stížností, prokazování úředních osob) a zajišťují tak obecnou 

použitelnost a aplikovatelnost nejen u daňové kontroly, ale i u jiných procesů. Řádné 

zvládnutí daňové kontroly tak vyžaduje ze strany daňových subjektů, či spíše jejich 

zmocněných zástupců – daňových poradců, komplexní znalost Daňového řádu. 

 

Jedním ze základních práv daňového subjektu, vztahujícím se k daňové kontrole, je být 

přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají jeho 

činnost (externí účetní, daňoví poradci apod.). Je zřejmé, že má-li v průběhu daňové kontroly 

daňový subjekt právo zúčastnit se všech těchto jednání, má současně správce daně povinnost 

jim tuto účast umožnit. Nelze pak akceptovat často rozšířený nešvar správců daně, kdy 

procházejí provozovnou daňového subjektu, kladou dotazy zaměstnancům a všem lidem 

„okolo“, aniž je daňový subjekt o tomto kroku zpraven. Bude-li tak učiněno a správce daně 

získá informace, které by chtěl uplatnit jako důkaz v daňové kontrole, byl by takovýto postup 

nezákonný a jistě by měl být předmětem námitky, uvedené v opravném prostředku (odvolání). 

Bezprostředně po učinění tohoto nezákonného postupu by měl daňový subjekt brojit proti 

jeho uskutečnění podáním stížnosti dle § 261 Daňového řádu, jakožto prostředku 

subsidiární ochrany práv daňových subjektů proti nevhodnému postupu správce daně. 

V případě stížnosti platí, že lze tohoto prostředku použít v kterékoliv fázi daňového řízení a 

dle § 361 odst. 4 musí být stížnost, podaná na postup správce daně při daňové kontrole, 

vyřízena nejpozději do skončení daňové kontroly. 

 

Právo daňového subjektu předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní 

prostředky, případně navrhovat předložení těch důkazních prostředků, které sám nemá 

k dispozici, je spojeno s otázkou dokazování. Je zjevné, že toto právo daňového subjektu, 

blízce související s ustanovením § 92 odst. 2 Daňového řádu, je současně vyústěním jeho 

primární snahy o unesení důkazního břemene v průběhu daňové kontroly. Tomuto právu 

daňového subjektu odpovídá na druhé straně povinnost správce daně zabývat se předloženými 

důkazy či návrhy na jejich doplnění. 

Ze zásady součinnosti rovněž vyplývá povinnost správce daně, aby v případě 

pochybností, které u něj vzniknou v průběhu daňové kontroly, tyto zformuloval ve výzvě, 

adresované daňovému subjektu a vyzval tímto daňový subjekt k prokázání požadovaných 

tvrzení. Současně by správce daně měl své pochybnosti přesně specifikovat [13].   
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Dospěje-li správce daně, že předložené důkazní prostředky nesouvisí s prošetřovanými 

skutečnostmi, stejně tak jako s nimi nesouvisí návrhy na doplnění důkazních prostředků, které 

sám daňový subjekt nemá k dispozici, není povinen předložené důkazy osvědčit jako 

relevantní a není rovněž povinen návrhy na doplnění důkazů provést. Vždy se však musí 

s tímto svým rozhodnutím a myšlenkovým postupem vypořádat formou zdůvodnění v 

závěrečné zprávě o daňové kontrole, a umožnit tak daňovému subjektu namítat a oponovat 

těmto závěrům.   

Nemá-li daňový subjekt přístup k důkazním prostředkům, je při jejich obstarávání 

odkázán na činnost správce daně, který je vybaven pravomocemi veřejnoprávního charakteru. 

Je tedy nezadatelným právem daňového subjektu, pokud ví o nějakém důkazu, který 

není schopen zajistit sám, požádat o jeho opatření správce daně. Postačující je označit 

konkrétní osobu za svědka včetně uvedení dosažení smyslu svědecké výpovědi, popřípadě 

sdělení o umístění požadovaného dokumentu (např. u obchodního partnera) s uvedením jeho 

předpokládané důkazní hodnoty. Je na správci daně, aby následně vyhodnotil požadavek 

daňového subjektu na opatření důkazů ve vztahu k probíhající daňové kontrole. Jak z praxe 

vyplývá, správci daně často ve snaze urychlit řízení neakceptují návrhy daňových subjektů na 

opatření důkazů. V případě, že správce daně navrhované důkazy nezajistí a současně se řádně 

nevypořádá s důvody, proč navrhovaný důkaz neopatřil, jedná se o nezákonnost, která je i 

v judikatuře shledávána jako pochybení správce daně, způsobující neplanost daňového 

doměrku. Jako příklad zle uvést judikát 38 Ca 288/99, který ve zdůvodnění obsahuje mimo 

jiné: 

„Nesporné je, že daňový subjekt má ze zákona povinnost prokázat svá tvrzení ohledně 

skutečností, které tvrdí v daňovém přiznání. To obecně znamená, že musí předložit všechny 

důkazní prostředky, které má k dispozici a o nichž má za to, že prokazují jeho tvrzení – listiny, 

účetní a jiné doklady, záznamy, vzorky a podobně. Vždy však mohou existovat takové důkazní 

prostředky, které se vztahují  k jeho tvrzením, které však nemá ve své moci, a nemůže je proto 

předložit. To mohou být jak listiny či jiné hmotné důkazy, které drží jiná osoba, tak zejména 

svědectví jiných osob ve smyslu § 8 odst. 1 ZSDP. 

Jsou-li tedy daňovému subjektu známy důkazní prostředky, kterými sám nedisponuje, 

nemůže ohledně nich postupovat jinak, než že navrhne správci daně jejich provedení. Správce 

daně není bez výjimky povinen každý takový navržený důkaz provést, zda tak učiní je věcí jeho 

úvahy. K tomu jej ovšem musí nejprve předběžně zhodnotit, a tedy hodnotí něco, co zatím 

úplně a přesně nezná. Musí proto být ve svém hodnocení uvážlivý a vycházet nikoliv ze svých 
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předpokladů, ale z toho, co o navrhovaném důkazu skutečně ví. Pokud je mu tedy navrženo 

opatřit svědeckou výpověď, musí si předem ujasnit, zda výpověď označené osoby může být 

relevantní, tedy zda se vůbec může vztahovat k předmětu daňového řízení. Bude-li navržen 

výslech osoby, jejíž vztah k věci není zřejmý, lze po právu daňový subjekt vyzvat, aby ozřejmil, 

co podstatného o věci navržená osoba ví a co může sdělit. Pokud daňový subjekt tento poměr 

navrženého svědka k věci alespoň minimálně objasní, bude na místě jeho výslech provést, a 

teprve potom se v rámci hodnocení důkazů vypořádat i s tím, zda se jeho výpověď okolností 

důležitých pro daňové řízení skutečně týkala či nikoliv. 

 Jen tehdy, když by daňový subjekt vůbec nebyl schopen vysvětlit, co podstatného k jeho 

daňové věci může navržený svědek uvést, lze tento důkazní prostředek odmítnout; v takovém 

případě však musí správce daně vyložit a odůvodnit, proč takto postupoval. Neprovedení 

důkazu bez udání důvodu je vadou dokazování, porušením základních povinností správce 

daně při dokazování podle § 31 odst. 1 a 2 zákona o správě daní, které může znamenat 

nepřezkoumatelnost rozhodnutí a vést k jeho zrušení.“   

 

Právo na předkládání důkazních prostředků a navrhování na jejich doplnění správcem 

daně má kontrolovaný subjekt po celou dobu konání daňové kontroly. Tímto se rozumí 

časový úsek od zahájení daňové kontroly podle § 87 odst. 1, až po její ukončení – tj. 

podepsáním zprávy o kontrole daňovým subjektem dle § 88 odst. 4. Je rovněž častým 

porušením ze strany správce daně, sepíše-li závěrečnou zprávu z daňové kontroly a vyzve 

daňový subjekt k jejímu projednání a podepsání s tím, že již není prostor na úpravu zprávy a 

nic již na znění zprávy nelze změnit. Naopak, projednání zprávy je moment, který ještě 

umožňuje daňovému subjektu poté, co si vezme přiměřenou lhůtu na její prostudování, 

vznášet na základě zjištění, ve zprávě uvedených, návrhy na další doplnění důkazů. Nevyjde-

li správce daně daňovému subjektu vstříc, dopouští se porušení zákonem garantovaných práv 

daňových subjektů a způsobuje tím nezákonnost svých rozhodnutí. K tomuto uvádím výňatek 

z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. 8 Afs 46/2007-59: 

„Projednání zprávy o daňové kontrole je procesní součástí daňové kontroly a daňový 

subjekt má i v této fázi daňového řízení stále ještě zákonnou možnost zpochybnit zjištění 

správce daně a navrhnout jeho další doplnění, aby mohly být tyto pochybnosti vyvráceny“. 

 

Dalším právem daňového subjektu v průběhu daňové kontroly je možnost vyvracet 

pochybnosti vyjádřené správcem daně. Toto právo se do značné míry překrývá s právem 
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předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky. Ve svém souhrnu zajišťují tyto dvě 

práva, zakotvené do ustanovení § 86 odst. 2 Daňového řádu, účinnou možnost daňového 

subjektu unést důkazní břemeno k vlastním daňovým tvrzením, a současně zamezují vzniku a 

rozvíjení neodůvodněných protinázorů správce daně.  

Pochybnosti, které má právo daňový subjekt vyvracet, znamená pro správce daně 

povinnost mu je ve srozumitelné formě sdělovat. Jinými slovy je na správci daně, aby zvolil 

formu seznámení daňového subjektu se svými pochybnostmi, vždy však musí být učiněno tak, 

aby je daňový subjekt mohl předkládáním či navrhováním důkazních prostředků vyvracet. 

Nesrozumitelná, nejasná či vzájemně si protiřečící pochybnosti správce daně, kterých lze 

při praktickém uplatňování daňové správy nalézt bezpočet, a jimiž vyzývá daňový subjekt 

k prokázání něčeho ne zcela jasného, jsou nezákonná. V některých daňových kontrolách lze 

narazit i na skutečnost, že správce daně zásadu součinnosti nectí, své pochybnosti si v celém 

průběhu daňové kontroly ponechává pro sebe, shromažďuje důkazní prostředky k tíži 

daňového subjektu tajně a se vším seznámí daňový subjekt až v závěrečné zprávě z daňové 

kontroly. 

O tom, že pochybnosti musí být správcem daně definovány jasně a včas v průběhu 

daňové kontroly, hovoří například následující judikát Nejvyššího správního soudu č. 8 Afs 

97/2005-65: 

„Žalovaný namítal, že správce daně shromáždil dostatek důkazních prostředků, ze 

kterých vyplynul jednoznačný závěr, že docházelo ke krácení daně jiným způsobem ve smyslu 

ustanovení § 23 odst. 10 zákona o daních z příjmů. K tomu je třeba konstatovat, že krajský 

soud nezrušil žalobou napadené rozhodnutí proto, že daňové orgány neshromáždily dostatek 

důkazních prostředků a že by nebyl dostatečným způsobem zjištěn skutkový stav. Důvodem 

zrušení byl fakt, že finanční orgány řádně nerespektovaly procesní práva daňového subjektu, 

především prokazovat v řízení rozhodné skutečnosti. Žalobci ani nebylo správcem daně 

sděleno, v čem vlastně spočívají pochybnosti o údajích v jeho daňovém přiznání, nebyl poučen 

o tom, které skutečnosti je povinen v daňovém řízení prokazovat a vyzván k tomu, aby ve 

stanovené lhůtě důkazní prostředky ke svým tvrzením předložil, či je označil. Aby mohl daňový 

subjekt předložit v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky ve smyslu ustanovení § 16 

odst. 4 písm. c) d. ř., musí být k jejich předložení správcem daně vyzván, pokud má správce 

daně za to, že doposud předložené důkazní prostředky tvrzení daňového subjektu neprokazují. 

 Žalovaný namítal, že v souzené věci správce daně nepochybil, pokud již dále žalobce 

nevyzýval ve smyslu ustanovení § 31 odst. 9 d. ř., a kontrolu ukončil. K tomu je třeba 
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konstatovat, že náhled správce daně (s výjimkou vyjádření samotného žalobce z 31. 10. 2001, 

kde ostatně pouze uvádí, že se v průběhu daňové kontroly pracovnice správce daně 

"pozastavila nad operací s cennými papíry") byl žalobci předestřen až při jednání dne 15. 7. 

2002, kdy byl dotazován na důvod předmětné transakce a na podnikatelský záměr. Ani v 

tomto případě však žalobci nebyly sděleny konkrétní pochybnosti správce daně, na které by 

mohl adekvátně reagovat. Je proto třeba přisvědčit názoru krajského soudu, že uvedený 

požadavek je třeba hodnotit jako žádost o podání vysvětlení dle ustanovení § 16 odst. 2 

písm.c) d. ř. Pokud vyjádření žalobce nepovažoval správce daně za dostatečné, měl jej v 

daňovém řízení vyzvat procesně odpovídajícím způsobem. Se žalovaným lze souhlasit v tom, 

že daňový řád neukládá správci daně povinnost skutečnosti jednoznačně v rámci daňové 

kontroly prokázané znovu prokazovat. To však neznamená, že daňový subjekt neměl být 

poučen o tom, že je to on, kdo nese důkazní břemeno ohledně skutečností, k jejichž prokázání 

jej správce daně vyzval a rovněž takto postupovat a k prokazování jej řádně vyzvat. Ani tato 

kasační námitka žalovaného proto není důvodná.“ 

 

 

8.2.3. Povinnosti daňového subjektu v průběhu daňové kontroly 

 

První povinností daňového subjektu je zajistit podmínky pro výkon daňové kontroly, 

které odpovídají ustanovení o místním šetření dle § 82. Rozumí se jimi zejména zapůjčení 

vyžádaných dokladů a dalších věcí, nezbytných pro správu daně, včetně strpění odebrání 

vzorků věcí pro účely expertízy. Dále musí daňový subjekt v souladu s povinnostmi pro 

místní šetření umožnit úřední osobě vstup do každého objektu, v němž provozuje 

podnikatelskou činnost, vč. svého obydlí, prokázat existenci dopravních prostředků, sloužící 

k podnikání, nahlížení do přepravních obalů a umožnit jednání s jakýmkoliv svým 

zaměstnancem. 

 

Další povinností daňového subjektu je zajistit vhodné místo a podmínky pro provádění 

daňové kontroly. Plnění této podmínky bude správce daně oprávněně požadovat tehdy, bude-

li daňová kontrola probíhat v prostorách daňového subjektu. Pokud daňový subjekt těmito 

prostory nedisponuje, lze daňovou kontrolu provést i v prostorách správce daně. Pokud však 

daňový subjekt takovými prostory disponuje a neumožní správci daně vykonat v nich 
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v důstojných podmínkách daňovou kontrolu, může být daňový subjekt sankcionován 

pořádkovou pokutou dle § 27 odst. 2 až do výše 50.000 Kč. 

 

K povinnosti zajistit vhodné místo a podmínky pro provedení daňové kontroly se váže 

zajímavý judikát Nejvyššího správního soudu č. 1 Afs 11/2004-190 ze dne 27.3.2006, který 

dává nikoliv daňovému subjektu, ale správci daně možnost nejen zvážit vhodnost místa 

k provedení daňové kontroly, ale rovněž provést jejich výběr: 

„Dotčené - ostatně nepříliš vhodně formulované - ustanovení stanoví jednoznačně 

povinnost daňového subjektu "zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly". 

To, jestli místo a podmínky (podle mínění daňového subjektu "vhodné") vyhovují, musí sám 

posoudit správce daně s ohledem na konkrétní okolnosti daňové kontroly, zejména rozsah 

kontrolovaných písemností, její předpokládanou časovou náročnost, dostupnost takto 

zvoleného místa pro pracovníky správce daně, jejich časové možnosti při vytížení dalšími 

pracovními úkoly atp. Výběr místa, které daňový subjekt zajistil, proto musí podrobit své 

úvaze správce daně a využít jej nebo nevyužít a v takovém případě současně podle § 16 odst. 

2 písm. g) d. ř. převzít doklady ke kontrole provedené v sídle správce daně]. Opačný názor, 

zejména v tom smyslu, že daňový subjekt bude sám svým výběrem určovat, kde se kontrola 

provede, nejenže nemá oporu v zákoně, ale mohl by fakticky zmařit také cíl a smysl kontroly 

samotné.“ 

 

Další povinností daňového subjektu je poskytnout správci daně nezbytné informace o 

vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oprávnění jednotlivých 

zaměstnanců nebo jiných osob zajišťující jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných 

informací. V rámci splnění této povinnosti dává mimo jiné daňový subjekt správci daně 

informaci o tom, se kterými pracovníky a o jakých skutečnostech může správce daně v rámci 

organizační struktury daňového subjektu hovořit či kde lze nalézt informace o potřebných 

důkazech. 

 

Další povinností daňového subjektu je předložit správci daně důkazní prostředky, 

které prokazují jeho tvrzení. Tato povinnost je speciální úpravou k ustanovení § 92 

Daňového řádu, pojednávajícím o obecné povinnosti unést důkazní břemeno. Jedná se o 

naprosto stěžejní povinnost daňového subjektu, jejíž rozsah není předem dán, neboť je dán 

individuálně dle vývoje daňové kontroly, jedná se však rozhodně o veškeré účetní a jiné 
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doklady a písemnosti, které prokazují účetní a hospodářské operace, rozhodné pro správné 

stanovení daně. Povinnost předložit veškeré důkazní prostředky je i nástrojem daňového 

subjektu k unesení důkazního břemene nejen ohledně tvrzení, uskutečněného formou řádného 

či dodatečného daňového přiznání, ale rovněž k unesení obecných tvrzení, které uvedl 

v průběhu daňové kontroly. Součástí povinnosti daňového subjektu je i povinnost navrhnout 

důkazní prostředky, které sám nemá k dispozici. Řádná příprava daňového subjektu pro 

unesení důkazního břemene a jeho realizace v průběhu daňové kontroly je zcela klíčová, 

neboť neunesené důkazní břemeno daňovým subjektem je silným aspektem vedoucím správce 

daně k dodatečnému stanovení daně, a to buď v podobě dokazování, nebo prostřednictvím 

pomůcek. 

  

S povinností dokazovací je úzce spojena i povinnost nezatajovat důkazní prostředky, 

které má daňový subjekt k dispozici nebo o nichž ví, kde se nacházejí. Jedná se o snahu o 

zamezení řady předpokládaných situací, kdy daňový subjekt ve svém zájmu nebude operovat 

s důkazem, který bude správcem daně vykládán v jeho neprospěch. Jedná se však o povinnost 

s velkým nádechem subjektivity, neboť výše zmiňovaná povinnost nezatajení důkazu 

neurčuje míru požadované aktivity daňového subjektu z hlediska jeho aktivního předložení 

správci daně. V praxi nelze daňovým subjektům doporučit zatajování některých důkazů stejně 

tak jako nelze doporučit jejich aktívního předkládání správci daně, přičemž nulová aktivita 

neboli pasivita nerovná se zatajování.  

  

K právům a povinnostem daňových subjektů, vztahujícím se k daňové kontrole, se váže 

rozsáhlá sbírka judikátů, z nichž uvádím například následující: 

 

II. ÚS/262/06  I. ÚS 159/99  8 Afs 58/2009-65 

2 Afs 194/2006-52 1 Afs 11/2004-190 1 Afs 70/2004-80 

5 Afs 14/2004-60 1 Afs 7/2003-65 
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8.3. Zahájení daňové kontroly 

 

Zahájení daňové kontroly je úkonem správce daně, které s sebou nese řadu důsledků. 

Jelikož předchozí právní úprava ZSDP popisovala samotný akt zahájení kontroly velmi 

nedůsledně, bylo v minulosti podrobeno vypořádání se s jeho praktickou aplikovatelností při 

správě daní rozsáhlou judikaturou. Daňový řád ve svém ustanovení § 87 již zahrnuje řadu 

názorů, tak jak byly prezentovány v rozsudcích Ústavního soudu či Nejvyššího správního 

soudu ve vztahu k předchozí právní úpravě. 

Jedním z významných účinků, které v sobě nese zahájení daňové kontroly, je přerušení 

prekluzivní lhůty, tj. běh lhůty pro stanovení daně dle § 148 odst. 3 Daňového řádu. Platí, že 

dnem, kdy byla zahájena zákonným způsobem daňová kontrola, začíná běžet nová tříletá 

lhůta, ve které lze daň stanovit. Jinými slovy, bude-li v průběhu daňové kontroly učiněn 

správcem daně nález, opravňující stanovit daň v jiné výši, musí tak učinit pravomocně do 

doby 3 let od data, v němž byla daňová kontrola zahájena. Pokud tak správce daně učiní, bude 

doměřená daň stanovena ve lhůtě. Bude-li však vůči této nově stanovené 3 leté lhůtě 

v prodlení a správce daně nedoměří daň pravomocným způsobem, bude právo na doměření 

daně promlčeno. 

Účinek přerušení lhůty zahájením daňové kontroly nastává za splnění podmínek, že je 

daňová kontrola zahájena zákonným způsobem, tedy v souladu s ustanovením § 87, a 

současně nejsou-li zde zákonné překážky k zahájení daňové kontroly. Vysledování těchto 

zákonných překážek je úkolem daňového subjektu, neboť je v jeho zájmu odrazit nečekaný 

zájem správce daně, který si v praxi jejich dodržováním hlavu lámat nemusí, byť vyplývá 

z jeho úřední povinnosti. Zdůrazňuji tento aspekt zejména proto, že ačkoliv se v praxi stává, 

že zahájení daňové kontroly probíhá v prostředí nezákonnosti, daňový subjekt často ani 

nenapadne podrobit samotný akt zahájení daňové kontroly legislativní verifikaci. 

Zákonnými překážkami k zahájení daňové kontroly se rozumí: 

- fakt, že již dříve uplynula tříletá prekluzivní lhůta pro stanovení daně; pokud by i 

přesto správce daně kontrolu zahájil, jeho jednání by bylo v rozporu se zákonem a 

daňový subjekt by se mohl oprávněně bránit zjevné nezákonnosti podáním stížnosti 

dle § 261 Daňového řádu. Nebude-li stížnost vyřešena uspokojivě ve prospěch 

daňového subjektu, je na místě domáhat se ochrany u soudu ve správním soudnictví 
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podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením 

správního orgánu podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní; 

- fakt, že u daňového subjektu již daňová kontrola proběhla a pro opakovanou 

daňovou kontrolu nejsou splněny zákonné podmínky dle § 85 odst. 4. a 5; rovněž 

v tomto případě by se jednalo o nezákonnost zahájení daňové kontroly a je na místě se 

bránit podáním stížnosti dle § 261 Daňového řádu, potažmo podáním žaloby na 

ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu 

podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní [14]. 

 

Podle § 87 odstavec 1 je daňová kontrola zahájena okamžikem, kdy je proveden první 

faktický úkon, z něhož vyplývá, jaký je předmět daňové kontroly a v jakém rozsahu budou 

daňové povinnosti kontrolovaného subjektu ověřovány. Podstatná je rovněž povinnost učinit 

úkon nikoliv fiktivně či formálně, ale musí jít o reálný úkon kontrolní povahy, který bude 

prokazatelně směřovat k ověření daňové povinnosti daňového subjektu.  

O jednání ve věci zahájení daňové kontroly včetně vymezení jejího předmětu, rozsahu a 

faktického úkonu směřujícího k ověření správnosti daně, musí být správcem daně sepsán 

protokol v intencích § 60 odst. 3 Daňového řádu. 

Pokud by správce daně seznámil daňový subjekt pouze s předmětem a rozsahem daňové 

kontroly, aniž by učinil faktický úkon s daňovou kontrolou přímo související, jednalo by se o 

nepřípustné formální zahájení daňové kontroly a ta by byla zákonně zahájena až provedeným 

skutečným faktickým úkonem.  

Tato zdánlivá maličkost má významný dopad v případech, kdy se v praxi správce daně 

brání marného uplynutí prekluzivní lhůty formálním zahájením daňové kontroly těsně před 

uplynutím lhůty, přičemž například z kapacitních důvodů není schopen daňovou kontrolu 

zahájit fakticky. Důvodem je prodloužit daňovou prekluzi o další 3 roky a v minulosti se této 

praxe dopouštěl správce daně poměrně často. V této věci přikládám zásadní rozsudek 

Nejvyššího správního soudu č. 8 Afs 17/2006-59, který mj. uvádí, že za okamžik zahájení 

daňové kontroly nelze považovat sepsání protokolu o jeho zahájení, v němž je daňový subjekt 

pouze seznámen se skutečností, že u něj bude v následujícím období daňová kontrola 

prováděna, aniž by byly ze strany správce konány jakékoliv úkony s kontrolou související. 

Vzhledem k významnosti tohoto judikátu jej uvádím i se zdůvodněním úvah, které Nejvyšší 

správní soud k tomuto stanovisku vedly. 
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Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 17. 2. 2006, čj. 8 Afs 7/2005-96, 

judikoval, že formální sepsání protokolu o zahájení daňové kontroly nelze považovat za úkon 

směřující k vyměření daně a přerušující běh prekluzivní lhůty ve smyslu § 47 odst. 2 cit. 

zákona, provedl-li správce daně první faktický úkon daňové kontroly deset měsíců po jejím 

formálním zahájení a více než čtyři měsíce po datu, kdy měla uplynout prekluzivní lhůta pro 

možné doměření daně. Dle rozsudku téhož soudu ze dne 20. 6. 2005, čj. 5 Afs 36/2003-87, za 

okamžik zahájení daňové kontroly není možno považovat sepsání protokolu o jejím zahájení, v 

němž je daňový subjekt pouze seznámen se skutečností, že u něj bude v následujícím období 

daňová kontrola prováděna, aniž by byly ze strany správce konány jakékoli úkony s kontrolou 

související. 

V předložené věci, jak vyplývá ze správního spisu, správce daně dne 19. 12. 2002 sepsal 

se žalobcem protokol o ústním jednání podle § 12 daňového řádu, čj. 

225827/02/228931/4213, jímž považoval daňovou kontrolu za zahájenou. Mimo vymezení 

rozsahu daňové kontroly je v tomto protokolu uvedeno, že žalobce měl objasnit a objasnil 

předmět podnikání a byl sjednán termín pro předložení účetních dokladů. 

 Co se týče dotazování správce daně na předmět činnosti žalobce, lze takové dotazování 

v souladu se závěrem krajského soudu považovat za ryze formální, neboť takové údaje jsou 

správci daně známy v souvislosti s registrační povinností daňových subjektů. Správce daně se 

v tomto případě nedotazoval např. na průběh obchodních případů v rámci podnikatelské 

činnosti daňového subjektu, smluvní aspekty, způsob evidenci účetních dokladů, účtování či 

daňové uplatnění nákladů; dle obsahu protokolu se omezil pouze na zjištění předmětu činnosti 

žalobce. Samotné sjednání termínu předložení účetních dokladů svědčí tomu, že správce daně 

měl v úmyslu fakticky zahájit provádění daňové kontroly až dne 16. 1. 2003. V tento den, jak 

vyplývá z protokolu čj. 4331/03/228931/4213, žalobce předložil účetní doklady, správce daně 

se ho dotazoval na způsob číslování účetních dokladů, způsob stanovování cen zahraniční 

přepravy a průběh obchodních případů. S ohledem na obsah jednotlivých protokolů, je 

Nejvyšší správní soud názoru, že u žalobce byla daňová kontrola fakticky zahájena až dne 16. 

1. 2003. Z obsahu správního spisu přitom nebyly zjištěny žádné překážky na straně žalobce 

pro předložení potřebných dokladů do konce roku 2002, naopak, správce daně jejich 

přeložení nepožadoval a do konce roku 2002 ani nepovažoval za nutné zahájit jakákoliv 

šetření ke zjištění nebo prověření daňového základu nebo jiných okolností rozhodných pro 

správné stanovení daně.“ 
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Z výše uvedeného mj. vyplývá, že formální zahájení daňové kontroly není z hlediska 

přerušujících účinků na běh prekluzivní lhůty účinné. Rozhodně však nelze očekávat, že na 

formálnosti č neformálnosti zahájení daňové kontroly bude stavět daňový subjekt svou 

obhajobu. Správce daně ve světle zmiňovaného rozsudku není povinen v den sepsání 

protokolu o zahájení daňové kontroly ihned kontrolovat účetní a daňové doklady v písemné 

podobě. Za faktické zahájení daňové kontroly již lze považovat i okamžik, kdy začne správce 

daně pokládat daňovému subjektu otázky, související s jeho podnikatelskou činností ve vazbě 

na kontrolované období, prohlídne podnikatelské prostory daňového subjektu či dohodne 

s daňovým subjektem termín pro doložení účetních, daňových či jiných dokladů vedoucích 

k ověření jeho daňových povinností v souladu s předmětem a rozsahem daňové kontroly. 

 

Velice zajímavou oblastí, která stále přetrvává v podvědomí daňových subjektů a 

zejména jejich zmocněných zástupců – daňových poradců, je otázka, zda lze daňovou 

kontrolu zahájit jen tehdy, má-li správce daně konkrétní indicie vzbuzující pochybnosti o 

správnosti daňových tvrzení. Spekulacím vedoucím tímto směrem zavdal příčinu nález 

Ústavního soudu ze dne 18.11.2008 pod sp. zn. I. ÚS 1835/07, který označil jako nezákonný 

postup správce daně, zahájí-li daňovou kontrolu bez konkrétních pochybností o správnosti 

daňové povinnosti, přiznané daňovým subjektem a tímto svým svévolným postupem 

neústavně zasáhne do autonomní sféry daňových subjektů. Tento ojedinělý a překvapivý 

nález Ústavního soudu, velmi povzbudivý pro daňové subjekty, objektivně vzato však 

vymykající se legislativním kontrolním principům správy daní i ustálené správní praxi, byl od 

té doby překonán setrvalou judikaturou Nejvyššího správního soudu. Ten ve svých 

rozsudcích, například 8 Afs 46/2009-46 ze dne 26.10.2009 či 2 Aps 2/2009-52 mj. konstatuje, 

že správce daně nemusí při zahájení daňové kontroly disponovat konkrétním podezřením či 

pochybnostmi a uzavřel, že i přes absenci konkrétních indicií o nesprávném stanovení daně je 

zahájení daňové kontroly v souladu se zákonem. 

V disertační práci úvahy o správnosti či nesprávnosti zahájení daňové kontroly ve vazbě 

na výše uvedené protikladné judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu uvádím 

proto, že stále ještě lze v odborné obci daňových poradců sledovat snahu o významné 

omezení možnosti zahájení daňových kontrol ve smyslu nálezu Ústavního soudu ze dne 

18.11.2008 pod sp. zn. I. ÚS 1835/07. Domnívám se však, že tyto snahy jsou marné, upínat se 

na změnu výkladu ze strany Nejvyššího správního soudu za lichý přístup a postavit na nich 

ochranu daňových subjektů považuji za nezodpovědné.  
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8.3.1. Neumožnění zahájení daňové kontroly 

 

Ustanovení § 87 odst. 2. až 6. Daňového řádu upravují situaci, kdy se daňový subjekt 

vyhýbá zahájení daňové kontroly formou různých obstrukcí. 

Standardní postup, uplatňovaný pro zahájení daňové kontroly dle § 87 odst. 1 Daňového 

řádu, vychází z oboustranně uplatňované a respektované zásady součinnosti. V praxi je tento 

postup naplňován tím, že správce daně projeví svůj úmysl zahájit daňovou kontrolu, a to 

kontaktováním daňového subjektu resp. jeho zástupce. Úvodní kontakt má neformální podobu 

a jeho cílem je sjednat termín jednání, v němž budou naplněny podmínky pro zahájení 

kontroly, písemně stvrzené protokolem sepsaným dle § 6 odst. 3 Daňového řádu. Úmysl 

sjednat schůzku za účelem zahájení daňové kontroly je realizován zpravidla telefonicky, 

výjimečně formálním dopisem. Sdělení úmyslu zahájit daňovou kontrolu nemá žádná 

procesní pravidla, úkon samotný nemá žádné procesní důsledky, odpovídající samotnému 

zahájení daňové kontroly, tedy například nezahajuje obnovu běhu lhůty pro vyměření daně. 

Odmítne-li však daňový subjekt vyvinout požadovanou součinnost na základě sdělení 

úmyslu zahájit daňovou kontrolu způsobem výše uvedeným, nebo pokud se zahájení daňové 

kontroly jakýmkoliv způsobem vyhýbá, upravuje ustanovení § 87 odst. 2 až 6 daňového řádu 

postup správce daně v tomto případě. Ten lze definovat v následujících krocích: 

- správce daně zašle daňovému subjektu výzvu, v níž sdělí daňovému subjektu místo 

zahájení daňové kontroly, předmět daňové kontroly a lhůtu, do kdy je povinen daňový 

subjekt správci daně sdělit den a hodinu, kdy je připraven k zahájení daňové kontroly; 

jedná se tedy o oficiální prověření a určení okamžiku připravenosti daňového subjektu 

k zahájení daňové kontroly s přesností na hodiny; tento den musí dle § 87 odst. 4 

nastat do 15 dnů od konce stanovené lhůty pro odpověď správci daně a musí být 

správci daně sdělen nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným datem zahájení 

daňové kontroly; Daňový řád tak dává možnost daňovému subjektu sdělit termín své 

připravenosti na daňovou kontrolu a vyvinout tak požadovanou součinnost;  

- výzvou jsou daňovému subjektu sdělovány povinnosti, a je proto je nutné ji procesně 

považovat za rozhodnutí podle § 101 Daňového řádu, proti němuž není přípustný 

opravný prostředek (viz § 109 odst. 2). Jelikož se výzva zpracuje v době, kdy již lze 

očekávat nedostatek součinnosti daňového subjektu, je vyhotovena v písemné podobě 
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a zaslána daňového subjektu buď elektronicky (§ 39 odst. 1 písm. a.) nebo 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 39 odst. 2. písm. a.); lhůtu 

stanovenou správcem daně nelze prodloužit, správce daně však může v případě 

závažných důvodů navrátit lhůtu v předešlý stav při splnění podmínek v § 37 

Daňového řádu; 

- nevyhoví-li daňový subjekt ve lhůtě, stanovené správcem daně, aniž by sdělil závažné 

důvody, kvůli kterým výzvě nevyhověl, anebo pokud na výzvu sice reaguje formou 

odpovědi, avšak přesto neumožní správci daně daňovou kontrolu zahájit, může 

správce daně stanovit daň podle pomůcek (§ 98 odst. 1. až 3.) a nemá-li je za 

dostatečně spolehlivé, s daňovým subjektem daň sjedná (§ 98 odst. 4.). 

- uplyne-li marně lhůta, kterou správce daně stanovil ve výzvě, nastávají účinky 

v souladu s § 87 odst. 6 ve vazbě na § 148 odst. 3 Daňového řádu a začíná běžet nová 

tříletá lhůta pro stanovení daně. 

 

Neumožnění zahájení daňové kontroly je ve většině případů důsledkem obstrukcí 

daňového subjektu. Jelikož jde o záležitost okrajovou a navíc lze polemizovat o skutečných 

pohnutcích daňového subjektu, vyhýbajícího se daňové kontrole tímto způsobem, není další 

pojednání o neumožnění daňové kontroly mimo zmínky výše uvedené v další části disertační 

práce obsaženo. 

 

Problematika zahájení daňové kontroly a její účinků na správu daní je obsažena 

například v následující judikatuře: 

 

I ÚS 1835/07  I ÚS 512/02  1 Aps 2/2009-52 

8 Afs 46/2009-46 8 Afs 111/2005-106 2 Afs 144/2004-110 

5 Afs 36/2003-87 2 Afs 90/2004-70 7 Afs 22/2003-109 

1 Afs 90/2006-41 
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8.4. Zpráva o daňové kontrole 

 

8.4.1. Obsah zprávy o daňové kontrole 

 

Zpráva o daňové kontrole představuje zásadní důkazní prostředek správce daně 

v případě, že rozhoduje o daňové povinnosti kontrolovaného daňového subjektu na základě 

provedené daňové kontroly, tj. odlišně od tvrzení daňového subjektu. Je nezbytným 

procesním krokem, který zakončuje svým projednáním a podepsáním daňovou kontrolu 

jakožto legitimní postup při správě daní. Její význam je dán tím, že daňová kontrola je 

jediným postupem při správě daní, při níž může dojít k doměření daně z moci úřední. 

Ustanovení § 88 odstavec 1 Daňového řádu upravuje povinný obsah zprávy o daňové 

kontrole. Její součástí musí být shrnutí celého průběhu daňové kontroly, zahrnující okamžiky 

jejího zahájení, popis jejího průběhu a způsob jejího ukončení. 

Zpráva o daňové kontrole musí dále obsahovat výsledek kontrolního zjištění, který se 

stává těžištěm závěrů správcem daně. Jeho součástí je rekapitulace celého procesu 

dokazování, které bylo v průběhu daňové kontroly prováděno jak ze strany daňového 

subjektu, tak i správce daně. Ve výsledku kontrolního zjištění musí správce daně uvést 

veškeré důkazní prostředky, nashromážděné v průběhu daňové kontroly, a žádný z nich 

nesmí vynechat. Zdůrazňuji tuto skutečnost zejména proto, že obrovský počet ukončených 

daňových kontrol, obsahujících nálezy v neprospěch daňových subjektů, věnují rozsáhlou 

pozornost těm důkazním prostředkům, které jdou k tíži daňového subjektu, naopak důkazy, 

potvrzující  tvrzení daňového subjektu, se ve zprávě o daňové kontrole bez povšimnutí a 

komentáře „krčí v koutě“ nebo nejsou uvedeny vůbec.  

Mimo povinnost uvést do zprávy o daňové kontrole veškeré důkazní prostředky, 

zjištěné v jejím průběhu, se musí správce daně vypořádat i s jejich důkazní hodnotou, přičemž 

je povinen uvést, jaké úvahy ho vedly k tomu, zda konkrétní důkaz osvědčuje jako důkaz pro 

své rozhodnutí či nikoliv. U těch důkazů, které správce daně osvědčí jako důkaz, musí být 

patrné, jaké zjištění z nich učinil. Na druhé straně se musí vypořádat s tím, proč jiným 

důkazům neuvěřil a řádně toto své uvážení zdůvodnit.  

Je zjevné, že významnou komplikací daňové stability kontrolovaného subjektu spojenou 

s eskalací daňového konfliktu, mající často až emotivní rovinu, je okamžik seznámení se se 

zjištěními, uvedenými ve zprávě o daňové kontrole, a zejména způsob hodnocení důkazů. 
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Zdůrazňuji, že v praxi se lze setkat s množstvím případů, kdy správcem daně prováděné 

hodnocení důkazů je zcela jednostranné, myšlenky správce daně jsou od zahájení daňové 

kontroly a po celou dobu jejího průběhu upřeny pouze jedním směrem, kterým je docílení 

daňového doměrku.  Seznámení s výsledky kontrolních zjištění, což je okamžik, kdy se 

daňový subjekt seznamuje se stanoviskem správce daně pravděpodobně poprvé způsobem 

písemného dokumentu, je okamžikem emotivním a vysoce konfliktním. Zejména v této fázi je 

však nutno zachovat „chladnou hlavu“ a upřít pozornost na důležitou fázi daňové kontroly, 

následující po seznámení s výsledky kontrolních zjištění. 

Výsledky kontrolního zjištění, budou-li pro daňový subjekt negativní a odlišné od jím 

podaného tvrzení, budou základem pro vydání rozhodnutí o dodatečně stanovené povinnosti a 

budou současně základem odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

Je tedy zřejmé, že výsledky kontrolního zjištění mají významný dopad na daňový 

subjekt a tvoří stěžejní část zprávy o daňové kontrole.  

Jak již bylo uvedeno, je daňová kontrola postupem, jejímž zásadním prvkem je proces 

dokazování a závěry o skutkových zjištěních, které byly správcem daně z důkazů dovozeny. 

Vzhledem k možnému zásahu do hmotných práv daňového subjektu musí být tento proces 

prováděn plně v souladu s pravidly, které daňový řád pro dokazování, provádění důkazů, a 

zejména pro jejich vyhodnocení určuje. 

V rámci dokazování je významný princip rozložení důkazního břemene, a to 

samostatně pro daňový subjekt a rozdílně pro správce daně. 

Daňový subjekt je povinen v rámci daňové kontroly prokazovat vše, co uvádí ve svém 

daňovém tvrzení, resp. dodatečném daňovém tvrzení či jiných podání. Je předmětem obsahu 

mnoha judikátů, a to jak Ústavního soudu, tak i soudů ve správním soudnictví, že správce 

daně není oprávněn činit své úvahy na základě neunesení důkazního břemene daňovým 

subjektem v případě, kdy jej správce daně vyzve k prokázání skutečností, které nesouvisí 

s vlastním tvrzením daňového subjektu. 

Správce daně naopak nese důkazní břemeno u skutečností, které vyvracejí věrohodnost 

a průkaznost evidencí a účetních záznamů daňového subjektu, listin a důkazů, které daňový 

subjekt uplatnil v daňové kontrole, skutečnosti rozhodné pro stanovení skutečného obsahu 

právního úkonu a zejména také skutečnosti, které jsou rozhodné pro užití právní domněnky 

nebo právní fikce. 

V průběhu daňové kontroly rovněž platí, že správce daně není omezen výhradně na 

důkazní prostředky, které mu předložil daňový subjekt. Na základě povinnosti dbát o to, aby 
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skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji, 

může sám vyvíjet aktivitu k zajišťování důkazů, například formou místních šetření.  

Obsahem zprávy o daňové kontrole musí být rovněž odkazy na protokoly (o místním 

šetření, o ústním jednání) či úřední záznamy. Součástí zprávy o daňové kontrole tyto 

protokoly či úřední záznamy být nemusí, je nutno je ovšem zahrnout do kontrolního spisu 

daňového subjektu. 

Význam zákonem požadovaného znění zprávy o daňové kontrole plně v souladu 

s požadavky Daňového řádu je dán zejména uvědoměním si možných účinků její 

nezákonnosti. Té se správce daně dopouští nesprávným zněním zprávy o daňové kontrole a 

nevypořádáním se se všemi zákonem požadovanými náležitostmi jejího obsahu, jak bylo 

popsáno v této kapitole. Zmiňuji v této věci na podporu svého tvrzení například rozsudek 

Nejvyššího správního soudu č. 1 Afs 47/2007-51 ze dne 12.9.2007, který mimo jiné 

konstatuje: 

 

„Obsahuje-li zpráva o daňové kontrole protichůdná tvrzení, která způsobují její vnitřní 

rozpornost, je oslabena pozice této zprávy jako důkazního prostředku v daňovém řízení a 

pouze na základě takové zprávy nelze doměřit daň.“ 

 

 

8.4.2. Seznámení daňového subjektu s výsledky kontrolních zjištění a stanovení lhůty k 
vyjádření 

 

O podmínce seznámit daňový subjekt s výsledky kontrolních zjištění a o způsobu, jak 

tak učinit, pojednává ustanovení § 88 odst. 2 Daňového řádu.  

Správce daně je rovněž povinen umožnit daňovému subjektu v dostatečném časovém 

prostoru seznámit se s výsledky kontrolního zjištění. Tato povinnost a současně právo 

kontrolovaného daňového subjektu je zakotveno v ustanovení § 88 odst. 3 Daňového řádu. 

V danou chvíli se jedná o takovou fázi daňové kontroly, kdy je již správce daně 

přesvědčen o tom, že v průběhu daňové kontroly ověřil veškeré skutečnosti a zajistil dostatek 

důkazních prostředků, které mu umožňují naplnit cíle správy daní, tj. správné zjištění a 

stanovení daně. Výsledky svého kontrolního úsilí naformuluje správce daně do návrhu zprávy 

o daňové kontrole, který již musí naplňovat podmínky na něj kladené v ustanovení § 88 odst. 

1 Daňového řádu.  
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Následně je správce daně povinen zahájit s daňovým subjektem další fázi daňové 

kontroly, kterou je seznámení daňového subjektu s výsledky kontrolního zjištění, včetně 

hodnocení dosud zjištěných důkazních prostředků, a předložení těchto výsledků daňovému 

subjektu k vyjádření. Daňový subjekt má v této fázi následující práva: 

 

- být seznámen s výsledky daňové kontroly, obsahující výsledky kontrolních zjištění; 

seznámení probíhá tak, že správce daně předá daňovému subjektu písemně zpracovaný 

návrh zprávy o daňové kontrole za účelem seznámení se s jeho obsahem; 

- být seznámen s hodnocením důkazů, které jsou rovněž obsaženy v návrhu zprávy o 

daňové kontrole; hodnocení důkazů a z nich vyplývající správní úvahy a závěry 

správců daně musí být řádně odůvodněny. 

 

Následujícím krokem, který vehementně doporučuji daňovým subjektům k realizaci, je 

právo daňového subjektu na podání vyjádření k výsledkům kontrolního zjištění a možnost 

podání návrhu k jeho doplnění. Jinými slovy, po předložení návrhu zprávy o daňové kontrole 

má daňový subjekt: 

 

- právo na vyjádření se k výsledkům kontrolního zjištění; 

podat vyjádření se k výsledkům kontrolního zjištění je právem daňového subjektu, 

nikoliv jeho povinností. Pokud daňový subjekt svého práva nevyužije, bude správce 

daně oprávněn považovat výsledky kontrolního zjištění za projednané a výsledky 

z daňové kontroly budou konečné. Vyplývají-li z nich závěry pro vydání rozhodnutí o 

doměření daňové povinnosti, může jej správce daně na základě těchto výsledků vydat. 

V praxi tak bude učiněno formou vystavení platebních výměrů na dodatečně 

stanovenou daň. Tento postup navrhuji jen v krajním případě, kdy je doměrek daně 

nevýznamný a další obrana vůči závěrům správců daně by se jevila ekonomicky 

neefektivní; 

Převážně doporučuji daňovým subjektům sdělit správci daně uplatnění práva na 

vyjádření se k výsledkům kontrolních zjištění. Toto vyjádření se lze učinit: 

o bezprostředně poté, co je daňový subjekt o výsledcích daňové kontroly 

informován, a to do protokolu z jednání, jehož předmětem je seznámení 

daňového subjektu s výsledkem kontrolních zjištění. Tohoto postupu by se 

však měl daňový subjekt vyvarovat, neboť bezprostřední reakcí na závěry 
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správce daně lze lehce opomenout podstatné okolnosti, které mu v danou chvíli 

nepřijdou důležité, s časovým odstupem se však mohou jevit z pohledu 

výsledků daňové kontroly za klíčové. Z hlediska možné ukvapenosti zejména u 

složitějších případů nelze tuto bezprostřední formu reakce daňovým subjektům 

doporučit; 

o s časovým odstupem na základě žádosti daňového subjektu o stanovení lhůty 

k seznámení se s výsledky kontrolních zjištění a podání vyjádření k nim. 

Používá-li daňový řád slovní spojení “na žádost daňového subjektu“, nedává 

tím správci daně variantní možnosti tuto žádost přijmout nebo odmítnout. 

Žádost daňového subjektu v této dimenzi vyjadřuje jeho odhodlání právo na 

stanovení lhůty využít, přičemž v případě tohoto uvážení není správce daně 

oprávněn ji odmítnout, ale je naopak povinen reagovat na žádost daňového 

subjektu stanovením této lhůty.  

Daňový řád konkrétní délku této lhůty nestanoví a daňový subjekt nemá 

zákonnou možnost stanovit si sám lhůtu, do kdy se seznámí s výsledky 

kontrolních zjištění a podá své vyjádření k těmto zjištěním či navrhne jejich 

doplnění. Z toho důvodu zavazuje Daňový řád správce daně k tomu, aby 

stanovil lhůtu přiměřenou. Otázka přiměřenosti takové lhůty je věcí značně 

relativní a lze se zájmem očekávat, zda projde tato otázka v budoucnosti 

zvážením soudem ve správním soudnictví s vyslovením právní závaznosti 

nějaké lhůty včetně zdůvodnění. Obecně však lze konstatovat, že přiměřenost 

lhůt se bude odvíjet individuálně případ od případu v závislosti na náročnosti 

průběhu daňové kontroly, závažnosti zjištění správců daně, počtu důkazních 

prostředků a jejich hodnocení, počtu svědeckých výpovědí, znaleckých 

posudků, úplnosti důkazní situace a podobně. Stanovil-li by však správce daně 

lhůtu nepřiměřeně krátkou, vystavil by se riziku, že daňová kontrola bude 

zatížena vadou, která může mít vliv na zákonnost pozdějšího rozhodnutí o 

doměřené dani. 

 

- možnost navrhnout doplnění výsledků kontrolních zjištění či jejich změnu. 

Součástí vyjádření se k výsledkům kontrolních zjištění může být i návrh na provedení 

dalších, nových důkazů a doplnění důkazního řízení. Daňový subjekt musí zde, v této 

závěrečné fázi daňové kontroly, pečlivě zvážit veškeré možné atributy účinné obrany 
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vůči negativním dopadům daňové kontroly, řádně si připravit formulaci svých 

požadavků na doplnění a věnovat jejich obsahu patřičnou pozornost. K uplatnění této 

možnosti přistoupí daňový subjekt zpravidla tehdy, pokud návrh kontrolní zprávy 

neobsahuje např. výčet použitých důkazů a jejich hodnocení, uvedení právních či 

skutkových úvah správce daně nebo zpráva neobsahuje ostatní požadavky, kladené na 

její obsah v ustanovení § 88 odst. 1 Daňového řádu. Předmětem požadavků na 

doplnění zprávy o daňové kontrole může být i poukázání na častý nešvar správců 

daně, kterým je absence vyhodnocení všech důkazů, získaných v průběhu daňové 

kontroly. Správce daně mimo důkazní prostředky, předložené daňovým subjektem a 

samozřejmě prokazující jeho tvrzení, opatřuje i vlastní důkazy, na jejichž základě 

dospívá k odlišným závěrům. Vzájemné propojení všech těchto důkazních prostředků 

na základě principu volného hodnocení důkazů dle § 8 odst. 1 Daňového řádu, ústící 

ve stanovení správní úvahy o potvrzení či vyvrácení tvrzení daňového subjektu, musí 

být správcem daně ve zprávě o daňové kontrole zřetelně objasněno a každý důkaz 

jednotlivě vyhodnocen. Není-li tomu tak, způsobuje tato absence hodnocení důkazů 

vadu, která může mít vliv na zákonnost pozdějšího rozhodnutí o doměřené dani. 

 

Vyjádření se k výsledkům kontrolních zjištění včetně možnosti navrhnout jeho doplnění 

je právem daňového subjektu, které nemá žádnou zákonem stanovenou podobu. Je otázkou 

zejména odborné erudice, dlouhodobé praxe, intuice a správně zvolené strategie i v této fázi 

daňové kontroly zvolit takovou formu vyjádření, která bude efektivně směřovat k odvrácení 

hrozícího daňového doměrku a tím i ohrožení daňové stability kontrolovaného subjektu.  

Význam uplatnění práva vyjádřit se k výsledkům kontrolních zjištění umocňuje fakt, že 

se jedná o prakticky poslední nástroj, jaký může daňový subjekt použít před faktickým 

ukončením daňové kontroly.  

Pakliže i po podání vyjádření daňového subjektu správce daně na svém kontrolním 

zjištění setrvá, to znamená, že neakceptuje námitky a návrhy, obsažené ve vyjádření daňového 

subjektu, nelze již další doplnění či změnu zprávy o daňové kontrole navrhovat a daňová 

kontrola dospívá k jejímu formálnímu ukončení. 

 

O vadách, kterými jsou zatíženy výsledky kontrolních zjištění či zprávy o daňových 

kontrolách, bylo v minulosti pojednáno v řadě judikátů [15]. Z těchto judikátů vyjímám a 
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předkládám rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 7 Afs 105/2007-52, ze kterého vyplývá 

porušení zákona z důvodu absence hodnocení důkazů, zjištěných v průběhu daňové kontroly. 

„Ze zprávy o daňové kontrole, ani z přílohy č. 1 však nevyplývá, jakým způsobem 

správce daně získané důkazní prostředky hodnotil. Takový postup ztěžuje daňovému subjektu 

možnost, aby bez obtíží využil svého práva, které je zakotveno v ustanovení § 16 odst. 1 písm. 

f) zákona o správě daní a poplatků, tedy vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k 

výsledku uvedenému ve zprávě a ke způsobu jeho zjištění. 

Zpráva o daňové kontrole, byť k ní nebyly připomínky, proto trpí systémovou vadou, 

která tak nebyla objektivně sama o sobě dostatečným důkazním prostředkem pro rozhodnutí o 

doměření daně z příjmů fyzických osob. V této zprávě totiž není přezkoumatelným způsobem 

popsáno pochybení, kterého se stěžovatel dopustil (srov. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 11. 4. 2006, č. j. 2 Afs 85/2005-117 a contrario). V důsledku uvedených vad 

proto nemůže obstát závěr městského soudu, že správní orgán nemohl porušit zákon, 

nepřihlédl-li ke skutečnostem jemu neznámým, které s ohledem na jejich povahu může uvést 

jen účastník řízení. Takový závěr by byl jistě správný v případě, pokud by zpráva o daňové 

kontrole odpovídala plně požadavkům na ní kladeným.“ 

 

 

8.4.3. Podepsání zprávy o kontrole 

 

Předpokladem ukončení daňové kontroly je jednání daňového subjektu v souladu se 

zásadou součinnosti a spolupráce (§6 odst. 2), kterou se v intencích ustanovení § 88 odst. 4 

Daňového řádu rozumí podpis zprávy o daňové kontrole úřední osobou společně s daňovým 

subjektem. 

Jak vyplývá z ustanovení § 88 odst. 2, správce daně ve fázi předcházející projednání a 

podepsání zprávy pouze seznamuje daňový subjekt pouze s výsledky kontrolního zjištění (viz 

předchozí kapitola), nikoliv samotnou celou zprávou o daňové kontrole. V praxi je akt 

projednání výsledků kontrolních zjištění spojen s tím, že je daňovému subjektu předložen 

zpravidla návrh zprávy o daňové kontrole, obsahující výsledky kontrolních zjištění, k němuž 

může daňový subjekt podat své vyjádření včetně návrhů na doplnění. Tento návrh zprávy o 

daňové kontrole však nemusí obsahovat odkazy na protokoly a úřední záznamy, které jinak 

tvoří povinnou část obsahu kontrolní zprávy. 
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V případě, že správce daně neshledá argumenty, použité daňovým subjektem ve 

vyjádření se k výsledkům kontrolních zjištění, za podstatné ve vztahu k učiněným závěrům, 

vyzve daňový subjekt k projednání a podepsání konečné zprávy o daňové kontrole. Tato 

zpráva již musí být doplněna o odkazy na protokoly a úřední záznamy, musí tedy obsahovat 

veškeré náležitosti dle § 88 odst. 1 Daňového řádu.  

Při projednávání zprávy o daňové kontrole již není přípustné, aby daňový subjekt 

vznášel námitky proti výsledkům kontrolních zjištění.  

Podpisem zprávy o daňové kontrole je završeno její projednávání a daňová 

kontrola je ukončena. 

V praxi již nelze předpokládat, že v rámci projednání a podepisování zprávy o daňové 

kontrole dokáže vnést daňový subjekt do postupu daňové kontroly jakýkoliv prvek, který 

negativní důsledky kontrolních zjištění ovlivní. Daňový subjekt je v této závěrečné fázi 

v pasivní pozici, vyžadující naplnění zásady součinnosti a spolupráce a Daňový řád mu již 

v této závěrečné fázi nedává prakticky žádný prostor pro účinné ovlivnění výsledků 

daňové kontroly. 

 

Po podpisu zprávy musí být předáno jedno vyhotovení zprávy o daňové kontrole 

daňovému subjektu. Z jednání, jehož předmětem je projednání zprávy o daňové kontrole a její 

podepsání, musí být sepsán protokol. 

 

V rámci nezákonného urychlení řízení či snad z nevědomosti se v některých případech 

stane, že správce daně u projednávání výsledků kontrolních zjištění či seznámení daňového 

subjektu se zněním závěrečné zprávy a jejího podpisu nedodrží zákonem stanovený postup. 

Tato nezákonnost, část doprovázená neseznámením daňového subjektu s provedenými důkazy 

a jejich hodnocením, však zatěžuje řízení vadou, zamezující jeho pozdější přezkoumatelnosti, 

a činí rozhodnutí správce daně (dodatečné platební výměry) nezákonnými. K tomuto závěru 

dospěl například Ústavní soud ve svém nálezu IV.ÚS 121/01, v němž mimo jiné konstatuje: 

„Podle ustanovení § 16 odst. 1 a 8 zákona o správě daní a poplatků daňovou kontrolou 

pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné 

pro správné stanovení daně u daňového subjektu a o výsledku zjištění sepisuje zprávu o 

daňové kontrole, kterou po projednání s daňovým subjektem obě strany spolupodepisují. Z 

citovaného logicky vyplývá, že po obsahové stránce musí "projednání zprávy" obsahovat 

nejen seznámení daňového subjektu se závěry správce daně, ale i jeho vyjádření ke zjištěným 
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výsledkům, stejně jako reakci správce daně na toto vyjádření. Jak vyplývá z předloženého 

spisového materiálu, stěžovatelka byla dne 31. 5. 1999 seznámena se závěry zprávy o daňové 

kontrole. S provedenými důkazy obstaranými správcem daně jí bylo umožněno se seznámit až 

po 19. 10. 1999 (konkrétně dne 1. 11. 1999), reakce na její návrhy na doplnění dokazování 

však zcela chybí. Sdělení správce daně o neopodstatněnosti žádosti o sdělení důvodu 

daňového rozdílu je nepřezkoumatelné, neboť neobsahuje důvody tohoto právního závěru. 

Před vydáním rozhodnutí o dodatečném doměření daně tak daňový subjekt evidentně nemohl 

realizovat svá procesní práva a správce daně nesplnil své zákonné povinnosti kladené na 

hodnocení dokazování tak, jak shora naznačeno. Lze tedy mít za to, že k porušení 

"stanoveného postupu" došlo v průběhu daňové kontroly v takovém rozsahu, že je třeba 

zvažovat otázku samotné existence dodatečného platebního výměru, neboť nelze přezkoumat, 

zda byl vydán na základě řádně zjištěného skutkového stavu, pojednaného ve zprávě a 

projednaného s daňovým subjektem.“ 

 

 

8.4.4. Odmítnutí seznámit se se zprávou o kontrole, odepření podpisu zprávy o kontrole 

 

Ustanovení § 88 odst. 5 a 6 řeší dvě potenciální konfliktní situace, vyvolané ze strany 

daňového subjektu. Jedná se o:  

- daňový subjekt odepře seznámit se se zprávou o daňové kontrole nebo ji projednat; 

v tomto případě, kdy se daňový subjekt vyhýbá seznámení se a projednání zprávy o 

daňové kontrole bez závažného důvodu, doručí mu ji správce daně do vlastních rukou. 

Se dnem doručení je spojena fikce projednání zprávy a tento den se stává dnem, kdy je 

kontrola ukončena; 

- daňový subjekt odepře podepsání zprávy o daňové kontrole, aniž má k tomu relevantní 

důvod; v tomto případě okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají účinky 

projednání, oznámení zprávy o kontrole a ukončení daňové kontroly. 

 

Je zjevná snaha Daňového řádu vypořádat se s možnými obstrukcemi daňových 

subjektů, kteří bez závažných důvodů odmítnou naplnit požadovanou zásadu součinnosti a 

spolupráce a odmítnou seznámit se s výsledky kontrolních zjištění, projednat zprávu či 
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odepřou podepsání zprávy. Daňový řád proto nastoluje účinky právní fikce jakožto nástroje 

řešení nesoučinnosti daňového subjektu. 

 

V praxi lze vysledovat, že výše zmiňované obstrukční kroky jsou častěji výrazem 

okamžitého emočního projevu daňového subjektu než racionální úvahou spojenou 

s dosažením nějakého cíle. Lze konstatovat, že mi není znám žádný praktický případ, ani 

žádná vhodná strategie ve vazbě na další postupy v ochraně práv daňových subjektů, která by 

využitím těchto obstrukcí byla účinná. Obecně tedy doporučuji v této závěrečné fázi daňové 

kontroly se správcem daně spolupracovat a změřit pozornost na přípravu opravných 

prostředků v případě nesouhlasu se závěrem daňové kontroly. 

 

Ve vztahu k náležitostem zpráv o daňové kontrole a způsobu jejich projednání se mimo 

již zmiňované vyjadřují například následující judikáty: 

 

2 Afs 30/2008-83 9 Afs 27/2009-170 2 Afs 97/2007-129 

1 Afs 128/2004-88 2 afs 41/2007-115 2 Afs 206/2005-64 

2 Afs 90/2004-70 2 Afs 7/2007-101 1 Afs 96/2009-87 

9 Afs 50/2007-59 8 Afs 36/2005-79 8 Aps 4/2007-47 

1 Afs 47/2007-51 9 Afs 40/2007-53 9 Afs 23/2007-76 

5 Afs 104/2006-73 8 Afs 118/2005-53 8 Afs 103/2005-65 

5 Afs 101/2006-178 2 Afs 85/2005-117 1 Afs 55/2005-92 

1 Afs 19/2005-78 2 Afs 4/2004-45 
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8.5. Závěr k problematice daňových kontrol. 

 

V kapitole 8 bylo systematicky pojednáno o náročném daňovém postupu, nazvaném 

daňová kontrola. Je zde obsažena zákonem požadovaná forma jejího zahájení, průběhu a 

ukončení. Důraz byl kladen zejména na aspekty, související se vznikem možných daňových 

konfliktních situací, jejichž završením je odlišné stanovení daně správcem daně (daňový 

doměrek) oproti daňovému tvrzení, kterým výši daně primárně přiznal daňový subjekt.  

 

Disertační práce si neklade za cíl pouhou citaci a praktickou aplikaci vybraných 

ustanovení daňového řádu jakožto procesní právní normy správy daní, nýbrž vybírat z něj 

situace, v nichž lze daňově konfliktní situaci shledávat a často i předvídat. Daňová kontrola, 

která jako jediná je způsobilá svým závěrem zasáhnout razantně do hmotných práv daňových 

subjektů formou daňových doměrků, je daňovým postupem, v němž se střetává řada obecných 

i speciálních ustanovení Daňového řádu do souhrnu, neboli postupu, kterým je správce daně 

při jejím výkonu vázán.  

 

Z praxe mohu dovodit, že mnoho daňových doměrků bylo správcem daně doměřeno na 

základě daňové kontroly, která probíhala plně v intencích Daňového řádu potažmo předchozí 

právní úpravy ZSDP a sankce byla na daňový subjekt uvalena zcela oprávněně a při plném 

respektování zákonnosti. 

 

Z praxe však mohu rovněž dovodit, že řada daňových doměrků byla zapříčiněna 

nesprávným přístupem k daňové kontrole.  

 

Toto se týká jednak přístupů daňových subjektů, které se vyznačující přílišnou pasivitou 

nebo naopak přílišnou aktivitou, nabuzenou emocemi a souhrnně zapříčiňující nesprávnost 

v úsudku a volbě vhodné strategie. Obojí však rovněž způsobuje nekoordinovaný a neodborný 

postup při zvládání daňové kontroly. Zvýšená chybovost při volbě jednotlivých kroků, 

nedůsledné prosazování vlastních práv a nehlídání povinností správců daně je v mnoha 

případech hlavní příčinou zbytečného doměření daně správcem daně na základě daňové 

kontroly. 
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Nesprávný procesní postup při provádění daňové kontroly však lze v řadě případů nalézt 

i na straně správců daně. Pochybení správce daně v jakékoliv fázi daňové kontroly způsobuje 

vadu, která může vyvolat stav nezákonnosti celého postupu. Daňový řád sice vybavuje 

správce daně na jedné straně obrovskými kompetencemi při správě daní, vyvolanými jeho 

vrchnostenským postavením a vynutitelností či vykonatelnosti jeho rozhodnutí. Současně 

však požaduje po správci daně, aby svou činnost vykonával bezchybně a klade mu na cestu, 

vedoucí k ověření či doměření daně, řadu povinností, kterých se musí bezezbytku zhostit. 

Daňový proces tak vytváří stav, kdy je správce daně nadán mocí, kterou může uplatňovat jen 

ve vymezeném prostoru a daným způsobem. Je zřejmé, že míra „vymezeného prostoru“ bude 

v následujících letech podrobena judikatuře, která bude práva a povinnosti správců daně (a 

rovněž daňových subjektů) vymezovat přesněji. Již nyní je však možno považovat Daňový 

řád za právní normu, která svou kvalitou převyšuje předchozí ZSDP a která umožňuje 

daňovým subjektům bránit se případné libovůli ba často i šikanózním postupům správce daně. 

 

Podmínkou pro účinné užívání nástrojů, které na obranu daňových subjektů Daňový řád 

nabízí, je schopnost odborně zvládat konfliktní situace, které při správě daní mohou nastat. 

Pokud se daňový subjekt či jeho zástupce naučí procesně zvládnout problematiku daňové 

kontroly jakožto množiny řady daňových konfliktů již vzniklých nebo potenciálních, lze 

očekávat, že souboj s libovůlí či šikanózním postupem správce daně může daňový subjekt 

zvládnout. 
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ZÁVĚR 

 

V úvodu disertační práce jsou definovány cíle, které má disertační práce naplnit.  

 

Hlavní smysl disertační práce a její přínos shledávám v tom, že identifikuje konfliktní 

oblasti daňového procesu jakožto množinu interakcí mezi daňovým subjektem a správcem 

daně, vymezuje legislativní rámec těchto oblastí a nabízí strategii pro zdárné zvládnutí 

konfliktních situací při správě daní ve prospěch daňových subjektů. 

Disertační práce popisuje a vysvětluje řadu úkonů, postupů a řízení, které jsou 

v Daňovém řádu obsaženy, a to rovněž s ohledem na jejich využití při úspěšném zvládnutí 

daňových konfliktů.  

Daňový řád je založen na zásadách daňového řízení, které zasahují do všech oblastí 

správy daní. Tou se rozumí zejména správné zjištění a stanovení daně (v rovině nalézací), ale 

také zajištění její úhrady (v rovině platební). Podrobná znalost jednotlivých zásad umožňuje 

daňovému subjektu trvat na dodržování svých práv a dožadovat se plnění povinností správce 

daně. Zákonnou povinností správce daně je zabezpečit daňový příjem do státního rozpočtu a 

horlivost, s jakou někdy tuto povinnost realizuje, může způsobit odchylku jeho praktické 

činnosti od legislativního rámce, kterým je jeho činnost ohraničena. Důsledkem těchto 

odchylek je vznik konfliktních situací. 

Disertační práce obsahuje teorii daňového konfliktu, popisuje jeho vznik a průběh. 

Definuje také příčiny možných nezákonností správce daně, způsobené odbornými a lidskými 

aspekty. 

Nejvýznamnějším daňovým konfliktem, který znamená razantní zásah do hmotných 

práv daňových subjektů, je daňová kontrola. Její účinky mohou být v případě nesprávného 

vedení pro daňový subjekt destrukční, vedoucí v mnoha případech až k jeho ekonomickému 

zániku.  

Zásadám daňového řízení a daňové kontrole je v disertační práci věnována zvláštní 

pozornost, neboť vzájemnou symbiózou znalostí obou těchto oblastí daňového procesu lze 

kvalifikovaně předejít škodám, které může nezákonný výkon při správě daní způsobit. 

Zvládnutí složitých situací, které správa daní přináší, vyžaduje kvalifikované zvládnutí 

nejen hmotně právní daňové legislativy, ale i daňového procesu, reprezentovaném v české 
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legislativě zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád. Vysoká kvalifikace v tomto právním odvětví 

společně s vhodnou strategií při řešení daňových sporů přináší vyšší jistotu a daňovou 

stabilitu všech daňových subjektů. Disertační práce může být vodítkem pro řadu daňových 

subjektů, jak se ubránit nezákonnostem správce daně. 

Disertační práce obsahuje pro podporu svých závěrů celou řadu judikátů, zejména 

Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Judikatura je přehledně uspořádána do těch 

kapitol, v nichž se pojednává o oblastech, kterých se soudní nálezy a rozsudky týkají. 

Disertační práce zahrnuje rovněž množství praktických zkušeností, které jsem získal 

v rámci mnohaleté činnosti daňového poradce se specializací na daňový proces. 

 

V souhrnu se domnívám, že cíle, formulované v kapitole 1.1, byly v disertační práci 

splněny. 
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CONCLUSION 

 

The postulate regarding the objectives of these dissertation theses has been established 

in the introductory part hereof.   

 

I see the main meaning, as well as contribution, of these theses in the identification of 

the tax procedure’s conflict areas, viewed as the set of interactions between the taxpayer and 

the tax administrator, where these dissertation theses define not only the legislature 

framework for such areas, but also offer some strategies for successful dealing with those tax 

administration conflicts to the benefit of the taxpayer.   

These dissertation theses also provide for both description and explanation regarding 

numerous acts, processes and proceedings, such as contained in the Tax Rules, also with view 

to their applicability in the tax conflicts’ successful resolving.   

The Tax Rules are based upon the tax procedure’s principles, which reflect themselves 

and intervene within the entire tax administration sphere. This involves, in particular, not only 

a correct determination and fixation of respective tax (within a finding level), but also 

necessary arrangements aimed at such tax recovery (within a settlement level). A detailed 

knowledge of individual principles makes possible for the taxpayer to insist and require that 

his respective rights, as well as the tax administrator’s duties, are duly observed and fulfilled. 

The tax administrator is under the legal obligation, i.e. to ensure the flows of tax recoveries to 

the State Budget; nonetheless, the eagerness, which is sometimes involved in such 

obligation’s performance, may result in situation, when the tax administrator’s activities 

diverge from the applicable legislature framework. The conflict situations are then deemed 

arising just from such divergence.  

These dissertation theses contain the theory of tax conflict, and provide description of 

such conflict’s origination and progress. The theses also define the reasons behind possible 

unlawful behaviour of the tax administrator caused by both professional and human aspects.  

Of the tax conflicts, the most important is the tax examination, which represents a 

dramatic intervention in the substantive rights of the taxpayers. In case of mismanagement on 

the tax administrator’s part, the impact of tax examination on the taxpayer’s position might be 

very destructive, in many cases leading towards the taxpayer’s economic liquidation.    
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In these dissertation theses, a special attention is devoted to the principles of the tax 

procedure, as well as the tax examination, because only a mutual symbiosis of knowledge of 

both parts of the tax process gives sufficient qualifications so as to prevent any damages that 

can possibly arise from unlawful exercise of the tax administration 

Coping with difficult situations, which are brought forward by the tax administration, 

requires skilled mastering of not only substantive tax legislature’s laws, but also the laws of 

the tax procedure such as represented in the Czech Republic’s legislature by the Act No. 

280/2009 Coll., Tax Rules. Indeed, high qualifications in that particular legal sector, together 

with the appropriate strategies aimed at the tax disputes’ resolving, brings greater security and 

fiscal stability of all taxpayers.  Thus, these dissertation theses may well serve as guidance for 

a number of taxpayers in showing them how to defend against some unlawful acts of the tax 

administrators.   

In order to support the conclusions, such as contained therein, these dissertation theses 

include a number of judgements, namely those adopted by the Constitutional Court and the 

Supreme Administrative Court. The case law is neatly organized into those chapters, which 

deal with problems to whom such judicial decisions and court judgements relate.  

In addition, these dissertation theses also include a wealth of practical experience that I 

have gained in many years tax advisory practice specializing in the tax process.  

 

In summary, I believe that the objectives formulated in the Chapter 1.1 hereof were met.  
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                           PŘÍLOHA Č. 1  

 

KOMPARAČNÍ TABULKA 

 ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ DAŇOVÝ ŘÁD 

      

§ 1- § 32 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ   

      

§ 1 Rozsah působnosti § 1, § 2 odst. 2, § 10, § 11 

  odst. 2 § 1 odst. 2, § 11 

  odst. 3 § 10 

  odst. 4  § 161 - § 162 

§ 2  Základní zásady daňového řízení § 5 - § 9 

  odst. 1  § 5 odst. 1, § 5 odst. 3 

  odst. 2 § 7 odst. 2 

  odst. 3 § 8 

  odst. 4  § 9 odst. 1 

  odst. 5 § 9 odst. 1 

  odst. 6 § 9 odst. 2 

  odst. 7 § 8 odst.3 

  odst. 8 § 6 odst. 1 

  odst. 9 § 6 odst. 2 

§ 3 Úřední jazyk § 76 

§ 4  Místní příslušnost § 13 - § 16, § 21, § 161 - § 162 

  odst. 9 § 21 

  odst. 12 § 16 

  odst. 15 § 161 - § 162 

§ 5 Dožádání a delegace § 17 - § 18 

  odst. 1 -2 § 17 

  odst. 3 § 18 

§ 6 Daňové subjekty § 20 

§ 7  Osoby zúčastněné na řízení § 22 - § 23 (§ 12 odst. 4) 
§ 8 Svědci a osoby přezvědné § 96, (§79) 
  odst. 5 (§ 79) 
§ 9 Způsobilost k jednání § 24 

§ 9a (osoby ustanovené podle zákona) § 20 odst. 3 

§ 10 Zastupování § 25 - § 28, § 30 

  odst. 2 § 26 

  odst. 3 § 27 - § 28 

  odst. 6 § 30 

§ 11 Vyloučení ze zastupování § 29 

§ 12 Protokol o ústním jednání § 60 - § 62 

§ 13 Úřední záznam § 63 

§ 14 Lhůty § 32 - § 37 

  odst. 1 § 32 

  odst. 2 - 4 § 36 

  odst. 5 § 37 

  odst. 6 § 33 odst. 1 

  odst. 7 - 8 § 33 

  odst. 9 § 35 

  odst.10 § 36 odst. 5 

  odst.11 § 37 odst. 4 

  odst.12 § 35 odst. 3 

 



ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ DAŇOVÝ ŘÁD 

§ 15 Místní šetření § 80 - § 84 

§ 16 Daňová kontrola § 85 - § 88, § 95 odst.4, § 96 odst. 5, 

  
 

§ 255, § 261 

  odst. 1  § 85 - § 87 

  odst. 4 písm. d) § 261 

  odst. 4 písm. e) § 95 odst. 4, § 96 odst. 5 

  odst.8 § 88 

  odst. 9 - 10 § 255 

§ 17 Doručování  § 39 - § 48, § 51 

  odst. 1  § 39, § 43 

  odst. 4 § 40 

  odst. 5 § 46 - § 48 

  odst. 7 § 41 

  odst. 12 § 51 

§ 17a Elektronické doručování § 42 

§ 17b Neúčinnost doručení § 48 

§ 18 Doručování do ciziny Není samostatně upraveno 

§ 19 Doručení veřejnou vyhláškou § 49 

§ 20 Doručení hromadným předpisným seznamem § 50 

§ 21 Zahájení řízení § 70 - § 74, § 91 

  odst.1 § 91 

  odst. 8 § 74 

§ 22 Postoupení § 35 odst. 2, § 75 

§ 23 Nahlížení do spisů § 64 - § 68 

§ 24 Povinnost zachovávat mlčenlivost § 52 - § 55 

§ 25 Sankce za porušení povinnosti zachovávat  § 246 

  mlčenlivost   

§ 26 Vyloučení pracovníků správce daně § 77 

§ 27 Zastavení řízení § 106 

§ 28 Předběžná otázka § 99 

§ 29 Předvolání a předvedení § 100 

§ 30 Náklady řízení § 107 

§ 31 Dokazování § 92 - § 98 

  odst. 2 § 92 

  odst. 4 § 93 - § 96 

  odst. 5 (a § 46 odst. 3) § 98 

  odst. 8 § 92 odst. 5 

  odst. 9  § 92 odst. 3 - 4 

§ 32 Rozhodnutí § 101 - § 103, § 105, § 110 

  odst. 1 § 101 odst. 1, § 101 odst.5 

  odst. 2 § 102 

  odst. 4 § 110 

  odst. 7 § 105 

  odst. 12 § 103 odst. 1 

  odst. 13 § 103 odst. 2 

      

§ 33- § 39 ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ   

      

§ 33 Registrační povinnost daňových subjektů § 125 - § 131 

  odst. 14 § 131 

 



ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ DAŇOVÝ ŘÁD 

§ 34 Součinnosti třetích osob § 57 - § 59, § 93 odst. 4 

  odst. 4 § 93 odst. 4 

§ 34a Informační povinnost správce daně § 56 

§ 34b Závazné posouzení § 132 - § 133 

§ 34c Ochrana před nečinností § 38 

§ 34d Elektronické poskytování informací § 69 

§ 35 Ukončení činnosti § 238 

§ 36 Vyhledávací činnost § 78 

§ 37 Pokuty § 247 - § 248 

§ 37a Blokové řízení § 249 

§ 37 b Penále § 251 

§ 38 Pozastavení činnosti nezařazeno 

§ 39 Záznamní povinnost § 97 

      

§ 40 - § 47 ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ VYMĚŘOVACÍ   

      

§ 40 Daňové přiznání a hlášení 
§ 20 odst. 2, § 135 - § 137, § 239, 
§ 240 

  odst. 1 § 135 odst. 1 

  odst. 7 § 239 

  odst. 8 -11 § 240 

  odst. 12 § 20 odst. 2 

  odst. 13 -14 § 135 

§ 40a Nedoplatky v insolvenčním řízení § 242 - § 244 

§ 40b Účinky insolvenčního řízení § 242 - § 243 

§ 41 Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo § 138, § 141 - §144 

  hlášení    

  odst. 3 § 138 

§ 42 zrušen   

§ 43 Vytýkací řízení § 89 - § 90 

§ 44 Stanovení daně v případě nepodání daňového  § 145 

  přiznání nebo hlášení (odst. 1)   

§ 45 Zákaz přenosu daňové povinnosti § 241 

§ 46 Vyměření daně a její dodatečné vyměření § 147 

  odst. 1 § 139 

  odst. 3 § 98 

  odst. 4 § 147 

  odst. 5 § 140, § 144 odst.1 

  odst. 7 § 143 

§ 46a Zaokrouhlování § 146 

§ 47 Lhůty pro vyměření § 148 

      

§ 48 - § 53 ČÁST ČTVRTÁ - ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY   

      

§ 48 Odvolání § 109 - § 112 

  odst. 2 § 109 odst. 2 

  odst. 4 § 112 

  odst. 6 § 113 odst. 2 

  odst. 7 § 111 odst. 2 

  odst. 12 § 109 odst. 5, § 139 odst. 3,  

    
§ 143 odst. 5 - náhr. lhůta 
splatnosti 

§ 49 Postup správce daně § 113 



ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ DAŇOVÝ ŘÁD 

§ 50 Postup odvolacího orgánu § 114 - § 116 

§ 51 Stížnost § 237 

§ 52 Námitka § 159 

§ 53 Reklamace § 159 - spojeno 

      

§ 54 - § 56a  ČÁST PÁTÁ - MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 

      

§ 54 Obnova řízení § 117 - § 119 

§ 55 Postup při obnově řízení § 120 

§ 55a Prominutí daně § 259, § 260 

§ 55b Přezkoumávání daňových rozhodnutí § 121 - § 123 

§ 56 Opravy zřejmých omylů a nesprávností § 104 

§ 56a Použití mimořádných opravných prostředků § 108, § 121 odst. 2, § 124 

      

§ 57 - § 73a  ČÁST ŠESTÁ PLACENÍ DANÍ   

  
 

  

§ 57 Základní pojmy § 3, § 239, § 141 

  odst. 2 §3 

§ 57a Ručení § 171 - § 172 

§ 58 Příslušenství daně § 2 odst. 5 

§ 59 Způsob placení daní § 152, § 163 - § 165 

  odst. 5 § 152 

§ 60 Posečkání daně a povolení splátek §156 - § 157 

§ 61 Den platby § 166 

§ 62 Evidence daní § 149 - § 151 

§ 63 Úrok z prodlení § 252 - § 253 

  odst. 1 § 153 

§ 64 Přeplatky a úrok § 154 - § 155, §254 

  odst. 6 § 254 

§ 65 Prominutí daňového nedoplatku § 156 - § 157 část. zaprac. 
§ 66 Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost § 158 

§ 67 Zálohy § 174 

§ 68 Zvýšení daně § 250 

§ 69 Vybírání daně srážkou § 137, § 233 - § 236 

  odst. 2 § 137 

§ 70 Promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky § 160 

§ 71 Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud § 167 - § 169 

  nestanovenou daň   

§ 72 Zástavní právo § 170 

§ 73 Vymáhání daňových nedoplatků § 175 - § 232 

§73a Exekuční náklady § 182 - § 184 

      

§ 74 - § 95 ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM DANÍ 
      

§ 74 - § 95   zrušeny   

 

 

 

 



ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ DAŇOVÝ ŘÁD 

      
§ 96 - § 107  ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ  

                                               A ZÁVĚREČNÁ 

      

§ 96   § 256 

§ 96a   § 257 - § 258 

§ 97   § 4 

§ 98   Mezinárodní smlouva 

§ 99   § 262 (§ 261) 
§ 100 - § 107   § 264 Přechodná ustanovení 

 



PŘÍLOHA Č. 2 
 

Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů 
 

Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
hlavní město Prahu 

Územní pracoviště pro Prahu 1 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 1 

územní obvod městské části Praha 1 

Územní pracoviště pro Prahu 2 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 2 

územní obvod městské části Praha 2 

Územní pracoviště pro Prahu 3 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 3 

územní obvod městské části Praha 3 

Územní pracoviště pro Prahu 4 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 4 

územní obvod městské části Praha 4 

Územní pracoviště pro Prahu 5 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 5 

územní obvod městské části Praha 5, Praha 13, Praha 16, 
Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha 

- Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav a 

Praha - Zličín 

Územní pracoviště pro Prahu 6 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 6 

územní obvod městské části Praha 6, Praha 17, Praha - 
Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina a 

Praha - Suchdol 

Územní pracoviště pro Prahu 7 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 7 

územní obvod městských částí Praha 7 a Praha - Troja 

Územní pracoviště pro Prahu 8 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 8 

územní obvod městských částí Praha 8, Praha - Březiněves, 
Praha - Dolní Chabry a Praha - Ďáblice 

Územní pracoviště pro Prahu 9 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 9 

územní obvod městských částí Praha 9, Praha 14, Praha 18, 
Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - 

Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, 

Praha - Koloděje, Praha - Satalice a Praha - Vinoř 
 
 
 
 
 
 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
hlavní město Prahu 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště pro Prahu 10 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu 10 

územní obvod městských částí Praha 10, Praha 15, Praha 
22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha - 

Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - 

Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice a Praha - 

Štěrboholy 

Územní pracoviště pro Prahu – 
Jižní Město 

FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
pro Prahu –Jižní Město 

územní obvod městské části Praha 11, Praha - Kunratice, 
Praha - Šeberov a Praha - Újezd 

Územní pracoviště v Praze – 
Modřanech 

FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP 
v Praze –Modřanech 

územní obvod městské části Praha 12 a Praha - Libuš 

Finanční úřad pro 
Středočeský kraj 

Územní pracoviště Praha – 
východ 

FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP Praha-východ 

správní obvod obcí s pověřeným obecním úřadem 
Čelákovice, Odolena Voda a Úvaly 

Územní pracoviště Praha – 
západ 

FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP Praha-západ 

správní obvod obce s rozšířenou působností Černošice 

Územní pracoviště v Benešově FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Benešově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Benešov 

Územní pracoviště v Berouně FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Berouně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun 

Územní pracoviště v Brandýse 
nad Labem - Staré Boleslavi 

FÚ pro Středč.kraj,ÚzP 
v Brandýse n/L–St.Bol. 

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Brandýs 
nad Labem - Stará Boleslav 

Územní pracoviště v Čáslavi FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Čáslavi 

správní obvod obce s rozšířenou působností Čáslav 

Územní pracoviště v Českém 
Brodě 

FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Českém Brodě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Český Brod 

Územní pracoviště v Dobříši FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Dobříši 

správní obvod obce s rozšířenou působností Dobříš 

Územní pracoviště v Hořovicích FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Hořovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Hořovice 

Územní pracoviště v Kladně FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Kladně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kladno 

 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Středočeský kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště v Kolíně FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Kolíně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kolín 

Územní pracoviště v Kralupech 
nad Vltavou 

FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Kralupech n/Vl. 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad 
Vltavou 

Územní pracoviště v Kutné Hoře FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Kutné Hoře 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kutná Hora 

Územní pracoviště v Mělníce FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Mělníce 

správní obvod obce s rozšířenou působností Mělník 

Územní pracoviště v Mladé 
Boleslavi 

FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Mladé Boleslavi 

správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá 
Boleslav 

Územní pracoviště v Mnichově 
Hradišti 

FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Mnich. Hradišti 

správní obvod obce s rozšířenou působností Mnichovo 
Hradiště 

Územní pracoviště 
v Neratovicích 

FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Neratovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Neratovice 

Územní pracoviště v Nymburku FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Nymburku 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Lysá nad 
Labem a Nymburk 

Územní pracoviště 
v Poděbradech 

FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Poděbradech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Poděbrady 

Územní pracoviště v Příbrami FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Příbrami 

správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram 

Územní pracoviště v Rakovníku FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Rakovníku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Rakovník 

Územní pracoviště v Říčanech FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Říčanech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany 

Územní pracoviště v Sedlčanech FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP v Sedlčanech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Sedlčany 

Územní pracoviště ve Slaném FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP ve Slaném 

správní obvod obce rozšířenou působností Slaný 

 
 
 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Středočeský kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště ve Vlašimi FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP ve Vlašimi 

správní obvod obce s rozšířenou působností Vlašim 

Územní pracoviště ve Voticích FÚ pro Středočeský kraj, 
ÚzP ve Voticích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Votice 

Finanční úřad pro 
Jihočeský kraj 

Územní pracoviště v Českých 
Budějovicích 

FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Čes.Budějovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností České 
Budějovice 

Územní pracoviště v Blatné FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Blatné 

správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná 

Územní pracoviště v Českém 
Krumlově 

FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Českém Krumlově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Český 
Krumlov 

Územní pracoviště v Dačicích FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Dačicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice 

Územní pracoviště v Jindřichově 
Hradci 

FÚ pro Jihočeský kraj,ÚzP 
v Jindřichově Hradci 

správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův 
Hradec 

Územní pracoviště v Kaplici FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Kaplici 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kaplice 

Územní pracoviště v Milevsku FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Milevsku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko 

Územní pracoviště v Písku FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Písku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Písek 

Územní pracoviště 
v Prachaticích 

FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Prachaticích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice 

Územní pracoviště v Soběslavi FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Soběslavi 

správní obvod obce s rozšířenou působností Soběslav 

Územní pracoviště 
ve Strakonicích 

FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
ve Strakonicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice 

Územní pracoviště v Táboře FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Táboře 

správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor 

 
 
 
 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Jihočeský kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště v Trhových 
Svinech 

FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Trhových Svinech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny 

Územní pracoviště v Třeboni FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Třeboni 

správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 

Územní pracoviště v Týně nad 
Vltavou 

FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
v Týně nad Vltavou 

správní obvod obce s rozšířenou působností Týn nad 
Vltavou 

Územní pracoviště ve Vimperku FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
ve Vimperku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk 

Územní pracoviště 
ve Vodňanech 

FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP 
ve Vodňanech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany 

Finanční úřad pro 
Plzeňský kraj 

Územní pracoviště v Plzni FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Plzni 

správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň 

Územní pracoviště Plzeň – jih FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
Plzeň-jih 

správní obvod obce s rozšířenou působností Stod 

Územní pracoviště Plzeň – sever FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
Plzeň-sever 

správní obvod obce s rozšířenou působností Nýřany 

Územní pracoviště v Blovicích FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Blovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Blovice 

Územní pracoviště 
v Domažlicích 

FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Domažlicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Domažlice 

Územní pracoviště 
v Horažďovicích 

FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Horažďovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Horažďovice 

Územní pracoviště 
v Horšovském Týně 

FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Horšovském Týně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Horšovský 
Týn 

Územní pracoviště v Klatovech FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Klatovech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Klatovy 

Územní pracoviště v Kralovicích FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Kralovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kralovice 

 
 
 
 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Plzeňský kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště v Nepomuku FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Nepomuku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Nepomuk 

Územní pracoviště v Přešticích FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Přešticích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 

Územní pracoviště 
v Rokycanech 

FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Rokycanech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Rokycany 

Územní pracoviště v Tachově FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Tachově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Tachov 

Územní pracoviště ve Stříbře FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
ve Stříbře 

správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro 

Územní pracoviště v Sušici FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP 
v Sušici 

správní obvod obce s rozšířenou působností Sušice 

Finanční úřad pro 
Karlovarský kraj 

Územní pracoviště v Karlových 
Varech 

FÚ pro Karlovarský 
kraj,ÚzP v Karlových 

Varech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Karlovy Vary 

Územní pracoviště v Aši FÚ pro Karlovarský kraj, 
ÚzP v Aši 

správní obvod obce s rozšířenou působností Aš 

Územní pracoviště v Chebu FÚ pro Karlovarský kraj, 
ÚzP v Chebu 

správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb 

Územní pracoviště v Kraslicích FÚ pro Karlovarský kraj, 
ÚzP v Kraslicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kraslice 

Územní pracoviště 
v Mariánských Lázních 

FÚ pro Karlovarský kraj, 
ÚzP v Mar. Lázních 

správní obvod obce s rozšířenou působností Mariánské 
Lázně 

Územní pracoviště v Ostrově FÚ pro Karlovarský kraj, 
ÚzP v Ostrově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ostrov 

Územní pracoviště v Sokolově FÚ pro Karlovarský kraj, 
ÚzP v Sokolově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Sokolov 

 
 
 
 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Ústecký kraj 

Územní pracoviště v Ústí nad 
Labem 

FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Ústí nad Labem 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad 
Labem 

Územní pracoviště v Bílině FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Bílině 

správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina 

Územní pracoviště v Děčíně FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Děčíně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín 

Územní pracoviště v Chomutově FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Chomutově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov 

Územní pracoviště v Kadani FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Kadani 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kadaň 

Územní pracoviště 
v Libochovicích 

FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Libochovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice 

Územní pracoviště 
v Litoměřicích 

FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Litoměřicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice 

Územní pracoviště v Litvínově FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Litvínově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov 

Územní pracoviště v Lounech FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Lounech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Louny 

Územní pracoviště v Mostě FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Mostě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Most 

Územní pracoviště 
v Podbořanech 

FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Podbořanech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Podbořany 

Územní pracoviště v Roudnici 
nad Labem 

FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Roudnici nad Labem 

správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice 
nad Labem 

Územní pracoviště v Rumburku FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Rumburku 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Rumburk a 
Varnsdorf 

Územní pracoviště v Teplicích FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Teplicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 

Územní pracoviště v Žatci FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP 
v Žatci 

správní obvod obce s rozšířenou působností Žatec 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Liberecký kraj 

Územní pracoviště v Liberci FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Liberci 

správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec 

Územní pracoviště v České Lípě FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v České Lípě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa 

Územní pracoviště ve Frýdlantě FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP ve Frýdlantě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant 

Územní pracoviště v Jablonci 
nad Nisou 

FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Jablonci n/Nisou 

správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec 
nad Nisou 

Územní pracoviště v Jilemnici FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Jilemnici 

správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice 

Územní pracoviště v Novém 
Boru 

FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Novém Boru 

správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor 

Územní pracoviště v Semilech FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Semilech 

správní obvod obce s rozšířenou působností Semily 

Územní pracoviště v Tanvaldě FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Tanvaldě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Tanvald 

Územní pracoviště v Turnově FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Turnově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov 

Územní pracoviště v Železném 
Brodě 

FÚ pro Liberecký kraj, 
ÚzP v Železném Brodě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Železný Brod 

Finanční úřad pro 
Královéhradecký 
kraj 

Územní pracoviště v Hradci 
Králové 

FÚ pro Královéhr. kraj, 
ÚzP v Hradci Králové 

správní obvod obce s rozšířenou působností Hradec 
Králové 

Územní pracoviště v Broumově FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP v Broumově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Broumov 

Územní pracoviště v Dobrušce FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP v Dobrušce 

správní obvod obce s rozšířenou působností Dobruška 

Územní pracoviště ve Dvoře 
Králové nad Labem 

FÚ pro Královéhr.kraj,ÚzP 
ve Dvoře Králové n/L 

správní obvod obce s rozšířenou působností Dvůr Králové 
nad Labem 

Územní pracoviště v Hořicích FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP v Hořicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Královéhradecký 
kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště v Jaroměři FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP v Jaroměři 

správní obvod obce s rozšířenou působností Jaroměř 

Územní pracoviště v Jičíně FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP v Jičíně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Jičín 

Územní pracoviště v Kostelci 
nad Orlicí 

FÚ pro Královéhradecký 
kraj,ÚzP v Kostelci n/O 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kostelec nad 
Orlicí 

Územní pracoviště v Náchodě FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP v Náchodě 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Náchod a Nové 
Město nad Metují 

Územní pracoviště v Nové Pace FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP v Nové Pace 

správní obvod obce s rozšířenou působností Nová Paka 

Územní pracoviště v Novém 
Bydžově 

FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP v Nov.Bydžově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bydžov 

Územní pracoviště v Rychnově 
nad Kněžnou 

FÚ pro Královéhradecký 
kraj,ÚzP v Rychnově n/K 

správní obvod obce s rozšířenou působností Rychnov 
nad Kněžnou 

Územní pracoviště v Trutnově FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP v Trutnově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov 

Územní pracoviště ve Vrchlabí FÚ pro Královéhradecký 
kraj, ÚzP ve Vrchlabí 

správní obvod obce s rozšířenou působností Vrchlabí 

Finanční úřad pro 
Pardubický kraj 

Územní pracoviště v Pardubicích FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP v Pardubicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Pardubice 

Územní pracoviště v Hlinsku FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP v Hlinsku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Hlinsko 

Územní pracoviště v Holicích FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP v Holicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Holice 

Územní pracoviště v Chrudimi FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP v Chrudimi 

správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim 

Územní pracoviště v Litomyšli FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP v Litomyšli 

správní obvod obce s rozšířenou působností Litomyšl 

Územní pracoviště v Moravské 
Třebové 

FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP v Moravské Třebové 

správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská 
Třebová 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Pardubický kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště v Přelouči FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP v Přelouči 

správní obvod obce s rozšířenou působností Přelouč 

Územní pracoviště ve Svitavách FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP ve Svitavách 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Polička a 
Svitavy 

Územní pracoviště v Ústí nad 
Orlicí 

FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP v Ústí n/Orlicí 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Česká 
Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí 

Územní pracoviště ve Vysokém 
Mýtě 

FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP ve Vysokém Mýtě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 

Územní pracoviště v Žamberku FÚ pro Pardubický kraj, 
ÚzP v Žamberku 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Králíky a 
Žamberk 

Finanční úřad pro 
Kraj Vysočina 

Územní pracoviště v Jihlavě FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Jihlavě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Jihlava 

Územní pracoviště v Bystřici 
nad Pernštejnem 

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Bystřici n/Pernšt. 

správní obvod obce s rozšířenou působností Bystřice 
nad Pernštejnem 

Územní pracoviště v Havlíčkově 
Brodě 

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Havlíčkově Brodě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův 
Brod 

Územní pracoviště v Humpolci FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Humpolci 

správní obvod obce s rozšířenou působností Humpolec 

Územní pracoviště v Chotěboři FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Chotěboři 

správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř 

Územní pracoviště v Ledči 
nad Sázavou 

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Ledči n/Sázavou 

správní obvod obce s rozšířenou působností Světlá 
nad Sázavou 

Územní pracoviště 
v Moravských Budějovicích 

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Mor.Budějovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Moravské 
Budějovice 

Územní pracoviště v Náměšti 
nad Oslavou 

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Náměšti n/Oslavou 

správní obvod obce s rozšířenou působností Náměšť 
nad Oslavou 

Územní pracoviště v Pacově FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Pacově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Pacov 

Územní pracoviště v Pelhřimově FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Pelhřimově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Pelhřimov 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Kraj Vysočina 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště v Telči FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Telči 

správní obvod obce s rozšířenou působností Telč 

Územní pracoviště v Třebíči FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP v Třebíči 

správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč 

Územní pracoviště ve Velkém 
Meziříčí 

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP ve Velkém Meziříčí 

správní obvod obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí 

Územní pracoviště ve Žďáru nad 
Sázavou 

FÚ pro Kraj Vysočina, 
ÚzP ve Žďáru n/Sázavou 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Nové Město 
na Moravě a Žďár nad Sázavou 

Finanční úřad pro 
Jihomoravský kraj 

Územní pracoviště Brno I FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP Brno I 

katastrální území město Brno, Pisárky, Staré Brno, 
Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří, Zábrdovice 

Územní pracoviště Brno II FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP Brno II 

katastrální území Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní 
Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, 

Komárov, Líšeň, Přízřenice, Slatina, Tuřany, Židenice 

Územní pracoviště Brno III FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP Brno III 

katastrální území Černá Pole, Husovice, Ivanovice, 
Jehnice, Královo Pole, Lesná, Maloměřice, Medlánky, 

Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, Řečkovice, Sadová, 

Soběšice, Útěchov u Brna 

Územní pracoviště Brno IV FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP Brno IV 

katastrální území Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, 
Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Starý 

Lískovec, Žabovřesky, Žebětín. 

Územní pracoviště Brno – 
venkov 

FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP Brno-venkov 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Kuřim, 
Pohořelice, Rosice, Šlapanice a Židlochovice 

Územní pracoviště v Blansku FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Blansku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko 

Územní pracoviště 
v Boskovicích 

FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Boskovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice 

Územní pracoviště v Břeclavi FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Břeclavi 

správní obvod obce s rozšířenou působností Břeclav 

Územní pracoviště v Bučovicích FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Bučovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Bučovice 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Jihomoravský kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště v Hodoníně FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Hodoníně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín 

Územní pracoviště 
v Hustopečích 

FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Hustopečích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Hustopeče 

Územní pracoviště v Ivančicích FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Ivančicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ivančice 

Územní pracoviště v Kyjově FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Kyjově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kyjov 

Územní pracoviště v Mikulově FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Mikulově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov 

Územní pracoviště v Moravském 
Krumlově 

FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Mor. Krumlově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Moravský 
Krumlov 

Územní pracoviště ve Slavkově 
u Brna 

FÚ pro Jihomorav. kraj, 
ÚzP ve Slavkově u Brna 

správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov 
u Brna 

Územní pracoviště v Tišnově FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP v Tišnově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov 

Územní pracoviště ve Veselí nad 
Moravou 

FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP ve Veselí n/Mor. 

správní obvod obce s rozšířenou působností Veselí nad 
Moravou 

Územní pracoviště ve Vyškově FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP ve Vyškově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Vyškov 

Územní pracoviště ve Znojmě FÚ pro Jihomoravský kraj, 
ÚzP ve Znojmě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Znojmo 

Finanční úřad pro 
Olomoucký kraj 

Územní pracoviště v Olomouci FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP v Olomouci 

správní obvod obce s rozšířenou působností Olomouc 

Územní pracoviště v Hranicích FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP v Hranicích 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Hranice a 
Lipník nad Bečvou 

Územní pracoviště v Jeseníku FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP v Jeseníku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník 

Územní pracoviště v Konici FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP v Konici 

správní obvod obce s rozšířenou působností Konice 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Olomoucký kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště v Litovli FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP v Litovli 

správní obvod obce s rozšířenou působností Litovel 

Územní pracoviště v Prostějově FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP v Prostějově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Prostějov 

Územní pracoviště v Přerově FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP v Přerově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Přerov 

Územní pracoviště 
ve Šternberku 

FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP ve Šternberku 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Šternberk a 
Uničov 

Územní pracoviště v Šumperku FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP v Šumperku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk 

Územní pracoviště v Zábřehu FÚ pro Olomoucký kraj, 
ÚzP v Zábřehu 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Mohelnice a 
Zábřeh 

Finanční úřad pro 
Moravskoslezský 
kraj 

Územní pracoviště Ostrava I FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP Ostrava I 

městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Michálkovice, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Radvanice a 

Bartovice, Slezská Ostrava a obce Šenov, Václavovice, 

Vratimov 

Územní pracoviště Ostrava II FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP Ostrava II 

městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Ostrava - jih, 
Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice a obec Stará Ves nad 

Ondřejnicí 
Územní pracoviště Ostrava III FÚ pro Moravskoslezský 

kraj, ÚzP Ostrava III 
městské obvody Krásné Pole, Mariánské Hory a Hulváky, 
Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, 

Pustkovec, Svinov, Třebovice a obce Čavisov, Dolní 
Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Velká Polom, 

Vřesina, Zbyslavice 

Územní pracoviště v Bohumíně FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Bohumíně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín 

Územní pracoviště v Bruntále FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Bruntále 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Bruntál a 
Rýmařov 

Územní pracoviště v Českém 
Těšíně 

FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Čes. Těšíně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Český Těšín 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Moravskoslezský 
kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště ve Frýdku- 
Místku 

FÚ pro Moravskoslez.kraj, 
ÚzP ve Frýdku-Místku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek 

Územní pracoviště ve Frýdlantě 
nad Ostravicí 

FÚ pro Moravskoslez.kraj, 
ÚzP ve Frýdlantě n/O 

správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant 
nad Ostravicí 

Územní pracoviště ve Fulneku FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP ve Fulneku 

správní obvod obce s rozšířenou působností Odry 

Územní pracoviště v Havířově FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Havířově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov 

Územní pracoviště v Hlučíně FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Hlučíně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Hlučín 

Územní pracoviště v Karviné FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Karviné 

správní obvod obce s rozšířenou působností Karviná 

Územní pracoviště v Kopřivnici FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Kopřivnici 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Frenštát 
pod Radhoštěm a Kopřivnice 

Územní pracoviště v Krnově FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Krnově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Krnov 

Územní pracoviště v Novém 
Jičíně 

FÚ pro Moravskoslezský 
kraj,ÚzP v Novém Jičíně 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílovec a 
Nový Jičín 

Územní pracoviště v Opavě FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Opavě 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Kravaře, 
Opava a Vítkov 

Územní pracoviště v Orlové FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Orlové 

správní obvod obce s rozšířenou působností Orlová 

Územní pracoviště v Třinci FÚ pro Moravskoslezský 
kraj, ÚzP v Třinci 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Jablunkov a 
Třinec 

Finanční úřad pro 
Zlínský kraj 

Územní pracoviště ve Zlíně FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
ve Zlíně 

správní obvod obcí s rozšířenou působností Vizovice a Zlín 

Územní pracoviště v Bystřici 
pod Hostýnem 

FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
v Bystřici p/Hostýnem 

správní obvod obce s rozšířenou působností Bystřice 
pod Hostýnem 

Územní pracoviště v Holešově FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
v Holešově 

správní obvod obce s rozšířenou působností Holešov 

 



Název nového 
finančního úřadu 

Název územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod územní působnosti původního 
finančního úřadu 

Finanční úřad pro 
Zlínský kraj 

 
(pokračování) 

Územní pracoviště v Kroměříži FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
v Kroměříži 

správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž 

Územní pracoviště 
v Luhačovicích 

FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
v Luhačovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Luhačovice 

Územní pracoviště 
v Otrokovicích 

FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
v Otrokovicích 

správní obvod obce s rozšířenou působností Otrokovice 

Územní pracoviště v Rožnově 
pod Radhoštěm 

FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
v Rožnově p/Radhoštěm 

správní obvod obce s rozšířenou působností Rožnov 
pod Radhoštěm 

Územní pracoviště v Uherském 
Brodě 

FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
v Uherském Brodě 

správní obvod obce s rozšířenou působností Uherský Brod 

Územní pracoviště v Uherském 
Hradišti 

FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
v Uherském Hradišti 

správní obvod obce s rozšířenou působností Uherské 
Hradiště 

Územní pracoviště 
ve Valašském Meziříčí 

FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
ve Valašském Meziříčí 

správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské 
Meziříčí 

Územní pracoviště ve 
Valašských Kloboukách 

FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
ve Valaš. Kloboukách 

správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské 
Klobouky 

Územní pracoviště ve Vsetíně FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP 
ve Vsetíně 

správní obvod obce s rozšířenou působností Vsetín 

Specializovaný 
finanční úřad 

Územní pracoviště v Brně Specializovaný finanční 
úřad, ÚzP v Brně 

xxx 

Územní pracoviště v Českých 
Budějovicích 

Spec.finanční úřad, ÚzP 
v Českých Budějovicích 

xxx 

Územní pracoviště v Hradci 
Králové 

Special. finanční úřad, ÚzP 
v Hradci Králové 

xxx 

Územní pracoviště v Ostravě Specializovaný finanční 
úřad, ÚzP v Ostravě 

xxx 

Územní pracoviště v Plzni Specializovaný finanční 
úřad, ÚzP v Plzni 

xxx 

Územní pracoviště v Ústí nad 
Labem 

Special. finanční úřad, ÚzP 
v Ústí nad Labem 

xxx 

 



        PŘÍLOHA Č. 3
Přehled sazeb daně z příjmu fyzických osob ve vybraných zemích OECD za rok 2012 (v národní měně)

Země Sazba daně % Horní hranice Sazba daně % Horní hranice Sazba daně % Horní hranice Sazba daně % Horní hranice Sazba daně % Horní hranice Sazba daně % Horní hranice Sazba daně %

Austrálie 0 6 000 15 37 000 30 80 000 37 180 000 45

Belgie 25 8 350 30 11 890 40 19 810 45 36 300 50

Česko 15

Dánsko 4,65 389 900 19,65

Estonsko 21

Finsko 0 16 100 6,5 23 900 17,5 39 100 21,5 70 300 29,75

Francie 0 5 963 5,5 11 896 14 26 420 30 70 830 41 150 000 45

Irsko 20 32 800 41

Island 22,9 2 760 000 25,8 8 452 400 31,8

Itálie 23 15 000 27 28 000 38 55 000 41 75 000 43

Izrael 10 62 400 14 106 560 21 173 160 30 261 360 33 501 960 48

Japonsko 5 1 950 10 3 300 20 6 950 23 9 000 33 18 000 40

Kanada 15 42 707 22 85 414 26 132 406 29

Korea 6 12 000 15 46 000 24 88 000 35 300 000 38

Maďarsko 16

Německo 0 8 004 14 - - 250 730 45

Nizozemí 1,95 18 945 10,8 33 863 42 56 491 52

Norsko 13,75 490 000 22,75 796 400 25,75

Nový Zéland 10,5 14 000 17,5 48 000 30 70 000 33

Polsko 18 85 528 32

Rakousko 0 11 000 36,5 25 000 43,21 60 000 50

Slovensko 19

Slovinsko 16 7 841 27 15 681 41

Španělsko 12,75 17 707 16 33 007 21,5 53 407 25,5 120 000 27,5 175 000 29,5 300 000 30,5

Švédsko 0 401 100 20 574 300 50

Turecko 15 10 000 20 25 000 27 88 000 35

USA 10 8 700 15 35 350 25 85 650 28 178 650 33 388 350 35

Velká Británie 20 34 370 40 150 000 50

Prameny OECD: Tax Database, Statistics, Income Tax Tables, Table 1. Central government personal income tax rates and thresholds


