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Příloha č. 1: Vzor výzvy k zahájení daňové kontroly 

 
 

Finanční úřad pro XXX 
Územní pracoviště pro XXX 

adresa územního pracoviště 
kontrolní oddělení 

Telefonní ústředna: 123 456 789 E-mail: jmeno.prijmeni@fs.mfcr.cz Fax: 123 456 789 
Č.j.: vygen. č. jednací/rok/č. úz. pracoviště-č. oddělení-os. č. zaměstnance  Strana č.: 1 
Vyřizuje: jméno pracovníka   tel. linka na pracovníka   Počet stran: 1 
 
 
Daňový subjekt:   
Název právnické osoby  
Sídlo:   
DIČ:  
 
 
 VÝZVA 

k zahájení daňové kontroly 
 

Shora uvedený správce daně Vás podle ustanovení § 87 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) vyzývá k umožnění 
zahájení daňové kontroly.  

V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 písm. a), písm.b), písm. c) daňového řádu správce 
daně stanovil: 

a) místo zahájení daňové kontroly: Finanční úřad pro XXX, Územní pracoviště  
pro XXX, adresa, XXX. patro, kancelář č. XXX 

b) předmět daňové kontroly: 
daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 01.01.2010 do 31.12.2010 

c) lhůtu:  
15 dnů, jejíž běh počíná dnem doručení, ve které jste povinen správci sdělit den  
a hodinu v rámci úředních hodin správce daně, kdy jste připraven k zahájení daňové 
kontroly. Den, který jste povinen podle odstavce 3 písm. c) sdělit, musí nastat 
nejpozději patnáctý den ode dne uplynutí lhůty uvedené ve výzvě a musí být sdělen 
správci daně nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem zahájení daňové 
kontroly. 

 
 
Odůvodnění: 
 Správce daně postupuje podle ustanovení § 87 odst. 2 a odst. 3 daňového řádu, neboť jste 
svým jednáním, kdy jste byl předvolán na den 15.02.2012 v 10.00 hodin a opakovaně na den 
14.03.2012 v 10.00 hodin na Finanční úřad pro XXX, Územní pracoviště  
pro XXX, adresa, XXX. patro, kancelář č. XXX neumožnil správci daně zahájení daňové 
kontroly a postupoval tak v rozporu s ustanovením § 86 odst. 1 daňového řádu.  
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Poučení: 

Lhůtu stanovenou touto výzvou nelze prodloužit (ustanovení § 87 odst. 3 písm. c) 
daňového řádu). 

Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, aniž by sdělil správci daně 
závažné důvody, pro které nemůže výzvě vyhovět, nebo neumožní-li ve sděleném termínu 
zahájit a následně provést daňovou kontrolu, může správce daně stanovit daň podle pomůcek, 
nebo daň sjednat za podmínek uvedených v ustanovení § 98 odst. 4 (ustanovení § 87 odst. 5 
daňového řádu).  

Marným uplynutím lhůty stanovené v této výzvě nastávají účinky podle ustanovení § 148 
odst. 3 daňového řádu (ustanovení § 87 odst. 6 daňového řádu). 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat (ustanovení § 109 odst. 2 daňového 
řádu). 

 
 

jméno pracovníka 
funkce pracovníka  
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Příloha č. 2: Vzor předvolání osoby zúčastněné na správě daní 
 

 
Finanční úřad pro XXX 

Územní pracoviště pro XXX 
adresa územního pracoviště 

kontrolní oddělení 

Telefonní ústředna: 123 456 789 E-mail: jmeno.prijmeni@fs.mfcr.cz Fax: 123 456 789 
Č.j.: vygen. č. jednací/rok/č. úz. pracoviště-č. oddělení-os. č. zaměstnance  Strana č.: 1 
Vyřizuje: jméno pracovníka   tel. linka na pracovníka   Počet stran: 2 
 
 
Daňový subjekt: Zasláno zástupci dle GPM:  

Název právnické osoby Jméno, příjmení, titul: 
Sídlo: Adresa:  
DIČ:  
 
 

P ř e d v o l á n í 
osoby zúčastněné na správě daní 

 
 

Shora uvedený správce daně Vás podle ustanovení § 100 odst. 1 zákona  
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) – v návaznosti  
na ustanovení § 85 DŘ 

 
v y z ý v á, 

 
aby se osoba oprávněná jednat za daňový subjekt dostavila dne ……….. v ……… hodin  
na Finanční úřad pro XXX, adresa ……….., XXX patro, dveře č. XXX. 
 
K prokázání totožnosti je dostatečným dokladem platný průkaz totožnosti. 
 
 
Odůvodnění: 

Zahájení kontroly u daňového subjektu XXX za následující daň/ně a zdaňovací období:  
 

daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 01.01.2010 do 31.12.2010 
 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 daňového řádu Vás žádáme, abyste při tomto 
jednání předložili hlavní knihu k 31.12.2010. Při tomto jednání bude sjednán konkrétní termín 
pokračování daňové kontroly daně z příjmů právnických osob, která se týká zdaňovacího 
období od 01.01.2010 do 31.12.2010. 
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Poučení:  

Nemůžete-li se ze závažných důvodů dostavit včas na uvedené místo, jste povinen/a  
se bezodkladně omluvit s uvedením důvodu. Nedostavíte-li se bez náležité omluvy,  
a to ani po opakovaném včasném, řádném předvolání, může Vám být uložena pokuta  
až do výše 50 000,- Kč dle ustanovení § 247 daňového  řádu nebo můžete být  
podle ustanovení § 100 odst. 2 a 3 daňového řádu předveden/a. 

Neumožní-li daňový subjekt správci daně zahájit daňovou kontrolu, může k tomu být 
správcem daně vyzván dle ustanovení § 87 odst. 2 daňového řádu. 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat (ustanovení § 109 odst. 2 
daňového řádu). 

 
 

 
 

jméno pracovníka 
funkce pracovníka  
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Příloha č. 3: Vzor protokolu o zahájení daňové kontroly 
 
 

Finanční úřad pro XXX 
Územní pracoviště pro XXX 

adresa územního pracoviště 
kontrolní oddělení 

Telefonní ústředna: 123 456 789 E-mail: jmeno.prijmeni@fs.mfcr.cz Fax: 123 456 789 
Č.j.: vygen. č. jednací/rok/č. úz. pracoviště-č. oddělení-os. č. zaměstnance  Strana č.: 1 
Vyřizuje: jméno pracovníka   tel. linka na pracovníka   Počet stran: 5 
 

Protokol o ústním jednání o zahájení daňové kontroly 

podle ustanovení § 87 sepsaný podle ustanovení § 60 až § 62 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) 

 
Místo jednání (adresa):       ……..……………………………………………… 
Datum a čas zahájení:  ……..……………………………………………… 
 
 
Kontrolovaný daňový subjekt: 
Název daňového subjektu:  …………………………………………………….. 
Sídlo:  …………………………………………………….. 
DIČ: …………………………………………………….. 
 
Osoba oprávněná jednat za daňový subjekt: 
Jméno, příjmení, titul:   …………………………………………………….. 
Funkce:   …………………………………………………….. 
 
Zástupce daňového subjektu: 
Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………….. 
Zastupování na základě:  …………………………………………………….. 
 
Třetí osoba / odborný konzultant: 
Jméno, příjmení, titul:   …………………………………………………… 
Průkaz totožnosti:/Datum narození:   …………………………………………………… 
Adresa:       …………………………………………………... 
Vztah k daňovému subjektu:   …………………………………………………… 
 
Daňovou kontrolu provedla/y úřední osoba/y: 
Jméno, příjmení, titul:    …………………………………………………… 
služební průkaz:     …………………………………………………… 
 
 
Zproštění mlčenlivosti vůči správci daně/jiné osobě:  
(samostatná příloha protokolu) 
 
Podpisy zúčastněných osob: 
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Předmět jednání:   
 Zahájení daňové kontroly daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období  
od 01.01.2010 od 31.12.2010 v rozsahu ověření správnosti údajů vykázaných v řádném 
přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 01.01.2010 do 31.12.2010.  
 
 
Poučení udělená v souladu s DŘ: 
- osoba zúčastněná na správě daní je povinna na vyzvání úřední osoby prokázat svou 

totožnost (§ 23 odst. 1 daňového řádu), 
- osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených 

tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou 
daní dozvěděly. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané  
nebo použité při správě jeho daní (§ 9 odst. 1 a § 52 odst. 1 daňového řádu),  

- porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost se fyzická osoba dopustí přestupku,  
za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč (§ 246 odst. 1 a 2 daňového řádu), 

- tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví 
ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy stanovené 
zákonem nebo správcem daně, může správce daně opakovaně uložit pokutu do 50 000 Kč, 
nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá (§ 247 a § 248 
daňového řádu), 

- daňový subjekt může správce daně nebo jinou osobu zúčastněnou na správě daní zprostit 
povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se ho týkají, a údajů, které byly využity  
při dokazování jeho povinností při správě daní, s uvedením rozsahu údajů a účelu 
zproštění (§ 52 odst. 2 daňového řádu), 

- pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání 
vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení tím, že navzdory předchozímu 
napomenutí ruší pořádek, neuposlechne pokynu úřední osoby, která řízení vede,  
nebo navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě 
zúčastněné na správě daní (§ 247 odst. 1 daňového řádu), 

- osoba zúčastněná na správě daní má právo podat správci daně stížnost proti nevhodnému 
chování jeho úředních osob nebo proti postupu tohoto správce daně, neposkytuje-li 
daňový zákon jiný prostředek ochrany (§ 261 odst. 1 daňového řádu), 

- daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má právo:  
a) být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osoba, které vykonávaní jeho 

činnosti, 
b) předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky nebo navrhovat provedení 

důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici, 
c) vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně (§ 86 odst. 2 daňového řádu), 

-  daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, plní povinnosti podle § 82 
daňového řádu a dále je povinen: 
a) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly, 
b) poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni 

jednotlivých útvarů, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob 
zajišťujících jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných informací, to neplatí 
pro nepodnikající fyzické osoby, 

 
Podpisy zúčastněných osob: 
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c) předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení, 
d) umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou,  

která vykonává jeho činnosti,  
e) nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo,  

kde se nacházejí (§ 86 odst. 3 daňového řádu),  
- správce daně může pořídit o úkonech, o kterých se podle zákona pořizuje protokol, 

obrazový nebo zvukový záznam, který je přílohou protokolu (§ 60 odst. 2 DŘ), 
- práva a povinnosti daňového subjektu a správce daně při daňové kontrole jsou obsahem 

ustanovením § 86 DŘ, 
- na žádost daňového subjektu stanoví správce daně přiměřenou lhůtu, ve které  

se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho 
doplnění. Nedojde-li na základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, 
nelze již v rámci projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění  
(§ 88 odst. 3 DŘ), 

- zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední osoba. 
Správce daně po podpisu předá stejnopis zprávy o daňové kontrole kontrolovanému 
daňovému subjektu. Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno její projednání, 
zpráva o daňové kontrole se považuje za oznámenou a současně je ukončena daňová 
kontrola (§ 88 odst. 4 DŘ), 

- odmítne-li se kontrolovaný daňový subjekt seznámit se zprávou o daňové kontrole  
nebo ji projednat anebo se jejímu projednání vyhýbá, doručí mu ji správce daně  
do vlastních rukou; den doručení zprávy o daňové kontrole se pokládá za den jejího 
projednání a ukončení daňové kontroly (§ 88 odst. 5 DŘ), 

- odepření podpisu zprávy o daňové kontrole kontrolovaným daňovým subjektem  
bez dostatečného důvodu nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako 
důkazního prostředku. Okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají též účinky 
projednání, oznámení zprávy o daňové kontrole a ukončení kontroly (§ 88 odst. 6 DŘ), 

- osoby zúčastněné na úkonu mají právo podávat návrhy nebo výhrady směřující 
proti obsahu protokolu (§ 60 odst. 3 DŘ), 

- odepření podpisu a důvody tohoto odepření se v protokolu zaznamenají. Odepření podpisu 
nebo vzdálení se před podpisem protokolu bez dostatečného důvodu nemá vliv  
na použitelnost protokolu jako důkazního prostředku (§ 62 odst. 4 DŘ), 

 
Vyjádření poučených osob: 
„S tímto poučením jsem byl seznámen, poučení rozumím a toto stvrzuji svým podpisem.“ 
 
--------------------------------------     
(podpisy všech poučených osob) 
 
Průběh a výsledek jednání:  

Dnešního dne zahajuje Finanční úřad XXX, Územní pracoviště XXX u daňového 
subjektu daňovou kontrolu podle ustanovení § 87 odst. 1 daňového řádu, kdy předmětem 
daňové kontroly je daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 01.01.2010  
do 31.12.2010 v rozsahu ověření správnosti údajů vykázaných v řádném přiznání k dani 
z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 01.01.2010 od 31.12.2010.  

Podpisy zúčastněných osob: 
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Fyzické zahájení daňové kontroly bylo sjednáno na den:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Místem provedení daňové kontroly je:   
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Všechny písemnosti předložené při tomto ústním jednání byly v pořádku vráceny. Úřední 
osoba/y převzala/y kopie následujících písemností:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Návrhy, vyjádření nebo výhrady směřující proti obsahu protokolu: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Vyjádření správce daně k uplatněným návrhům nebo výhradám:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Provedené opravy či změny v protokolu: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
V průběhu jednání se vzdálil:/nikdo nevzdálil. 
 
Protokol byl před podepsáním hlasitě přečten a byly v něm vyznačeny  všechny návrhy, 
výhrady, vyjádření k nim, opravy či změny. 
 
Stejnopis protokolu byl předán daňovému subjektu/zástupci daňového subjektu, s nímž bylo 
ústně jednáno. 
 
Protokol byl schválen, podepsán všemi přítomnými osobami a jednání bylo ukončeno dne 
…………. v …………… hodin. 
 
Počet příloh:         Počet listů příloh:  0  
Podpisy zúčastněných osob: 
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Podpisy zúčastněných osob: 
Za daňový subjekt:                                         Za Finanční úřad pro XXX, Územní 
   pracoviště pro XXX: 
………………………………. ………………………………….. 
………………………………. ………………………………….. 
zmocněná zástupkyně referentky kontrolního oddělení 
 
 
Třetí osoba:  
(odborný konzultant) 
Důvody odepření podpisu:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Důvody odepření podpisu:   
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Stejnopis protokolu byl předán daňovému subjektu/zástupci daňového subjektu, s nímž bylo 
ústně jednáno. Podpis stvrzující převzetí stejnopisu protokolu: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Stejnopis protokolu byl na vyžádání předán třetí osobě, na jednání zúčastněné. Podpis 
stvrzující převzetí protokolu třetí osobou: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Příloha č. 4: Vzor úředního záznamu 
 

Finanční úřad pro XXX 
Územní pracoviště pro XXX 

adresa územního pracoviště 
kontrolní oddělení 

Telefonní ústředna: 123 456 789 E-mail: jmeno.prijmeni@fs.mfcr.cz Fax: 123 456 789 
Č.j.: vygen. č. jednací/rok/č. úz. pracoviště-č. oddělení-os. č. zaměstnance  Strana č.: 1 
Vyřizuje: jméno pracovníka   tel. linka na pracovníka   Počet stran: 1 
 
Daňový subjekt:   
Název právnické osoby  
Sídlo:   
DIČ:  
 
 

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM 
dle § 63 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen “daňový řád“) 
 
Při kontrole daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 01.01.2010  
do 31.12.2010 byly zjištěny tyto údaje o předmětu činnosti a majetkových poměrech 
daňového subjektu: 
 
1. Předmět činnosti skutečně vykonávaný: 
 Účelem zřízení nadačního fondu je zajišťování všestranné podpory aktivit, zájmů, 

projektů a činností fyzických a právnických osob, například v oblastech: duchovních 
hodnot, ochrany lidských práv, svobod a demokracie, kulturního dědictví a jiných 
oblastech.  

2. Čísla účtů u peněžních ústavů (běžné, vkladové): …………………………………….… 
3. Nemovitosti (včetně bytů a pozemků): nemá 
4. Movité věci (počítače, automobily, stroje atd. v členění rok pořízení a vstupní cena): 

vybavení kanceláří v hodnotě 230.000,- Kč 
5. Leasing aut a výpočetní techniky atd.: ne 
6. Prodej zboží: ANO 
7. Druh prodávaného zboží (komodity, např. drogerie, textil): textil (použitý)  
8. umístění maloobchodních prodejen a skladů: ne 
9. pohledávky nepromlčené v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč (včetně půjček): ne 
10. Kontaktní adresa, oprávněná osoba a telefon: …………………………………….……. 

 
 

Zapsala:  
Titul, jméno, příjmení: 
Funkce: 
Místo a datum zápisu: 
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Příloha č. 5: Vzor zprávy o daňové kontrole 

 
 

Finanční úřad pro XXX 
Územní pracoviště pro XXX 

adresa územního pracoviště 
kontrolní oddělení 

Telefonní ústředna: 123 456 789 E-mail: jmeno.prijmeni@fs.mfcr.cz Fax: 123 456 789 
Č.j.: vygen. č. jednací/rok/č. úz. pracoviště-č. oddělení-os. č. zaměstnance  Strana č.: 1 
Vyřizuje: jméno pracovníka   tel. linka na pracovníka   Počet stran: 4 
 
 

Zpráva o daňové kontrole 

podle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „daňový řád“) 

 

daně z příjmů právnických osob dle zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) 
 
 
I. Úvod:  
Kontrolovaný daňový subjekt:  
Název daňového subjektu:  …………………………………………………….. 
Sídlo:  …………………………………………………….. 
DIČ: …………………………………………………….. 
 
Osoba oprávněná jednat za daňový subjekt:   
Jméno, příjmení, titul:   …………………………………………………….. 
Funkce:   …………………………………………………….. 
 
Zástupce daňového subjektu: 
Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………….. 
Zastupování na základě:  …………………………………………………….. 
 
Daňovou kontrolu provedla/y úřední osoba/y: 
Jméno, příjmení, titul:    …………………………………………………… 
služební průkaz:     …………………………………………………… 
 
 
II. Předmět a rozsah daňové kontroly:  
 Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010, v rozsahu ověření 
správnosti a úplnosti údajů vykázaných v řádném přiznání k dani z  příjmů právnických osob 
za zdaňovací období od 01.01.2010 do 31.12.2010 
Podpisy zúčastněných osob: 
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Kontrola byla zahájena dne ………, protokolem č.j.: ..…….. 
 
Kontrola provedena ve dnech:  
 
 
III. Informace o daňovém subjektu:  
 Daňový subjekt vznikl dne 2. července 1991 zápisem do nadačního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 558. Daňový subjekt je poplatníkem, který není 
zřízen za účelem podnikání dle ust. § 18 odst. 8 ZDP.  

 Účelem nadačního fondu je zajišťování všestranné podpory aktivit, zájmů, projektů  
a činností fyzických a právnických osob, například v oblastech: duchovních hodnot, ochrany 
lidských práv, svobod a demokracie, kulturního dědictví a jiné oblasti. 

 Daňová kontrola nebyla dosud u této daně provedena.  

 
 
IV. Kontrolované doklady a písemnosti:  
Kontrolované doklady: 
- řádné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období  

od 01.01.2010 do 31.12.2010 podané daňovým subjektem dne 10.03.2011 pod č.j.: …….., 
- rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ke dni 31.12.2010, 
- úplný výpis nadačního fondu z nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, 

oddíl N, vložka 558,  
- Nadační listina ze dne ………….. 
- 8 pokladních dokladů  
- přijaté faktury PF1-PF8  
- vydané faktury VF1-VF5 
- přijaté faktury č.1-8 
- bankovní výpisy k účtu č. ………. za období ……….. 
 
Seznam písemností: 
- č.j. …….. – Výzva k poskytnutí informací správci daně 
- č.j. …….. – Odpověď na výzvu č.j.  
- č.j. …….. – Výzva k poskytnutí informací bance  
- č.j. …….. – Odpověď na výzvu bance č.j.  
- č.j. …….. – Zápis o převzetí dokladů . 
- č.j. …….. – Výzva k prokázání skutečností        
- č.j. …….. – Dožádání  
- č.j. …….. – Protokol o ústním jednání                  
- č.j. …….. – Protokol o svědecké výpovědi  
 
Doklady byly kontrolovány namátkově.  
 
 
 
Podpisy zúčastněných osob: 
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V. Výsledek daňové kontroly:  

Namátkovou kontrolou bylo zjištěno následující: 

Podle účetního výkazu zisku a ztráty se stavem k 31.12.2010 dosáhl ztráty z hlavní 
činnosti ve výši 622.000,- Kč, kterou chybně vykázal v podaném daňovém přiznání  
jako ztrátu daňovou, tj. na příslušných řádcích daňového přiznání neupravil výsledek 
hospodaření (ztrátu) v souladu s ustanoveními § 23 odst. 1 a odst. 3 písm. a) bod 2 zákona  
o daních z příjmů. Dle § 18 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků,  
kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně příjmy  
z činností vyplývajících z jejich poslání, pokud náklady (výdaje) vynaložené v souvislosti  
s prováděním těchto činností jsou vyšší. Podle § 24 odst. 3 zákona o daních z příjmů  
se u těchto poplatníků jako výdaje (náklady) uznávají pouze výdaje, které byly vynaloženy 
v souvislosti se zdanitelnými příjmy. Z tohoto důvodu byl daňový subjekt povinen příjmy 
z hlavní činnosti i související náklady vyjmout ze základu daně. K tomu slouží na daňovém 
přiznání ř. 40 a ř. 101.  

Výsledkem daňové kontroly je, že daňová ztráta vykázána na ř. 200 ve výši  
622.000,- Kč je zrušena a nově je stanoven základ daně ve výši 0,- Kč.  

Ostatní zjištění k dani z příjmů právnických osob 

Provedenou daňovou kontrolou podle účelu zřízení nadačního fondu, účetních výkazů  
a sdělení zřizovatele, bylo zjištěno, že podle ust. § 38m písm. a) ZDP neměl tento poplatník 
povinnost podávat daňové přiznání, protože neměl žádné příjmy, které by byly předmětem 
daně.  

Protože je nadační fond ze zákona zapsán do veřejného rejstříku, je daňově registrován 
a může tedy místo nulového daňového přiznání zaslat prohlášení o výše uvedené skutečnosti 
dle § 38, odst. 8 ZDP správci daně ve lhůtě pro podání přiznání za uplynulé zdaňovací 
období.  

 
 
VI. Závěr:  

Tato zpráva je podkladem pro vydání dodatečných platebních výměrů na daň  
z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1.1.2010 do 31.12.2010 podle ust.  
§ 46 odst. 7 ZDP.  

 
 

VII. Poučení:  

Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno její projednání, zpráva o daňové 
kontrole se považuje za oznámenou a současně je ukončena daňová kontrola (§ 88 odst. 4 
daňového řádu). 

  

 
 
Podpisy zúčastněných osob: 
 
 



4  

Č.j.: vygen. č. jednací/rok/č. úz. pracoviště-č. oddělení-os. č. zaměstnance  Strana č.: 4 
  Počet stran: 4 

 

Bezdůvodné odepření podpisu zprávy o daňové kontrole kontrolovaným daňovým 
subjektem bez dodatečného důvodu nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako 
důkazního prostředku. Okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají též účinky 
projednání, oznámení zprávy o daňové kontrole a ukončení kontroly (§ 88 odst. 6 daňového 
řádu). 

Tato zpráva je podkladem pro vystavení dodatečného platebního výměru na daň 
z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 01.01.2010 do 31.12.2010 (§ 143 odst. 1  
a 3 daňového řádu). 

Daňový subjekt byl seznámen s výsledkem kontrolního zjištění dne ………. protokolem 
č.j.: ………..  

Zpráva o daňové kontrole č.j.: …….. byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž 
jeden stejnopis je určen daňovému subjektu a jeden správci daně. 

 Zpráva o daňové kontrole byla s daňovým subjektem projednána protokolem  
č.j.: ………. dne ……. 

Podpisem zprávy o daňové kontrole osoba jednající za daňový subjekt stvrzuje převzetí 
jednoho stejnopisu této zprávy. 

 
 
V Praze dne  …………  v  …………… hodin. 
 
 
 
Za daňový subjekt:                                         Za Finanční úřad pro XXX, Územní 
   pracoviště pro XXX: 
………………………………. ………………………………….. 
………………………………. ………………………………….. 
zmocněná zástupkyně referentky kontrolního oddělení 
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Příloha č. 6: Vzor protokolu o projednání zprávy o daňové kontrole 
 
 

Finanční úřad pro XXX 
Územní pracoviště pro XXX 

adresa územního pracoviště 
kontrolní oddělení 

Telefonní ústředna: 123 456 789 E-mail: jmeno.prijmeni@fs.mfcr.cz Fax: 123 456 789 
Č.j.: vygen. č. jednací/rok/č. úz. pracoviště-č. oddělení-os. č. zaměstnance  Strana č.: 1 
Vyřizuje: jméno pracovníka   tel. linka na pracovníka   Počet stran: 5 
 
 

P R O T O K O L 
o projednání zprávy o daňové kontrole podle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), sepsaný podle ustanovení  

§ 60 až § 62 DŘ 
 
Místo jednání (adresa):       ……..……………………………………………… 
Datum a čas zahájení:  ……..……………………………………………… 
 
 
Kontrolovaný daňový subjekt: 
Název daňového subjektu:  …………………………………………………….. 
Sídlo:  …………………………………………………….. 
DIČ: …………………………………………………….. 
 
Osoba oprávněná jednat za daňový subjekt: 
Jméno, příjmení, titul:   …………………………………………………….. 
Funkce:   …………………………………………………….. 
 
Zástupce daňového subjektu: 
Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………….. 
Zastupování na základě:  …………………………………………………….. 
 
Třetí osoba / odborný konzultant: 
Jméno, příjmení, titul:   …………………………………………………… 
Průkaz totožnosti:/Datum narození:   …………………………………………………… 
Adresa:       …………………………………………………... 
Vztah k daňovému subjektu:   …………………………………………………… 
 
Daňovou kontrolu provedla/y úřední osoba/y: 
Jméno, příjmení, titul:    …………………………………………………… 
služební průkaz:     …………………………………………………… 
 
 
Zproštění mlčenlivosti vůči správci daně/jiné osobě:  
(samostatná příloha protokolu) 
 
Podpisy zúčastněných osob: 
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Předmět jednání:   
 Projednání, podepsání a převzetí zprávy o daňové kontrole z příjmů právnických osob 
za zdaňovací období od 01.01.2010 do 31.12.2010, č.j. ………….. 
 
Poučení udělená v souladu s DŘ: 
- osoba zúčastněná na správě daní je povinna na vyzvání úřední osoby prokázat svou 

totožnost (§ 23 odst. 1 DŘ), 
- osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených 

tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou 
daní dozvěděly. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané  
nebo použité při správě jeho daní (§ 9 odst. 1 a § 52 odst. 1 DŘ.,  

- porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost se fyzická osoba dopustí přestupku,  
za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč (§ 246 odst. 1 a 2 DŘ), 

- tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví 
ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy stanovené 
zákonem nebo správcem daně, může správce daně opakovaně uložit pokutu do 50 000 Kč, 
nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá (§ 247 a § 248 DŘ), 

- daňový subjekt může správce daně nebo jinou osobu zúčastněnou na správě daní zprostit 
povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se ho týkají, a údajů, které byly využity  
při dokazování jeho povinností při správě daní, s uvedením rozsahu údajů a účelu 
zproštění (§ 52 odst. 2 DŘ), 

- pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání 
vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení tím, že navzdory předchozímu 
napomenutí ruší pořádek, neuposlechne pokynu úřední osoby, která řízení vede,  
nebo navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě 
zúčastněné na správě daní (§ 247 odst. 1 DŘ), 

- osoba zúčastněná na správě daní má právo podat správci daně stížnost proti nevhodnému 
chování jeho úředních osob nebo proti postupu tohoto správce daně, neposkytuje-li 
daňový zákon jiný prostředek ochrany (§ 261 odst. 1 DŘ), 

- správce daně může pořídit o úkonech, o kterých se podle zákona pořizuje protokol, 
obrazový nebo zvukový záznam, který je přílohou protokolu (§ 60 odst. 2 DŘ), 

- práva a povinnosti daňového subjektu a správce daně při daňové kontrole jsou obsahem 
ustanovením § 86 DŘ, 

- na žádost daňového subjektu stanoví správce daně přiměřenou lhůtu, ve které  
se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho 
doplnění. Nedojde-li na základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, 
nelze již v rámci projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění  
(§ 88 odst. 3 DŘ), 

- zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední osoba. 
Správce daně po podpisu předá stejnopis zprávy o daňové kontrole kontrolovanému 
daňovému subjektu. Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno její projednání, 
zpráva o daňové kontrole se považuje za oznámenou a současně je ukončena daňová 
kontrola (§ 88 odst. 4 DŘ), 

 
Podpisy zúčastněných osob: 
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- odmítne-li se kontrolovaný daňový subjekt seznámit se zprávou o daňové kontrole  

nebo ji projednat anebo se jejímu projednání vyhýbá, doručí mu ji správce daně  
do vlastních rukou; den doručení zprávy o daňové kontrole se pokládá za den jejího 
projednání a ukončení daňové kontroly (§ 88 odst. 5 DŘ), 

- odepření podpisu zprávy o daňové kontrole kontrolovaným daňovým subjektem  
bez dostatečného důvodu nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako 
důkazního prostředku. Okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají též účinky 
projednání, oznámení zprávy o daňové kontrole a ukončení kontroly (§ 88 odst. 6 DŘ), 

- osoby zúčastněné na úkonu mají právo podávat návrhy nebo výhrady směřující 
proti obsahu protokolu (§ 60 odst. 3 DŘ), 

- odepření podpisu a důvody tohoto odepření se v protokolu zaznamenají. Odepření podpisu 
nebo vzdálení se před podpisem protokolu bez dostatečného důvodu nemá vliv  
na použitelnost protokolu jako důkazního prostředku (§ 62 odst. 4 DŘ), 

 
Vyjádření poučených osob: 
„S tímto poučením jsem byl seznámen, poučení rozumím a toto stvrzuji svým podpisem.“ 
 
--------------------------------------     
(podpisy všech poučených osob) 
 
 
Průběh a výsledek jednání:  

S přítomnou zástupkyní daňového subjektu byla projednána zpráva č.j.: …………..  
a byla seznámena s výsledky zjištěnými a uvedenými ve zprávě o provedené daňové kontrole 
daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 01.01.2010 do 31.12.2010.  

Daňový subjekt je poplatníkem, který není zřízen za účelem podnikání dle ust. § 18 
odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDP“). Nadační fond měl v prověřovaném zdaňovacím období jen příjmy, které jsou 
osvobozeny podle § 19 ZDP, protože z ostatních druhů příjmů souvisejících s nadačním 
jměním a příjmy z činností vyplývající z jeho poslání – účelu zřízení nadačního fondu, které 
nejsou předmětem daně z příjmů podle ust. § 18 odst. 4 písm. a) ZDP.  

Výsledek kontroly účetních výkazů, podaného přiznání a dalších důkazních prostředků 
uvedený ve zprávě o daňové kontrole bylo zjištění, že daňový subjekt chybně vykázal ztrátu 
z hlavní činnosti ve výši 622.000,- Kč v podaném daňovém přiznání jako ztrátu daňovou,  
tj. na příslušných řádcích daňového přiznání neupravil výsledek hospodaření (ztrátu) 
v souladu s ustanoveními § 23 odst. 1 a odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů.  
Dle § 18 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků, kteří nejsou založeni  
nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně příjmy z činností vyplývajících  
z jejich poslání, pokud náklady (výdaje) vynaložené v souvislosti s prováděním těchto 
činností jsou vyšší. Podle § 24 odst. 3 zákona o daních z příjmů se u těchto poplatníků jako 
výdaje (náklady) uznávají pouze výdaje, které byly vynaloženy v souvislosti se zdanitelnými 
příjmy. Z tohoto důvodu byl daňový subjekt povinen příjmy z hlavní činnosti i související 
náklady vyjmout ze základu daně. K tomu slouží na daňovém přiznání ř. 40 a ř. 101. 
Výsledkem daňové kontroly tak je, že daňovému subjektu byla na základě daňové kontroly 
zrušena daňová ztráta ve výši 622.000,- Kč a byl mu nově stanoven základ daně  
ve výši 0,- Kč. 
Podpisy zúčastněných osob: 
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Daňová ztráta uplatněná u daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období  
od 01.01.2010 do 31.12.2010 na řádku 200 přiznání evidovaného pod č.j.: …………. ve výši 
– 539.700,- Kč se podle ust. § 23 ZDP a dle bodu 1 zprávy o daňové kontrole snižuje  
na základ daně 0,- Kč.  

 

Vyjádření zástupce daňového subjektu k předmětu jednání : 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 Doklady za kontrolované zdaňovací období, předložené k daňové kontrole pracovníkům 
správce daně byly zástupci daňového subjektu v pořádku vráceny.  
 

Zástupce daňového subjektu prohlašuje, že s ním byla projednána zpráva o provedené 
daňové kontrole daně z příjmů právnický osob č.j.: ………….. a že rozumí jejímu obsahu.  
 
 Tato zpráva je podkladem pro vystavení dodatečných platebních výměrů na daň 
z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 01.01.2010 od 31.12.2010.  
 
 
Stanovisko správce daně k vyjádření zástupce daňového subjektu k výsledkům uvedeným  
ve zprávě o daňové kontrole:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Návrhy, vyjádření nebo výhrady směřující proti obsahu protokolu: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Vyjádření správce daně k uplatněným návrhům nebo výhradám:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Provedené opravy či změny v protokolu: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
V průběhu jednání se vzdálil:/nikdo nevzdálil. 
 
 
Podpisy zúčastněných osob: 
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Protokol byl před podepsáním hlasitě přečten a byly v něm vyznačeny  všechny návrhy, 
výhrady, vyjádření k nim, opravy či změny. 
 
Stejnopis protokolu byl předán daňovému subjektu/zástupci daňového subjektu, s nímž bylo 
ústně jednáno. 
 
Protokol byl schválen, podepsán všemi přítomnými osobami a jednání bylo ukončeno dne 
…………. v …………… hodin. 
 
Počet příloh:         Počet listů příloh:  0  
 
 
 
Podpisy zúčastněných osob: 
Za daňový subjekt:                                         Za Finanční úřad pro XXX, Územní 
   pracoviště pro XXX: 
………………………………. ………………………………….. 
………………………………. ………………………………….. 
zmocněná zástupkyně referentky kontrolního oddělení 
 
 
Třetí osoba:  
(odborný konzultant) 
Důvody odepření podpisu:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Důvody odepření podpisu:   
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Stejnopis protokolu byl předán daňovému subjektu/zástupci daňového subjektu, s nímž bylo 
ústně jednáno. Podpis stvrzující převzetí stejnopisu protokolu: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Stejnopis protokolu byl na vyžádání předán třetí osobě, na jednání zúčastněné. Podpis 
stvrzující převzetí protokolu třetí osobou: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Příloha č. 7: Vzor výzvy k odstranění pochybností 
 

 Finanční úřad pro XXX 
Územní pracoviště pro XXX 

adresa územního pracoviště 
kontrolní oddělení 

Telefonní ústředna: 123 456 789 E-mail: jmeno.prijmeni@fs.mfcr.cz Fax: 123 456 789 
Č.j.: vygen. č. jednací/rok/č. úz. pracoviště-č. oddělení-os. č. zaměstnance  Strana č.: 1 
Vyřizuje: jméno pracovníka   tel. linka na pracovníka   Počet stran: 2 
 
 
Daňový subjekt:   
Název právnické osoby  
Sídlo:   
DIČ:  
 
 
 VÝZVA 

k odstranění pochybností 
 

Shora uvedenému správci daně po přezkoumání dodatečného přiznání k dani z příjmů  
za zdaňovací období rok 2010, Vámi podaného dne ..……., které je evidováno  
pod č.j.: …………vznikly pochybnosti o správnosti, pravdivosti, průkaznosti a úplnosti údajů 
vykázaných v dodatečném daňovém přiznání neboť: 

došlo k výrazným změnám oproti řádnému daňovému přiznání, zejména na ř. 10. 

Podle ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád“), Vás  

 

v y z ý v á, 

 

k odstranění pochybností uvedených v této výzvě.  

Daňový subjekt tedy má možnost se k těmto pochybnostem vyjádřit, neúplné údaje 
doplnit, nejasnosti vysvětlit, nepravdivé údaje opravit nebo pravdivost tvrzených údajů 
prokázat, dále předložit veškeré další důkazní prostředky, které má k dispozici tak, aby došlo 
k odstranění těchto pochybností.  

Lhůta pro odstranění uvedených pochybností se stanoví v délce 15 dnů ode dne doručení 
této výzvy.  

 
Odůvodnění: 
 Podáním daňového přiznání je zahájeno vyměřovací řízení. Správce daně dbá,  
aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji 
a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů.  
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Vzniknou-li správci daně pochybnosti o správnosti, pravdivosti, průkaznosti  
nebo úplnosti podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání a dokladů 
daňovým subjektem předložených nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, sdělí správce 
daně tyto pochybnosti daňovému subjektu a vyzve jej, aby se k nim vyjádřil, zejména  
aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil a nepravdivé údaje opravil nebo pravdivost 
údajů řádně prokázal.  

 Vzhledem k tomu, že správci daně vznikly ty pochybnosti o údajích v daňovém 
přiznání, které specifikoval v úvodu této výzvy, vyzval Vás, abyste se k nim vyjádřili tak,  
jak je uvedeno ve výroku této výzvy.  

 

Poučení: 
Neodstraníte-li ve výzvě sdělené pochybnosti nebo nedodržíte-li výzvou stanovenou 

lhůtu, tedy neposkytnete-li potřebnou součinnost k odstranění pochybností, může správce 
daně stanovit daň podle pomůcek (§ 90 odst. 4 daňového řádu).  

Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat (ustanovení § 109 odst. 2 daňového 
řádu). 

 
 
 

jméno pracovníka 
funkce pracovníka  
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Příloha č. 8: Vzor protokolu o ústním jednání při správě daní 
 
 

Finanční úřad pro XXX 
Územní pracoviště pro XXX 

adresa územního pracoviště 
kontrolní oddělení 

Telefonní ústředna: 123 456 789           E-mail: jmeno.prijmeni@fs.mfcr.cz Fax: 123 456 789 
Č.j.: vygen. č. jednací/rok/č. úz. pracoviště-č. oddělení-os. č. zaměstnance  Strana č.: 1 
Vyřizuje: jméno pracovníka   tel. linka na pracovníka   Počet stran: 4 
 

Protokol o ústním jednání při správě daní  

sepsaný podle ustanovení § 60 až § 62 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) 

 
Místo jednání (adresa):       ……..……………………………………………… 
Datum a čas zahájení:  ……..……………………………………………… 
 
 
Kontrolovaný daňový subjekt: 
Název daňového subjektu:  …………………………………………………….. 
Sídlo:  …………………………………………………….. 
DIČ: …………………………………………………….. 
 
Osoba oprávněná jednat za daňový subjekt: 
Jméno, příjmení, titul:   …………………………………………………….. 
Funkce:   …………………………………………………….. 
 
Zástupce daňového subjektu: 
Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………….. 
Zastupování na základě:  …………………………………………………….. 
 
Třetí osoba / odborný konzultant: 
Jméno, příjmení, titul:   …………………………………………………… 
Průkaz totožnosti:/Datum narození:   …………………………………………………… 
Adresa:       …………………………………………………... 
Vztah k daňovému subjektu:   …………………………………………………… 
 
Daňovou kontrolu provedla/y úřední osoba/y: 
Jméno, příjmení, titul:    …………………………………………………… 
služební průkaz:     …………………………………………………… 
 
 
Zproštění mlčenlivosti vůči správci daně/jiné osobě:  
(samostatná příloha protokolu) 
 
Podpisy zúčastněných osob: 
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Předmět jednání:   
 Ústní jednání ve věci postupu odstranění pochybností o správnosti, průkaznosti  
nebo úplnosti podaného daňového přiznání k dani z příjmů právnický osob za zdaňovací 
období od 01.01.2010 od 31.12.2010, zahájeného výzvou č.j.: ………… 
 
 
Poučení udělená v souladu s DŘ: 
- osoba zúčastněná na správě daní je povinna na vyzvání úřední osoby prokázat svou 

totožnost (§ 23 odst. 1 daňového řádu), 
- osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených 

tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou 
daní dozvěděly. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané  
nebo použité při správě jeho daní (§ 9 odst. 1 a § 52 odst. 1 daňového řádu),  

- porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost se fyzická osoba dopustí přestupku,  
za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč (§ 246 odst. 1 a 2 daňového řádu), 

- tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví 
ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy stanovené 
zákonem nebo správcem daně, může správce daně opakovaně uložit pokutu do 50 000 Kč, 
nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá (§ 247 a § 248 
daňového řádu), 

- daňový subjekt může správce daně nebo jinou osobu zúčastněnou na správě daní zprostit 
povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se ho týkají, a údajů, které byly využity při 
dokazování jeho povinností při správě daní, s uvedením rozsahu údajů a účelu zproštění  
(§ 52 odst. 2 daňového řádu), 

- pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání 
vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení tím, že navzdory předchozímu 
napomenutí ruší pořádek, neuposlechne pokynu úřední osoby, která řízení vede,  
nebo navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě 
zúčastněné na správě daní (§ 247 odst. 1 daňového řádu), 

- osoba zúčastněná na správě daní má právo podat správci daně stížnost proti nevhodnému 
chování jeho úředních osob nebo proti postupu tohoto správce daně, neposkytuje-li 
daňový zákon jiný prostředek ochrany (§ 261 odst. 1 daňového řádu), 

- správce daně může pořídit o úkonech, o kterých se podle zákona pořizuje protokol, 
obrazový nebo zvukový záznam, který je přílohou protokolu (§ 60 odst. 2 DŘ), 

- osoby zúčastněné na úkonu mají právo podávat návrhy nebo výhrady směřující 
proti obsahu protokolu (§ 60 odst. 3 DŘ), 

- odepření podpisu a důvody tohoto odepření se v protokolu zaznamenají. Odepření podpisu 
nebo vzdálení se před podpisem protokolu bez dostatečného důvodu nemá vliv  
na použitelnost protokolu jako důkazního prostředku (§ 62 odst. 4 DŘ), 

 
Vyjádření poučených osob: 
„S tímto poučením jsem byl seznámen, poučení rozumím a toto stvrzuji svým podpisem.“ 
 
--------------------------------------     
(podpisy všech poučených osob) 
 
Podpisy zúčastněných osob: 
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Průběh a výsledek jednání:  

Dnešního dne se dostavila k ústnímu jednání osoba oprávněná jednat za daňový subjekt. 
S paní XXX byl projednán následující výsledek postupu k odstranění pochybností  
dle předmětu jednání.  

v průběhu postupu k odstranění pochybností byly daňovým subjektem předloženy 
účetní doklady a písemnosti na základě kterých bylo zjištěno, že ve zdaňovacím období  
od 01.01.2010 do 31.12.2010 daňový subjekt prováděl jak hlavní činnost v souladu  
se stanovami sdružení, tak hospodářskou činnost. Dále bylo na základě předložených dokladů 
zjištěno, že:  

na ř. 10 daňového přiznání byla daňovým subjektem vykázána ztráta ve výši  
– 61.458,- Kč. Podle předloženého účetního deníku za období rok 2010 byla zjištěná účetní 
ztráta ve výši 57.458,- Kč, na základě účetních výnosů ve výši 182.182,- Kč a účetních 
nákladů ve výši 239.640,- Kč.  

Vzhledem k ustanovení, že se v řádku 10 daňového přiznání uvádí účetní výsledek 
hospodaření, který je účetními předpisy definován jako rozdíl zaúčtovaných nákladů a výnosů 
měla být na tomto řádku uvedena ztráta ve výši – 57.458,- Kč.  

 
Průběh a výsledek jednání:  
Na základě výsledku postupu k odstranění pochybností se daňová ztráta ve výši 58.795,- Kč 
uvedená na ř. 200 podaného daňového přiznání mění a jednotlivé řádky budou nově vyplněny 
takto: 
ř. 10 – Výsledek hospodaření ke dni 31.12.2010  - 57.458,- Kč 
ř. 62 – Náklady, které nejsou náklady na hospod. činnost 173.920,- Kč 
ř. 70 – Mezisoučet       173.920,- Kč 
ř. 101 – Příjmy, které nejsou předmětem daně     89.662,- Kč 
ř. 170 – Mezisoučet        89.662,- Kč 
ř. 200 – Základ daně před úpravou      26.800,- Kč 
ř. 270 – Základ daně zaokrouhlený      26.000,- Kč 
ř. 280 – Sazba daně        21 % 
ř. 290 Daň           5.460,- Kč 
 
Výše uvedený výsledek postupu k odstranění pochybností bude předán k vyměření a následně 
bude daňovému subjektu zaslán platební výměr.  
 
Všechny písemnosti předložené při tomto ústním jednání byly v pořádku vráceny. Úřední 
osoba/y převzala/y kopie následujících písemností:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Návrhy, vyjádření nebo výhrady směřující proti obsahu protokolu: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Podpisy zúčastněných osob: 
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Vyjádření správce daně k uplatněným návrhům nebo výhradám:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Provedené opravy či změny v protokolu: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
V průběhu jednání se vzdálil:/nikdo nevzdálil. 
 
Protokol byl před podepsáním hlasitě přečten a byly v něm vyznačeny  všechny návrhy, 
výhrady, vyjádření k nim, opravy či změny. 
 
Stejnopis protokolu byl předán daňovému subjektu/zástupci daňového subjektu, s nímž bylo 
ústně jednáno. 
 
Protokol byl schválen, podepsán všemi přítomnými osobami a jednání bylo ukončeno dne 
…………. v …………… hodin. 
 
Počet příloh:         Počet listů příloh:  0  
 
Podpisy zúčastněných osob: 
Za daňový subjekt:                                         Za Finanční úřad pro XXX, Územní 
   pracoviště pro XXX: 
………………………………. ………………………………….. 
………………………………. ………………………………….. 
zmocněná zástupkyně referentky kontrolního oddělení 
 
 
Třetí osoba:  
(odborný konzultant) 
Důvody odepření podpisu:  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Důvody odepření podpisu:   
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Stejnopis protokolu byl předán daňovému subjektu/zástupci daňového subjektu, s nímž bylo 
ústně jednáno. Podpis stvrzující převzetí stejnopisu protokolu: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Stejnopis protokolu byl na vyžádání předán třetí osobě, na jednání zúčastněné. Podpis 
stvrzující převzetí protokolu třetí osobou: 
…………………………………………………………………………………………………...



1  

Příloha č. 9: Vzor daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 
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 Příloha č. 10: Vzor daňového přiznání k dani z přidané hodnoty 
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