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1 Úvod 

 

Znalost daňového práva je pro daňový subjekt více než žádoucí. Jako takový má řadu 

práv a povinností. Jednou z těchto povinností je odvádění daní státu. Nicméně povinnost 

vyměřit si daň je také na tomto subjektu, a proto má stát právo si ověřit, zda dotyčný opravdu 

plní svou daňovou povinnost a zda ji plní ve správné výši. K tomuto ověření slouží daňová 

kontrola, která je předmětem této práce. Daňová kontrola je tedy prostředek pro ochranu 

zájmu státu, avšak je třeba zmínit i fakt, že zasahuje citelně i do subjektivních práv daňového 

subjektu. Právě proto, že se jedná o proces založený na nerovnosti účastníků, kdy daňový 

subjekt je strana slabší, je třeba, aby pravidla pro daňovou kontrolu byla jasně stanovena.  

Do konce roku 2010 byla daňová kontrola upravena v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků. Tato úprava se vyznačovala množstvím nedostatků, které musely být řešeny 

pomocí soudních rozhodnutí, a postupně se výklad zákona stával čím dál obtížnější. Proto i 

přes různé doplňky a změny byl tento zákon k 31. 12. 2010 zrušen a nahrazen novou právní 

úpravou, tedy zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tento zákon vešel v platnost 1. 1. 2011 a 

přinesl významné změny do oblasti správy daní a poplatků. Za pozitiva, která nová právní 

úprava bezesporu přináší, lze považovat např. přesnější a jednoznačnější vymezení postupů 

správců daně, lépe definovaný cíl daňového řízení, zavedení vedle stávající terminologie i 

terminologii novou, atd. 

Cílem práce je zjistit, k čemu tato změna vedla a jaký má přínos ve správě daní a 

poplatků. Zároveň bude i zhodnoceno, zda nová právní úprava splnila cíle, které byly 

vytyčeny zákonodárci. Mimo budou zjištěny problematické momenty v úpravě daňového řádu 

a způsoby jejich možného řešení v budoucí právní úpravě. 

Práci lze rozdělit do pěti částí. V první části práce je přiblížena daňová kontrola jako 

taková. To znamená přiblížení si daňového řádu, v rámci kterého definujeme daňové řízení a 

daňovou kontrolu a identifikujeme i vztah mezi nimi. Zároveň se podíváme na rozdíl mezi 

kontrolou, dohledem a dozorem. Objasníme dále zásady, dle kterých daňová kontrola probíhá. 

Není opomenuto ani na osoby zúčastněné na daňové kontrole a jejich práva a povinnosti.  

Druhá část je věnovaná už jednotlivým fázím daňové kontroly. V rámci fáze zahajování 

se seznámíme s procesem před zahájením daňové kontroly, s okamžikem zahájení daňové 

kontroly a rozebereme si i velmi podstatnou institut, a tím je prekluzivní lhůta. V rámci 

průběhu daňové kontroly si vymezíme několik fází, z nichž se důkladněji podíváme na fází 

dokazování, v rámci které vymezíme důkazní prostředky a důkazy, způsoby stanovení daně a 
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dále např. nahlížení do spisu, které je podstatné pro daňový subjekt z hlediska kontroly 

činnosti správce daně. Poslední fázi je ukončení a s ním související sepsání zprávy o daňové 

kontroly, vydání rozhodnutí, ale také možnosti obrany proti rozhodnutí, tzv. opravné 

prostředky. Uvedeme si i sankce vztahující se k doměření daně a možnost jejich prominutí. 

Obsahem třetí části je problematika opakované daňové kontroly. Vymezíme si podmínky, 

za kterých lze daňovou kontrolu opakovat, a určíme, kdy je opakovaná kontrola nezákonná. 

Ve čtvrté části se podíváme na problematické momenty daňové kontroly, ke kterým i přes 

vytvoření nové právní úpravy došlo a nastíníme návrhy řešení, které by mohly pomoct tyto 

problémy vyřešit do budoucna. Při návrhů řešení se inspirujeme zahraničními právními 

předpisy, zejména slovenskými a německými. 

V práci je použita metoda komparace a analýzy. Komparace je použita pro stanovení 

rozdílu předchozí a nové právní úpravy správy daní, resp. daňové kontroly. Metodou analýzy 

jsou zjištěny problematické momenty v nové právní úpravě. 

Diplomová práce je zpracována k právnímu stavu platnému k 1. 1. 2015. 
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2 Charakteristika daňové kontroly jakožto součásti správy daní 

 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, v novém daňovém řádu se uskutečnilo množství změn, 

kterých bylo třeba pro správný běh správy daní a poplatků. Proto se na tento daňový řád 

podíváme trochu blíže. Následně pak definujeme daňové řízení, v jehož rámci vymezíme 

daňovou kontrolu, a samozřejmě osvětlíme rozdíl mezi kontrolou, dohledem a dozorem. 

Nicméně je třeba uvést i zásady, dle kterých daňové řízení a daňová kontrola probíhá. Tyto 

zásady jsou důležité nejen pro výklad ustanovení zákona, ale také upravují postup správce 

daně, a proto jim je věnována náležitá pozornost. V neposlední řadě je také nutné 

identifikovat účastníky daňové kontroly a v návaznosti na to i jejich práva a povinnosti, které 

nejen v rámci daňové kontroly mají.  

 

2.1 Daňový řád 

 

Daňový řád upravuje daňové právo procesní a bylo by dobré již na začátku říct, co 

zákonodárce vedlo k vytvoření nové právní úpravy pro správu daní a poplatků.  

Je jasné, že právní úprava daňového procesu by měla zabezpečit efektivní výběr daní
1
, a 

zároveň by měla chránit práva daňových subjektů. Dle důvodové zprávy k zákonu č. 

280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“) je jasné, že zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků (dále jen „ZSDP“) tyto cíle nenaplňoval. Tzn., že nedocházelo ke zvyšování podílu 

skutečně vybraných daní a nesnižovala se administrativní náročnost, která se projevuje jak 

snižováním výdajů ze státního rozpočtu, tak i snížením zátěže pro daňové subjekty. Důvody 

pro vytvoření nové právní úpravy byly např. nejednotnost terminologie a neprovázanost 

daňových zákonů, což mělo za následek existenci duplicitních ustanovení, díky kterým se 

zvětšovala nečitelnost daňových zákonů. Proto museli úřednicí z řad správců daně, ale i 

daňové subjekty znát příslušnou metodiku a rozsáhlou judikaturu k tomuto zákonu, a to 

zejména judikaturu Nejvyššího správního soudu. Jako další důvod lze zmínit nejednoznačná 

ustanovení, která dovolovala více výkladů ustanovení. V případě ZSDP došlo pomocí 

soudních rozhodnutí sice ke konkretizaci obecných pravidel stanovených zákonem, ale také 

ke změně výkladu mnoha ustanovení a dokonce k uplatňování nových principů a to v míře, 

                                                             
1
 Daň je dle ustanovené § 2 odst. 3 a 4 DŘ peněžní plnění, které je příjmem veřejného rozpočtu a je zákonem 

označené jako daň, clo nebo poplatek, ale rovněž daňový odpočet, daňová ztráta, jiný způsob zdanění a 

příslušenství daně. Za příslušenství daně se pak dle ustanovení § 2 odst. 5 DŘ považují úroky, penále, pokuty a 

náklady řízení, které jsou ukládány nebo vznikají podle daňového zákona.  
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kdy bez znalosti rozhodovací praxe soudů nebylo možné jednotlivá ustanovení zákona 

vykládat a aplikovat. Bez těchto pramenů byla aplikace zákona velmi obtížná a docházelo 

k nadměrnému zatížení daňových subjektů i správce daně.
2
 

V návaznosti na problémy se starou úpravou, tedy ZSDP, byly stanoveny obecné cíle, a 

to zejména vytvoření transparentnější a jednoznačné úpravy dosavadního postupu při správě 

daní, která sníží administrativní zátěž, a zároveň posílí využívání elektronické podpory správy 

daní a komunikaci s daňovými subjekty. Taková právní úprava totiž vede k zajištění právní 

jistoty daňových subjektů i správců daně. Pro efektivní změnu v úpravě bylo třeba 

novelizovat cca 120 zákonů.
3
  

Nová právní úprava, tedy DŘ, přišla v platnost 1. 1. 2011 a dle očekávání přinesla 

znatelné změny. Pro dosažení zvýšení právní jistoty daňových subjektů je přesněji a 

jednoznačněji vymezen postup správce daně.  Došlo i k  navázání na judikatury Nejvyššího 

správního soudu a Ústavního soudu České republiky. U daňového řízení byl lépe definován 

cíl v ustanovení §1 odst. 2 DŘ „správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a 

stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady“. Toto ustanovení obsahuje jako cíl správy daní i 

úhradu daně, na rozdíl od ZSDP, kde šlo pouze o zamezení případného krácení daně. Dalším 

krokem vpřed je nová terminologie např.: 

 „řádné daňové tvrzení“, které v sobě zahrnuje pojmy daňové přiznání, hlášení nebo 

vyúčtování, 

 „mimořádné daňové tvrzení“, které zahrnuje pojmy dodatečné daňové přiznání, 

následné hlášení, nebo dodatečné vyúčtování, 

 „nalézací řízení“, které je zakotveno v ustanovení § 134 odst. 3 písm. a) DŘ a je zde 

uvedeno, že součástí nalézacího řízení je řízení vyměřovací, doměřovací a řízení o 

řádném opravném prostředku, 

 „úřední osoby“ byly v ZSDP definovány jako „pracovníci správce daně“, tedy jedná se 

o osoby, pomocí kterých správce daně vykonává svou pravomoc, a jedná se buď o 

zaměstnance, nebo osobu oprávněnou k takovému výkonu na základě zákona.
4
 

Mimo tuto novou terminologii se objevily i změny v problematice prekluzivní lhůty 

pro vyměření daně. DŘ stanovil přesně počátek běh prekluzivní lhůty. Tato lhůta nově běží 

ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se daň 

                                                             
2
 Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád. In: Praha, 2008. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=52503, s. 1-10.  
3
 Důvodová zpráva, pozn. 2, s. 6. 

4 ŠRETR, Vladimír. Daňová kontrola z pohledu daňového řádu. Praha: Linde, 2011. 151 s. ISBN 978-807-2018-

567, s. 11-13. 
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stala splatnou.  Délka lhůty pro stanovení daně je stále tříletá. Zároveň zde ale není povinnost 

podat daňové tvrzení. Dále je třeba zmínit, že správce daně musí každé své rozhodnutí 

kvalifikovaně zdůvodnit.
5
 

Od doby kdy přišel DŘ v platnost už byl několikrát novelizován. Poslední novela DŘ 

je uskutečněna zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve které dochází ke změně 

daňového řádu s účinností od 1. 1. 2015.
6
  

Při srovnání obou právních úprav je zřejmé, že změna přispěla k přehlednější orientaci 

v zákoně, a zároveň došlo k lepšímu vymezení celé správy daní, což dokazuje i fakt, že ZSDP 

upravoval správu daní ve 108 paragrafech, kdežto nový DŘ upravuje tuto problematiku 

ve 266 paragrafech.  

 

2.2 Daňová kontrola a její místo ve správě daní 

 

Již jsme se seznámili se zákonem upravujícím správu daní, ale dále je třeba definovat 

daňovou kontrolu. Předtím než se pustíme do její definice, měli bychom daňovou kontrolu 

vymezit vůči daňovému řízení. Proto si první definujeme daňové řízení.  

 

2.2.1 Daňové řízení 

 

Daňové řízení je vymezeno § 134 DŘ. Toto řízení, je řízení o daních a jeho cílem je dle 

ustanovení § 134 odst. 1 správné zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Je na 

místě podotknout, že v rámci správy daní, je toto řízení nejčastější, protože zajišťuje naplnění 

cíle. Jak nám říká ustanovení § 134 odst. 2 DŘ daňové řízení se vede vždy o jedné dani za 

jedno zdaňovací období, a v případě, že daň zdaňovací období nemá, se vede řízení o daní 

vztahující se k jednotlivé skutečnosti.
7
  

Dle ustanovení § 91 DŘ se daňové řízení zahajuje dnem, kdy příslušnému správci daně 

došlo první podání daňového tvrzení nebo dnem, kdy byl správcem daně vůči této učiněn 

první úkon ve věci. Pokud daňový subjekt nesplní svou povinnost učinit podání zahajující 

řízení, zahájí správce daně toto řízení z moci úřední, jakmile zjistí skutečnosti zakládající tuto 

                                                             
5 ŠRETR, pozn. 4, s. 13. 
6 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád: s komentářem. 2. aktual. vyd.. Olomouc: Anag, 

2013. ISBN 978-80-7263-769-0, s. 10-17 
7 KOBÍK, pozn. 6, s. 694 – 695. 
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povinnost. Koncem tohoto řízení je splnění nebo jiný zánik daňové povinnosti a uplynutí času 

pro stanovení daně dle ustanovení § 148 DŘ. 

Za platnosti ZSDP panovaly dva názory na daňové řízení. Jedním názorem bylo daňové 

řízení v užším pojetí, kdy se jedná o jednotlivá dílčí řízení a nikoliv o řízení jediné. Druhým 

názorem pak bylo daňové řízení v širším pojetí, což znamenalo, že se jedná o jediné řízení, 

v rámci, kterého probíhají jednotlivé etapy a úseky řízení.
8
 Vzhledem k úpravě daňového 

řízení v novém DŘ
9
, kde je uvedeno, že se skládá podle okolností z dílčích řízení, ve kterých 

jsou vydávána jednotlivá rozhodnutí, a těmito dílčími řízeními jsou řízení nalézací, řízení při 

placení daní a řízení o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti jednotlivým 

rozhodnutím vydaným v rámci daňového řízení, se přikláním k prvnímu názoru, že se jedná o 

jednotlivá dílčí řízení.  

 

2.2.2 Daňová kontrola 

 

Nyní když jsme si vymezili daňové řízení, můžeme si říct, kde má místo daňová 

kontrola ve správě daní. 

Na otázku, co je předmětem daňové kontroly, nám dává odpověď ustanovení § 85 DŘ. 

Tímto předmětem jsou „daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti 

rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení“. 

Z tohoto lze vyvodit cíl daňové kontroly, kterým je ověření, zda daňový subjekt stanovil 

daňový základ a daň v souladu s hmotně právním zákonným předpisem pro příslušnou daň. 

Jedná se např. o soulad se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
10

  

Dříve se odborná veřejnost přela o to, zda je daňová kontrola řízením svému druhu, 

nebo úkonem. DŘ však tyto spory odstraňuje a lze z něj vyvodit, že daňovou kontrolu lze 

vnímat jako ucelený soubor dílčích úkonů správce daně tvořících samostatný celek, která se 

realizuje v rámci konkrétního daňového řízení.
11

 Daňová kontrola pak slouží jako 

komunikační prostor pro dokazování v tomto řízení. Není tedy daňovým řízením, ale pouhým 

postupem při správě daní, který napomáhá dosáhnout cíle správy daní, což je správné zjištění 

                                                             
8 DRÁB, Ondřej, Ondřej TRUBAČ a Tomáš ZATLOUKAL. Obrana před daňovou kontrolou. Praha: ASPI, 

2006. ISBN 80-735-7223-0, s. 28. 
9 § 134 odst. 3 DŘ 
10 ŠRETR, pozn. 4, s. 20. 
11 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přeprac. vyd.  Praha: C.H. Beck, 2011. 

ISBN 978-80-7400-366-0, s. 1. 
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a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.
12

 Tuto skutečnost potvrzuje i usnesení 

Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) čj. 2 Afs 144/2004: „ … pojem daňové kontroly 

ve smyslu § 16 daňového řádu nelze ztotožňovat s pojmem daňového řízení. Daňová kontrola 

však není ani samostatným řízením, nýbrž – podle svého systematického zařazení v daňovém 

řádu – je dílčím procesním postupem odehrávajícím se v rámci daňového řízení. Účelem 

daňové kontroly je v souladu s § 16 odst. 1 daňového řádu zjistit nebo prověřit základ daně 

nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně. Daňová kontrola je zpravidla 

zahájena sepsáním protokolu o zahájení daňové kontroly. Ukončena je sepsáním a 

podepsáním zprávy o daňové kontrole, tedy souboru relevantních poznatků z daňové kontroly 

vyplynuvších.“ Daňovou kontrolu lze uskutečnit společně pro více daňových řízení, které se 

vedou s daným daňovým subjektem
13

 a zároveň správce daně může v průběhu kontroly její 

rozsah rozšířit nebo zúžit
14

. V praxi však bude docházet spíše k rozšíření rozsahu daňové 

kontroly než zúžení. Dle ustanovení § 85 odst. 2 DŘ je daňová kontrola uskutečňována u 

daňového subjektu nebo na místě, které je pro provedení kontroly nejvhodnější. 

Provedení daňové kontroly správcem daně by mělo být profesionálním postupem, a to 

až po podání daňového tvrzení či dodatečného daňového tvrzení, protože tehdy je možné 

zjistit a stanovit daň co nejspolehlivěji. Daňové povinnosti, které nebyly ke dni zahájení 

daňové kontroly daňovým subjektem řádně přiznány, nebo nebyly vyměřeny, nemohou být 

podrobeny daňové kontrole.
15

 Zmíněné tvrzení se odvíjí od rozhodnutí NSS
16

: „Obvykle 

daňová kontrola probíhá v řízení vyměřovacím, neboť její použití je právě v této fázi zpravidla 

nejúčelnější. Již z povahy a účelu daňové kontroly vyplývá, že se provádí vždy až po skončení 

zdaňovacího období a rovněž až po uplynutí lhůty k podání daňového přiznání; tím je mimo 

jiné určena jedna fáze daňového řízení, a to řízení přípravné, v němž daňová kontrola nemůže 

začít. Daňová kontrola je tak jedním z nástrojů, které správce daně v rámci správy daně ve 

smyslu § 1 odst. 2 daň. ř. má k dispozici pro naplnění cíle daňového řízení. Tohoto cíle však 

nelze dosahovat, aniž by byly brány na zřetel zásady daňového řízení vymezené v § 2 daň. ř., 

interpretované ústavně konformním způsobem, tedy zejména s přihlédnutím k celistvosti a 

vzájemné provázanosti těchto zásad, které neumožňují a priori upřednostňovat některou z 

nich na úkor ostatních, a v souladu s principy spravedlivého procesu a materiálního právního 

                                                             
12 KOBÍK, pozn. 6, s. 377. 
13 § 85 odst.  4 DŘ 
14 § 85 ods. 3 DŘ 
15 ŠRETR, pozn. 4, s. 20-21. 
16 Rozhodnutí NSS čj. 2 Afs 31/2005. 
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státu.“ Jak z rozhodnutí soudu vyplývá, správce daně musí při naplnění cíle daňového řízení, 

respektovat a dodržovat zásady daňového řízení během provádění daňové kontroly.  

Jistý rozpor lze pozorovat v rozhodnutí Ústavního soudu České republiky (dále jen 

„ÚS“) a NSS, a to v problematice zahájení daňové kontroly. Kdy ÚS stanovil, že správce 

daně musí mít k zahájení daňové kontroly konkrétní důvody, a ty musí být jednoznačně 

formulovány, sděleny daňovému subjektu a uvedeny v protokolu o zahájení daňové kontroly. 

Naproti tomu NSS v této věci rozhodl, že výše zmíněný požadavek nemá opodstatnění a je 

v rozporu s pojmovým chápáním kontroly ve správním právu jako takové. Jak si lze 

všimnout, ani nový DŘ stanovisko ÚS neakceptoval, protože zde není tato podmínka 

uvedena. Dokud nebude tato odlišnost v rozhodnutích odstraněna a názory sjednoceny, budou 

správci daně vycházet z rozhodnutí NSS. To však není pro daňové subjekty zcela příznivé.
17

 

Daňová kontrola plní následující 4 základní funkce: 

 preventivní – hrozba daňové kontroly odrazuje daňové subjekty od společensky 

nežádoucího chování jako je např. zatajování příjmů, fingování nákladů atd., 

 eliminační – má roli „síta“, které by nemělo propustit nedostatky jako nesprávné 

posouzení nákladových položek či nesprávně uplatněnou sazbu daně a na základě 

kontrolních zjištění dojde do budoucna k nápravě těchto nesprávných postupů, 

 inspekční – správce daně obětivě zjišťuje a vyhodnocuje přiznané daně daňovým 

subjektem s ohledem na požadavky správného zjištění a stanovení daňové povinnosti, 

 ochranná – zajišťuje získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů, které 

jsou následně využity pro financování veřejných statků a veřejných potřeb.
18

 

U daňové kontroly lze dále určit i rozsah, a to rozsah v rovině osobní, věcné a časové. 

Osobní rozsah vyjadřuje, kdo může být podroben daňové kontrole, což z předmětu daňové 

kontroly lze odvodit. Jedná se jak o poplatníka, tak i plátce daně, jinak řečeno, jakákoliv 

osoba s daňovou povinností. Věcný rozsah znamená, že daňovou kontrolou se mohou prověřit 

všechny druhy daní, a to bez ohledu na způsob stanovení jejich výběru ze strany státu. Zde je 

dobré upozornit, že daňová kontrola je omezena pouze na daně, a nejedná se o kontrolu 

správnosti účetnictví. Co se týče časového rozsahu, daňová kontrola je omezena prekluzivní 

lhůtou doměření a vyměření daně.
19

  

Ze zprávy o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2013 lze vyčíst, že 

počet daňových kontrol je nižší než v předchozích letech a pokračuje se v trendu snižování 

                                                             
17 ŠRETR, pozn. 4, s. 16-19. 
18 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 1-2. 
19 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 2-3. 
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počtu kontrol. Oproti roku 2012 jich bylo méně o 20,84 % a vyměřená částka byla o 1 745 

mil. Kč vyšší, což potvrzuje vyšší efektivitu daňových kontrol. Nejvyšší nárůst vykazuje 

doměření na dani z přidané hodnoty.
20

 

 

2.2.3 Rozdíl mezi kontrolou, dozorem a dohledem 

 

Ve správním právu se můžeme setkat s pojmy kontrola, dozor a dohled. Ač se tyto 

pojmy zdají být téměř synonymy, není tomu tak ve veřejné správě. Zde totiž tyto pojmy 

vyjadřují činnosti, mezi nimiž existují jisté rozdíly. 

Daňovou kontrolu jsme si definovali v kapitole 2.2.2, ale pojďme se podívat na pojem 

kontrola v obecné rovině, kdy je kontrola definovaná jako „činnost, při které je určitým 

postupem podle předem stanovených hledisek zjišťován určitý skutečný stav a následně 

porovnáván a hodnocen se stavem žádoucím. Cílem takové činnosti je zjištění nedostatků za 

účelem jejich nápravy. Na kontrolu by měla navazovat realizace opatření směřující k nápravě 

zjištěných nedostatků, v rámci některých druhů kontrolní činnosti lze provedení příslušných 

opatření nařídit, popř. uložit sankce za neprovedení příslušných opatření“
 21

. Z tohoto 

obecného významu, pak vychází specifické formy kontroly. Např. kontrola ve veřejné správě 

nejen, že sleduje zákonnosti, ale také účelnost a hospodárnost ve veřejné správě. Mimo to se 

kontrola vyznačuje vztahem nadřízenosti a podřízenosti.
 22

 

V souvislosti s kontrolou je spojen pojem dozor. V podstatě se jedná také o formu 

kontroly. Svými kontrolními funkcemi se zaměřuje na účelnost, hospodárnost i zákonnost 

v činnosti subjektů, zde však vztah nadřízenosti a podřízenosti není. Jako hlavní rozdíl mezi 

kontrolou a dozorem můžeme označit fakt, že kontrola nemusí zahrnovat vlastní nápravu 

zjištěného závadného stavu, ale dozor tuto nápravu zahrnuje vždy.
23

  

Co se pak týče dohledu, ten je identifikován jako „kontrolní činnost, při níž orgán 

dohledu plní speciální kontrolní úkoly odborného charakteru především na úseku bank, 

spořitelen, družstevních záložen, pojišťoven, institucí elektronických peněz a obchodu s 

cennými papíry v rozsahu vymezeném zvláštním zákonem“. Při zjištění nedostatků a kontrole 

                                                             
20 MINISTERSTVO FINANCÍ. Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ĆR. Praha, 2014. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-statistika 
21 Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě [online]. [cit. 2015-01-24]. Dostupné z: 

http://svs.institutpraha.cz/ 
22 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-807-2392-

070, s. 327. 
23 PRŮCHA, pozn. 22, s. 324. 

http://svs.institutpraha.cz/
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jejich plnění lze uložit opatření k nápravě na základě zvláštního zákona.
24

 Rozdíl mezi 

dohledem a dozorem je ten, že dohled je vykonáván subjektem odlišným od státu, tzn. 

veřejnoprávní nebo soukromoprávní korporací, nebo samosprávnou institucí.
25

 

 

2.3 Základní zásady daňového řízení 

  

Tyto zásady jsou pravidla, která jsou jednak společná pro celou oblast správy daní a 

vyplývají z ústavního pořádku, a jednak jsou to zásady činnosti správních orgánů. Zásady pro 

správu daní nalezneme v § 5 – § 9 DŘ. Ty obsahují obecné právní principy, které vycházejí 

z ústavního pořádku, zejména z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, a z právní 

teorie, a dále obsahují i zásady, které jsou pro správu daní typické. Zásady činnosti správních 

orgánů se uplatňují při činnosti správce daně a jsou upravené v § 2 - § 8 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád (dále jen „SŘ“).
26

 Ty se použijí i v takových případech, kdy zvláštní zákon 

stanoví, že se nepoužije správní řád, ale úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje
27

. 

Prostřednictvím principů ústavněprávních se do daňového řízení promítají principy 

spravedlivého procesu a materiálního právního státu.
28

 Lze konstatovat, že některé zásady 

mají přednost před jinými a některé zásady zavazují obě strany (tedy správce daně i daňový 

subjekt).
29

  

Ačkoliv Kobík
30

 ve své knize, která se věnuje daňové kontrole upravené ZSDP, 

vymezil jako hlavní zásady pro tuto kontrolu zásadu zákonnosti, zásadu součinnosti a 

spolupráce, zásadu volného hodnocení důkazů a zásadu přednosti skutkového stavu, my si 

v textu charakterizujeme zásady vyplývající z daňového řádu pro daňovou kontrolu.  

 

2.3.1 Zásada zákonnosti 

 

V ustanovení § 5 odst. 1 DŘ je upravena zásada zákonnosti, která je ze všech zásad 

nejdůležitější, a to proto, že nemůže být potlačena ve prospěch jiné zásady. Tato zásada je 

zakotvena nejen v DŘ, ale také v čl. 2 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

                                                             
24 Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě, pozn. 21. 
25 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 52. 
26 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 5. 
27 § 177 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
28 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 5. 
29 KOBÍK, pozn. 6, s. 34. 
30 KOBÍK, Jaroslav. Daňová kontrola. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-735-7170-6, s. 14-20. 
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(dále jen „Ústava“) a čl. 2 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

(dále jen „LZPS“). Tato zásada klade správci daně povinnost jednat v souladu se zákony a 

dalšími obecně závaznými předpisy, např. mezinárodními smlouvami, které jsou nadřazeny 

vnitrostátní úpravě.
31

  

Pro účely dosažení cíle daňového řízení správce daně volí takové prostředky, kterými 

bude naplněna ochrana zájmů států. Zároveň má ale povinnost šetřit práva a právem chráněné 

zájmy daňových subjektů a třetích osob. V tomto bodě přinesl DŘ posun od ochrany zájmů 

státu k ochraně zájmů daňových subjektů.
32

 Dle mého názoru je tento posun správný a není 

vyvolán dojem, že právo na ochranu zájmů státu je silnější než právo na ochranu zájmů 

daňových subjektů. 

 

2.3.2 Zásada zneužití pravomoci 

 

Správce daně má postupovat způsobem, který vyplývá z ústavních principů, tzn., že 

nemůže jednat svévolně, ale pravomoc může uplatňovat pouze k těm účelům, k nimž mu byla 

zákonem svěřena
33

. Toto se dá vyložit jako fakt, že správce daně může činit pouze to, co mu 

zákon jako oprávnění stanoví, a ne všechno to, co mu zákon nezakazuje.
34

  

 

2.3.3 Zásada přiměřenosti 

 

Tato zásada je přítomna v ustanovení § 5 odst. 3 DŘ a přiřazuje správci daně 

povinnost šetřit práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob, a to 

v souladu s právními předpisy, a opravňuje je používat při vyžadování plnění jejich 

povinností pouze takové prostředky, které jsou nejméně zatěžující a stále umožňují dosáhnout 

cíle správy daní.  

 

 

 

                                                             
31 KOBÍK, pozn. 30, s. 14. 
32 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 5-7. 
33 § 5 odst. 2 DŘ 
34 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 8-9. 
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2.3.4 Zásada procesní rovnosti 

 

Jak uvádí ustanovení § 6 odst. 1, všechny osoby zúčastněné na správě daní jsou si ve 

svých procesních právech a povinnostech rovny. To konkrétně znamená, že správce daně má 

povinnost postupovat vůči všem daňovým subjektům, které se nacházejí ve stejné situaci, 

stejně. Jeho postupem nesmí nikoho zvýhodňovat nebo naopak znevýhodňovat, tzn. dát všem 

stejné možnosti.
35

 

 

2.3.5 Zásada součinnosti, zásada poučovací a vstřícného přístupu 

 

V případě součinnosti se jedná o vzájemnou spolupráci správce daně a osoby 

zúčastněné na správě daní. Tato součinnost znamená, že daňový subjekt má reagovat na 

výzvy správce daně a spolupracovat s ním, ale také správce daně má reagovat na podání 

daňového subjektu. Dále má správce daně povinnost daňovému subjektu sdělovat důkazní 

prostředky, které obstaral, aby daňový subjekt mohl následně navrhovat vlastní důkazní 

prostředky, které důkazní prostředky správce daně podpoří nebo vyvrátí.
36

 Způsob součinnosti 

daňového subjektu se správcem daně je čistě na tomto subjektu, což vyplývá z rozhodnutí 

NSS: „Součinnost v situacích, kdy není ve výše uvedeném smyslu nezbytně nutné jednání 

konkrétní fyzické osoby, která je daňovým subjektem nebo statutárním orgánem či členem 

statutárního orgánu daňového subjektu, je sice daňový subjekt povinen poskytnout (např. 

povinnosti podle § 15 odst. 3 věty druhé či odst. 5 zákona o správě daní a poplatků), ovšem 

nikoli osobně, nýbrž jakýmkoli účinným způsobem, tedy i prostřednictvím svého zástupce, 

zaměstnance či jiné osoby jednající v zájmu, se svolením či na pokyn daňového subjektu.
37

“ 

Avšak je třeba říci, že nedostatečná součinnost bývá u soudu napadána a stranou, která za to 

bývá postihována nejčastěji, je právě daňový subjekt.
38

 V případě, že daňový subjekt ztěžuje 

součinnost se správcem daně, je mu uložena pořádková pokuta.
39

 

S předchozí zásadou procesní rovnosti úzce souvisí zásada poučovací, která je nově 

formulována v DŘ. V rámci této zásady je správce daně povinen poskytnout přiměřené 

                                                             
35 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 10. 
36 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 11. 
37 Rozhodnutí NSS ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 7 Aps 2/2010-51. 
38 KOBÍK, pozn. 30, s. 16. 
39 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 11. 



17 
 

poučení o právech a povinnostech dotčených osob v souvislosti se svým úkonem, je-li to 

potřebné k povaze úkonu, nebo stanoví-li to zákon.
40

  

Jako doplněk k zásadě poučovací figuruje povinnost vstřícnosti. Účelem je, aby 

správce daně vycházel vstříc osobám zúčastněným na správě daní, a zároveň jeho pracovníci 

jsou povinni chovat se k dotčeným osobám zdvořile a s respektem. V podstatě se jedná o 

zabudování principu dobré správy
41

 a klientského přístupu do textu zákona.
42

  

 

2.3.6 Zásada rychlosti řízení 

 

Zásada upravená v § 7 odst. 1 DŘ znamená povinnost správce daně vyřídit každé 

podání v rozumném a přiměřeném čase bez zbytečných průtahů. Přiměřenost se bere 

s ohledem na náročnost dané věci, nikoliv na kapacitní možnosti správce daně.
43

 

 

2.3.7 Zásada hospodárnosti 

 

Je nutné, aby správce daně postupoval, je-li to možné, rychle a bez zbytečných 

prodlev, protože čím delší je daňová kontrola, tím více daňový subjekt zatěžuje. Právě proto 

musí správce předem zvážit, jaké podklady jsou nutné k efektivnímu provedení kontroly, a ty 

pak po daňovém subjektu požadovat. Správce daně by měl mít na paměti, že daňový subjekt 

prokazuje pouze to, co sám tvrdí. Neefektivní je např. vyžadování kopií neúměrného počtu 

dokladů, úřední překlady rozsáhlých smluvních ujednání atd. Dále je iracionální se zabývat 

bezvýznamnými položkami. Z důvodu hospodárnosti může správce daně konat úkony 

ohledně daňových povinností za několik období pro různá řízení společně během jedné 

daňové kontroly.
 44

  

 

 

 

                                                             
40 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 11-12. 
41 Dobrou správu lze definovat jako opak špatné správy, tzn., že nevede k nespravedlnosti, k obtěžování osob 

přehnanou byrokracií, k průtahům v řízení a k jiným nežádoucím důsledkům. 
42 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 12. 
43 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 13-14. 
44 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 14-15. 
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2.3.8 Zásada volného hodnocení důkazů 

 

Smyslem této zásady je dle ustanovení § 8 DŘ, že „správce daně posuzuje každý 

důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co 

při správě daní vyšlo najevo“. Správce daně důkazy hodnotí dle svého vlastního uvážení. 

Nesprávné ovšem je, pokud si správce daně udělá vlastní úsudek na základě hodnocení, poté 

vydá rozhodnutí, ale ve zprávě o daňové kontrole nebo v odůvodnění rozhodnutí o odvolání 

proti rozhodnutí už nijak neuvede, proč se přiklonil k danému důkazu a ne jiným, které by 

byly ve prospěch daňového subjektu. Správce daně hodnotí mj. i zákonnost a věrohodnost 

získaných důkazů a jeho cílem není jen chránit zájmy státu, ale respektovat i práva daňového 

subjektu a jednat objektivně tak, aby byl zjištěn skutečný stav a správná výše daně.
45

  

Při postupu hodnocení důkazů sice není zákonem stanovená váha daných důkazů, a 

hodnocení důkazů je čistě na správci daně, ale přesto nemůže důkazy hodnotit svévolně. NSS 

ve svém rozhodnutí uvedl, že „je zcela v pravomoci správce daně posoudit závažnost 

jednotlivých důkazních prostředků. Není např. povinen vzít v úvahu všechny důkazy navržené 

poplatníkem, neboť má právo je nejprve samostatně posoudit, a tedy i vyloučit ze svého 

rozhodování. To vše pochopitelně pouze za situace, že takovou svoji úvahu odůvodní. Rovněž 

tak je povinen uvést, proč navržený důkaz provést nehodlá. Je jisté, že nepostačuje, aby 

navržený důkaz bez dalšího odmítl, aniž by uvedl důvod takového svého postupu.“
46

  

 

2.3.9 Zásada legitimního očekávání 

 

Tato zásada souvisí s rovností daňových subjektů. Tzn., že pokud správce daně řeší 

skutkově shodný nebo podobný případ, měl by rozhodnout v obou případech stejně, tedy bez 

nedůvodných rozdílů. V případě, že by přece jenom rozhodl jinak, musí odůvodnit, co ho 

vedlo k odchýlení se od jeho dosavadní praxe.
47

 

 

 

 

                                                             
45 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 16. 
46 Rozhodnutí NSS ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. 2 Afs 111/2007. 
47 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 17-18. 
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2.3.10 Zásada materiální pravdy 

 

Tato zásada spočívá v tom, že se bere v úvahu pouze skutečný obsah právního úkonu. 

To znamená, že pokud je tento stav právně zastřen jinými právním úkonem, tak se k těmto 

zastřeným právním úkonům nepřihlíží. Účelem této zásady je zamezení uzavírání a 

předkládání fiktivních smluv či jiných smluv daňovým subjektem, aby např. navýšil své 

výdaje, využil slev na dani, odečetl daň na vstupu, atd.
48

  

 

2.3.11 Zásada neveřejnosti 

 

V rámci daňového řízení, a tedy i daňové kontroly má daňový subjekt, na kterém leží 

důkazní břemeno, povinnost seznámit správce daně se všemi skutečnostmi, které souvisí 

s jeho daňovou povinností. Zneužití těchto údajů by pro daňový subjekt mohly představovat 

nemalé potíže, proto jim je touto zásadou garantována neveřejnost líčení a povinnost správce 

daně, jakož i dalších osob zúčastněných na správě daní, zachovávat mlčenlivost o tom, co se 

během řízení dozví o jeho poměrech. Mlčenlivost se vztahuje nejen na majetkové poměry, ale 

také na poměry osobní.
49

 

 Osoby, kterých se mlčenlivost týká, ji mohou být zbaveny pouze za podmínek 

stanovených zákonem a neplatí např. vůči jiným státním institucím, kdy správce není touto 

povinností vázán a má dokonce oznamovací povinnost.
50

 

 I porušení této povinnosti lze sankcionovat, a to buď na základě § 246 odst. 2 DŘ 

pokutou až do výše 500 000 Kč, nebo pokud se jedná o trestný čin
51

, tak na základě trestního 

zákoníku. 

 

2.4 Osoby zúčastněné na daňové kontrole 

 

Ujasnili jsme si, co je to daňové řízení i daňová kontrola, podle kterého předpisu se řídí 

a uvedli si zásady, které účastníci daňové kontroly musí dodržovat a mít na paměti. Nyní je 

čas si jednotlivé subjekty této kontroly představit blíže. Jedná se o stejné subjekty jako ty, 

                                                             
48 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 20-21. 
49 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 22. 
50 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 22-23. 
51 Šlo by o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji upravený v ustanovení § 180 zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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které se účastní samotného daňového řízení. Jde zejména o správce daně a daňové subjekty a 

případně třetí osoby. 

 

2.4.1 Správce daně 

 

Problematika týkající se správce daně je upravena v § 10 – 19 DŘ. Správcem daně je 

orgán veřejné moci, tzn. správní orgán, jiný státní orgán, zajišťující správu peněžitých plnění 

v rozsahu svěřeném mu zákonem v oblasti správy daní, jedná se zejména o věcnou a místní 

příslušnost, tedy pravomoc projednat určitou věc (v našem případě provést daňovou 

kontrolu). Za správce daně tedy považujeme konkrétně orgán moci výkonné, orgán územního 

samosprávného celku, jiný orgán a dále právnickou nebo fyzickou osobu v případě, že působí 

v oblasti veřejné správy. Správce daně je mj. způsobilý dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech, které souvisejí se správou 

daní, a má k danému rozsahu i procesní způsobilost.
52

  

Do pravomoci správce daně patří dle ustanovení § 11 DŘ následující: 

 vedení daňového řízení a jiných řízení dle daňového zákona,  

 provádění vyhledávací činnosti, 

 kontrolování plnění povinností osob zúčastněných na správě daní,  

 vyzývání ke splnění povinností, 

 zabezpečování placení daní, 

 zřizování a vedení registrů a evidence daňových subjektů a jejich daňových 

povinností pro účely správy daní. 

Jelikož správcem daně často bývá např. finanční úřad, vykonává jeho pravomoc tzv. 

„úřední osoba“. DŘ v ustanovení § 12 odst. 2 definuje jako úřední osobu, „zaměstnance, který 

se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce daně, nebo osobu oprávněnou k výkonu 

pravomoci správce daně zákonem nebo na základě zákona“. Tento pojem v nové právní 

úpravě nahrazuje pojem „pracovník správce daně“. Pokud tak stanoví zákon, úřední osoba se 

pro provedení úkonu prokazuje služebním průkazem, nebo jiným způsobem. Správce daně na 

požádání informuje osobou zúčastněnou na správě daní, kdo je v dané věci (např. daňové 

kontrole) úřední osobou.
53

 

                                                             
52 § 10 DŘ 
53 § 12 odst. 3 a 4 DŘ 
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Typicky daňovou kontrolu vykonávají orgány finanční správy, ale mohou jí být 

pověřeny i jiné orgány veřejné moci, jako např. celní úřady. Označení orgány finanční správy 

od roku 2013 představuje Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a 

finanční ředitelství
54

. U ostatních orgánů veřejné moci je tato věcná příslušnost omezena 

druhem daně, k jejíž správě jsou tyto orgány příslušné.
55

 Např. daň z přidané hodnoty 

spravuje Celní správa České republiky. Pro velké daňové subjekty je zřízen specializovaný 

finanční úřad s působností na celém území ČR a má kompetence jako běžný finanční úřad. 

Tento úřad ale nevykonává správu daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí. 

Velkými daňovými subjekty jsou pak např. banka, včetně zahraniční banky, pojišťovna, 

zajišťovna, právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 

miliardy Kč, atd.
56

 

Povolení k provedení daňové kontroly vychází z místní příslušnosti správce daně. 

„Místní příslušnost správce daně určuje, který správce daně je místně příslušný k příslušnému 

daňovému subjektu
57

.“ Principy stanovení místní příslušnosti se ve staré ani nové úpravě 

neodlišují.  

Místní příslušnost pro právnickou osobu se určuje dle sídla právnické osoby. Sídlem 

se dle § 13 odst. 1 písm. b) DŘ rozumí adresa právnické osoby zapsaná v Obchodním 

rejstříku nebo obdobném rejstříku, a pokud se osoba do rejstříku nezapisuje, pak je to adresa, 

kde právnická osoba skutečně sídlí. 

Určení místní příslušnosti se u fyzické osoby řídí bydlištěm v České republice, to je 

adresa místa trvalého pobytu občana ČR, pokud místo trvalého pobytu nelze určit, místem 

pobytu je místo na území ČR, kde se tato osoba převážně zdržuje, tzn., že zde pobývá nejvíce 

dní v roce.
58

 

DŘ na rozdíl od ZSDP obsahuje i určení místní příslušnosti pro cizince. Za místo 

pobytu se u nich považuje místo na území ČR, kde se převážně zdržují.
59

 

Jsou případy, kdy se však podle výše uvedených zásad nepostupuje. Jsou to zejména 

případy týkající se místní příslušnosti např. pro oblast daně z nemovitostí. V tomto případě 

záleží na místě, kde se nemovitost nachází, a správce daně je ten, v jehož územní působnosti 

se tato nemovitost nachází. Dále jsou to případy, kdy je předmět zdanění převod, přechod 

                                                             
54 § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky 
55 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 51. 
56 § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky 
57 ŠRETR, pozn. 4, str. 22. 
58 § 13 odst. 1 písm. a) DŘ 
59 § 13 odst. 1 písm. a) DŘ 
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nebo nabytí majetku.
60

 Z toho vyplývá možnost více místně příslušných správců daně pro týž 

daňový subjekt. Např. pokud daňový subjekt vlastní nemovitost v jiném obvodu než je jeho 

bydliště, provede daňovou kontrolu jiný správce daně, než který provádí daňovou kontrolu 

daně z příjmů fyzických osob. V tomto případě se nejedná o kompetenční konflikt mezi 

správci daně. O ten se jedná, pouze pokud by pro jeden předmět zdanění bylo více místně 

příslušných správců daně. Tento konflikt se řeší tak, že daňovou kontrolu provede ten správce 

daně, který ji zahájil jako první, pokud se nedohodnou jinak. Může nastat i případ, kdy dojde 

ke změně místní příslušnosti během daňové kontroly. Tehdy může daňovou kontrolu zakončit 

ten správce daně, který ji zahájil.
61

 Nastane-li situace, kdy nelze určit místně příslušného 

správce daně, platí, že se takovým správcem stává Finanční úřad pro hlavní město Prahu
62

. 

Jedná-li se o plátcovu pokladnu
63

 je místně příslušným správce daně ten, v jehož obvodu 

územní působnosti je umístěna
64

. 

Ve spojitosti se správcem daně lze uvést pojmy jako dožádání, delegace a atrakce, 

kterou jsou taktéž upraveny v DŘ. Pokud se stane, že správce daně nemůže provést úkon bez 

větších obtíží, nebo ho nemůže provést vůbec, může tento místně příslušný správce daně 

dožádat jiného věcně příslušného správce daně téhož nebo nižšího stupně, aby provedl úkon, 

dílčí řízení nebo jiný postup. V ZSDP nebyla pro dožádaného správce daně stanovena žádná 

lhůta pro provedení daného úkonu, ale dle DŘ je tento správce povinen provést úkon 

bezodkladně. V případě, že takový úkon nemůže provést, musí uvést důvody, pro které 

nemůže dožádání vyhovět.
65

 V ZSDP byl spolu s pojmem dožádání řešen v jednom 

ustanovení také pojem delegace, tyto pojmy jsou však v novém DŘ řešeny v samostatných 

ustanoveních.  

Delegace spočívá v delegování místní příslušnosti na jiného věcně příslušného správce 

daně k výkonu správy daní, jestliže je to účelné, nebo jsou-li pro tento výkon potřebné 

mimořádné odborné znalosti. Tuto delegaci může provést nejblíže společně nadřízený správce 

daně a to na podnět buď daňového subjektu, nebo správce daně.
66

 Novinkou v DŘ je možnost 

odvolání proti rozhodnutí o delegaci. Odvolání má odkladný účinek.
67

 

                                                             
60 ŠRETR, pozn. 4, s. 22. 
61 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 55-56. 
62 § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky 
63 Plátcova pokladna je organizační jednotkou plátce daně, kde dochází k výkonu povinností stanovených 

daňovým zákonem, zejména vybírání, srážení, nebo zajištění daně, a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady. 
64 § 21 odst. 2 DŘ 
65 § 17 DŘ 
66 § 18 odst. 1 DŘ 
67 ŠRETR, pozn. 4, s. 24. 
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Zcela novým institutem v novém DŘ je atrakce. Jedná se o případ, kdy nadřízený 

správce daně převezme příslušnou věc místo podřízeného správce daně.
68

 Toto by se mělo dít 

jen ve výjimečných případech, které jsou uvedené v ustanovení § 19 odst. 1 DŘ. Těmito 

případy jsou: 

 „jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti, 

 za účelem zjednání nápravy v rámci ochrany před nečinností podřízeného 

správce daně, 

 jde-li o rozhodnutí ve věci, které bude mít zásadní dopad i do řízení s jinými 

daňovými subjekty“. 

Proti rozhodnutí o atrakci má daňový subjekt možnost se odvolat, avšak pouze v případech 

uvedených pod první a třetí odrážkou. Takové odvolání má odkladný účinek.
69

 

 

2.4.2 Daňový subjekt 

 
 

Je víc než jasné, že bez daňového subjektu by žádná daňová kontrola nemohla 

proběhnout, protože by nebyla žádná daňová povinnost, která by se mohla kontrolovat. 

Daňový subjekt je definován v ustanovení § 20 odst. 1 DŘ jako osoba, kterou zákon označuje 

jako daňový subjekt, ale i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka či plátce daně
70

. 

Stejná práva jako daňový subjekt mají podle zákona osoby, které plní povinnosti stanovené 

daňovým subjektům. Jedná se zejména o správce dědictví a insolventního správce. Daňová 

povinnost může být totiž přezkoušena i u daňových subjektů, které zemřeli nebo zanikli, a to 

přímo s právním nástupcem, na kterého tímto přešla daňová povinnost daného subjektu.
71

 

 I daňový subjekt má své práva a povinnosti. Ty, které se týkají správného zjištění a 

stanovení daně, má celou dobu běhu lhůty pro stanovení daně u každé daňové povinnosti, a 

při placení daně má práva a povinnosti po dobu, ve které je lze požadovat placení nedoplatků. 

To platí i pro případ, kdy přestal být daňovým subjektem, např. zrušil registraci. Jelikož 

                                                             
68 ŠRETR, pozn. 4, s. 24. 
69 § 19 odst. 2 DŘ 
70 Poplatník je osoba, jejíž příjmy či majetek jsou zatíženy daní. Plátce je osoba, která odvádí daň vybranou od 

poplatníků správci daně pod svou majetkovou odpovědností. Někdy může být poplatník i plátce jedna osoba, a to 

zejména v případě, kdy jde o osobu samostatně výdělečně činnou, která má povinnost daň spočítat a následně 

odvést správci daně.  
71 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 62. 
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daňový subjekt nese důkazní břemeno, musí mít archivované veškeré důkazní prostředky 

vztahující se k dani, u které ještě neuběhla lhůta pro její stanovení.
72

 

 Daňový subjekt může být zastoupen při daňové kontrole. Toto zastoupení může být 

buď dáno zákonem, nebo na základě plné moci. To však neznamená, že by při zastoupení 

správce daně nemohl jednat i přímo s daňovým subjektem. Je to možné pouze v případě, je-li 

osobní účast zastoupeného pro daný případ nezbytná a tato nezbytnost musí být prokazatelná 

a musí vykazovat určitou intenzitu.
73

 Nyní si uvedeme, kdo může za daňový subjekt 

vystupovat.  

 V případě, že je daňový subjekt právnickou osobou, daňový řád v § 24 odst. 2 

stanovuje, kdo může jejím jménem jednat při správě daní. Oprávnění jednat má její statutární 

orgán
74

 nebo ten, kdo prokáže oprávnění jednat jménem právnické osoby podle jiného 

právního předpisu. Oprávnění může právnická osoba udělit fyzické osobě nebo svému 

zaměstnanci, který vykonává činnost této právnické osoby, tzv. pověřenec. Zároveň platí, že 

ve stejné věci může jednat pouze jedna fyzická osoba, pokud není vyžadováno společné 

jednání osob pro jednání statutárního orgánu. Taková osoba pak může jednat jménem 

právnické osoby v rozsahu takového oprávnění. Dále je oprávněn jednat jménem právnické 

osoby i prokurista
75

, pokud může dle udělené prokury jednat samostatně. Nebude-li jednající 

osoba určena ani na výzvu správce daně, pak takového zástupce určí sám správce daně. 

Obdobně to platí i u jednání jménem podnikající fyzické osoby, organizační složky státu nebo 

organizační složky podniku zahraniční osoby a na jiné jednotky, přiznává-li jim zákon práva a 

povinnosti osob zúčastněných na správě daní.
76

 

 DŘ také vymezuje zástupce, kteří mohou zastupovat daňový subjekt při správě daní. 

Může to být zákonný zástupce, ustanovený zástupce, zmocněnec, společný zmocněnec, nebo 

společný zástupce.
77

  

 Zákonný zástupce přichází na řadu, když fyzická osoba není způsobilá k právním 

úkonům z důvodu nezletilosti, omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Tento 

zástupce je stanovený buď zákonem, nebo na základě rozhodnutí soudu.
78

  

                                                             
72 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 62. 
73 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 63. 
74 Statutární orgány právnických osob (obchodních společností a družstev) určuje zákon č.  90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích. 
75 Prokurista je za podnikatele oprávněn uzavírat právní úkony, které se týkají provozu podniku, ale není to 

osoba oprávněná plnit závazky a povinnosti, jež vyplývají pro daného podnikatele z norem veřejného práva. 

Proto nemohl prokurista jednat se správcem daně bez zvláštního oprávnění a na tento problém reagovala úprava 

nového DŘ. 
76 § 24 DŘ 
77 § 25 odst. 1 DŘ 
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 Správce daně však může za určitých podmínek ustanovit zástupce také, a to: 

 „osobě, která nemá plnou procesní způsobilost k jednání při správě daní, pokud nemá 

zákonného zástupce nebo nemůže-li ji zákonný zástupce zastupovat, 

  právnické osobě, která nemá osobu způsobilou jednat jejím jménem, popřípadě je-li 

sporné, kdo je k tomu oprávněn, 

 osobě neznámého pobytu nebo sídla, 

 osobě stižené přechodnou duševní poruchou, která jí brání při správě daní samostatně 

jednat; v těchto případech správce daně rozhoduje na základě odborného lékařského 

posudku, nebo 

 osobě, které brání jiná překážka, aby při správě daní činila úkony, pokud si nezvolila 

zmocněnce“
79

. 

Pro vydání rozhodnutí o ustanovení zástupce správcem daně, je nutný předchozí souhlas 

předpokládaného zástupce. Tento souhlas se nevyžaduje pouze v případě, že se jedná o 

zástupce z řad daňových poradců, který byl navržen Komorou daňových poradců na vyžádání 

správce daně. Zákon odmítá ustanovit zástupcem osobu, u které převládá důvodná obava, že 

její zájmy na výsledku řízení jsou v rozporu se zájmy zastupovaného.
80

 

 Dále si daňový subjekt může zvolit svého zástupce na základě plné moci. Jedná se o 

zmocněnce. Toho si však nemůže zvolit, pokud má daňový subjekt povinnost při správě daní 

něco osobně vykonat. Plná moc je účinná od okamžiku uplatnění u správce daně, a to i vůči 

dalším správcům daně, kteří například činí úkony na základě dožádání, nebo vedou řízení ve 

věci, pro kterou byla uplatněna plná moc.
81

 V plné moci je nutné zmocnitelem vymezit rozsah 

zmocnění, aby bylo zřejmé k jakým úkonům, řízením nebo postupům se vztahuje. Pokud 

k takovému vymezení nedojde, správce daně zmocnitele vyzve k nápravě a o nedostatcích 

informuje i zmocněnce. Taková plná moc je vůči správci daně účinná až po odstranění vad. 

V případě, že si zmocnitel vybere nového zmocněnce, kterému udělí plnou moc, platí, že 

původnímu zmocněnci plnou moc vypověděl, protože za zmocnitele může v téže věci jednat 

pouze jeden zmocněnec. Stejně tak není možné, aby si zmocněnec zvolil dalšího zmocněnce, 

pokud tedy nejde o advokáta nebo daňového poradce. Při jednání v jedné věci zmocnitelem i 

zmocněncem je rozhodující jednání zmocnitele.
82

 

                                                                                                                                                                                              
78 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 67-68. 
79 § 26 odst. 1 DŘ 
80 § 26 odst. 2 a 3 DŘ 
81 § 27 DŘ 
82 § 28 a 29 DŘ 
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 Může se objevit i případ, kdy více daňových subjektů má společnou daňovou 

povinnost, a pro tento případ jim vzniká povinnost zvolit si společného zástupce. O jeho 

zvolení vyrozumí správce daně. Pokud ho však nezvolí ani na výzvu správce daně, správce 

daně tohoto společného zástupce ustanoví sám, a proti rozhodnutí se nelze odvolat.
83

 

 Daňový subjekt však nemusí být pouze zastupován, ale může k jednání se správcem 

daně přizvat odborného konzultanta. Odborného konzultanta si volí daňový subjekt nebo 

jeho zástupce sám, má právo účastnit se jednání a být k dispozici pro konzultaci odborných 

otázek, k nimž nemá daňový subjekt resp. jeho zástupce potřebné znalosti či informace. Počet 

odborných konzultantů není zákonem nijak omezen. Tento konzultant však může být 

z jednání vyloučen z důvodu maření jednání a ani uložení pořádkové pokuty by nevedlo 

k nápravě.
84

 

 

2.4.3 Třetí osoby 

 

Tyto osoby DŘ definuje jako osoby, které jsou odlišné od daňového subjektu, ale mají 

při správě daní práva a povinnosti, nebo jsou jejich práva a povinnosti správou daní dotčena.
85

 

Za tyto osoby lze považovat zejména svědky, znalce, auditory, osoby mající listiny a další 

věci potřebné v daňovém řízení a tlumočníci. Významné jsou tyto osoby pro provedení 

dokazování. Protože správce daně vede daňové řízení (i daňovou kontrolu), je to právě on, 

kdo určuje okruh těchto osob, ale daňový subjekt má možnost tento okruh osob ovlivnit 

využitím práva navrhovat správci daně provedení důkazních prostředků, které je mu 

garantováno daňovým řádem.  

Třetí osoba se může účastnit jednání pouze v případě, že splní svou povinnost a na 

vyzvání úřední osoby prokáže svou totožnost. Dále má povinnost zachovávat mlčenlivost o 

tom, co se v průběhu řízení dozví o poměrech daňového subjektu. Za porušení této 

povinnosti, lze uložit pokutu.
86

 Více o mlčenlivosti viz kapitola 2.3.11.  

 

 

                                                             
83 § 30 DŘ 
84 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 76-77. 
85 § 22 DŘ 
86 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 76. 
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2.5 Práva a povinnosti správce daně a daňového subjektu v průběhu daňové 

kontroly 

 

S některými právy a povinnostmi těchto účastníku jsme se v textu už měli možnost 

seznámit. Zejména u zásad daňového řízení, které ukládají jak povinnosti, tak práva správci 

daně i daňovému subjektu. V dalším textu si uvedeme práva a povinnosti vztahující se 

k daňové kontrole těchto subjektů. 

 

2.5.1 Práva a povinnosti správce daně 

 

Správce daně má především právo provádět daňovou kontrolu u daňového subjektu. 

Při jejím provádění je nutné, aby respektoval ustanovení § 85 DŘ a další související zákonná 

ustanovení.
87

 

Povinností je přesné vymezení daňové kontroly ve vztahu ke konkrétnímu daňovému 

řízení a zdaňovacímu období. Tzn. přesně vymezit předmět daňové kontroly a její rozsah, 

který je uváděn rozsahem zdaňovacích období, které mají být předmětem daňové kontroly. 

Toto je zásadní pro případné opakování daňové kontroly.
88

 

Správce daně je zákonem vybaven řadou kontrolních pravomocí. Těm odpovídají 

povinnosti daňového subjektu v rámci kontroly. Naopak právo daňového subjektu znamená 

povinnost správce daně. Mezi tyto povinnosti patří např. dbaní na dodržení třicetidenní lhůty 

stanovené pro vrácení převzatých dokladů a dalších věcí, které potřebuje k provedení 

kontroly, dále má právo na přístup na pozemky, do provozních budov, místností i míst, 

dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům či jiným informacím, a to i 

k těm, které jsou na technických nosičích dat, to celé v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení 

cíle správy daní. V případě vstupu do obydlí musí jít o prostor, který je určený i k podnikání, 

jde o zásah do základního práva na nedotknutelnost obydlí dle LZPS, proto musí správce daně 

dodržet zásadu přiměřenosti a naplnit kritérium nezbytnosti.
89

 

 

 

                                                             
87 ŠRETR, pozn. 4, s. 64. 
88 ŠRETR, pozn. 4, s. 64-65. 
89 ŠRETR, pozn. 4, s. 65-69. 
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2.5.2 Povinnosti daňového subjektu 

 

S novým DŘ přišla i nová povinnost upravená v ustanovení § 86 odst. 1 DŘ, a to je 

umožnění provedení daňové kontroly správcem daně. Tato povinnost posiluje právní jistotu 

správce daně při provádění kontrolní činnosti. 
90

 

Pro zajištění hladkého a pokud možno bezproblémového průběhu daňové kontroly 

jsou v ustanovení § 86 odst. 3 DŘ stanoveny tyto povinnosti: 

 zajištění vhodného místa a podmínek k provádění daňové kontroly – takovým místem 

může být např. sídlo firmy, provozovna zapůjčené prostory, kancelář úřední osoby na 

finančním úřadě, pokud s tím úřední osoba souhlasí, případně je možné provádět 

kontrolu na jiném vhodném místě např. u daňového poradce, u účetní firmy, 

pronajatých prostorách atd., tyto prostory musí odpovídat podmínkám ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na zásadu hospodárnosti, 

 poskytnutí informací o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých 

útvarů, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo  zajišťujících jeho činnost a o 

uložení účetních záznamů a jiných informací, toto neplatí, pokud je daňová kontrola 

prováděna u nepodnikající fyzické osoby, 

 předložení důkazních prostředků, které prokazují jeho tvrzení, 

 umožnění jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která 

vykovává činnost daňového subjektu, 

 nezatajování důkazních prostředků, které má k dispozici, nebo zná místo, kde se 

nacházejí. 

Mimo tyto povinnosti je daňový subjekt povinen: 

 poskytovat součinnost dle § 82 odst. 1 DŘ, 

 potvrzovat zapůjčení dokladů a jiných věcí, 

 umožnit vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa a dopravních prostředků a 

přepravních obalů, také do obydlí, které daňový subjekt užívá též k podnikání, 

poskytnout účetní záznamy a jiné informace, je-li to nezbytné
 91

. 

Další povinnosti lze odvodit z ustanovení § 80 až 84 DŘ. 

 

                                                             
90 ŠRETR, pozn. 4, s. 65. 
91 § 86 odst. 4 DŘ s odvoláním na § 81 odst. 1 DŘ 
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2.5.3 Práva daňového subjektu 

 

Kromě povinností ukládá daňový řád daňovému subjektu i jistá práva, které by daňový 

subjekt neměl opomíjet nebo podceňovat, a to proto, že na jejich uplatňování závisí výsledek 

daňové kontroly.
92

 Jejich nevyužívání se může na výsledku negativně podepsat. Správce daně 

má povinnost umožnit daňovému subjektu plnění svých práv. 

Práva jsou vymezena v ustanovení § 86 odst. 2 DŘ, ale i v dalších paragrafech. Jedná 

se o práva: 

 být přítomen při jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami vykonávající 

činnost daňového subjektu, 

 předkládat důkazní prostředky v průběhu daňové kontroly, nebo navrhovat provedení 

důkazních prostředků, které sám nemá k dispozici, 

 vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně. 

Z těchto práv je zásadní poslední ze jmenovaných a daňový subjekt by se na něj měl zaměřit¸ 

protože právě toto právo může nejvíce ovlivnit výsledek daňové kontroly. 

 Mimo práva vymezená v tomto ustanovení má daňový subjekt právo: 

 vyžadovat předložení služebního průkazu od úřední osoby při výkonu úkonů 

souviseních se správou daně, 

 být přítomen výslechu svědka a klást mu otázky v rámci dokazování svých práv a 

povinností.
93

 

V porovnání s bývalou úpravou, tedy ZSDP, kdy práva daňové subjektu byly 

pohromadě v ustanovení § 16 ZSDP, se domnívám, že nynější úprava zkomplikovala 

orientaci v těchto právech.   

                                                             
92 ŠRETR, pozn. 4, s. 69. 
93 ŠRETR, pozn. 4, s. 69-70. 
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3 Fáze daňové kontroly 

 

V podstatě každý, kdo provozuje podnikatelskou činnost a podává daňové tvrzení, může 

předpokládat a očekávat daňovou kontrolu. V následujících kapitolách si vymezíme 

jednotlivé fáze daňové kontroly. Jedná se o zahájení, průběh a ukončení. Pozornost budeme 

věnovat mimo jiné i prekluzivní lhůtě, která má v daňové kontrole také svou podstatnou 

úlohu.  

 

3.1 Zahájení daňové kontroly 

 

Daňová kontrola by měla proběhnout v rámci řízení vyměřovacího resp. doměřovacího 

v rámci daňového řízení, a to proto, že dochází k dokazování skutečností, které daňový 

subjekt tvrdil v daňovém tvrzení. Tímto tedy splní svou povinnost dokazovací. Nicméně je 

pouze na správci daně, které daně a která zdaňovací období budou předmětem daňové 

kontroly. Co se týče daní, kontrola může být provedena jen u daní, ke kterým je daňový 

subjekt registrován, a správce daně zvolí, zda bude kontrolovat pouze jednu daň nebo např. 

všechny tyto daně. Správce daně také musí věnovat pozornost, jaká zdaňovací období podrobí 

daňové kontrole, protože daňová kontrola nemůže být vykonána u zdaňovacích období, 

kterým uběhla prekluzivní lhůta.
94

  

Jednou z prvních otázek, kterou by mohl mít daňový subjekt na mysli při ohlášení 

daňové kontroly je otázka proč. Mezi důvody vedoucí k zahájení daňové kontroly patří 

zejména
95

: 

 „dlouhodobě vykazovaná daňová ztráta, 

 silné výkyvy hospodářského výsledku za jednotlivá zdaňovací období, 

 provedení reorganizace daňového subjektu formou přeměny společnosti, 

 vysoký doměrek na základě předcházející provedené daňové kontroly, 

 tzv. nekontaktnost daňového subjektu nebo časté zjevné chyby v předložených 

přiznáních 

 udání.“ 

Stejně jako v jiných státech Evropské unie, tak i v České republice platí pravidlo, že čím větší 

podnik je, tím větší existuje pravděpodobnost jeho zkontrolování. 
96

 

                                                             
94 KOBÍK, pozn. 30, s. 68-69. 
95 DRÁB, pozn. 8, s. 78. 
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3.1.1 Před zahájením daňové kontroly 

  

Dnes je již zvykem, že správce daně informuje daňový subjekt o tom, že u něj provede 

daňovou kontrolu, což může provést oficiálně pomocí výzvy nebo oznámení, nebo neoficiálně 

telefonickou výzvou. Mezi oznámením a zahájením je jistý časový rozestup a oznámení 

daňové kontroly rozhodně neznamená zahájení daňové kontroly. Zde je nutné připomenout, 

že daňovou kontrolu smí oznámit a zahájit pouze místně příslušný správce daně. V rámci 

oznamování si správce daně s daňovým subjektem mohou domluvit den zahájení daňové 

kontroly, a to proto, aby byl přítomen daňový subjekt, případně statutární orgán.
97

  

Po oznámení má daňový subjekt ještě čas, aby prověřil údaje související s daňovým 

tvrzením, které je předmětem daňové kontroly. Má totiž ještě možnost napravit chyby a 

omyly ve svých daňových povinnostech podáním dodatečného daňového tvrzení, které ještě 

není omezeno či zakázáno.
98

 Analýza daňových povinnosti umožňuje daňovému subjektu 

dosáhnout minimální výše sankce, které jsou spojeny s dodatečným stanovením daně. Je tedy 

rozdíl mezi sankčním dopadem v případě, že daňový subjekt napravil nesprávně přiznanou 

výši daně sám v rámci dodatečného daňového tvrzení, nebo v případě, že je tato skutečnost 

zjištěna správcem daně. Sankce v prvním případě jsou nižší a to především proto, že daňový 

subjekt nemá povinnost hradit penále z rozdílu mezi původně a dodatečně vyměřenou daní.
 99

 

Dále má daňový subjekt ještě čas přizvat si k jednání se správcem daně externího 

zástupce, což může být např. advokát, nebo daňový poradce. Právě přítomnost externího 

zástupce může ovlivnit průběh daňové kontroly, a často daňový subjekt s takto ustanoveným 

zástupcem končí s nižšími doměrky daně, než kdyby čelil správci daně sám. Obecně lze 

doporučit, aby si daňový subjekt k jednání se správcem daně přizval vždy externího 

odborníka, který má více zkušeností s průběhem daňových kontrol a zná procesní úskalí 

tohoto právního institutu.
 100

 Více o zastupování daňového subjektu viz kapitola 2.4.2.
 
 

Daňový subjekt má povinnost zajistit vhodné místo a podmínky pro provedení daňové 

kontroly. Nicméně o této „vhodnosti“ rozhoduje správce daně (úřední osoba), a to vzhledem 

k rozsahu kontrolovaných písemností, k předpokládané časové náročnosti, dostupnosti místa 

pro správce daně (úřední osoby), atd.
101

  

                                                                                                                                                                                              
96 DRÁB, pozn. 8, s. 78. 
97 ŠRETR, pozn. 4, s. 26. 
98 ŠRETR, pozn. 4, s. 27. 
99 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 32-33. 
100 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 34. 
101 ŠRETR, pozn. 4, s. 28. 
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V předchozí právní úpravě nebyla zakotvena povinnost daňového subjektu umožnit 

správci daně provedení daňové kontroly. V nové právní úpravě však zakotveno je, a to 

v ustanovení § 86 odst. 1 DŘ. V případě, že daňový subjekt neumožní správci daně zahájení 

daňové kontroly, je mu dle ustanovení § 87 odst. 2 DŘ doručena výzva. V ní je stanoveno 

místo, kde bude kontrola zahájena, a předmět daňové kontroly. Obsahuje dále i lhůtu, v rámci 

které má daňový subjekt povinnost oznámit správci daně den a hodinu, kdy bude připraven 

zahájit daňovou kontrolu.
102

 Po této výzvě již není umožněno daňovému subjektu podat 

dodatečné daňové přiznání k té daní, která má být předmětem kontroly, tzn., že lhůta pro 

podání dodatečného daňového přiznání je přerušena a nová lhůta počne běžet až po ukončení 

daňové kontroly.
103

 

 

3.1.2 Okamžik zahájení daňové kontroly 

 

Nyní si odpovíme na otázku, jak dojde k zahájení daňové kontroly. Okamžik zahájení 

daňové kontroly nebyl v ZSDP řešen, ale na základě právní praxe byl zabudován do nové 

právní úpravy, a to do ustanovení § 87 odst. 1 DŘ. Správce daně tak nejčastěji navštíví 

daňový subjekt v jeho sídle, ale je možné zahájení kontroly i v sídle příslušného finančního 

úřadu. Zde pak správce s daňovým subjektem či statutárním orgánem sepíše protokol o 

ústním jednání o zahájení daňové kontroly, kde dojde k vymezení předmětu a rozsahu daňové 

kontroly. Nicméně tento protokol sám o sobě neznamená zahájení daňové kontroly. Ta je 

zahájena až tehdy, kdy správce daně učiní první úkon vůči daňovému subjektu.
104

 Tzn., že 

správce daně začne prověřovat kontrolovaný daňový základ, nebo jiné skutečnosti, které jsou 

rozhodné pro stanovení daně. Z důvodové zprávy k zahájení daňové kontroly vyjímáme 

následující: „Spolu se sepsáním protokolu o zahájení daňové kontroly by tak mělo dojít i 

k faktickému prověřování, resp. připravenosti toto faktické prověřování vykonat; může nastat 

situace, kdy z důvodů na straně kontrolovaného bude faktické prověřování efektivnější provést 

později (např. daňový subjekt přislíbí připravit příslušné podklady apod.), což bude často věcí 

vzájemné dohody obou stran. Pokud nebude bezprostředně po zahájení daňové kontroly 

správce daně pokračovat v její realizaci, musí důvody, proč nepřezkoumává jednotlivé 

doklady (což může být zapříčiněno důvody na straně daňového subjektu, např. organizací 

                                                             
102 § 87 odst. 3 DŘ 
103 § 141 odst. 6 DŘ 
104 ŠRETR, pozn. 4, s. 31. 
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archivu) pečlivě zaprotokolovat.
105

“ Z tohoto lze vyvodit, že pokud správce daně daňovou 

kontrolu zahájí a dále nevyvíjí žádnou činnost vedoucí k prověřování, nelze daňovou kontrolu 

považovat za zahájenou. Avšak ani vyžádání si patřičných dokladů nemusí být považováno za 

faktické prověřování, leda by k tomu docházelo pravidelně. Naopak pokud se správce daně 

začne vyptávat daňového subjektu, na způsob, jakým stanovil základ daně, jakou metodu 

zvolil při účtování atd., pak se bude jednat o úkon vedoucí k prověřování a lze daňovou 

kontrolu považovat za zahájenou.  

I když podepsání protokolu o ústním jednání o zahájení daňové kontroly není úkon, 

kterým by byla daňová kontrola zahájena, má tento protokol svůj význam. Jedná se totiž o 

listinu, kterou ustanovení § 134 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád kvalifikuje jako 

listinu, která potvrzuje pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno, pokud však 

není dokázán opak. Toto ustanovení přešlo i do nového DŘ, přesněji do § 94 odst. 1. Protokol 

sepisuje správce daně o ústních podáních a jednáních při správě daní a mimo to může 

k protokolu pořídit i zvukový či obrazový záznam jako přílohu k protokolu, ale o tom musí 

uvědomit osoby zúčastněné na úkonu
106

. Mezi náležitosti, které protokol musí obsahovat, 

patří
107

: 

 „předmět jednání, 

 místo jednání, 

 časový údaj o začátku a skončení jednání, 

 označení správce daně a úřední osoby, která úkon provedla, 

 údaje umožňující určení osob, které se úkonu zúčastnily, 

 vylíčení průběhu jednání, 

 označení dokladů a jiných listin odevzdaných při jednání nebo podstatný obsah listin 

předložených k nahlédnutí, 

 poskytnutá poučení a vyjádření poučených osob, 

 návrhy osob, které se úkonu zúčastnily, nebo jejich výhrady směřující proti obsahu 

protokolu, 

 vyjádření správce daně k uplatněným návrhům nebo výhradám“. 

Přílohu tohoto protokolu pak tvoří poučení zúčastněných osob o jejich právech a 

povinnostech. Je nutné, aby daňový subjekt věnoval protokolu o ústním jednání patřičnou 

                                                             
105 Důvodová zpráva, pozn. 2, s. 61. 
106 § 60 odst. 1 a 2 DŘ 
107 § 60 odst. 3 DŘ 
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pozornost. Obsah těchto protokolů totiž má také vliv na doměření daňové povinnosti 

daňového subjektu.  

 Zahájení daňové kontroly s sebou nese jisté procesní důsledky, a to konkrétně běh 

nové prekluzivní lhůty pro dodatečné vyměření daně, které nastane po učinění úkonu 

(započetí prověřování daňového základu), a také je do ukončení daňové kontroly zamezeno 

podávat dodatečná daňová tvrzení.
108

  

 

3.1.3 Podání dodatečného daňového tvrzení  

 

Dodatečné daňové tvrzení daňový subjekt může podat do konce měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém zjistil důvody pro jeho podání, jak je uvedeno v ustanovení § 141 DŘ. 

Povinnost podat dodatečné tvrzení nastává tehdy, kdy daň má být vyšší než poslední známa 

daň. Dodatečné daňové tvrzení však lze podat pouze, dokud trvá lhůta pro stanovení daně.
109

  

Naproti tomu má povinnost, ale i právo podat dodatečné tvrzení na daň nižší, jestliže byla daň 

stanovena v nesprávné výši, nebo se změnily pouze údaje, které daňový subjekt dříve tvrdil, 

ale daňová povinnost se nemění
110

. V těchto dvou případech daňový subjekt uvede i důvody, 

které ho k podání dodatečného daňového tvrzení vedly
111

. 

Před zahájením daňové kontroly se lze vyjádřit k okolnostem vedoucím k podání 

dodatečného daňového tvrzení u příslušné daně. Sama úřední osoba by se měla daňového 

subjektu zeptat, zda takové okolnosti existují. Pokud takové okolnosti existují, není možné 

daňovou kontrolu plně zahájit, dokud neuplyne lhůta pro podání dodatečného daňového 

tvrzení. Toto právo daňového subjektu by nemělo být opomíjeno, protože když daňový 

subjekt podá dodatečné daňové tvrzení a opraví chybu, kterou udělal v řádném daňovém 

tvrzení, nehrozí mu pak penále, které mu ale hrozí, pokud tuto skutečnost zjistí správce daně 

během daňové kontroly.
112

  

K podání dodatečného daňového tvrzení může být daňový subjekt také vyzván přímo 

správcem daně, a to proto, že zjistil skutečnosti nebo důkazy mimo daňovou kontrolu a na 

základě těchto skutečností lze předpokládat, že bude daň doměřena. V případě, že daňový 

subjekt této výzvě vyhoví, správce daně neuplatní sankci v podobě penále. V opačném 

případě může daňový subjekt předpokládat zahájení daňové kontroly nebo stanovení daně 

                                                             
108 KOBÍK, pozn. 30, s. 70. 
109 § 141 odst. 1 DŘ 
110 § 141 odst. 2 a 4 DŘ 
111 § 141 odst. 5 DŘ 
112 DRÁB, Ondřej. Daňová kontrola versus dodatečné daňové přiznání. Daně a právo v praxi. 2006, č. 11. 
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podle pomůcek. A jelikož dojde k vyměření správcem daně, nevyhne se ani zákonné sankci – 

penále.
113

  

Nicméně podání dodatečného daňového tvrzení není přípustné dle ustanovení § 141 

odst. 6 DŘ k dani, která je předmětem již probíhající daňové kontroly. Ale pokud daňový 

subjekt před vyměřením daně toto dodatečné tvrzení podá, tak správce daně sice zastaví 

řízení, které bylo zahájeno tímto podáním, ale zároveň údaje z tohoto tvrzení použije 

k vyměření daně.
114

  

V neposlední řadě zmíníme fakt, že podání dodatečného daňového tvrzení prodlužuje 

lhůtu pro stanovení daně, a to pokud bylo toto tvrzení podáno v posledních 12 měsících běhu 

této lhůty. Dojde tak k prodloužení lhůty o jeden rok.
115

 

Okamžik zahájení daňové kontroly přerušuje běh lhůty pro podání dodatečného 

daňového tvrzení. Tato lhůta započne běžet opět po ukončení daňové kontroly. Tento fakt je 

třeba zaznamenat správcem daně do protokolu o ústním jednání při zahájení daňové 

kontroly.
116

  

 

3.1.4 Lhůta pro stanovení daně  

 

 Při zahájení daňové kontroly je třeba brát v potaz i prekluzivní lhůtu
117

 neboli lhůtu, 

v rámci které lze ještě vyměřit či doměřit daň. Uplynutím této lhůty zaniká pravomoc správce 

daně stanovit daň za příslušné zdaňovací období. Nová právní úprava (daňový řád) přinesla 

změnu právě do oblasti této prekluzivní lhůty.  

 V předchozí právní úpravě (ZSDP) byla lhůta pro stanovení daně definovaná jako 

lhůta tříletá a jako základ běhu této lhůty byl považován konec kalendářního roku, ve kterém 

bylo podáváno daňové přiznání. Taková lhůta byla známa jako „3 + 1“ a počítala se tak do 

roku 2008.
118

 Jako příklad lze uvést podání daňové přiznání k DPFO za rok 2005, kdy daňový 

subjekt toto daňové přiznání podal 15. 3. 2006. Počátek běhu prekluzivní lhůty pro vyměření 

                                                             
113 FUČÍKOVÁ, Jitka. Dodatečné daňové přiznání v podmínkách daňového řádu. Daně a právo v praxi. 2011, 

č. 6. 
114 § 141 odst. 7 DŘ 
115 FUČÍKOVÁ, pozn. 113. 
116 ŠRETR, pozn. 4, s. 73-74. 
117 Prekluzi lze chápat jako neuplatnění práva, jehož následkem je zánik práva v propadné (prekluzivní) době. 

Aby mohlo k zániku práva na základě prekluze dojít, musí být splněny dvě podmínky. Musí uplynout zákonem 

stanovená doba a nedojde k uplatnění práva v této době. (RADKOVA, Martina. Postup daňového orgánu po 

zjištění prekluze. Daňový expert. 2010, č. 4.) 
118 KRATOCHVÍL, Jaroslav. Konec pochybností ohledně běhu prekluzivní lhůty podle ustanovení § 47 zákona o 

správě daní a poplatků. Daňový expert. 2010, č. 4. 
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resp. doměření daně byl stanoven na 31. 12. 2006 a uplynula po třech letech, tedy 31. 12. 

2009.  

 Avšak už před rokem 2008 se objevil nesouhlas s dosud známým vzorcem „3 + 1“ a 

objevil se názor, který byl i později Nejvyšším správním soudem potvrzen, na změnu 

posuzování délky této lhůty podle vzorce „3 + 0“. „V jeho rámci Ústavní soud vyložil § 47 

odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „daňový řád“), tak, že tříletá prekluzivní lhůta pro vyměření nebo doměření daně, 

stanovená citovaným ustanovením, počíná běžet od konce zdaňovacího období, za něž vznikla 

povinnost daň odvést, nikoliv od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat 

daňové přiznání. Dosavadní ustálená judikatura přitom spojovala počátek běhu lhůty právě s 

uplynutím zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání…
119

“ Toto 

rozhodnutí bylo pak zakomponováno do nové právní úpravy, a to do ustanovení § 148 odst. 1 

DŘ, které stanovuje počátek běhu lhůty „dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného 

daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost 

podat řádné daňové tvrzení“.  Demonstrujeme-li toto ustanovení na příkladu, pak uvidíme 

změnu následovně. Daňové tvrzení k DPFO za rok 2009 podáme 20. 3. 2010. Počátek běhu 

prekluzivní lhůty pro vyměření resp. doměření daně byl stanoven na 1. 4. 2010 a uplynula po 

třech letech, tedy 1. 4. 2010. K učení počátku běhu lhůty bereme v úvahu ustanovení § 33 

odst. 1 DŘ, kdy „lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který 

následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho 

dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh 

lhůty…“ 

 Existují situace, kdy se prekluzivní lhůty prodlouží, a to např. úkonem správce daně 

vedoucím k dodatečnému stanovení daně. Od tohoto dne začala běžet nová tříletá lhůta pro 

vyměření daně. Aby ale lhůta nebyla prodlužovaná do nekonečna, bylo už v ZSDP stanoveno 

omezení pro prodlužování lhůty. Dle ustanovení § 47 odst. 2 ZSDP bylo možné doměřit daň 

nejpozději do 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daňové 

přiznání podat. Toto desetileté omezení je zakotveno i v DŘ a to v ustanovení § 148 odst. 5 

DŘ. Aby ovšem k prodloužení lhůty mohlo dojít, musí být splněny určité podmínky a 

okolnosti. Pro prodloužení lhůty o jeden rok dochází, pokud v posledních 12 měsících před 

uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo dle ustanovení § 148 odst. 2 DŘ k: 

                                                             
119 Rozhodnutí NSS ze dne 25. 2. 2009, čj. 8 Afs 3/2009-109. 
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 podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného 

daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně, 

 oznámení rozhodnutí o stanovení daně, 

 zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku, 

 oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku,  

 oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí
120

 o stanovení daně.  

Dle ustanovení § 148 odst. 3 DŘ
121

 běží tříletá lhůta pro stanovení daně znova ode dne 

učinění úkonu, jakým je zahájení daňové kontroly, podání řádného daňového tvrzení, nebo 

oznámení výzvy k podání řádného daňového tvrzení. Zde poukážeme na změnu vůči ZSDP, 

kdy v takovém případě došlo k novému běhu lhůty od konce roku, v němž byl daňový subjekt 

o tomto úkonu informován. Toto nové ustanovení zvyšuje právní jistotu daňového subjektu, 

že dojde ke stanovení daně skutečně ve tříleté lhůtě, nikoliv delší jak uváděl ZSDP.
122

 

 Lhůta pro stanovení daně může být i přerušena, tzn., že lhůta neběží, a to po dobu 

trvání následujících důvodů stanovených v ustanovení § 148 odst. 4 DŘ: 

 řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním 

soudnictví a před Ústavním soudem, 

 řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné 

stanovení daně, 

 od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení 

rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav,  

 od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena 

neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení. 

Na otázku, jak se postupuje v řešení lhůt pro stanovení daně, které započaly běžet před 

nabytí účinnosti DŘ (rok 2011) a neskončila do této doby, je odpověď poskytnuta 

v ustanovení § 264 odst. 4 DŘ. Toto ustanovení říká, že po roce 2011 se lhůty posuzují dle § 

148 DŘ, ale počátek běhu lhůty určený dle ZSDP zůstává zachován.
123

 Nicméně proti tomuto 

ustanovení § 264 odst. 4 DŘ byl podán návrh na zrušení věty první a druhé. „Z povahy a 

smyslu prekluzivní lhůty pro stanovení daně vyplývá potřeba jejího posuzování podle stejných 

                                                             
120 Nicotnost rozhodnutí je řešena v § 105 DŘ. Jedná se o takové rozhodnutí, kdy správce daně, které takové 

rozhodnutí vydal, nebyl vůbec věcně příslušný, kdy rozhodnutí trpí vadami, které činí rozhodnutí vnitřně 

rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, nebo rozhodnutí vydané na základě jiného nicotného 

rozhodnutí, které vydal správce daně.  
121 Ustanovení § 148 odst. 3 DŘ je považováno za speciální ustanovení upravující obecnou myšlenku upravenou 

v ustanovení § 33 odst. 1 DŘ a použije se např. v případě zahájení daňové kontroly. 
122 ŠRETR, pozn. 4, s. 49. 
123 ŠRETR, pozn. 4, s. 53-54. 
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pravidel, a to od počátku do konce jejího běhu. Jakákoliv změna právního režimu týkající se 

již započaté lhůty pro stanovení daně totiž vznáší nejistotu do právního vztahu mezi daňovým 

subjektem a správcem daně, neboť v důsledku takové změny se relativizuje dosavadní přesně 

vymezený časový prostor, v němž měla být definitivně a nezměnitelně stanovena příslušná 

daňová povinnost… Změna pravidel posuzování lhůty pro stanovení daně, která je již v běhu, 

je obzvláště nepřijatelná v případech, kdy má za následek posunutí konce této lhůty. V 

takovém případě dochází k nepřípustnému zásahu do právní sféry dotčeného daňového 

subjektu, kterým se v jeho neprospěch prodlužuje interval pro vypořádání právního vztahu s 

daňovou správou vyplývajícího z příslušné daňové povinnosti.
124

“ NSS ve svém usnesení 

vyslovila souhlas se zrušením věty první a druhé daného ustanovení, z výše uvedených 

důvodů a postoupilo tak návrh na zrušení Ústavnímu soudu. Naprosto s tímto rozhodnutím 

souhlasím, protože v případě, kdy dobíhá prekluzivní lhůta, která započala dost dlouho před 

platností nové úpravy, vidím jako logické nechat tuto lhůtu doběhnout podle staré úpravy, 

tedy ZSDP, hlavně z důvodů, že dochází ke zvýšení nejistoty daňového subjektu. Jsem tedy 

proto, aby se případy prekluzivních lhůt řešily podle úprav platných v době počátku běhu 

těchto lhůt.  

 

3.2 Průběh daňové kontroly 

 

Průběh daňové kontroly lze rozdělit do několika fází, konkrétně se jedná o fázi 

seznamovací, shromažďovací, vyhodnocovací a fázi dokazování. I když jsou všechny fáze 

důležité, více se v tomto textu budeme zabývat vyhodnocováním a dokazováním, protože jsou 

velmi podstatné pro doměření daně. Je nutné podotknout, že zákon ani prováděcí předpisy 

daňovou kontrolu neupravují. U každého daňového subjektu jsou totiž jednotlivé mechanismy 

odlišné, což vyplývá z rozmanitosti daňových subjektů. Je tedy jasné, že mechanismy se 

budou lišit dle druhu kontrolované daně, velikosti daňového subjektu či ekonomické činnosti. 

Krom již zmíněného si řekneme, jak je to s délkou daňové kontroly a případnou nečinností 

správce daně.  

 

 

                                                             
124 Usnesení NSS ze dne 7. 8. 2014, čj. 4 Afs 105/2014 – 38. 
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3.2.1 Fáze seznamovací 

 

Účelem fáze seznamovací je seznámení správce daně s daňovým subjektem. Získává 

informace o jeho velikosti, organizační struktuře, druhu ekonomické činnosti a také o metodě 

vedení účetnictví. Aby si správce daně udělal ucelenou představu o fungování daňového 

subjektu, ukládá zákon daňovému subjektu povinnost „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“
 125

.  

Daňový subjekt by pro komunikaci se správcem daně měl ustanovit osobu schopnou 

předávat požadované podklady a informace, a případně odpovídat na upřesňující dotazy 

správce daně. Takovou osobou může být někdo, kdo má přehled o chodu podniku a také o 

jeho účetních a daňových záležitostech. Nejlepší řešení pro daňový subjekt je nechat se 

zastupovat daňovým poradcem na základě plné moci.
 126

  

Pro daňový subjekt je nejlepší, pokud k poskytování informací o podniku, především o 

jeho způsobu hospodaření, přistoupí aktivně. Tento přístup začíná již u důkladné přípravy 

potřebných podkladů. Tato příprava nejen, že umožní rychlejší provedení kontroly úředními 

osobami, kdy správce daně může rychleji a cíleněji sestavit postup kontroly, ale v očích 

úředních osob se takový daňový subjekt jeví jako bezproblémový.
127

  

 

3.2.2 Fáze shromažďovací 

 

Po seznámení s podnikem je pro správce daně dalším krokem získání potřebných 

podkladů, díky kterým zvolí kontrolní techniky odpovídající daňové kontrole. Tento krok 

správce daně je navíc podpořen zákonem, který správci daně přiznává právo na přístup 

k účetním záznamům nebo jiným informacím v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle 

správy daní.
128

 K tomu navazuje právo správce daně vyžádat si nebo provést výpisy nebo 

kopie těchto záznamů, a to i na technických nosičích dat. V případě prověřování informací na 

technických nosičích dat má správce daně právo na informace o používaných programech 

výpočetní techniky a programové vybavení může i využívat, avšak rozsahu nezbytně nutném, 

                                                             
125  § 86 odst. 3 písm. b) DŘ 
126 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 109. 
127 ŠRETR, pozn. 4, s. 75. 
128 § 81 odst. 1 DŘ 
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tzn. k ověření si správnosti údajů, které mu byly poskytnuty daňovým subjektem na 

technických nosičích dat.
129

 

Naskýtá se otázka, co představují účetní záznamy? Odpověď nám poskytuje zákon o 

účetnictví, který tyto záznamy definuje jako „data, která jsou záznamem veškerých 

skutečností týkajících se vedení účetnictví“.
130

 Účetními záznamy tedy jsou účetní doklady, 

účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka 

a výroční zpráva.
131

 Tento výčet však není úplný, a proto do kategorie účetních záznamů 

spadají i další. 

Zákon tedy stanovuje povinnost daňového subjektu, aby poskytl data na technických 

nosičích dat. V praxi se objevují příklady, že správce daně si vyžádá konkrétní formát těchto 

dat. Nicméně zákon nestanovuje povinnost daňovému subjektu, aby svá data případně 

konvertoval do jiného formátu, než v jakém tyto data používá. Tudíž správce daně nemá 

právo po daňovém subjektu požadovat konkrétní formát elektronických dat, který daňový 

subjekt v praxi nevyužívá, ani není obvyklý. Jako příklad lze uvést požadavek správce daně 

na předání dat v programu Excel, přičemž daňový subjekt používá k uložení dat účetní 

software, nikoliv Excel.  

Při zkoumání podkladů správcem daně může dojít k situaci, kdy správce daně shledá 

nedostatky předložených podkladů. Jedná se o pochybnosti týkající se věrohodnosti, 

průkaznosti, správnosti nebo úplnosti těchto dokladů. Platí, že čím dříve správce daně sdělí 

své pochybnosti daňovému subjektu, tím lépe, protože lze předejít komplikacím v rámci 

následného dokazování. Stejně jako má správce daně právo vyjádřit své pochybnosti, má 

daňový subjekt právo tyto pochybnosti správcem daně vyjádřené vyvrátit, což je podpořeno i 

zásadou součinnosti (viz kapitola 2.3.5). Daňovému subjektu se tedy doporučuje, aby se 

zajímal o stav prováděného dokazování a vyhodnocování, protože to má vliv na výši daně.
132

 

Ve srovnání se starou úpravou se v novém DŘ objevuje rozšíření povinnosti daňového 

subjektu nezatajovat důkazní prostředky
133

, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, 

kde se nacházejí. V souvislosti s důkazními prostředky je nutné poznamenat, že správce daně 

na rozdíl od daňového subjektu disponuje prostředky, které na základě zákona může použít za 

                                                             
129 § 81 odst. 2 a 3 DŘ 
130 § 4 odst. 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
131 § 4 odst. 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
132 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 112-114. 
133 Dříve to byly pouze doklady, tedy užší vymezení. 
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účelem ohledání důkazních prostředků (listin nebo jejich kopií a další věci nezbytné pro 

správu daní) od orgánů veřejné moci nebo osob.
134

 

 

3.2.3 Fáze vyhodnocovací  

 

Nyní přichází čas na veškerou analýzu důkazních prostředků, které správci daně byly 

předloženy daňovým subjektem nebo které si obstaral jinak. Na základě těchto důkazních 

prostředků se snaží zjistit skutkový stav
135

, který však zjišťuje nezávisle na tom, jaký stav 

zjistil daňový subjekt.  

Tato fáze je pro celou daňovou kontrolu klíčová, a proto je nezbytné, aby úřední osoba 

disponovala hlubšími znalostmi právními, především v oblasti daňových zákonů a 

souvisejících předpisů, a ekonomickými. Samozřejmostí jsou i znalosti v oblasti financí a 

matematiky. Veškeré tyto znalosti pak uplatňuje v analýze důkazních prostředku a zjišťování 

skutkového stavu. Zde je třeba zmínit, že zákonem ani směrnicemi není nijak upraven postup 

úřední osoby, co se týče jednotlivých technik, postupů a metody pro správné provedení 

daňové kontroly, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Víceméně tedy záleží na individuálních 

zkušenostech a znalostech úřední osoby pověřené provedením daňové kontroly.
136

  

Na základě zjištěného skutkového stavu úřední osoba vypočte správnou výši dani, 

kterou následně porovná s daní, kterou vykázal daňový subjekt. V postupu při kontrole 

správnosti vykázané daně se uplatňují 3 základní elementy. Jsou jimi detekce skutkového 

stavu, verifikace předložených a obstaraných důkazních prostředků a estivace zjištěného 

skutkového stavu.
137

 

Detekce skutkového stavu je jakýmsi základním kamenem pro daňovou kontrolu, 

protože správné provedení detekce dává předpoklad pro správně provedenou daňovou 

kontrolu. Tato fáze spočívá ve sbírání dostatku informací a důkazních prostředků, díky 

kterým lze detekovat problémové oblasti a ověřit je. Účelem je pak zjištění skutkového stavu. 

Verifikace předložených či obstaraných důkazních prostředků znamená ověřování 

veškerých důkazů a také ověřování jejích pravosti. Dále je důležité se na každou skutečnost 

dívat z jiného pohledu, aby došlo k co nejlepšímu posouzení. Tato fáze vyžaduje tvůrčí 

přístup a kombinování jednotlivých kontrolních technik při odhalování slabých míst, chyb a 

                                                             
134 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 115. 
135 Skutkový stav lze definovat jako obraz skutečností vytvořený na základě dokazování. 
136 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 116. 
137 DRÁB, pozn. 8, s. 171-173. 
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nedostatků. Jako chybný se dá nazvat postup úřední osoby, který se spoléhá na správné a 

úplné vedení účetnictví daňového subjektu, tzn., že kontroluje pouze účetnictví. 

Cílem estimace zjištěného skutkového stavu je právní vyhodnocení a samostatné a 

správné stanovení daňové povinnosti, a to naprosto nezávisle na výpočtu, který provedl 

daňový subjekt. V případě, že nebylo možné stanovit skutkový stav pomocí důkazních 

prostředků, přistoupí úřední osoby k použití alternativních způsobů stanovení daně, např. 

pomocí pomůcek.
138

 

 

3.2.4 Fáze dokazování  

 

Dříve než přejdeme k fázi dokazování jako takové, považuji za nezbytné uvedení do 

problematiky důkazního břemene, důkazních prostředků a důkazů. Poté se budeme zabývat 

samotným dokazováním, které je jedním ze způsobů stanovení daně, ale také dalšími způsoby 

stanovení daně jako je stanovení daně podle pomůcek, či sjednání daně. 

 

3.2.4.1 Důkazní břemeno 

 

Ještě předtím než se budeme zabývat důkazními prostředky, si osvětlíme problematiku 

důkazního břemena v rámci daňové kontroly. Tato problematika je upravena v DŘ v § 92 

odst. 3, 4 a 5. Důkazním břemenem je odpovědnost účastníka řízení (daňového subjektu a 

správce daně), aby prokázal skutečnosti, které tvrdí. V případě, že je neprokáže (neusnese 

důkazní břemeno) nese odpovědnost za to, že bude rozhodnuto v jeho neprospěch.
139

 Podle 

rozhodnutí ÚS „v daňovém řízení se vztahuje důkazní břemeno pouze k prokázání skutečností 

tvrzených (uvedených) daňovým subjektem v daňovém přiznání, resp. skutečností, jež je 

daňový subjekt povinen uvést v daňovém přiznání, tedy skutečností vážících se výlučně k 

daňové povinnosti subjektu.“
140

 Důkazní břemeno nese jak daňový subjekt, tak správce daně, 

nicméně primárně leží na daňovém subjektu. 

Důkazní břemeno pro daňový subjekt je upraveno v § 92 odst. 3 a 4. A svou úpravou 

se neliší od úpravy v ZSDP. V tomto případě jako břemeno chápeme povinnost doložit svá 

tvrzení. Tzn., že daňový subjekt nemusí dokládat nic jiného, než to co sám tvrdí nebo by měl 

                                                             
138 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 116-118. 
139 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 189. 
140

 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS 29/05. 
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tvrdit v daňovém tvrzení. Důkazní břemeno pak daňový subjekt nese od chvíle, kdy byl 

správcem daně vyzván k prokázání skutečnosti.
141

 Toto břemeno je však omezeno věcně a 

časově
142

, což znamená, že je omezeno na kontrolovaný druh daně a dále je omezen lhůtou 

pro stanovení daně. Po uplynutí této lhůty správce daně nesmí požadovat po daňovém 

subjektu prokázání skutečností, které by se vztahovaly k prekludované dani.
143

 V případě, že 

správce daně požaduje prokázání skutečností po daňovém subjektu, musí to provést pomocí 

výzvy
144

. Výzva musí splňovat kritéria jasnosti, určitosti, srozumitelnosti a splnitelnosti. Tzn., 

že správce daně musí konkretizovat pochybnost, kterou má daňový subjekt důkazními 

prostředky objasnit. Z hlediska důkazních prostředků je pak určující jejich obsah, nikoliv 

množství. Následně mohou vzniknout dva případy, kterými jsou unesení důkazního břemene, 

kdy se daňovému subjektu podařilo důkazními prostředky potvrdit svá tvrzení, a neunesení 

břemene, kdy se pomocí důkazních prostředků nepovedlo daňovému subjektu vyvrátit 

pochybnosti správce daně. V druhém zmíněném případě musí daňový subjekt být připraven 

na možnost nepříznivého následku, který za splněných zákonných podmínek může vyústit ve 

stanovení daně jiným způsobem, tj. pomocí pomůcek, nebo sjednání daně.
 145

 

Podíváme-li se na úpravu důkazního břemene, které nese správce daně, v ustanovení § 

92 odst. 5, vidíme, že se vztahuje pouze na určité skutečnosti, kterými jsou: 

 oznámení vlastních písemnosti – správce daně má povinnost prokázat doručení 

vlastních písemností daňovému subjektu, 

 skutečnosti rozhodné pro užití právní domněnky nebo fikce
146

 - správce daně 

prokazuje např. marné uplynutí lhůty pro vyzvednutí písemnosti, 

 skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost účetnictví – 

důkazní břemeno nastupuje až poté, co daňový subjekt unesl své důkazní břemeno
147

, 

                                                             
141 SOCHOROVÁ, Vendula. Specifika dokazování v daňovém řízení. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-807-

4005-206, s. 109-112. 
142 Z nálezu Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS 29/05 vyjímám: „Daňová povinnost má pak jak 

rozměr druhový, tedy povinnost vážící se k zákonem stanovené konkrétní dani, tak rozměr časový (…), který 

stanoví správci daně lhůty, v nichž 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.“ 
143 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 190-191. 
144 Výzva v průběhu daňové kontroly je upravena v ustanovení § 86 odst. 3 písm. c) DŘ. 
145 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 112-114. 
146 Právní domněnka znamená, že skutečnost je pravdivá, i když její existence není jistá a nevyžaduje se zjištění 

skutečného stavu. Fikce je naproti tomu skutečnost, která neexistuje, ale je na ni pohlíženo tak, jako by 

existovala.  (ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 199.) 
147

 „Chce-li správce daně tvrdit opak, tj. že daňový subjekt své zákonné povinnosti neplní a jeho účetnicví je 

např. neprůkazné, je nucen toto své tvrzení prokázat. Má-li tudíž správce daně pochybnosti o účetnictví (…) 

předloženém při daňové kontrole daňovým subjektem, musí ohledně těchto pochybností unést důkazní břemeno. 

To znamená, že musí důvodnost svých pochyb vyjádřit kvalifikovaně.“ (ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 200.) 
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 skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečného obsahu právního úkonu – jedná se o 

případ zastřeného právního úkonu, kdy správce daně prokazuje skutečnosti rozhodné 

pro posouzení skutečného obsahu právního úkonu. Toto ustanovení je oproti ZSDP 

v DŘ upraven nově, avšak z rozhodnutí NSS
148

 je zřejmé, že se nejedná o změnu, ale o 

implementaci rozhodnutí NSS do nové právní úpravy, 

 skutečnosti rozhodné pro uplatnění následku za porušení povinnosti při správě daní – 

povinností správce daně je prokázání porušení povinností a dále prokázání skutečností 

charakterizujících následek protiprávního jednání odpovědné osoby.
149

  

Jak již bylo v textu naznačeno, tak primární důkazní břemeno nese daňový subjekt, ale 

pokud své břemeno unese, pak se přenese na správce daně. Ten, pokud má nějaké 

pochybnosti, sdělí je daňovému subjektu a vyzve
150

 jej k prokázání dalších skutečností. Své 

tvrzení podloží důkazy a uvede je ve spisovém materiálu. Tzn., že tímto unesl své důkazní 

břemeno, a to opět přechází na daňový subjekt. Ve výzvě k prokázání dalších skutečností 

musí správce daně svou konkrétní pochybnost kvalifikovaně vyjádřit.
151

 To znamená, že 

daňovému subjektu musí být jasné, ke které skutečnosti se pochybnosti vztahují a co 

konkrétně má daňový subjekt prokázat.
152

 

 

3.2.4.2 Důkazní prostředky 

 

Nyní si objasníme rozdíl mezi důkazním prostředkem a důkazem. Daňový řád tyto 

pojmy nerozlišuje, ale je nezbytné si uvědomit, že se nejedná o totožné pojmy. Dále si 

uvedeme, co může být za důkazní prostředek považováno. 

Nová právní úprava odstranila nepřesnosti v chápání pojmů důkazní prostředek a 

důkaz, které panovaly za předchozí právní úpravy, i když tyto dva pojmy na rozdíl od ZSDP 

nerozlišuje. V ustanovení § 93 odst. 1 DŘ je pojem důkazní prostředky vztáhnut 

k podkladům, díky kterým lze zjistit skutečný stav věci a jedná se zejména o tvrzení daňového 

subjektu, listiny, znalecké posudky, svědecké výpovědi a ohledání věci. Nebo jinými slovy se 

                                                             
148 „Povinností daňových orgánů je uvést nejen zjištěný, formálně právním úkonem zakrývaný skutečný stav, ale i 

přezkoumatelným způsobem uvést úvahy, které je k takovému závěru vedly, včetně označení a zhodnocení 

důkazů, o které svá zjištění opírají“ (Rozhodnutí NSS ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. 1 Afs 73/2004-89.) 
149 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 114-115. 
150 Tato výzva bude upravena dle § 92 odst. 4 DŘ, pokud by se však jednalo o výzvu v rámci postupu 

k odstranění pochybností, byla by správcem daně zahájena dle ustanovení § 89 DŘ. (Důvodová zpráva, pozn. 2, 

s. 65.) 
151 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 120-121. 
152 DRÁB, pozn. 8, s. 252. 
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jedná o pramen důkazu a procesní činnost správce daně, která směřuje k poznání skutkového 

stavu
153

. Tento seznam důkazních prostředků však není taxativním vymezením, protože lze 

použít cokoliv, co by přispělo k objasnění skutečnosti
154

. Důkazním prostředkem nemůže být 

podané vysvětlení
155

, ale může správci daně sdělit informace o relevantních důkazních 

prostředcích.
156

 V praxi se objevily i spory o tom, zda čestné prohlášení je důkazním 

prostředkem. V tomto se ztotožňuji s názorem, který ve své knize prezentuje Sochorová
157

, a 

sice že k čestnému prohlášení předloženému třetí osobou by se mělo přihlédnout, i když by 

bylo vhodné, aby tato osoba byla zároveň i vyslechnuta jako svědek. Toto tvrzení potvrzuje i 

judikatura Nejvyššího správního soudu
158

. Naopak se jako důkaz nikdy nedá použít čestné 

prohlášení daňového subjektu. Nicméně i když k čestnému prohlášení třetích osob lze 

přihlédnout, tak pouze ve smyslu osvědčení skutečnosti, nikoliv jejího prokázání, a to 

z důvodu, že „čestné prohlášení nemůže vstupovat do daňového řízení také proto, že by 

vytvářelo nepřípustný mezistupeň mezi oběma způsoby stanovení daně. Pokud by bylo totiž 

(…) možné užít ve vyměřovacím řízení institut čestného prohlášení, pozbyl by institut 

stanovení daně podle pomůcek jakéhokoli smyslu, protože chybějící důkazní prostředky by 

bylo vždy možno nahradit čestným prohlášením, a tím by bylo zhojeno neunesení důkazního 

břemene v daňovém řízení.“
159

 Z uvedeného usuzuji, že čestné prohlášení v daňové kontrole 

nemá své místo, a pokud je jeho užití nutné, pak pouze v kombinaci s výslechem svědka. 

 Co se týče důkazu, předchozí právní úprava považovala za důkaz pouze informaci, 

která byla významná pro řešenou skutečnost. Tato nepřesnost byla následně odstraněna 

novým DŘ a dnes je důkaz chápán jako informace, která byla získána z důkazního prostředku 

a zjištěna v rámci dokazování určité skutečnosti.
160

 Pokud tyto dvě úpravy srovnáme, 

zjistíme, že dnes je pod pojmem důkaz chápána každá informace nikoliv pouze ta, která je 

významná pro řešenou skutečnost. Úspěšné provedení důkazu znamená, že správce daně 

                                                             
153 Důvodová zpráva, pozn. 2, s. 65. 
154

SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 87. 
155 § 79 odst. 3 DŘ 
156 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád: s komentářem. Olomouc: Anag, 2010.  ISBN 

978 80-7263-616-7, s. 293-298. 
157 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 88. 
158 „V tomto případě žalobce prokazoval dodání služby prohlášením pana O. P., který potvrzoval, že v rámci 

údržby provozního areálu M. n. H. byly provedeny nátěry. (…)Žalovaný tento důkazní prostředek sice hodnotil, 

uvedl však, že jej neposoudil jako důkazní prostředek, neboť se jedná o prohlášení osoby, která je zřejmě 

zaměstnancem žalobce a obsahuje pouze tvrzení, aniž by takovou skutečnost prokazoval. Takto hodnocený důkaz 

je však zcela v rozporu se zásadou volného hodnocení důkazů a zákazu libovůle.“ (Rozhodnutí NSS ze dne 

14. 2. 2006, sp. zn. 1 Afs 37/2005.) 
159 Rozhodnutí NSS ze dne 24. 5. 2006, sp. zn. 1 Afs 77/2005. 
160 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 86-87. 
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vnitřně nabyl přesvědčení, které lze považovat téměř za jistotu, že tvrzení daňového subjektu 

je pravdivé
161

. 

Při výběru důkazů, které jsou zohledněny při zjišťování skutkového stavu, se správce 

daně zaměří na kritéria, které má důkaz splňovat. Jedná se o kritéria závažnosti, zákonnosti a 

pravdivosti.
162

 Tyto kritéria jsou posuzovaná, tak jak jdou za sebou. Tzn., že správce daně 

posoudí
163

, zda je důkaz relevantní k dané projednávané věci, poté se zkoumá, zda byl důkaz 

získán v souladu se zákonem, nebo ne a následně se zhodnotí pravdivost provedeného 

důkazu.
164

 Důkazy jsou hodnoceny jednotlivě a ve své vzájemné souvislosti se všemi důkazy. 

Po tomto procesu je důkaz hodnocen jako hodnověrný, anebo vzniká rozpor, který je nutné 

dále objasnit pomocí doplnění dokazování.
165

  

Před samotným zhodnocením důkazů má správce daně povinnost daňový subjekt 

s důkazy seznámit, a to i s těmi, které se nacházejí ve vyhledávací části spisu
166

, ke kterému 

daňový subjekt dříve neměl přístup z důvodu možnosti zmaření nebo ohrožení cíle správy 

daní, úkonu či objektivnost důkazů. Po zhodnocení shromážděných důkazů o tom správce 

daně informuje daňový subjekt a dá mu prostor pro navrhnutí doplnění dokazování a 

vyjádření se k závěrům správce daně o hodnocení důkazů.
 167

  

Nyní se podívejme na nejčastější důkazní prostředky, které se v daňové kontrole 

objevují nejčastěji, jedná se o listiny, znalecké posudky a výpověď svědka. Vlastností listiny 

je bezesporu stálost a neměnnost. Při provádění tohoto důkazu není nutná přítomnost 

daňového subjektu, ale je třeba ho s listinou seznámit před vydáním rozhodnutí, kdy následně 

může sdělit své výhrady vůči úplnosti, pravosti či použitelnosti listiny pro projednanou věc. 

Dle Sochorové lze listiny rozdělit na veřejné a soukromé, přičemž ustanovení § 94 odst. 1 DŘ 

se zabývá listinami veřejnými
168

. U těchto listin platí tzv. domněnka pravdivosti, tzn., že 

listina, a tvrzení v ní obsažené, je vždy považována za pravdivou a správnou, pokud není 

prokázán opak. Na druhé straně existují listiny soukromé, u kterých se pravost a správnost 

                                                             
161 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 87 
162 Rozsudek NSS ze dne 14. 6. 2007, sp. zn. 5 Afs 104/2006. 
163 Při hodnocení důkazů postupuje v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů (viz kapitola 2.3.8). 
164 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 69-70. 
165 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 217. 
166 § 65 odst. 1 písm. a) DŘ 
167 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 73. 
168 K definování veřejné listiny, lze použít ustanovení § 134 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Toto 

ustanovení říká, že „listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich 

pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo 

prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo 

potvrzeno“. 
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údajů musí zkoumat (např. faktury).
169

 A jsou to právě listiny veřejné, u kterých vznikají 

pochybnosti o jejich veřejnosti. Dle důvodové zprávy je za veřejnou listinu považován 

protokol o ústním jednání a zpráva o daňové kontrole
170

. S tím však ne zcela souhlasí Kobík, 

který tvrdí, že zmíněný protokol lze považovat za pravdivý jen, co se týče průběhu daňové 

kontroly, např. že správce daně se zeptal daňového subjektu na určitou skutečnost a daňový 

subjekt mu něco sdělil. Pokud by však mělo být tvrzení uvedené v listině považováno za 

pravdivé a nepodléhalo by hodnocení jako každý jiný důkaz, bylo by to z hlediska důkazního 

břemeno nevyhovující, protože takové tvrzení by bylo pravdivé, dokud se neprokáže opak, a 

v tomto případě by opak musel dokázat správce daně, a toho by mohl daňový subjekt zneužít. 

Pochybnosti má i vůči zprávě o daňové kontrole. Naopak tvrzení, že se jedná o veřejné listiny, 

lze podložit tím, že obsahují údaje o činnosti veřejnoprávního orgánu, a tedy se jedná o 

pravomoc veřejnou.
 171

 S výše zmíněnými pochybnostmi souhlasím, nicméně druhou stranou 

mince je, že provedení veřejné listiny neznamená, že tvrzení v ní obsažené je dogma, a tedy je 

možné její pravdivost jinými důkazy vyvrátit.  

Znalecký posudek je upraven v § 95 DŘ a jeho podstatou je vyjasnění odborných 

otázek. Správce tedy může ustanovit znalce ve dvou situacích. První situací je potřeba 

posoudit odbornou otázku, které správce daně nemůže objasnit sám, protože nespadají do jeho 

odbornosti. Následně však znalecký posudek právně hodnotí. Druhou situací je nesplnění 

povinnosti daňového subjektu k přeložení znaleckého posudku v řízení, kterou mu ukládá 

zvláštní zákon, a to ani potom co byl správcem daně vyzván.
172

 Znalec je ustanoven 

rozhodnutím správcem daně, který o tomto ustanovení pouze informuje daňový subjekt.
173

 

V obou případech ustanovení znalce platí, že náklady na znalce hradí správce daně. Pouze 

v druhém případě, je oprávněn tyto náklady vymáhat po daňovém subjektu a strhnout mu je 

z jeho osobního daňového účtu. 
174

  V případě, že na jednu skutečnost se správci daně sejdou 

dva rovnocenné znalecké posudky, které mají však svým zjištěním odlišné, musí tento rozpor 

správce daně odstranit.
175

 Touto otázkou odstranění rozporu dvou znaleckých posudků se 

zabýval NSS a ve svém rozhodnutí uvedl následující postup správních orgánů: „správní 

orgány mohly nejprve přistoupit k výslechu znalce za účelem odstranění pochybností, pak 

přistoupit k dalšímu znaleckému zkoumání a teprve pro případ, že by nebyly odstraněny 

                                                             
169 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 92. 
170 Důvodová zpráva, pozn. 2, s. 66. 
171 Kobík, pozn. 156, s. 396. 
172 § 95 odst. 1 DŘ 
173 § 95 odst. 2 DŘ 
174 Kobík, pozn. 156, s. 401-402. 
175 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 94. 
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pochybnosti o věcné správnosti předchozími kroky, bylo na místě vyžádat revizní 

posudek.“
176

Ustanovení § 95 odst. 4 DŘ dále daňovému subjektu přiznává právo účasti u 

výslechu znalce a klást mu otázky, které se týkají daného znaleckého posudku. 

Dalším důkazním prostředkem, který se v praxi jeví jako nejčastější a často i 

nejdůležitější je výpověď svědka
177

. Tento důkazní prostředek je upraven v ustanovení § 96 

DŘ. Svědkem může být každá fyzická osoba, která určitým způsobem vnímala skutečnosti 

potřebné pro důkaz daňové povinnosti. Takovou osobou však nesmí být statutární orgán. Je 

třeba brát v potaz, že čím delší doba uběhla od dané skutečnosti či události, o které má svědek 

poskytnout výpověď, tím nespolehlivější se výpověď stává.
178

 Povinností svědka dle 

ustanovení § 96 odst. 1 DŘ je vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat. Jeho právem je dle 

ustanovení § 96 odst. 2 DŘ výpověď odepřít z důvodu způsobení trestního stíhání sobě či 

osobám blízkým. Samozřejmě existují i výjimky, pro které platí zákaz výslechu. Takovými 

osobami jsou např. advokáti, daňoví poradci, auditoři aj., kteří by svou výpovědí porušili 

povinnost mlčenlivosti a narušili důvěru mezi ním a klientem.
179

 Daňový subjekt má právo 

účastnit se výslechu svědka a klást mu otázky, které souvisí s dokazováním jeho práv a 

povinností
180

. Správce daně má tak povinnost daňový subjekt o výslechu informovat včas a 

musí sdělit věc, ve které svědek bude vypovídat, a pokud nehrozí zmaření účelu výpovědi, 

sdělí daňovému subjektu, o kterého svědka se jedná.
181

 V případě, že správce daně nezajistí 

řádné podmínky pro provedení svědecké výpovědi, pak se bude jednat o důkaz, který byl 

získán nezákonným způsobem. Jestliže správce daně opře své rozhodnutí o takovýto důkaz, 

pak to může být důvod pro zrušení rozhodnutí správce daně v odvolacím řízení. Jako 

nezákonně provedenou svědeckou výpověď lze označit situaci, kdy se daňový subjekt 

neúčastní výslechu z důvodu neinformovanosti o proběhnutí daného výslechu. Výjimku tvoří 

neopakovatelné a neodkladné úkony, které musí být provedeny co nejdříve. Jedná se např. o 

situace, kdy svědek odcestuje do zahraničí, nebo umírá.
182

 Avšak i přes jistý posun vpřed 

v právní úpravě vyslýchání svědka, si lze všimnout nedostatku, kterým je nestanovený způsob 
                                                             
176 Rozhodnutí NSS ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. 7 Afs 50/2010. 
177 U toho důkazního prostředku se pracuje se zásadou mlčenlivosti, kterou jsou vázány účastníci daňové 

kontroly. Více o této zásadě viz kapitola 2.3.11. 
178 Kobík, pozn. 156, s. 406. 
179 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 100-101. 
180 Zde evidujeme posun vpřed v právní úpravě na rozdíl od ZSDP. Tehdy daňový subjekt mohl klást svědkovi 

jakékoliv otázky, ale nová právní úprava (DŘ) toto právo omezilo na otázky v rámci dokazování práv a 

povinností daňového subjektu. (ŠRETR, pozn. 4, s. 80-81.) 
181 § 96 odst. 5 a 6 DŘ. Toto ustanovení bylo přijato na základě rozhodnutí NSS ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. 

1 Afs 7/2003, kde je uvedeno, že „daňový subjekt pro kvalifikovanou přípravu na konání výslechu nepochybně 

potřebuje nejen informaci o tom, kdy a kde se výslech svědka koná, ale též informaci o tom, kdo bude 

vyslýchán“. 
182 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 103-104. 
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provádění svědecké výpovědi. Tzn., že v praxi se lze z důvodu tohoto nedostatku setkat se 

situací, kdy je svědek vyslýchán a správce daně místo přesné (doslovné) odpovědi svědka do 

protokolu zapíše obsah výpovědi svými slovy.
183

 

 

3.2.4.3 Dokazování  

 

Nyní se dostáváme k samotnému dokazování v daňovém řízení, konkrétně v průběhu 

daňové kontroly. Dokazování je pro daňovou kontrolu stěžejní. Právě zde dochází 

k samotnému ověřování daňového tvrzení podaného daňovým subjektem. Klíčové je tedy 

shromáždění důkazních prostředků pro pravdivé zjištění skutkového stavu, které pak slouží 

jako podklad pro rozhodnutí správce daně. Při dokazování se musí určit pravdivý skutkový 

stav
184

 proto, aby bylo možné dosáhnout cíle daňového řízení a tedy i daňové kontroly, tzn. 

správné zjištění a stanovení daně. Za nesprávné se považuje nejen odvedení daně nižší, ale 

také odvedení daně vyšší.
185

 Dle Winterové lze proces dokazování rozdělit do 4 fází, a to fázi 

navrhování důkazů, obstarávání důkazů, provádění důkazů a hodnocení důkazů.
186

 Proces 

dokazování probíhá v souladu se zásadami zákonnosti součinnosti, materiální pravdy a 

volného hodnocení důkazů.
187

 Blíže byly zásady probrány v kapitole 2.3.  

Dokazování je upraveno v ustanovení § 92 DŘ a je jedním ze způsobů stanovení daně. 

Povinností daňového subjektu je přiznat daň, což provede podáním daňového tvrzení a na 

správci daně je přezkoumání daného tvrzení. Přezkum je dle ustanovení § 92 odst. 1 DŘ 

oprávněn provést příslušný správce daně, využívat při tom smí úkony a postupy, které mu 

umožňuje zákon. Tento správce daně však může dožádat i jiného správce daně (stejného nebo 

nižšího stupně) o některý z úkonů nebo postupů.
188

 Daňový subjekt pak musí být schopen 

prokázat to, co ve svém daňovém tvrzení tvrdí
189

. Zde pak může dojít ke dvěma situacím. 

První je, že správce daně se dobral ke stejné daňové povinnosti jako daňový subjekt a druhou 

situací je neakceptace tvrzené daně správcem daně. V tento moment uloží daňovému subjektu 

                                                             
183 ŠRETR, pozn. 4, s. 82-83.  
184 U zjištění skutkového stavu se uplatňuje zásada materiální pravdy (viz kapitola 2.3.10). 
185 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 56-57. 
186 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. 

ISBN 978-80-7201-726-3, s. 271. 
187 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 56. 
188 Důvodová zpráva, pozn. 2, s. 64-65. 
189

„Daňový subjekt je sice povinen prokazovat - kromě skutečností, které je povinen uvádět v daňovém přiznání, 

hlášení a vyúčtování – též skutečnosti, k jejichž prokázání jej správce daně v průběhu daňového řízení vyzval. 

(...) správce daně totiž není oprávněn vyzvat daňový subjekt k prokázání čehokoliv, ale pouze k prokázání toho, 

co tvrdí tento subjekt sám (…) tedy skutečností, které jsou předmětem daňového přiznání.“ (rozsudek NSS ze 

dne 21. 12. 2005, sp. zn. 1 Afs 153/2004-136.) 
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prokázání sporných tvrzení a začíná fáze dokazování.
190

 Povinnost správce daně postupovat 

při zjišťování skutkového stavu co nejúplněji je upravena v § 92 odst. 2 DŘ. Tato povinnost 

však neznamená, že se správce daně musí dopátrat skutečného skutkového stavu, ale musí se 

k němu alespoň přiblížit za vyvinutí maximálního úsilí. Zde je však více než vhodné 

upozornit na fakt, že důkazní břemeno leží primárně na daňovém subjektu a správce daně tedy 

není povinen důkazní prostředky vyhledávat.
191

 Navrhl-li však daňový subjekt provedení 

důkazních prostředků nacházejících se u třetích osob a jsou-li relevantní pro dané řízení, pak 

je úkolem správce daně jejich obstarání a provedení. Stejně tak je správce daně povinen 

provést důkazní prostředky, které vyjdou najevo během řízení, bez ohledu na to, zda jejich 

provedení navrhl daňový subjekt. Správce daně může důkazní prostředek i odmítnou, ale 

takový počin musí náležitě odůvodnit v konečném rozhodnutí.
192

 Na základě rozsudku NSS 

lze určit, z jakých důvodů lze odmítnout důkazní prostředek. Důkazní prostředek lze 

odmítnout, pokud nemá relevantní souvislost s předmětem řízení, pokud na jeho základě nelze 

potvrdit nebo zamítnout tvrzenou skutečnost, nebo pokud se jedná o důkazní prostředek 

nadbytečný.
193

 Pokud by však důkazní prostředek mohl přinést nové skutečnosti do 

projednávané věci, pak by ho správce daně měl provést.
194

 Nová právní úprava také přináší 

podrobnější úpravu dokazování, a to v tom smyslu, že „správce daně po provedeném 

dokazování určí, které skutečnosti považuje za prokázané a které nikoliv a na základě kterých 

důkazních prostředků; o hodnocení důkazů sepíše úřední záznam, pokud se toto hodnocení 

neuvádí v jiné písemnosti založené ve spise“.
195

 

Stanovení daně se z velké části děje na základě dokazování, protože tento způsob 

nejvíce odráží skutečnou realitu ve vztahu k zdaňovanému předmětu. V případě, že nelze daň 

stanovit dokazováním, např. protože daňový subjekt neunesl své důkazní břemeno, přejde se 

ke stanovení daně pomocí pomůcek, kdy se daňová povinnost kvalifikovaně odhadne. 

Posledním možným způsobem je pak sjednání daně. Tyto způsoby se navzájem vylučují, a 

z toho plyne, že je nelze kombinovat
196

, což ve svém usnesení uvedl i NSS
197

. Jako 

                                                             
190 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s 56-57. 
191  Důvodová zpráva, pozn. 2, s. 64. 
192 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 58-59. 
193 Rozsudek NSS ze dne 21. 4. 2006, sp. zn. 5 Afs 16/2005. 
194 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 60. 
195 § 92 odst. 7 DŘ 
196 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 188. 
197 Z rozsudku NSS ze dne 21. 12. 2005, sp. zn. 1 Afs 153/2004 vyjímáme: „Prvotním způsobem či metodou je 

stanovení daně pomocí dokazování; aby však tento způsob mohl být použit, je třeba, aby daňový subjekt plnil své 

zákonné povinnosti, tj. především řádně vedl účetnictví či jiné povinné evidence a doložil s jejich pomocí, 

případně jiným způsobem, skutečnosti významné pro stanovení daně. Druhým způsobem je stanovení daně za 

použití pomůcek: tento způsob se uplatní tehdy, jestliže daňový subjekt neplní při dokazování jím uváděných 
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nezákonný postup v případě dokazování lze označit takový postup, kdy se správce daně 

nepokusil o dokazování, nebo stanoví-li daň na základě neúplného dokazování. Takovými 

postupy poruší ustanovení § 92 odst. 2 DŘ.
198

 

Na tomto místě je vhodné zmínit, že v souvislosti s dokazováním se můžeme setkat 

kromě daňové kontroly s postupem k odstranění pochybností. Tyto dva procesy jsou odlišné a 

jejich zásadní rozdíl spočívá v užití. Daňová kontrola se použije tam, kde je třeba podrobnější 

a rozsáhlejší šetření a také k preventivnímu ověřování údajů. Naproti tomu postup 

k odstranění pochybností se použije, pokud je třeba jen objasnit sporné a nejasné skutečnosti. 

Pokud by tedy správce daně místo daňové kontroly, v případě potřeby podrobnějšího šetření, 

zvolil postup k odstranění pochybností, jednalo by se o nezákonný zásah.
199

 

 

3.2.4.4 Stanovení daně podle pomůcek 

 

Tento způsob stanovení daně přichází na řadu až potom, co je nemožné stanovit daň 

dokazováním. Stanovení daně podle pomůcek je upraveno v § 98 odst. 1 a 2 DŘ. Způsob 

stanovení daně podle pomůcek lze využít, pokud dojde k nesplnění zákonem daných 

povinností daňovým subjektem, a zároveň je nemožné stanovit daň dokazováním. Mezi tyto 

zákonem dané povinnosti patří např. neumožnění zahájení daňové kontroly nebo neposkytnutí 

součinnosti k odstranění pochybností. Pro stanovení daně tímto způsobem je třeba splnění 

obou podmínek.
 200

 Nicméně judikatura stanovuje, že se správce daně musí vždy pokusit o 

stanovení daně dokazováním.
201

 Správce daně stanoví daň pomocí pomůcek, která má 

k dispozici nebo které si obstará. Těmito pomůckami můžou být např. důkazní prostředky, 

které nebyly správcem daně zpochybněny, porovnání srovnatelných daňových subjektů 

a jejich daňových povinností atd.
202

 Dále zákon správci daně ukládá povinnost přihlédnout ke 

zjištěným okolnostem, ze kterých pro daňový subjekt vyplývají výhody, i když je sám 

                                                                                                                                                                                              
skutečností některou ze svých zákonných povinností, takže není možno stanovit daň dokazováním (…). Třetím 

způsobem je sjednání daně: tento způsob lze užít jen tehdy, pokud daňový subjekt neprokázal údaje ohledně 

svého daňového základu a výše daně a tyto částky nelze dostatečně spolehlivě stanovit ani podle pomůcek. 

(…)Tyto tři instituty – stanovení daně dokazováním, stanovení daně za použití pomůcek a sjednání daně – se 

uplatňují v přísném pořadí a navzájem se vylučují (…)Musí být tedy nemožné stanovit daň metodou 

předcházející, aby mohla být užita metoda následující.“ 
198 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 188-189. 
199 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Postup k odstranění pochybností x daňová kontrola. Daně a právo v praxi. 2014, 

č. 10. 
200 § 98 odst. 1 DŘ 
201 Rozhodnutí NSS ze dne 9. 6. 2004, sp. zn. 2 Afs 26/2003. 
202 § 98 odst. 3 DŘ 
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neuplatnil.
203

 Tyto okolnosti pak musí být zobrazeny ve spisovém materiálu.
204

 Těmito 

výhodami, „kromě již zmíněných přiměřených výdajů, je zohlednění např. nezdanitelných 

částek základu daně dle ust. § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, ale i jiné skutečnosti, např. za jakých podmínek daňový subjekt podniká, 

v jakém oboru činnosti podniká, v jaké lokalitě má umístěnu provozovnu apod.“
205

 Při 

postupu stanovení daně podle pomůcek správce daně často nemůže vycházet z důkazů, jako 

jsou účetnictví, dokladová evidence apod., proto je třeba věnovat pozornost všem okolnostem, 

které pomohou daň dostatečně spolehlivě stanovit tímto náhradním způsobem, protože i zde 

je cílem se co nejvíce přiblížit realitě.  

 

3.2.4.5 Sjednání daně 

 

Tento způsob je v hierarchii způsobů stanovení daně na úplně posledním místě a je 

využívám jen ve výjimečných případech, kdy nelze daň stanovit ani dokazováním ani podle 

pomůcek. Stará a nová právní úprava sjednání daně si nijak neliší a je upravena v § 98 odst. 4 

DŘ. V podstatě se jedná o sjednání daně správcem daně a daňovým subjektem, kdy se toto 

sjednání zaprotokoluje do protokolu a výše daně se následně uvede v rozhodnutí, které má 

náležitosti rozhodnutí o stanovení daně. Zákon vůči vydanému rozhodnutí nepřipouští žádné 

opravné prostředky.
206

 Nemožnost opravných prostředků je logická, protože daňový subjekt 

souhlasil s uzavřenou dohodou o sjednání daně. Pokud se daňový subjekt a správce daně na 

sjednání daně nedohodnout, dojde k jejímu stanovení podle pomůcek. Sochorová ve své knize 

také uvádí názor, že tento způsob stanovení daně by měl být v praxi používán a častěji a může 

být i nadřazen stanovení daně podle pomůcek. Důvodem je snížení finanční náročnosti na 

výběr daně, a zároveň zvýšení objemu vybraných daní. Dle jejího názoru je tento způsob 

efektivní, protože přináší výhody jak daňovému subjektu, tak správci daně.
207

 Já osobně si 

myslím, že tento způsob je pro stanovení daně rychlejší a spolupráce mezi daňovým 

subjektem a správcem daně je více posílená než u stanovení daně dle pomůcek. Ani u jednoho 

z náhradních způsobů stanovení daně není možné zcela správné stanovení daňové povinnosti, 

a proto bych se přiklonila k větší využitelnosti sjednání daně v praxi. Souhlasím tak 

                                                             
203 § 98 odst. 2 DŘ 
204 ŠRETR, pozn. 4, s. 94. 
205 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 179/01. 
206 ŠRETR, pozn. 4, s. 100. 
207 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 160-162. 
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s názorem Sochorové, že při tomto způsobů je větší šance, že daňový subjekt dohodnutou daň 

zaplatí, protože s její výší předem souhlasil.
208

 

 

3.2.4.6 Zachycení informací z daňové kontroly  

 

V průběhu daňové kontroly je nutné, aby správce daně pečlivě zaznamenal a 

zaevidoval veškeré údaje o daňovém subjektu a jeho daňové povinnosti.  Správce daně může 

informace získat dvěma způsoby – písemně a ústně. Problém zpravidla nepředstavují písemné 

informace, protože do spisu se založí daná písemnost, ať už kopie nebo originál. Nicméně 

problém představují informace poskytnuté v průběhu ústního jednání. Nabízí se dva způsoby 

zachycení těchto informací. 

První způsob zachycení informací je protokol. Jak již z názvu vyplývá, slouží pro 

záznam ústního jednání správce daně s daňovým subjektem či třetí osobou. Zaznamenává se 

průběh jednání, přijatá ujednání a vyhlášená rozhodnutí při tomto jednání. 

Druhým způsobem je úřední záznam, který se použije v případě, když správce daně 

nemůže vyhotovit protokol. Úřední záznam obsahuje relevantní informace a skutečnosti pro 

daňové řízení resp. daňovou kontrolu, ale nebyly získány od daňového subjektu nebo třetích 

osob. Dráb informace zachycené v úředním záznamu definoval jako „poznámky správce daně 

o relevantních skutečnostech, které se ukládají do daňového spisu“. 

Dokumentem, se kterým se lze v rámci daňové kontroly setkat, je i zpráva o 

výsledcích daňové kontroly. Ta slouží ke shrnutí veškerých poznatků získaných během 

kontroly, zachycení průběhu daňové kontroly a závěrů, které z daňové kontroly vyplývají.
209

 

 

3.2.4.7 Nahlížení do spisu 

 

Daňový spis obsahuje veškeré údaje, které se správce daně v souvislosti 

s kontrolovanou daní dozvěděl. Každé konkrétní dani, která je předmětem daňové kontroly, se 

zakládá daňový spis. Tento spis slouží k ověření činnosti správce daně daňovým subjektem. 

Tzn., zda správce daně postupuje aktivně. Pokud nevyplývá aktivita správce daně ani ze 

spisu, může se daňový subjekt bránit proti nečinnosti správce daně. Tento institut obrany byl 

                                                             
208 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 161. 
209 DRÁB, pozn. 8, s. 60-65. 
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zařazen do nové právní úpravy, čímž došlo k posílení právní jistoty daňového subjektu. Dále 

má daňový subjekt právo si žádat opisy, kopie nebo výpisy ze spisu.
210

 

Daňový řád obsahuje pravidla vedení spisu správcem daně, což nastavilo jednotnou 

podobu spisu. Dle § 64 odst. 4 DŘ se spis člení na část: 

 podle jednotlivých daňových řízení, 

 týkající se vymáhání daní, 

 týkající se dalších povinností při správě daní, o nichž se vede řízení, 

 vyhledávací, 

 týkající se řízení o pořádkových pokutách. 

Dle ustanovení § 64 odst. 5 musí každá z částí obsahovat soupis všech písemností, které jsou 

v nich založeny. Jistým specifikem daňového spisu je jeho rozdělení na obecnou a 

vyhledávací část a daňový subjekt má právo nahlížet do všech částí spisu kromě 

vyhledávací
211

. Do té může nahlédnout pouze do seznamu písemnosti, ze kterého není možné 

dovodit obsah jednotlivých písemností. Vyhledávací část spisu je nepřístupná hned z několika 

důvodů. Jsou to zmaření, nebo ohrožení cíle správy daní, ohrožení subjektivnosti důkazů, 

ohrožení zájmu jiného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na správě daní. 

Problematika vyhledávací části spisu je upravena v ustanovení § 65 DŘ. Dle tohoto 

ustanovení se písemnosti, které mají sloužit jako důkazní prostředek, po jejich zhodnocení 

přeřazují do jiné části spisu, nejdéle mohou tyto písemnosti zůstat ve vyhledávací části do 

začátku projednávaní zprávy o daňové kontrole.
212

  

 Daňový subjekt smí nahlížet do spisu kdykoliv během úředních hodin správce daně, 

nebo na základě domluvy se správcem daně i mimo ně.
213

 K nahlížení do spisu se váže 

povinnost správce daně sepsat protokol nebo úřední záznam o každém nahlížení do spisu, a 

uvede se v něm, do kterých částí spisu bylo umožněno daňovému subjektu nahlédnout.
214

 

 

3.3 Ukončení daňové kontroly 

 

Po dokončení dokazování a s ním související hodnocení důkazů, se přechází k ukončení 

daňové kontroly. Úkonem vedoucí k ukončení daňové kontroly je sepsání zprávy o daňové 

                                                             
210 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 237-239. 
211 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 237. 
212 § 65 odst. 2 DŘ 
213 § 66 odst. 4 DŘ 
214 § 67 odst. 1 DŘ 
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kontrole. Následným okamžikem ukončení daňové kontroly je pak podepsání zprávy o 

daňové kontrole jak správcem daně, tak i daňovým subjektem.  

Jak uvádí ustanovení § 88 odst. 1 DŘ, o ukončení daňové kontroly správce daně sepíše 

zprávu o daňové kontrole. Naproti předchozí právní úpravě je tento institut v nové právní 

úpravě upraven obsáhleji, a to v § 88 DŘ. Zákon klade důraz mimo jiné na výsledky 

kontrolních zjištění a hodnocení důkazů zjištěných při daňové kontrole. V podstatě 

nejdůležitější části zprávy o daňové kontrole je obsah výsledku kontrolních zjištění a z nich 

vyplývajících důsledků pro daňový subjekt. Na tuto část navazuje část zprávy daně věnovaná 

hodnocení důkazů, a to jak těch, které podporují tvrzení správce daně, tak ty, které jsou 

v rozporu. Pokud došlo k zamítnutí nějakého důkazu v průběhu daňové kontroly, musí to být 

správcem daně ve zprávě náležitě vysvětleno a podloženo důkazy.
215

 Ve zprávě musí být 

uvedeny odkazy na všechny protokoly a úřední záznamy, které byly správcem daně pořízeny 

v souvislosti s daňovou kontrolou. Dle již zmíněného ustanovení § 88 odst. 1 DŘ musí zpráva 

o daňové kontrole obsahovat protokoly a úřední záznamy např. o zahájení daňové kontroly, 

jednáních, která byla vedena v průběhu daňové kontroly, seznámení daňového subjektu 

s výsledkem kontrolního zjištění a vyjádření daňového subjektu k výsledku kontrolního 

zjištění, atd. Jakmile je zpráva o daňové kontrole sepsána, přichází na řadu další krok, kterým 

je projednání zprávy o daňové kontrole. Vzhledem k tomu, že za platnosti předchozí právní 

úpravy docházelo k rozdílným postupům projednávání různými správci daně, zákonodárci na 

to reagovali ustanovením § 88 odst. 2 a 3 DŘ. Postup je následující. Správce daně má 

povinnost daňový subjekt seznámit s projednávanou zprávou. Nejpodstatnější je seznámení 

daňového subjektu s výsledky kontrolních zjištění a s hodnocením zjištěných důkazů. 

 Následuje povinnost daňového subjektu se ke zprávě o daňové kontrole vyjádřit, s čímž 

souvisí možnost požádání si o stanovení přiměřené lhůty, v rámci které má daňový subjekt 

prostor pro zpracování svého vyjádření. V rámci tohoto vyjádření může navrhnout další 

doplnění kontrolních zjištění.
216

 Navrhne-li daňový subjekt další důkazní prostředky, správce 

daně je provede a doplní hodnocení důkazu. Pokud důkazní prostředky neprovede, musí 

s nimi vypořádat v hodnocení důkazů. Doplněnou zprávu pak opět předá daňovému subjektu, 

aby se k ní vyjádřil.
217

 Nicméně dle ustanovení § 88 odst. 3 DŘ platí, že se daňový subjekt 

smí k doplnění zprávy o daňové kontroly vyjádřit jen jednou, pokud se tedy nejedná o výše 

zmíněný případ, kdy by došlo ke změně výsledku kontrolního zjištění. 

                                                             
215 ŠRETR, pozn. 4, s. 101-104. 
216 ŠRETR, pozn. 4, s. 104-105. 
217 KOBÍK, pozn. 6, s. 408-409. 
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 Posledním krokem, který již vede k okamžiku ukončení daňové kontroly je samotný 

podpis zprávy o daňové kontrole. Naprosto ideální situací by bylo, kdyby daňový subjekt se 

souhlasil s projednáním zprávy o daňové kontrole a následně spolupodepsal tuto zprávu se 

správcem daně. Tímto by došlo k ukončení nejen projednávání zprávy o daňové kontrole, ale i 

k ukončení daňové kontroly samotné.
218

 Avšak realita nabízí i jinou možnost, kterou je 

odepření podpisu této zprávy, nebo dokonce vyhýbání se jejímu projednání. V případě 

vyhýbání se projednání nebo seznámení se se zprávou o daňové kontrole, správce daně situací 

vyřeší způsobem uvedeným v ustanovení § 88 odst. 5 DŘ, a tím je doručení zprávy o daňové 

kontrole do vlastních rukou, den doručení se pak považuje za den jejího projednání a 

ukončení daňové kontroly. V ustanovení § 88 odst. 6 DŘ je značný rozpor mezi dvěma pojmy 

v oblasti odepření podpisu. Jsou to „odepření podpisu bez dostatečného důvodu“ a 

„bezdůvodné odepření podpisu“. K okamžiku odepření podpisu nastávají účinky projednání 

zprávy o daňové kontrole a ukončení daňové kontroly. Daňový subjekt musí být o následcích 

bezdůvodného odepření podpisu poučen. Ale už z obou pojmů vyplývá, že se nejedná o stejný 

termín jedné skutečnosti, i když to tak zákonodárce zamýšlel. Odepření bez dostatečného 

důvodu znamená, že předložený důvod nebyl správcem daně považován za dostatečný. Jako 

dostatečný důvod lze považovat skutečnost, kdy daňový subjekt při projednávání zprávy o 

daňové kontrole navrhl další důkazní prostředky a správce daně se jimi bez odůvodnění 

odmítl zabývat. To ale stále znamená, že daňový subjekt má důvod pro odepření podpisu 

zprávy. Naopak bezdůvodné odepření znamená, že daňový subjekt pro odepření žádný důvod 

nemá. Lze však daňovému subjektu při výhradách k provedenému dokazování doporučit 

jejich uvedení do protokolu
219

 o podpisu zprávy o daňové kontrole.
 
Je třeba si však uvědomit, 

že závěry, které uvedl kontrolní pracovník ve zprávě o daňové kontrole, nejsou závazné
220

 pro 

pracovníka, který daň vyměří, a celá zpráva o daňové kontrole slouží jako důkazní 

prostředek.
221

  

 

                                                             
218 § 88 odst. 4 DŘ 
219 „Projednání zprávy o daňové kontrole má být pak zachyceno v protokolu o ústním jednání, který bude 

obsahovat vznesená vyjádření daňového subjektu, návrhy i jeho námitky ke kontrolním zjištěním a také výsledky 

doplněného dokazování.“ (Rozhodnutí NSS ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. 2 Afs 2007-101.) 
220 Nezávaznost závěrů ve zprávě o daňové kontrole pro pracovníka, který má na starost vyměření daně, je 

zakotvena v judikatuře NSS, ze které vyjímám: „Samotná kontrola není rozhodovacím procesem, zpráva o 

kontrole je při následném rozhodování správce daně jedním z důkazních prostředků (§ 31 odst. 4 daňového 

řádu), není ovšem pro rozhodnutí závazná. Proto skutečnost, že ve zprávě o kontrole není správně vyčíslen 

důsledek zjištěného nesprávného postupu, nemá vliv na možnost vydání dodatečného platebního výměru, v němž 

je teprve výše daně stanovena. Zpráva o kontrole může být zpochybněna či vyvrácena jinými důkazy.“ 

(Rozhodnutí NSS ze dne 11. 4. 2006, sp. zn. 2 Afs 85/2005.) 
221 KOBÍK, pozn. 6, s. 696. 
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3.3.1 Vydání rozhodnutí 

 

Po skončení daňové kontroly následuje vydání příslušného rozhodnutí správcem daně 

na základě kontrolních zjištění. Tímto rozhodnutím je dodatečný platební výměr. K jeho 

vydání dojde i v případě, že se potvrdí daňová povinnost tvrzená daňovým subjektem.
222

 

V tomto případě ustanovení § 144 odst. 1 uvádí, že výsledek doměření nemusí správce daně 

oznamovat daňovému subjektu a pouze tento dodatečný platební výměr založí do spisu. Toto 

však neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností.  

Rozhodnutí musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 102 odst. 1, z nichž je 

třeba věnovat pozornost označení správce daně, který vydal rozhodnutí. A to z toho důvodu, 

že kdyby rozhodnutí bylo vydáno nepříslušným správcem daně, má to za následek nicotnost 

rozhodnutí
223

. 

Opět mohou nastat dvě situace. První situací akceptace závěrů plynoucích z daňové 

kontroly a údajů dodatečného platebního výměru daňovým subjektem. V tomto případě je 

v zájmu daňového subjektu uhradit tento platební výměr co nejdříve, aby bylo ukončeno 

období pro výpočet úroků z prodlení. 

Druhou situací je neakceptace závěrů daňovým subjektem. V tom případě má daňový 

subjekt možnost uplatnit proti dodatečnému platebnímu výměru řádný opravný prostředek, 

kterým je odvolání.
 224

 

 

3.3.2 Opravné prostředky 

 

Dříve než se začneme zabývat jednotlivými opravnými prostředky, které může daňový 

subjekt vůči rozhodnutí správce daně uplatnit. Povíme si o změně v této problematice, která 

nastala po přijetí nové právní úpravy.  

Asi nejpodstatnější změnou je, že došlo k novému členění opravných prostředků. Ty 

se dělí na řádné, mimořádné a dozorčí. Řádné opravné prostředky se použijí proti 

nepravomocným rozhodnutím správce daně a jsou to odvolání či rozklad. Mimořádné opravné 

prostředky se použijí proti pravomocným rozhodnutím správce daně a tímto prostředkem je 

návrh na povolení obnovy řízení. Nakonec zbývají dozorčí prostředky, kterými jsou nařízení 

                                                             
222 ŠRETR, pozn. 4, s. 107. 
223

 § 105 odst. 1 písm. a) DŘ a dle důvodové zprávy je za nicotné rozhodnutí považováno „případ, kdy dané 

rozhodnutí trpí takovými závažnými vadami, pro něž je nelze považovat za rozhodnutí, které by bylo sto vyvolat 

určité právní následky“. (Důvodová zpráva, pozn. 2, s. 71.) 
224 ŠRETR, pozn. 4, s. 107-108. 



58 
 

obnovy řízení, které lze použít pouze proti pravomocnému rozhodnutí, a nařízení 

přezkoumání rozhodnutí, které lze použít proti pravomocnému i nepravomocnému 

rozhodnutí.
225

 Dozorčí prostředky uplatňuje správce daně z moci úřední.
226

 

Uplatnění řádného opravného prostředku, tedy rozkladu nebo odvolání, závisí na tom, 

kdo rozhodnutí vydal. Rozklad lze použít proti rozhodnutí vydanému ústředním správním 

orgánem, nebo osobou, která stojí v čele tohoto orgánu. Odvolání se použije proti rozhodnutí 

správce daně, který není ústředním orgánem, v našem případě se podává u správce daně, který 

rozhodnutí vydal. Tento opravný prostředek smí daňový subjekt podat proti jakémukoliv 

rozhodnutí správce daně, pokud to není zákon zakázáno.
227

 Tento princip je opačný od 

předchozí právní úpravy (ZSDP), kdy bylo možné se odvolat jen v případech stanovených 

zákonem. Odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nemá odkladný účinek. Nicméně dle 

ustanovení § 143 odst. 5 DŘ je rozdíl mezi dodatečně doměřenou daní a dodatečně tvrzenou 

daní daňovým subjektem splatný v náhradní lhůtě patnácti dnů ode dne právní moci 

dodatečného platebního výměru, a stejně tak je splatná doměřená daň z moci úřední. Ačkoliv 

odvolání nemá odkladný účinek, platí, že bude-li odvolání proti dodatečnému platebnímu 

výměru podáno v zákonem dané lhůtě třiceti dnů, odvolání způsobí nenabytí právní moci 

rozhodnutí (dodatečného platebního výměru) a tuto právní moc nabude až rozhodnutím o 

odvolání.
228

 

Proti pravomocnému rozhodnutí může daňový subjekt uplatnit již zmíněny návrh na 

povolení obnovy řízení, a to za splnění zákonem stanovených důvodů a podmínek
229

. Bez 

jejich splnění nelze povolit tento návrh. Navíc pro povolení platí, že v oblasti nalézacího 

řízení nesmí uplynout lhůta pro stanovení daně a v ostatních řízeních lze návrh povolit do tří 

let ode dne právní moci rozhodnutí. Dle Šretra jsou podmínky a důvody pro povolení 

následující: 

 „vyšly najevo nové skutečnosti
230

 nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění 

příjemce rozhodnutí (daňového subjektu) nebo správce daně uplatněny v řízení již 

dříve a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí, 

                                                             
225 ŠRETR, pozn. 4, s. 108. 
226 HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, Lenka. Jaké prostředky může využít daňový subjekt podle daňového 

řádu?. Daně a právo v praxi. 2011, č. 9. 
227 HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, pozn. 226. 
228 ŠRETR, pozn. 4, s. 108-109. 
229 Jedná se o ustanovení § 117 a § 118 DŘ. 
230 Za nové skutečnosti nelze považovat skutečnosti vzniklé v období po vydání původního rozhodnutí. Musí se 

jednat o skutečnosti, které existovaly už v době vydání původního rozhodnutí.  (ŠRETR, pozn. 4, s. 116.) 
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 rozhodnutí bylo učiněno na základě padělaného nebo změněného dokladu nebo na 

základě dokladu který obsahuje nepravdivé údaje, křivé výpovědi svědka nebo na 

základě nepravdivého znaleckého posudku, 

 rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem, 

 rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky a příslušný orgán veřejné moci o 

ní dodatečně rozhodl jinak způsobem, který má vliv na napadené rozhodnutí a 

předcházející řízení.“
231

 

Z ustanovení § 117 odst. 2 DŘ jasně vyplývá, že podání dodatečného daňového tvrzení 

v rámci doměřovacího řízení má přednost před uplatněním návrhu na povolení obnovy řízení. 

Proto se daňový subjekt musí přesvědčit o tom, že nejsou splněny podmínky pro podání 

dodatečného daňového tvrzení.
232

 Toto ustanovení na rozdíl od předchozí právní úpravy 

upřednostňuje právě zmíněné dodatečné daňové tvrzení před návrhem na povolení obnovy 

řízení. Co se týče odkladného účinku tohoto prostředku, ten se uplatňuje vůči původnímu 

rozhodnutí a trvá do vydání rozhodnutí. Vydáním rozhodnutí (nového) se původní rozhodnutí 

ruší.
 233

 

 Mezi dozorčí prostředky patří nařízení obnovy řízení a přezkum řízení, rozdíl mezi 

nimi byl uveden již v textu. Je třeba jen připomenout, že tyto prostředky smí uplatnit pouze 

správce daně, ačkoliv podnět k přezkoumání rozhodnutí může podat daňový subjekt nebo třetí 

osoba. Řízení bude zahájeno, jen pokud podnět bude důvodný
234

. Těmito prostředky se 

opravují nesprávnosti nebo nezákonnosti rozhodnutí.
235

  

 

3.3.3 Posečkání daně 

 

Pod tento pojem DŘ v ustanovení § 156 odst. 1 řadí posečkání úhrady daně a rozložení 

úhrady daně na splátky. Pro povolení posečkání si musí daňový subjekt podat žádost a uvést 

alespoň jeden důvod, pro který by mu měl správce daně posečkání povolit. K žádosti by měl 

připojit i důkazní prostředek prokazující pravdivost uvedených důvodů.
236

 Tyto důvody jsou 

v témže ustanovení. Tuto možnost daňový subjekt může využít, pokud by zaplacení doměřené 

daně mohlo ohrozit běžnou ekonomickou činnost daňového subjektu, nebo mu způsobit jinou 

                                                             
231 ŠRETR, pozn. 4, s. 116. 
232 HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, pozn. 226. 
233 ŠRETR, pozn. 4, s. 117. 
234 Za platnosti ZSDP bylo řízení zahájeno, jakmile byl podán podnět. (ŠRETR, pozn. 4, s. 117.) 
235 HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, pozn. 226. 
236 HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, pozn. 226. 
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vážnou újmu, jako např. pokud by byla ohrožena jeho výživa, nebo výživa osob na něj 

odkázaných. O posečkání správce daně dle ustanovení § 156 odst. 2 DŘ rozhodne do třiceti 

dnů. 
237

 

Po povolení posečkání nemá daňový subjekt povinnost platit úroky z prodlení
238

 ale 

má povinnost hradit úrok z posečkané částky
239

. Tato povinnost se neuplatní v případě, že je 

povoleno posečkání příslušenství daně.
240

 Posečkání smí být povoleno jen do konce lhůty pro 

placení daně a může být vázáno na další podmínky.
241

 V případě porušení nebo nenaplnění 

stanovených podmínek dojde k pozbytí účinnosti rozhodnutí o posečkání dnem nedodržení 

daných podmínek. Původní doměřená povinnost se dnem tohoto porušení stává splatnou.
242

 

 

3.3.4 Sankce v souvislosti s doměřením daně 

 

To že dojde k vyměření daní je považováno za porušení daňových zákonů a jako 

takové je třeba toto porušení sankcionovat. Tyto sankce vycházejí z ustanovení § 251 a § 252 

DŘ. Sankcemi jsou penále a úrok z prodlení. Jako první se platí penále, jeho výše je určena 

podle toho zda byla daň zvýšena, daňový odpočet snižován
243

 nebo daňová ztráta snižována. 

Penále se počítá z dodatečně vyměřené daně.  

Proto, že daňový subjekt zaplatil svou daňovou povinnost až na základě dodatečného 

platebního výměru. Povinností daňového subjektu je zaplatit úroky z prodlení
244

 od pátého 

pracovního dne následujícím po původním dni splatnosti až do dne, kdy daň skutečně 

uhradil.
245

 

 

 

 

                                                             
237

 ŠRETR, pozn. 4, s. 110-111.  
238 „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 

procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.“ (§ 252 odst. 2 DŘ) 
239 „Za dobu posečkání vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z posečkané částky, který odpovídá 

ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den 

příslušného kalendářního pololetí.“ (§ 157 odst. 2 DŘ) 
240 § 157 odst. 6 DŘ 
241 § 157 odst. 3 a 5 DŘ 
242 ŠRETR, pozn. 4, s. 111. 
243  Pro zvýšení daně a snížení daňového odpočtu se uplatňuje penále ve výši 20 % z částky doměřené daně. 

(§ 251 odst. 1 DŘ) 
244 Viz pozn. 238. 
245 ŠRETR, pozn. 4, s. 112. 
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3.3.5 Prominutí daně  

 

Díky DŘ je zaznamenán posun v přístupu k prominutí daně. Pominout daň či příslušenství 

daně lze dle DŘ dvojím způsobem, a to buď podle § 259, nebo podle § 260.  Ustanovení § 

159 se týká prominutí na základě žádosti nebo z moci úřední a pravomoc orgánu veřejné moci 

je stanovena jednotlivými hmotně právními předpisy 

Zatímco v § 259 DŘ se řeší prominutí daně nebo příslušenství daně na základě žádosti 

nebo z moci úřední za předpokladu, že tak stanoví zákon. Tímto zákonem je jednotlivý 

hmotně právní normy v jiných předpisech.
246

 K prominutí může dojít od vzniku daňové 

povinnosti po uplynutí lhůty pro její placení a i po té co došlo k její úhradě. Proti rozhodnutí o 

prominutí daně nelze uplatnit žádné opravné prostředky.
247

  

§ 260 DŘ se zabývá prominutím daní, které spravují řízené správní orgány, a o 

prominutí rozhoduje Ministerstvo financí. V tomto případě lze daň nebo příslušenství daně 

prominout ze dvou důvodů. Prvním je nesrovnalost vyplývající z daňových zákonů a druhou 

jsou mimořádné události např. živelné pohromy. V takových případech se daň či příslušenství 

daně promíjí všem daňovým subjektům, jichž se to týká. Rozhodnutí o prominutí se zveřejní 

ve Finančním zpravodaji.
248

 

 Od 1. 1. 2015 je opět zavedeno individuální prominutí penále, úroku z prodlení a 

úroku z posečkané částky. Předpokladem pro prominutí, je úhrada daně, které se sankce týká. 

Správcem daně lze prominout 70 % penále a až 100 % úroků v závislosti na míře součinnosti 

daňového subjektu atd.
249

  

                                                             
246 HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, pozn. 226. 
247 § 259 DŘ 
248

 § 260 DŘ 
249

 Změny v daňových zákonech v roce 2015. In: Ministerstvo financí České republiky [online]. 2014 [cit. 2015-

04-05]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2014/zmeny-v-

danovych-zakonech-v-roce-2015-19976 
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4 Opakovaná daňová kontrola 

 

Již jsme si prošli procesem daňové kontroly, nicméně se naskýtá otázka, zda se dá daňová 

kontrola opakovat, pokud ano, tak za jakých okolností. V této kapitole se pokusíme na tuto 

otázku odpovědět a řekneme si, jaké změny do této problematiky vneslo přijetí nové právní 

úpravy. 

Jak jsme si uvedli již v kapitole 3.1.2., pro zahájení daňové kontroly je nezbytné stanovit 

předmět a rozsah daňové kontroly, tento rozsah se pak zapisuje do zprávy o daňové kontrole. 

Tato zpráva je podkladem k zahájení opakované daňové kontroly. V předchozí právní úpravě 

nebyla problematika opakované daňové kontroly upravena vůbec a tuto problematiku řešily 

judikatury příslušných soudů (NSS a ÚS). Nová právní úprava proto vychází z vývoje těchto 

judikatur.
250

 

 Stěžejní judikaturou pro opakovanou daňovou kontrolu za platnosti ZSDP bylo 

rozhodnutí ÚS, ze kterého vyjímám: „vždy je třeba pečlivě udržovat stav rovnováhy mezi 

zájmy státu a daňových subjektů. Ve vztahu k danému případu z toho vyplývá, že daňovou 

kontrolu je možno opakovat jen ze závažných důvodů, zejména zjistí-li správce daně nové 

skutečnosti (tj. skutečnosti, které v době provádění původní daňové kontroly neměl k 

dispozici), které by mohly mít vliv na správné stanovení daňové povinnosti. Dále musí být 

opakovaná daňová kontrola prováděna v rozsahu, který bezprostředně souvisí s nově 

zjištěnými skutečnostmi. Aby se vyloučila (nebo alespoň omezila) možnost svévolného jednání 

správce daně jak ve vztahu k zahájení daňové kontroly vůbec, tak ve vztahu k jejímu rozsahu, 

musí být daňovému subjektu sdělen její důvod a cíl, a to zcela konkrétně tak, aby i daňový 

subjekt měl určitou možnost "kontroly" postupu správce daně.“
251

 Toto rozhodnutí bylo bráno 

v potaz i NSS, který ve svém rozhodnutí klade důraz na to, aby rozsah opakované kontroly 

byl odlišný od předcházející daňové kontroly, a zároveň apeluje na povinnost správce daně 

prověřit a zjistit veškeré okolnosti, které jsou rozhodné pro správné stanovení daně, a to při 

vykonání již první kontroly. Opakovanou kontrolu tedy připouští za podmínek stanovených 

v rozhodnutí, ze kterého vyjímám: „Na základě výše uvedených úvah dospěl Nejvyšší správní 

soud k závěru, že nelze dovodit absolutní možnost správce daně provádět opakování daňové 

kontroly kdykoli, vymezí-li její obsah odlišně od kontroly předchozí a vyjdou-li najevo nové 

skutečnosti, aniž by přitom respektoval ostatní zákonná ustanovení, která takovou možnost 

limitují. Důvodem opakování kontroly totiž nemohou být bez dalšího nové skutečnosti, 

                                                             
250 ŠRETR, pozn. 4, s. 55. 
251 Rozhodnutí ÚS ze dne 13. 5. 2003, sp. zn. II. ÚS 334/02.  
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dostatečným důvodem nemůže být ani odlišné vymezení předmětu kontroly.(…) 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. Zejména k tomu účelu 

slouží, jak výše nastíněno, institut obnovy řízení. Je-li naplněn zákonný předpoklad pro užití 

mimořádného opravného prostředku (…) a jsou-li dány i další zákonné podmínky pro užití 

tohoto procesního instrumentu, je povinností správce daně řízení obnovit; není přitom 

rozhodné, zda o takový postup požádá příjemce rozhodnutí. V rámci obnoveného řízení pak 

může v mezích rozsahu a důvodů obnovy (…) proběhnout i opakovaná daňová kontrola.“
252

 

Podle DŘ se za opakovanou kontrola považuje tehdy, pokud se jedná o kontrolu 

skutečností, které byly předmětem daňové kontroly při předchozí kontrole, tzn. stejná daň a 

stejná zdaňovací období.
253

 Nyní přichází na řadu původně vymezený rozsah kontroly, 

protože kontrolujeme-li skutečnosti znovu, musíme buď kontrolovat oblast, která nespadala 

pod předchozí daňovou kontrolu (vymezení jiného rozsahu daňové kontroly), nebo musí být 

splněny zákonem stanovené podmínky pro opakování daňové kontroly.
254

 Tyto podmínky 

jsou uvedeny v ustanovení § 85 odst. 5 DŘ a říkají, kdy lze přistoupit k opakování daňové 

kontroly: 

 „pokud správce daně zjistí nové skutečnosti
255

 nebo důkazy, které nemohly být bez 

zavinění správce daně uplatněny v původní daňové kontrole a které zakládají 

pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně nebo 

tvrzení daňového subjektu; takto lze daňovou kontrolu opakovat pouze v rozsahu, 

který odpovídá nově zjištěným skutečnostem nebo důkazům
256

, nebo 

 daňový subjekt učiní úkon, kterým mění svá dosavadní tvrzení; takto lze daňovou 

kontrolu opakovat pouze v rozsahu, který odpovídá změně dosavadního tvrzení 

daňového subjektu.“ 

Při zahájení opakované daňové kontroly je povinností správce daně informovat daňový 

subjekt o důvodu tohoto opakování. Zákaz opakování daňové kontroly ve stejném rozsahu 

spočívá na presumpci správnosti a úplnosti postupu správce daně při předchozí daňové 

                                                             
252 Rozhodnutí NSS ze dne 24. 1. 2006, sp. zn. 2 Afs 31/2005. 
253 HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, Lenka. Daňová kontrola podle daňového řádu. Účetnictví v praxi. 2011, č. 7. 
254 ŠRETR, pozn. 4, s. 55-56. 
255„Pojem „nové skutečnosti“ je nutno chápat tak, že může jít jen o skutečnosti v době rozhodování již existující, 

které nově vyšly najevo a v době rozhodování i přes svoji existenci nebyly známy poplatníkovi, ani správci daně, 

a proto nemohly být žádným způsobem využity.“ (Rozhodnutí NSS ze dne 6. 12. 2006, sp. zn. 1 Afs 36/2006.) 
256 Tento důvod je obdobný jako důvod pro obnovu řízení či pro podání dodatečného daňového přiznání. 

(Důvodová zpráva, pozn. 2, s. 61.) 



64 
 

kontrole.
257

 Tzn., že za nezákonnou opakovanou daňovou kontrolu se považuje situace, kdy 

správce daně dostatečně neprověřil skutečnosti mající vliv na daňovou povinnost daňového 

subjektu, a kvůli tomuto neprofesionálnímu či neodbornému postupu později změnil názor na 

danou skutečnost. Následné zahájení opakované daňové kontroly je nezákonné z toho 

důvodu, že správce daně se s důkazy potvrzující danou skutečnost již setkal a nevěnoval jim 

náležitou pozornost. Mimo to tyto skutečnosti byly předmětem původní daňové kontroly a 

nejedná se o žádné nové skutečnosti, které by vyšly najevo až po vydání dodatečného 

platebního výměru.
258

 

Jak můžeme vidět při srovnání judikatur, které byly vydány před přijetím nového DŘ, a 

nového DŘ, je více než jasné, že zákonodárci převzali názory NSS a ÚS a implementovali je 

do nové právní úpravy (DŘ) a tímto oficiálně zakotvili úpravu opakované daňové kontroly 

v zákoně. Tato změna přispěla k posílení právní jistoty daňového subjektu.  

  

                                                             
257 ZATLOUKAL, pozn. 11, s. 97-98. 
258 ŠRETR, pozn. 4, s. 62-63. 
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5 Problematické momenty a návrhy de lege ferenda 

 

Dřívější právní úprava obsahovala spoustu nedostatků. Tyto nedostatky vyvolaly potřebu 

po nové, tyto nedostatky odstraňující úpravě. Zákonodárci tedy vytvořili nový právní předpis 

nahrazující dosavadní úpravu – daňový řád. Ten měl odstranit problematická ustanovení, 

zlepšit postavení daňového subjektu, vzhledem k jeho právní jistotě, a samozřejmě úpravu 

správy daní sjednotit. Dá se říct, že tento úkol se povedlo z části vyřešit. Stále však v rámci 

správy daní existují nedostatky, které čekají na vyřešení.  

Ze všeho nejdříve bych chtěla podotknout, že daňový řád byl poprvé přijat s jistými 

technickými nedostatky. Do tří měsíců od jeho platnosti došlo k technické novele, která 

přinesla 28 změn, jejímž účelem bylo zamezit vzniku mezer v aplikační praxi.
259

 Myslím si, 

že zákonodárci měli lépe připravit daňový řád, a tím by se vyhli potřebě technické novely, tak 

krátce po začátku planosti nového právního předpisu. Další novela přišla téměř o rok později 

s platností od 1. 1. 2015, tentokrát z důvodu změn zákonů souvisejících se zřízením jednoho 

inkasního místa a změnách dalších daňových a pojistných zákonů
260

. 

Nyní se však podíváme na problematické momenty, které v úpravě daňové kontroly stále 

převládají a které by šlo vyřešit lépe. Necháme se přitom inspirovat zahraničím především 

tedy slovenskou úpravou správ daní, a sice předpisem č. 563/2009 Z.z., zákon o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prvním problematickým momentem se jeví rozsah daňové kontroly. V českém daňovém 

řádu lze daňovou kontrolu pojmout velmi široce, tzn. kontrolování i ne zcela podstatných 

věcí. Princip hospodárnosti a rychlosti řízení má sice takovémuto kontrolování zabránit, ale 

nemyslím si, že je zcela dostačující. Naproti tomu zahraniční úprava se vyznačuje právě 

omezením rozsahu daňové kontroly, a to na otázky opravdu podstatné. Sledují tak princip 

materiality a racionality, který vede k větší efektivitě provedených kontrol
261

. Za příklad 

takové jednání lze uvést stanovení hladiny významnosti kontrolovaných oblastí, nebo 

nezabývat se nepatrnými částkami vzhledem k velikosti kontrolovaného podniku. 

Zákonodárci by tedy měli do úpravy DŘ zakomponovat chování dle těchto principů.  

Dále se v praxi stává, že správce daně nepostupuje úplně v souladu s daňovým řádem. 

Příkladem je zahájení daňové kontroly správcem daně místo toho, aby daňový subjekt vyzval 

k podání dodatečného daňového tvrzení. Podání dodatečného daňového tvrzení je totiž pro 
                                                             
259 HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, Lenka. Druhá novela daňového řádu schválená v souvislosti se zřízením 

jednoho inkasního místa. Daně a právo v praxi. 2012, č. 5. 
260 HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, pozn. 259. 
261 DRÁB, pozn. 8, s. 353. 
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daňový subjekt méně zatěžující a tento postup je v souladu se zásadou hospodárnosti.
262

 Tento 

postup však v daňovém řádu zakotven je, bohužel není některými správci daně plně 

dodržován. I proti tomuto postupu se však daňový subjekt může bránit podáním stížnosti vůči 

postupu správce daně. 

Již v předchozím textu bylo upozorněno na problematiku přechodných ustanovení 

v případě prekluzivních lhůt. Tyto se po příchodu nové právní úpravy v platnost řídí právě 

daňovým řádem, i když podle přechodných ustanovení. Nicméně si myslím, že tyto lhůty 

měly doběhnout dle původní právní úpravy, protože tímto se snížila právní jistota daňového 

subjektu. Byla také vznesená žaloba k NSS, kde žalobkyně požadovala zrušení tohoto 

ustanovení a NSS se ve svém rozhodnutí přiklonilo k názoru žalobkyně. Na druhou stranu je 

otázkou, jak moc aktuální je toto téma dnes v roce 2015, kdy většina lhůt probíhajících dle 

původní právní úpravy již doběhla.  

Kobík
263

 ve své knize uvedl, že nové nerozdělení pojmů důkaz a důkazní prostředek 

v daňovém řádu vede ke zhoršení situace a zmatenosti účastníků daňové kontroly ohledně 

těchto pojmů. Nebylo by na škodu, kdyby se zákonodárci zamysleli nad vymezením těchto 

dvou pojmů přímo v daňovém řádu, aby nedocházelo k nesrovnalostem o tom, co je důkazní 

prostředek a co důkaz. Avšak si nemyslím, že tento krok je naprosto nezbytný, protože ze 

správní praxe jasně vyplývá rozdíl mezi oběma instituty. 

Když se podíváme opět do zahraničí na problematiku dokazování, můžeme si všimnout, 

že správce daně posuzuje především kvalitu a důkazní sílu provedených důkazů. Nejde zde o 

to, aby správce daně nabyl vnitřní přesvědčení o zjišťovaném skutkovém stavu, ale aby 

důkazy přesvědčivě prokázaly skutečnosti, které jsou rozhodné v daném řízení. Podstatou 

takového hodnocení je, aby nevznikaly důvodné pochybnosti.
264

 Naopak v české úpravě jde o 

to, aby správce daně nabyl osobního přesvědčení, že skutečnosti tvrzené daňovým subjektem 

jsou pravdivé. Myslím si, že v případě, že by se dokazování provádělo výše zmíněným 

způsobem a zaměřovalo se opravdu jen na podstatné otázky, vedlo by to k zrychlení daňové 

kontroly a také větší hospodárnosti. Ve srovnání se zahraniční úpravou si zejména v Německu 

a Švýcarsku můžeme všimnout podobné úpravy důkazního břemene jako v České republice. 

V zahraničí je důkazní břemeno neseno daňovým subjektem, pokud se jedná o snížení daně 

nebo dokázání neexistující daňové povinnosti, a správcem daně, pokud jde o zvýšení daně 

                                                             
262 VARVAŘOVSKÝ, Pavel. „Daňový rádce“, aneb... zeptali jsme se. Daňový expert. 2012, č. 2. Dostupné z: 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d38160v48107-danovy-radce-aneb-zeptali-jsme-se/ 
263 Kobík, pozn. 156, s.  
264 DRÁB, pozn. 8, s. 353. 
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nebo dokázání existence daňové povinnosti.
265

 Toto nepovažuji za problematický moment, 

nýbrž za zajímavost. Česká úprava totiž vychází, dá se říct, ze stejného uspořádání, pouze je 

tento institut upraven rozdílně. 

Palčivým tématem může být i délka daňové kontroly. Ačkoliv je v daňovém řádu kladem 

důraz na hospodárnost a rychlost řízení, délka daňové kontroly není nijak podstatně omezena. 

Je omezena pouze délkou prekluzivní lhůty, tzn. 3 let, a do té doby musí být ukončena daňová 

kontrola a vydán dodatečný platební výměr a s tím související možné vypořádání se 

s odvoláním proti tomuto platebnímu výměru. Naproti tomu ve slovenské úpravě je délka 

daňové kontroly omezena délkou jednoho roku.
266

 Dle mého názoru je takové přímé 

vymezení délky prostředek pro zamezení nečinnosti správce daně nebo zbytečného 

prodlužování daňové kontroly správcem daně. Tím pádem dochází k naplnění principu 

rychlosti řízení a také k posílení právní jistoty daňového subjektu. 

I teď zůstaneme u slovenské právní úpravy. V kapitole dokazování jsme nakousli 

myšlenku hierarchie postupů stanovení daně. Bezesporu je nejdůležitějším a 

nejpreferovanějším postupem právě dokazování, ale myslím si, že by bylo vhodné přehodnotit 

pořadí stanovení daně podle pomůcek a sjednání daně. Ve slovenské právní úpravě je 

preferovanější sjednání daně. Nejen že je zde naplněna zásada součinnosti, ale také se tento 

způsob vyznačuje určitou nižší administrativní náročností. Navíc pokud daňový subjekt 

souhlasí se sjednanou daní, dá se očekávat, že ji zaplatí a nebude uplatňovat opravné 

prostředky proti tomuto rozhodnutí správce daně, a tedy dojde k výběru této daně. Jak jsem 

již zmínila, jsem pro to, aby i česká právní úprava preferovala více sjednání daně než 

stanovení daně podle pomůcek, protože se jedná o způsob minimálně rychlejší a 

hospodárnější.  

Při analýze daňového řádu jsme narazili na problém v ustanovení § 88 odst. 6, kde jsou 

pro jednu skutečnost – odepření podpisu, použity dva rozdílné termíny. Jsou to „bezdůvodné 

odepření podpisu“ a „odepření podpisu bez dostatečného důvodu“. Zákonodárce by tyto dva 

termíny sjednotit, protože vyvolávají jisté zmatení a rozhodně neoznačují stejnou situaci. 

Další rozdíl mezi českou a slovenskou úpravou spočívá v odvolání proti platebnímu 

výměru a to v odkladném účinku
267

, který takové odvolání má, nebo nemá. Jak víme 

z předcházejícího textu, odvolání nemá odkladný účinek v daňovém řádu. Mým názorem je, 

                                                             
265 SOCHOROVÁ, pozn. 141, s. 163-165. 
266

 § 46 odst. 10 předpisu č. 563/2009 Z.z., zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
267 § 72 odst. 7 předpisu č. 563/2009 Z.z., zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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že odkladný účinek odvolání vůbec ničemu neškodí, na druhou stranu odvolání v pojetí české 

úpravy jistým způsobem odkladný účinek má. Je tedy na posouzení zákonodárce, zda 

odkladný účinek opět nezavést.  

Problematickým momentem se dále jeví povinnost správce daně informovat orgány činné 

v trestním řízení, pokud má správce daně podezření z trestného činu krácení daně. 

V Německu existuje jakýsi návod pro správce daně, ve kterém se uvádí, kdy má správce daně 

povinnost se obrátit na orgány v trestním řízení. V České republice tato povinnost existuje 

taky, bohužel zde ale neexistuje žádný podobný návod. Proto dochází k situacím, jako je 

podezření správce na daňový trestný čin a správce daně, aby dodržel svou povinnost, se obrátí 

na příslušné orgány trestního řízení. Správce daně ale většinou není velmi znalý v trestním 

právu, a tak může dojít k situaci, kdy dané orgány zjistí pouze běžné pochybení daňového 

subjektu a dojde tak k přetěžování složek činných v trestním řízení.
268

 Možnosti řešení takové 

situace existují. Jednou možností je, aby příslušný orgán zpracoval návod, podle kterého 

správci daně budou postupovat v případě, že narazí na podezřelé skutečnosti. Tento návod by 

však neměl být součástí daňového řádu, ale pouze sloužit jako jeho doplnění. Druhou 

možností je vyškolit správce daně i v problematice trestního práva, avšak vzhledem 

k náročnosti daňové kontroly jako takové, bych se přiklonila k vytvoření návodu k postupu 

v takových situacích. 

Závěrem této kapitoly bych uvedla, že je třeba přijímat takové změny daňového řádu 

z hlediska daňové kontroly, které povedou ke zrychlení a zjednodušení celého procesu a klást 

důraz na to, že daňový řád je právní předpis obecného charakteru, nikoliv speciálního, a tak 

by bylo dobré tento obecný předpis nezatěžovat ustanoveními, které patří do předpisu 

speciálního. 

  

                                                             
268 DRÁB, pozn. 8, s. 354. 
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6 Závěr 

 

Jednoznačně lze souhlasit s tím, že daňový řád byl pro správu daní potřebný. Ačkoliv 

nedošlo k odstranění všech nedostatků, došlo ke sjednocení terminologie, odstranily se 

duplicitní ustanovení s dalšími zákony. Zákonodárci se snaží z daňového řádu udělat obecný 

předpis, ze kterého eliminují ustanovení týkající se speciálních předpisů. To znamená, že 

změna speciálního předpisu nemusí vyvolat změnu obecného předpisu. Pozitivně hodnotím 

také zapracování soudních rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu do 

daňového řádu. Nicméně je třeba konstatovat, že jsou stále možnosti, jak daňový řád 

zlepšovat a zdokonalovat. 

Na základě stanovených metod v úvodu práce bylo zjištěno, že změna právní úpravy ve 

správy daní, vzhledem k daňové kontrole, je zcela jistě přínosem a došlo např. k odstranění 

nepřehlednosti zákonu a sjednocení a zdokonalení terminologie. Co se týče přehlednosti 

zákonu, daňový řád je nyní obsáhlejší a rozpracovanější, na druhou stranu si myslím, že se 

zákonodárci mohli inspirovat slovenskou právní úpravou této oblasti. Z mého hlediska je 

přehlednější než český daňový řád, např. i proto, že je z něj patrné, že daňová kontrola je 

proces, který leží vedle daňového řízení. Nicméně je třeba konstatovat, že nová právní úprava 

přispěla ke zvýšení právní jistoty daňových subjektů, a zároveň klade správci daně povinnost, 

aby bral v potaz i zájmy daňových subjektů, ne jen zájmy státu. I přes odstranění některých 

nedostatků je ale žádoucí, aby si daňový subjekt chránil svá práva a sledoval činnost správce 

daně, protože se může stát, že správce daně nebude dodržovat postupy, které mu zákon 

ukládá. Pro tyto případy dává zákon daňovému subjektu k dispozici prostředky k obraně.  

Zákonodárci si při tvorbě daňového řádu vytyčili cíle, které měly zbavit dosavadní 

úpravu správy daní nedostatků a vytvořit novou právní úpravu, která bude transparentní a 

jednoznačná. Dá se říci, že až na pár ustanovení, se tento cíl podařilo splnit. Nicméně, jak již 

bylo řečeno, stále je co zlepšovat. Dalším cílem zákonodárců bylo snížení administrativní 

zátěže. Z mého pohledu je daňový řád zhruba na půli cesty k tomuto cíli, avšak každou další 

změnou jsou tomuto cíli zákonodárci blíž. Např. přehodnocením hierarchie stanovení daně, by 

mohlo vést ke snížení administrativních nákladů. Za kroky, kterými se zákonodárci svému 

cíly přiblížily, považuji např. přechod na elektronické podání, zjednodušení jednání právnické 

osoby, a to jakýmkoliv členem statutárního orgánu, nebo zavedení doručování písemností do 

datových schránek daňových subjektů a další. 
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Se zavedením doručování do datových schránek a elektronickým podáním se dostáváme 

k dalšímu z vytyčených cílu zákonodárců. Tím je posílení elektronické podpory správy daní 

a komunikaci s daňovými subjekty. Z mého pohledu se plnění tohoto cíle povedlo a zmíněná 

elektronická podpora a komunikace přispívá ke zrychlení a zjednodušení procesu, a tím 

i ke snížení administrativních nákladů.  

I přes veškeré změny, které v nové právní úpravě proběhly, stále existují problematické 

momenty, jako jsou ne příliš omezeny rozsah daňové kontroly, nestanovená délka pro 

dokončení provádění daňové kontroly, možná nejasnost mezi důkazním prostředkem 

a důkazem, dosavadní hierarchie stanovení daně, odkladný účinek odvolání, atd. Pro vyřešení 

problematických momentů je dobré se inspirovat i v zahraniční právní úpravě dané 

problematiky. Nabízí se např. úprava německá, nebo slovenská, ke které máme blíž. 

Slovenská právní úprava dané problematiky je z mého pohledu na velmi dobré úrovní 

a inspirování se touto úpravou nemůže být na škodu.  

Celkově snahu zákonodárců o vytvoření transparentnější a jednoznačné úpravy hodnotím 

pozitivně. Pouze bych vytkla nedostatečné propracování „první“ verze daňového řádu, která 

byla již po velmi krátké době doplněna technickou novelou o 28 změn.  
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