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Anotace 

 

Daně jsou v poslední době velice diskutovaným tématem. Tato práce je zaměřená na daňový 

systém České republiky s důrazem na daňové příjmy státního rozpočtu.  Dále je zde 

charakterizováno daňové řízení z obecného hlediska a konkrétně popsán celý průběh tohoto 

řízení. Jde o zákonem upravený postup všech účastníků řízení, který vymezuje zákon č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Daňové řízení je proces 

složitý, zdlouhavý a někdy i značně náročný. Každé jednotlivé daňové řízení je individuální. 

 

 

 

 

 

Annotation 

Taxes are very discussed topic so far. This work is aimed at tax system of the Czech republic 

forcefully to revenue of state budget. Characteristic and description  of tax procedure is also 

noted in this work. It's all about procedure of juristic person which is governed by 

Administration of taxes Act., No. 337/1992 Coll. 

Tax procedure is complicated process, lengthy and sometimes exacting also. Every single tax 

procedure is individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. Úvod 

Cílem mé práce bude popsat podstatu, zásady a proces daňového řízení, a to na základě 

praktických zkušeností, literatury a dalších poznatků. Dále bych chtěla navrhnout opatření, 

kterými by se proces daňového řízení zjednodušil a zrychlil. Vzhledem k mému pracovnímu 

zařazení se s daňovým řízením setkávám každý den, a proto jsem si jej vybrala pro mou 

bakalářskou práci. Doufám, že aplikací jednotlivých ustanovení dotčených právních předpisů 

do praxe Vám pomůžu přiblížit problematiku daňového řízení. Na začátek bych chtěla uvést, 

že proces daňového řízení je složitý, zdlouhavý a emočně náročný pro daňové subjekty, 

protože se týká jejich daňových povinností. Chtěla bych Vás uvést do tohoto procesu na 

základě svých osobních zkušeností, dostupné literatury a dalších poznatků a na závěr bych 

uvedla návrh některých opatření, která by dle mého názoru přispěla ke zrychlení a 

zjednodušení procesu daňového řízení.  

Daňové řízení obecně 

Daňové řízení probíhá v rámci správy daní a představuje vlastní výkon této správy správci 

daně. Jde o zákonem (zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „ ZSDP “) upravený postup správců daně, daňových subjektů a třetích osob, 

který směřuje k vydávání individuálních správních aktů, k jejich případnému přezkoumání, 

popř. k jejich nucenému výkonu. Co je to daňové řízení, stanoví ustanovení § 2 odst. 1 ZSDP 

tím nejjednodušším možným způsobem. Daňové řízení je řízením o daních, přičemž pod 

legislativní zkratku „daň“ patří ve smyslu § 1 odst. 1 ZSDP daně, poplatky, odvody, zálohy na 

tyto příjmy a odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou příjmem státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo rezervních fondů organizačních složek státu, rozpočtů 

územních samosprávných celků, nebo státních fondů nebo Národního fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Význam daní 

Vzhledem k danému tématu – daňové řízení, je potřeba definovat základní stavební kameny 

tohoto řízení a těmi daně bezesporu jsou. 

Daň – nástroj fiskální politiky  státu lze charakterizovat jako povinnou, nenávratnou, 

zákonem určenou platbu do veřejného rozpočtu.  

Povinnost platit daň určitým způsobem omezuje svobodu člověka, ale na druhé straně  patří 

v moderní společnosti mezi základní občanské povinnosti. 

Daně plynou do veřejných rozpočtů, ať už se jedná o rozpočet státu či obce, kraje nebo 

státního fondu. 

Daň je platba neúčelová a neekvivalentní. Neúčelovost daní je charakterizována tím, že 

v okamžiku placení daní, není jasné, co bude z těchto prostředků hrazeno. Uhrazením daně 

také nikomu nevznikne právo na konkrétní plnění z veřejných zdrojů. Daň je neekvivalentní, 

to znamená, že díl, jakým se jednotlivec podílí na společných příjmech, nemá žádný nebo 

téměř žádný vztah k tomu, v jaké výši se bude podílet na výdajích veřejných rozpočtů nebo 

spotřebovávat veřejně financované statky. 

Daň je obvykle pravidelná, vybírá se v pevně daných intervalech, například jednou za měsíc 

nebo jednou za rok. Nenávratnost odlišuje daň především od půjčky, kdy se majetek po určité 

době vrací zpět. 

 

2.1. Funkce daní: 

Daně jsou nástrojem hospodářské politiky státu. Moderní daně plní nebo mohou plnit celou 

řadu funkcí. Těmi nejdůležitějšími jsou: 

• fiskální = schopnost naplnit veřejný rozpočet;  je to primární funkce daní 

• alokační = v případě selhání tržního mechanismu; stát umožní odvést nižší daň a tím 

získat prostředky na potřebnou investici 

• redistribu ční = rozdělení důchodů ve společnosti na základě tržních mechanismů může 

být neakceptovatelné; daně jsou vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech 

jednotlivých subjektů tím, že se ve větší míře vybírají od bohatších, což umožňuje státu 

zvyšovat příjmy chudším prostřednictvím transferů 

• stabilizační = zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice; jde o hospodářské cykly, kdy 

například v období stagnace – relativně menší krajíc soustřeďují do veřejných rozpočtů, 

pomáhají ekonomiku nastartovat 

 



  

2.2. Veřejné příjmy v České republice 

Veřejné příjmy v České republice lze rozdělit na veřejné příjmy nedaňové a daňové. 

Vzhledem k tomu, že se v této práci zabývám daněmi a daňovým řízením, budu se nadále 

věnovat příjmům daňovým. Daňové příjmy jsou největším veřejným příjmem. Každý subjekt 

je podroben více daňovým povinnostem. Celková daňová povinnost představuje souhrn všech 

plateb, kterými je subjekt povinen podle zvláštních zákonů přispívat veřejnoprávní soustavě. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny daňové příjmy státního rozpočtu za rok 2006 

s rozdělením sloupců na rozpočet za rok 2006 a na skutečnost za rok 2006.  

Tabulka č. 1 - Daňové příjmy České republiky za rok 2006                          v mld.Kč 

Daňové příjmy rozpočet 2006 skutečnost 2006 

Celkové daňové příjmy 809,57 802,89 
Celkové daňové příjmy (bez poj. na SZ) 473,25 469,19 
Daň z přidané hodnoty (DPH) 156,7 153,52 
Spotřební daně 118,9 112,56 
Daň z příjmů právnických osob (DPPO) 88 95,47 
Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) 92,3 91,59 
ostatní daňové příjmy 17,35 16,06 
pojistné na sociální zabezpečení 336,32 333,7 
[1] 

Graf č. 1 - Struktura daňových příjmů České republiky za rok 2006 
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Daňová kvóta je podíl vybraných daní na hrubém národním produktu. Je to jeden 

z ukazatelů, které slouží i k mezinárodnímu srovnávání, a vypovídá o tom, jak velký díl 

nezůstává těm, kdo důchod vytvořili, ale rozděluje se prostřednictvím veřejných fondů na 

daňovém principu. Rozlišujeme v první úrovni čistou a složenou daňovou kvótu. Čistá 

obsahuje jen daně v právním slova smyslu, složená pak i další povinné odvody, odpovídající 

ekonomickému pojetí daně. Ještě přesnějším vyjádřením než složená je konsolidovaná daňová 

kvóta, která má kromě jiného zamezit duplicitnímu započtení příjmů (např. v České republice 

by měla vyloučit to, že část pojistného na veřejné zdravotní pojištění je financována ze 

státního rozpočtu). Největším rozdílem mezi tím, co se zahrnuje do čisté a složené nebo 

konsolidované daňové kvóty, je pojistné sociálního pojištění.  

Jak už bylo uvedeno, národní ekonomiky nepoužívají k naplnění veřejných rozpočtu jednu 

velkou daň, ale několik menších daní, které mají mezi sebou různé vazby. V této souvislosti 

hovoříme o daňovém systému nebo o soustavě daní. 

Daňový systém je souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, 

vybírají. K naplnění státní pokladny by jedna daň stačila, ale každá daň má své kladné a 

záporné stránky. A tak je rozumné vytvořit soustavu z více daní, jejichž negativní dopady do 

ekonomiky se poněkud vyruší a kromě toho může systém zároveň plnit více funkcí v rámce 

fiskální politiky. Lze jmenovat některé požadavky, které se kladou na daně i dobrý daňový 

systém 

� daňová spravedlnost 

� daňová efektivnost 

� právní perfektnost 

� jednoduchost a srozumitelnost 

� správné ovlivňování chování ekonomických subjektů. 

Díl, kterým každý subjekt přispívá prostřednictvím daní, by měl odpovídat jeho možnostem a 

prospěchu, který pociťuje ze spotřeby služeb poskytovaných státem. Tento požadavek je 

formulován jako daňová spravedlnost. Daňovou spravedlnost je pojímána ze dvou 

rozdílných úhlů pohledu. První z nich je vyjádřen v principu platební schopnosti.  Toto 

pravidlo říká, že dva subjekty, které mají stejně, by měly také platit stejně a dále ten, kdo má 

více, by měl také více platit. Obecné vyjádření principu platební schopnosti je jednoduché, 

jeho naplnění však velmi komplikované.  

Jiné pojetí daňové spravedlnosti vyžaduje, aby daně platil ten, kdo má užitek z veřejných 

služeb. Například je spravedlivé, aby daň silniční, bude-li její výnos použit na údržbu a 



  

výstavbu silniční sítě, platili provozovatelé motorových vozidel. Takto pojatá daň vyhovuje 

principu prospěchu. Princip prospěchu může být formálně deklarován i relativním oddělením 

výnosu daně. Například daň silniční plyne do Fondu dopravní infrastruktury. 

Daňový systém by měl co nejméně zasahovat do tržních vztahů. Uložená daň snižuje užitek 

toho, kdo ji nese. Snížení užitku je zpravidla vyšší, než kolik představuje přínos daně pro 

státní pokladnu. Například bude-li uložena daň na rohlíky, část spotřebitelů se rozhodne, že si 

dá raději chléb. Jejich užitek se tím sníží (protože měli větší chuť na rohlíky), ale do státního 

rozpočtu nepřispějí. V případě, kdy uložená daň sníží užitek daňového subjektu, aniž by 

současně znamenala výnos veřejného rozpočtu, hovoříme o nadměrném daňovém břemenu. 

Z tohoto úhlu pohledu daňové efektivnosti lépe vyhovuje několik menších daní, než jedna 

velká. 

Efektivnost výběru daně snižují přímé (vznikající na úrovni státu) a nepřímé – vyvolané (ty 

nese daňový subjekt) administrativní náklady výběru daně, a tak objem získaných veřejných 

prostředků je menší než ztráta na straně daňových subjektů. Tento typ neefektivnosti by 

naopak minimalizovala jedna velká a jednoduchá daň. 

Daňový systém by měl vytvořit prostředí pro využívání fiskální soustavy jako nástroje 

makroekonomické regulace, např. pro podporu produktivních investic či ekonomických 

aktivit šetrných k životnímu prostředí. Daně by neměly podlamovat ekonomickou aktivitu, je 

nešťastné, když se jedinec spočítá, že bude-li více pracovat, a tedy i mít trochu vyšší příjem, 

zaplatí více na daních, zároveň přijde o sociální dávku, a tak se bude mít hůře. Naopak daně 

mohou zvýhodňovat investice před spotřebou, a dokonce lákat i produktivní zahraniční 

kapitál. 

Dobrý daňový systém musí být jednoduchý a jednoznačný tak, aby každý dopředu znal rozsah 

svých daňových povinností. Kromě toho výběr daní musí být pro subjekt co nejméně 

zatěžující a zároveň musí umožnit daně vybrat s co nejmenšími náklady. Jednoduchá 

konstrukce daně také snižuje administrativní náklady jejího výběru. 

Nezbytným požadavkem pro dobrý daňový systém je právní perfektnost, protože jen pak bude 

daňový systém účinný, jen potom lze daně vybrat a zajistit, aby plnily i své další funkce. 

Možnost vyhnout se dani vždy narušuje nastavené parametry daňového systému. 

I z tohoto stručného výčtu je patrné, že jednotlivé požadavky na dobrý daňový systém jsou ve 

vzájemné kolizi. Například chceme-li vytvořit co nejspravedlivější daňový systém, asi se 

nevyhneme tomu, aby byl zároveň složitý. Daňové efektivnosti by zase nejlépe vyhovovala co 

nejjednodušší konstrukce daní, která by měla také nejnižší náklady na výběr daní. 

 



  

2.3. Daňový systém České republiky  

Základní rozdělení daní daňového systému České republiky 

 

Přímé daně 

Narozdíl od nepřímých daní, které se „schovají“ v cenách zboží, jsou přímé daně viditelnější, 

a tedy i více pociťovány. Přímé daně mohou lépe vyhovět daňové spravedlnosti právě pro 

svoji adresnost a tím schopnost co nejlépe se přizpůsobit platebním schopnostem jednotlivých 

subjektů. Mají však vyšší negativní účinky na nabídku práce (bude-li poplatníkovi část 

pracovního důchodu odňata ve formě daně, bude méně ochoten pracovat, raději využije volný 

čas, který mu tím vznikne) a úspory (zdanění úspor sníží užitek z nich plynoucí a poplatník 

třeba dá přednost spotřebě, tj. svůj důchod „projí“). 

Nejvýznamnější z nich v posledních desetiletích jsou daně z příjmů neboli důchodové daně, 

které tvoří podstatnou část rozpočtových příjmů ve velké většině zemí.  

Daně z příjmů jsou dvě, daň z příjmů fyzických osob a právnických osob.Ve svém souhrnu 

jsou třetím nejdůležitějším rozpočtovým příjmem. 

• Daň z příjmů fyzických osob je univerzální daní, jíž podléhají veškeré zdanitelné 

příjmy jednotlivců. Je to daň, která je svázána s největšími očekáváními. Požaduje se 

po ní, aby byla prostředkem redistribuce důchodů od bohatších k sociálně potřebným a 

zároveň má ovlivňovat chování poplatníka žádoucím směrem (například aby přispíval 

různým humanitárním organizacím). 

Základ daně z příjmů fyzických osob se rozpadá do pěti dílčích daňových základů, 

odpovídajících hlavním druhům zdanitelných příjmů, z nichž nejdůležitější jsou 

příjmy ze závislé činnosti, tj. mzdy a podobné příjmy.  

 
daně 

 
   přímé daně 

 
nepřímé daně 

daň z příjmů právnických osob 
daň z příjmů fyzických osob 

majetkové daně 
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clo 



  

• Daň z příjmů právnických osob je určena pro všechny právnické osoby. Její význam 

se naopak v České republice postupně snižuje jako vědomá snaha o podporu 

podnikatelských aktivit. 

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou veškeré příjmy z činností a 

z nakládání s majetkem, u nepodnikatelských subjektů potom zejména příjmy 

z činností uskutečňovaných za účelem dosahování zisku. Základ daně je odvozený od 

účetního výsledku hospodaření před zdaněním a snižuje se nebo zvyšuje o několik 

položek, které jsou vymezeny ustanoveními § 20 a § 23 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Majetkové daně jsou jen doplňkovým daňovým příjmem.  

• Daň dědická a darovací jsou jednorázovými daněmi, které se vyměřují při 

bezúplatném převodu majetku. Základem obou daní je hodnota převáděného majetku. 

Daně z nemovitostí se vybírají nikoli podle bydliště či sídla poplatníka, ale podle 

polohy nemovitosti, protože výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí. Zahrnují daň 

z pozemků a daň ze staveb. Nemovitosti jsou oblíbeným předmětem majetkových daní 

již dlouho. Snad je to proto, že se nemovitosti špatně skrývají.  

• Daň silniční má v posledních letech vyšší výnos jako daně z nemovitostí. Hradí ji 

zpravidla provozovatelé motorových vozidel. Předmětem daně jsou silniční motorová 

vozidla. 

• Daň z převodu nemovitostí je také jednorázovou daní a vyměřuje se zejména při 

úplatném převodu nemovitostí. Základem daně je zpravidla kupní cena nebo ocenění 

podle zákona o oceňování. 

Nepřímé daně 

Nepřímé daně v zemích Evropské unie jsou nejdále v procesu harmonizace daňových 

systémů. Vždyť se stávají součástí ceny zboží (služeb) a jejich výběr úzce souvisí 

s přechodem zboží přes hranice státu. 

• Daň z přidané hodnoty je všeobecnou daní ze spotřeby moderního typu. Podléhá jí 

dodání zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, dále dovoz zboží ze třetích 

zemí. Státní rozpočty stále více spoléhají na příjmy z nepřímých daní jako jsou 

daň z přidané hodnoty nebo daň ze zboží a služeb. Vlády naopak již několik let snižují 

zatížení firem v oblasti daně z příjmu. Země se tím totiž stávají atraktivnější pro 

zahraniční investory. Vyplývá to z pravidelného výzkumu KPMG International, který 

každoročně probíhá po celém světě již od roku 1993. Místo daní z příjmu se do 



  

popředí zájmu dostávají nepřímé daně. Vlády jsou na nepřímých daní více závislé. 

V celkových příjmech státní kasy tvoří ve státech OECD téměř třetinu (32,1 procenta). 

V některých zemích jako například Turecko nebo Mexiko představují dokonce celou 

polovinu státních příjmů. V České republice je daň z přidané hodnoty na úrovni 

19 procent, více má například Francie, Rakousko, Slovinsko, Finsko nebo Polsko. 

Nejmenší sazbu uvalily vlády latinskoamerické Aruby (tři procenta), Panamy či 

Japonska (pět procent). Ačkoliv země Evropské unie masivně snižují sazby daní 

z příjmu právnických osob, daňová zátěž v podobě DPH nebo daně ze zboží a služeb 

patří mezi nejvyšší na světě. V průměru se jejich sazba pohybuje v EU na 19,5 

procentech, v zemích OECD na 17,7 procentech, v Latinské Americe na 14,2 a v Asii 

na 10,8 procentech. Celosvětovými šampiony je pak trojice severských zemí, Dánsko, 

švédsko a Norsko.  

• Spotřební daně jsou výběrovými daněmi ze spotřeby, kterým podléhá pět komodit 

zboží. Jedná se o daň z minerálních olejů, daň z lihu a lihovin, daň z vína a 

meziproduktů, daň z piva a daň z cigaret a tabákových výrobků.  

• Clo je zvláštním neúvěrovým rozpočtovým příjmem. Je svou podstatou specifickou 

daní ze spotřeby. Je to povinná platba spojená s přechodem zboží za hranice 

Evropského společenství. Význam cel v souvislosti s odstraňováním překážek pro 

volný pohyb zboží v mezinárodním měřítku postupně klesá. Celní politika v Evropské 

unii je jednotná. 

V souladu s požadavky EU a závazkem ČR byla provedena ekologická daňová reforma. 

K 1.1.2008 byly zavedeny nové ekologické daně (daň z elektřiny, daň z uhlí, daň ze zemního 

plynu). Jak u elektřiny, tak i u zemního plynu vzniká, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 

písm. a) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, povinnost daň přiznat a zaplatit dnem dodání elektřiny nebo zemního plynu na 

daňovém území konečnému spotřebiteli, tedy i subjektu, který odebral nezdaněnou elektřinu 

nebo zemní plyn. Správu daně vykonávají celní orgány stejně tak jako správu daní 

spotřebních. 

 

2.4. Optimalizace daňové povinnosti 

Každý daňový subjekt se snaží minimalizovat velikost své daňové povinnosti. Minimalizace 

daňové povinnosti je racionálním ekonomickým chováním daňového subjektu. Stát s tímto 

chováním nejen počítá, ale snaží se ho využít k tomu, aby nasměroval aktivitu daňového 

subjektu žádoucím směrem. V této souvislosti je vhodnější hovořit o optimalizaci daňové 



  

povinnosti. Prvním stupněm minimalizace daně je využívání daňových úspor. Daňová 

úspora vzniká tím, že daňový subjekt využívá možností snížení základu daně a daně v rámci 

všech alternativních postupů stanovených daňovým zákonem, případně všech povolených 

způsobů úpravy daňového základu při splnění zákonem stanovených podmínek. Daňových 

úspor lze dosáhnout i přizpůsobením chování subjektu, například tím, že přestane kouřit, a tak 

nebude muset platit daň v cenách tabákových výrobků.  

Dalším stupněm ve škále způsobů minimalizace daňové povinnosti je vyhnutí se dani. 

Vyhnutí se dani představuje minimalizaci daně prostřednictvím vyhledávání zákonodárcem 

nezamýšlených skulin ve stylizaci daňových zákonů. Jestliže se konkrétní způsob využívání 

nedokonalé formulace daňového zákona začne využívat v širším měřítku, vede to zpravidla ke 

změně daňového zákona, proto je dosahování těchto nezamýšlených výhod zpravidla jen 

dočasné. Takové jednání není v rozporu se zákonem ve smyslu trestní postižitelnosti, je však 

nemorální. Na konci spektra způsobů minimalizace daňové povinnosti stojí daňový únik, 

který je protiprávním jednáním daňového subjektu s cílem neoprávněně zkrátit velikost 

daňové povinnosti. Je-li takové jednání úmyslné a zároveň vede k většímu krácení 

rozpočtových příjmů, může se jednat i o trestný čin zkrácení daně. Daňový únik nabývá 

nejrůznějších forem, některé z nich mají i mezinárodní charakter. Daňové úniky omezují 

předpokládaný daňový výnos a jsou pro společnost škodlivé. Snaha o daňové úniky je také 

jedním z faktorů vzniku tzv. šedé ekonomiky. Každý stát musí proti daňovým únikům 

bojovat, a to jejich vyhledáváním a sankcionalizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Problematika daňového řízení 

 

3.1. Daně a daňové řízení  

V současné době jsou daně tématem velice diskutovaným. Jednotlivé politické strany se 

v předvolebním období předháněly v předkládání návrhů ne jejich snížení, ovšem prozatím 

ani jedna strana nepřišla s návrhem změny právní úpravy daňového řízení. Diskutovaným 

tématem je daňová sazba, nikoliv způsob výběru daní a související práva a povinnosti 

daňových subjektů a správců daně. Správa daně zůstává na okraji zájmu zákonodárců, takže 

jediné změny, které v této oblasti registrujeme, jsou z pera Ministerstva financí, což je vidět i 

na jejich zaměření. Současná právní úprava daňového řízení si beze sporu zasluhuje zásadní 

novelu, ne-li nový zákon. Jeho návrh sice byl Ministerstvem financí pod názvem „Daňový 

řád“ připraven, ovšem vzápětí byl odmítnut, a to jak Legislativní radou vlády, tak i daňovými 

poradci a značnou částí pracovníků správce daně. Jak vyplývá i z aktuálních komentářů 

k některým ustanovením ZSDP, řada institutů, které tento zákon upravuje, se dnes vykládá 

zcela odlišně, než jak se tyto instituty vykládaly ještě před několika lety. To je na pováženou. 

ZSDP má totiž mezi daňovými zákony zcela výjimečné postavení, neboť je jediným 

procesním předpisem. Jeho aplikace je navíc založena na některých principech, které jsou 

mírně řečeno diskutabilní. Tak například správce daně vystupuje současně v roli žalobce i 

soudce. Pokud vydá rozhodnutí o daňové povinnosti, odvolání proti němu nemá odkladný 

účinek, takže i nepravomocné rozhodnutí je vykonatelné. Současně zákon nestanoví lhůtu, 

dokdy má být o odvolání rozhodnuto. za této situace nabývá při výkladu jednotlivých 

ustanovení uvedeného zákona stále většího významu judikatura, a to zejména z pera 

Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Samostatným problémem pak je vzájemný 

poměr mezi správou daně a daňovým řízením. Správa daně je pojem širší než daňové řízení. 

Tak např. vyhledávací činnost, která se může provádět i bez součinnosti s daňovým 

subjektem, nemusí patřit do daňového řízení. Stejně tak do daňového řízení nepatří řízení o 

příslušenství daně, které není zahrnuto pod legislativní zkratku „daň“ ve smyslu § 1 odst. 1 

ZSDP, nahlížení do spisu mimo daňové řízení, řízení o námitce podjatosti, atd. 

 

3.2. Místní příslušnost 

V daňovém řízení rozlišujeme příslušnost věcnou, funkční a místní.  

Věcná příslušnost je vymezena zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve 

znění pozdějších předpisů, který určuje jaké druhy činnosti vykonávají jednotlivé územní 

finanční orgány (např. stanoví, že cenovou kontrolu provádí finanční ředitelství).  



  

Funkční příslušnost vychází z jednotlivých ustanovení ZSDP a určuje, který z územních 

finančních orgánů je příslušný k jednotlivým krokům v rámci daňového řízení (např. MF ČR 

je podle ustanovení § 55a ZSDP příslušné k prominutí daně. 

Při určení místní příslušnosti se postupuje podle ustanovení § 4 ZSDP, který určuje pravidla 

„spárování“ daňových subjektů a finančních úřadů, popř. finančních ředitelství. Jsou to 

pravidla, která daňovému subjektu jasně stanoví, se kterým finančním úřadem má 

komunikovat, tj. např. podat daňové přiznání, zaplatit daň apod. Na straně druhé je ze zákona 

vymezen finančnímu orgánu okruh osob, u kterých provádí správu daně (tzn. kontrolu daňové 

povinnosti, vymáhání dluhů, ukládání pokut apod.) ve své územní působnosti dané vyhláškou 

č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní obvody finančních úřadů a finančních 

ředitelství. 

 

3.3. Kompetence a činnosti daňové správy 

Daňová správa v České republice 

Základní agendu daňové správy tvoří správa daní. Jedná se o: 

- Daň z příjmů fyzických osob (viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů) 

- Daň z příjmů právnických osob (viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů) 

- Daň z přidané hodnoty (viz zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů) 

- Daň silniční (viz zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů) 

- Daň z nemovitostí (viz zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů) 

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

z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů) 

- Daň dědická (viz zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí) 

- Daň darovací (viz zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů) 

Postavení a kompetence orgánů daňové správy jsou upraveny zákonem č. 531/1990 Sb., o 

územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 

Daňová správa je v České republice tvořena třístupňovou soustavou orgánů. Daňovou správu 

tvoří: 



  

• Ministerstvo financí (úroveň celostátní) 

• Finanční ředitelství (úroveň regionální) 

• Finanční úřady (úroveň místní) 

Finanční ředitelství a finanční úřady dohromady tvoří tzv. územní finanční orgány. 

Daňová správa při své činnosti v daňovém řízení postupuje podle procesně právního předpisu 

– ZSDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Správa daní a poplatků 

 

Některá ustanovení ZSDP související s daňovým řízením 

 

4.1. Rozsah působnosti 

Vymezuje ustanovení § 1 ZSDP. Ustanovení tohoto paragrafu definuje základní pojmy ZSDP. 

Jedná se o předmět právní úpravy, což je daň a osoby, kterých se tato právní úprava týká – 

správce daně, daňový subjekt, třetí osoby. Správcem daně nejsou jen finanční úřady a finanční 

ředitelství, ale i např. Ministerstvo financí, jiné státní orgány nebo orgány obcí. 

 

4.2. Základní zásady daňového řízení 

Zásady daňového řízení upravuje ustanovení § 2 ZSDP. U ustanovení tohoto paragrafu bych 

se ráda zastavila, protože se celé vztahuje k danému tématu. Je zde upraven postup správce 

daně, daňových subjektů a třetích osob při daňovém řízení. Zásady při daňovém řízení jsou 

stěžejní pro celý ZSDP, což vyplývá i z judikatury. Jedná se o zásady: 

Zásada zákonnosti – ustanovení § 2 odst. 1 ZSDP, dle kterého: „P ři správě daně jednají 

správci daně v řízení o daních (dále jen „daňové řízení“) v souladu se zákony a jinými obecně 

závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají přitom na zachování práv a právem 

chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení.“ 

Tato zásada má platnost pro celé daňové řízení a je zakotvena už v Ústavě. Jde o to, že 

všichni účastníci řízení mají povinnost dodržovat právní normy, které jsou součástí právního 

systému České republiky.  

Zásada vzájemné součinnosti a přiměřenosti – ustanovení § 2 odst. 2 ZSDP, dle kterého: 

„Správci daně postupují v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při 

vyžadování plnění jejich povinností v daňovém řízení volí jen takové prostředky, které daňové 

subjekty nejméně zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, tj. stanovení a 

vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy.“  Tato zásada určuje povinnost 

součinnosti správce daně při daňovém řízení s daňovým subjektem a naopak, daňový subjekt 

má právo na součinnost se správcem daně. Pokud dojde ze strany správce daně k porušení této 

povinnosti, dochází tím i k porušení zásady zákonnosti. 

Zde je třeba se zmínit o výjimkách jak z pohledu daňového subjektu, tak z pohledu správce 

daně. Správce daně nemá povinnost součinnosti s daňovým subjektem v případě, kdy 

stanovuje daň za použití pomůcek. Zde si správce daně pomůcky obstarává bez součinnosti 



  

s daňovým subjektem, protože nebyly splněny všechny podmínky pro stanovení daně 

dokazováním a toto bylo zaviněno daňovým subjektem.  

Daňový subjekt při daňovém řízení nemá povinnost vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat, a 

proto mu ani nemůže být uložena pokuta za nepravdivou nebo neúplnou výpověď do 

protokolu. Zde neplatí zásada součinnost se správcem daně, jelikož by si tím mohl daňový 

subjekt uškodit tím, že by sám na sebe prozradil trestnou činnost.  

Zásada přiměřenosti – správce daně nesmí při daňovém řízení daňový subjekt nepřiměřeně 

zatěžovat a daňové řízení by mělo probíhat rychle a hospodárně. 

Zásada volného hodnocení důkazů – ustanovení § 2 odst. 3 ZSDP, dle kterého: „P ři 

rozhodování hodnotí správce daně důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a 

všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; při tom přihlíží ke všemu, co v daňovém řízení 

vyšlo najevo.“ V tomto případě se jedná o hodnocení důkazních prostředků správcem daně. 

Není zde určeno zákonem, kolik je potřeba důkazních prostředků a není ani určeno, jakou má 

který důkazní prostředek sílu při dokazování daňovým subjektem. Správce daně by měl  při 

posuzování důkazů postupovat logicky a snažit se řídit se při daňovém řízení zkušenostmi 

pracovníků správce daně. Posuzuje věrohodnost důkazů, důležitost pro rozhodnutí a 

zákonnost opatření důkazních prostředků.  Důkazní prostředky se hodnotí nejprve samostatně 

a potom jako celek, přičemž nelze zákonem předepsat, jak konkrétně má správce daně důkazy 

hodnotit. Toto hodnocení by však mělo přinést přesné, pravdivé a úplné zjištění stavu věcí. 

Správce daně dokonce může některé důkazy vyloučit ze svého rozhodování. Například 

vyloučí důkazy, které byly předloženy pro potvrzení některých skutečností, o nichž správce 

daně nepochyboval. 

Zásada neveřejnosti a mlčenlivosti – ustanovení § 2 odst. 4 a 5. Odstavec 4: „Da ňové řízení 

je vždy neveřejné.“ Odstavec 5: „Jakékoliv osoby, s výjimkou daňových subjektů v daňovém 

řízení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v řízení nebo v souvislosti s ním 

dozvěděly; tato povinnost však nezprošťuje správce daně povinnosti poskytnout údaje osobě, 

která prokáže, že je oprávněna tyto údaje získat podle zvláštního právního předpisu. Této 

povinnosti mohou být zproštěny jen za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Tato zásada 

zajišťuje daňovým subjektům ochranu před zneužitím informací o svých majetkových 

poměrech nepovolanými osobami. Mlčenlivost je dále upravována v ustanovení § 24, stejně 

jako výjimky a sankce za porušení mlčenlivost řeší ustanovení § 25. 

Zásada dispoziční a zásada oficiality – ustanovení § 2 odst. 6, dle kterého: „Da ňové řízení 

je povinen správce daně i z vlastního podnětu zahájit vždy, jakmile jsou splněny zákonné 

podmínky pro vznik či existenci daňové pohledávky, a to i v případech, kdy daňový subjekt 



  

nesplnil v tom směru buď vůbec nebo řádně své povinnosti.“ Daňové řízení může být 

zahájeno z vlastního podnětu správce daně, což řeší zásada oficiality, nebo z podnětu 

daňového subjektu nebo jiné osoby – zásada dispoziční. Zásada oficiality se ale nevztahuje 

jen na zahájení řízení, správce daně z úřední povinnosti např. provádí daňovou kontrolu, 

vyhledávací činnost, vyzývá k podání daňového přiznání atd. Zásada oficiality platí tedy pro 

celé daňové řízení. 

Zásada neformálnosti řízení – ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP, dle kterého: „P ři uplatňování 

daňových zákonů v daňovém řízení se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo 

jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně 

právním a liší se od něho.“  V daňovém řízení se bere v úvahu vždy pouze skutečný obsah 

právního úkonu, nikoli jeho formální označení. Tento nesoulad mezi skutečným obsahem a 

formálním označením prokazuje správce daně daňovému subjektu a musí  toto své rozhodnutí 

dostatečně odůvodnit.  

Zásada rovnosti subjektů – ustanovení § 2 odst. 8 ZSDP, dle kterého: „Všechny daňové 

subjekty mají v daňovém řízení před správcem daně stejná procesní práva a povinnosti.“ 

Zásada spočívá v tom, že před správcem daně jsou si všechny daňové subjekty rovny. Ale 

nejedná se zde o rovnost mezi správcem daně a daňovým subjektem. Správce daně má jiná 

práva a povinnosti než daňový subjekt. Ustanovení § 26 ZSDP však uvádí, že pracovník 

správce daně může být vyloučen z daňového řízení, v případě, že zásada rovnosti subjektů by 

nebyla dodržena. 

 

4.3. Daňové subjekty 

Upravuje ustanovení § 6 ZSDP. Daňový subjekt je poplatník, plátce nebo jiná osoba, kterým 

ukládají povinnosti a přiznávají práva jak zvláštní daňové zákony tak i zákon o správě daní a 

poplatků. Pouze zákon o správě daní a poplatků však používá termín daňový subjekt. 

 

4.4. Doručování 

Doručování vymezuje § 17 ZSDP. Je jedním z nejproblematičtějších ustanovení ZSDP. 

Důležitost ustanovení upravujících doručování úředních písemností správcem daně 

v daňovém řízení bývá často opomíjena. Neprávem. Důvodem je dikce ustanovení § 32 odst. 

1 ZSDP, podle které je doručení (ovšem pouze tehdy, jestliže bylo provedeno „řádným 

způsobem“) podmínkou toho, aby rozhodnutí správce daně nabylo právních účinků vůči 

adresátovi (pokud zákon nestanoví jinak). Není-li tedy např. doručen dodatečný platební 



  

výměr, nemůže být ani pravomocný, ani vykonatelný, a správce daně proto není oprávněn 

např. zahájit exekuci. 

Pro daňové subjekty je zajímavé, že podle ustanovení § 31 odst. 8 písm. a) ZSDP prokazuje 

doručování úředních písemností správce daně. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí tvoří 

převážnou část úřední korespondence správce daně s daňovými subjekty, a dále vzhledem 

k tomu, že v rozhodnutích bývají převážně ukládány povinnosti daňovému subjektu, je 

prokazování doručení nebo nedoručení úřední písemnosti nejen problémem správce daně, 

který má písemnost za doručenou, pokud obdržel od pošty doručenku, ale i problémem 

adresáta. Existuje zde institut doručování „veřejná vyhláška“, který je upraven § 19 ZSDP. 

Dle tohoto ustanovení „Není-li správci daně znám pobyt nebo sídlo příjemce, doručí 

písemnost veřejnou vyhláškou, pokud není ustanoven zástupce podle § 10 odst. 2. Stejně se 

postupuje i v případě, že se adresát písemnosti na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro 

doručování, které ohlášil správci daně, nezdržuje.“  

Správce daně doručuje úřední písemnosti zpravidla poštou, může je však doručit i svými 

pracovníky nebo jinak (např. vězňům prostřednictvím Vězeňské služby). 

Úřední písemnosti se doručují v bytě, provozovně, obchodní místnosti, kanceláři anebo na 

pracovním místě, kde se příjemce písemnosti zdržuje. Pokud jde o doručování na finančním 

úřadu, toto rovněž lze akceptovat vzhledem k ustanovení, podle kterého není-li takových 

místností, může se doručit všude, kde doručovatel příjemce zastihne. Právě v těchto případech 

se nejčastěji uplatní alternativa podle ustanovení § 17 odst. 1, podle které může úřední 

písemnosti doručovat i pracovník správce daně. 

Doručení do vlastních rukou je základní formou doručování úředních písemností už vzhledem 

k základním zásadám daňového řízení, k zásadě neveřejnosti a k zásadě mlčenlivosti. Do 

vlastních rukou se v daňovém řízení doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon, je-li den 

doručení rozhodný pro počátek běhu lhůty, jejíž nesplnění by pro příjemce mohlo být spojeno 

s právní újmou. Ostatní písemnosti se doručují podle uvážení správce daně buď doporučeně 

nebo obyčejně. Občas dochází k situacím, kdy poštovní doručovatel písemnost označenou 

„Do vlastních rukou“ vydá jiné osobě než adresátovi. V takovém případě platí, že písemnost 

nebyla řádně doručena. 

 

 

 

 

 



  

4.5. Zahájení řízení 

Zahájení řízení vymezuje ustanovení § 21 ZSDP. Správce daně vede s daňovým subjektem 

daňové řízení, a to – mimo daní jednorázových – vždy ve věci jedné daně za jedno zdaňovací 

období. Z dikce § 21 odst. 1 ZSDP vyplývá, že pokud jde o zahájení daňového řízení, ve 

smyslu zásady dispoziční (§ 2 odst. 6 ZSDP) je daňové řízení zahájeno dnem, kdy podání 

daňového subjektu nebo jiné osoby zúčastněné na řízení došlo příslušnému správci daně. Ve 

smyslu zásady oficiality (§ 2 odst. 6 ZSDP) je daňové řízení zahájeno dnem, kdy byl daňový 

subjekt vyrozuměn o prvním úkonu, který vůči němu učinil správce daně. 

Je tedy nejasné, zda se jedná o: 

1. Jediné kontinuální řízení, v jehož rámci probíhají jednotlivé etapy, úseky řízení, 

upravené v části první až šesté ZSDP. Tedy, že řízení o dani z příjmů fyzických osob za 

zdaňovací období 2005 je u konkrétního daňového subjektu zahájeno daňové řízení 

doručením daňového přiznání správci daně, případně doručením výzvy správce daně k podání 

tohoto přiznání, pokud daňový subjekt přiznání v zákonné lhůtě nepodal a končí uplynutím 

prekluzivní lhůty ve smyslu § 47 ZSDP.   

2. Samostatná dílčí řízení, jako je řízení vyměřovací či řízení o mimořádném opravném 

prostředku, neboť jediné kontinuální řízení neexistuje. 

3. Jediné kontinuální řízení s tím, že zákon nepřesně jednotlivé etapy řízení nazývá „řízení“. 

  

4.6. Povinnost zachovávat mlčenlivost 

Mezi základní zásady daňového řízení patří zásada mlčenlivosti. Bližší úprava povinnosti 

mlčenlivosti v daňovém řízení, včetně nezbytných výjimek z této povinnosti, je obsažena 

v ustanovení § 24 ZSDP. 

ZSDP stanoví povinnost mlčenlivost v zájmu daňového subjektu, o jehož daňové povinnosti 

se jedná. Povinnost mlčenlivosti mají proto všechny osoby zúčastněné na daňovém řízení, 

včetně pracovníků správce daně, s výjimkou tohoto daňového subjektu samotného. Ten může 

o svých daňových záležitostech sdělovat co chce a komu chce. 

Pokud jde o utajované poměry daňového subjektu ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 ZSDP, 

jde např. o jeho finanční situaci, o jeho dodavatele a odběratele, o jeho osobní stav apod. Za 

porušení mlčenlivosti se považuje i využití vědomostí získaných v daňovém řízení ve smyslu 

ustanovení § 24 odst. 9, tedy např. i při obchodování s akciemi daňového subjektu, včetně 

obchodování pomocí třetích osob. Na druhou stranu to, co zjistí pracovník správce daně jinak 

než při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním, pod mlčenlivost pracovníka správce daně 

nespadá. 



  

Vázanost pracovníka správce daně i třetích osob je absolutní. To znamená, že trvá, i pokud 

pracovník správce daně změní zaměstnání, a trvá i po eventuálním úmrtí či zániku daňového 

subjektu. 

Předpokladem pro vyžadování plnění povinnosti mlčenlivosti od osob, jichž se tato povinnost 

týká, je poučení takové osoby, a to jak o této povinnosti, tak i o důsledcích jejího porušení ve 

smyslu § 25 ZSDP. Toto poučení je buď součástí protokolu o ústním jednání s třetí osobou, 

anebo je obsaženo ve výzvě adresované třetí osobě. Dle ustanovení § 7 odst. 2 se třetími 

osobami rozumějí:  

„a) svědci a osoby přezvědné, 

b) osoby, které mají listiny a jiné věci potřebné v daňovém řízení, 

c) znalci, auditoří a tlumočníci, 

d) ručitelé, poddlužníci a plátci působící v rámci zajišťovacího a vymáhacího řízení, 

e) státní orgány a orgány obcí, 

f) případně další osoby, které mají povinnost součinnosti v daňovém řízení v rozsahu a 

způsobem stanoveným tímto zákonem.“  

Pokud by došlo k úniku informací od třetí osoby nepoučené správcem daně o povinnosti 

mlčenlivosti, odpovědnost by spadala na správce daně. Správce daně rovněž odpovídá za 

vytvoření podmínek pro zachování mlčenlivosti, a to včetně údajů obsažených v informačních 

systémech. 

Ustanovení § 24 odst. 3 ZSDP obsahuje výčet těch případů, kdy pracovníci správce daně 

mohou informace získané v daňovém řízení poskytnout zde uvedeným subjektům. Bez této 

výjimky by neměly orgány zde uvedené dostatek informací pro řízení, které s daňovým 

subjektem vedou. Jde tedy i o vyjádření zásady hospodárnosti, která zabezpečuji koordinaci 

výkonu státní správy daní. 

Ustanovení § 24 odst. 5 ZSDP vymezuje případy, kdy se nelze dovolávat povinnosti 

zachovávat mlčenlivost (např. vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, při trestním řízení, které 

je třeba k řánému objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán v souvislosti 

s daňovým řízením trestný čin neodvedení daně, zkrácení daně a podobné povinné platby 

nebo třeba vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při plnění informační povinnosti). 

 

4.7. Předvolání a předvedení 

Jednou ze základních zásad, jimiž se řídí daňové řízení, je zásada součinnosti. K součinnosti 

je povinen jak správce daně, tak i – a to zejména – daňový subjekt. V ustanovení § 29 ZSDP 

jsou zakotveny dva instituty, a to institut předvolání a institut předvedení, které slouží správci 



  

daně v případech, kdy daňový subjekt, ale i některá z třetích osob součinnost odmítá a správce 

daně nemá jiný prostředek, jak dosáhnout osobní účasti této osoby v daňovém řízení. 

Vzhledem k represivnosti obou institutů je správce daně může používat pouze tehdy, jestliže 

je osobní účast předvolané osoby nevyhnutelná např. pro zjištění skutečností nezbytných pro 

stanovení daňové povinnosti nebo pro provedení jiných důležitých úkonů. S ohledem na 

zásadu přiměřenosti (§ 2 odst. 2 ZSDP) by měl použití tohoto institutu důkladně zvážit. 

Příkladem, kdy může správce daně požádat o předvedení daňového subjektu příslušné orgány 

Policie je, že se předvolaný bez omluvy nedostaví ani po opakovaném předvolání. 

 

4.8. Dokazování 

Dokazování v daňovém řízení 

Dokazování v daňovém řízení upravuje ustanovení § 31 ZSDP. Procesním dokazováním se 

nazývá zvláštní postup orgánů v řízení, jehož cílem je utvořit si poznatky o skutečnostech 

důležitých pro rozhodnutí. Tento postup je v jednotlivých řízeních upraven tak, aby co 

nejspolehlivěji plnil svůj cíl, tj. pravdivé poznání rozhodných skutečností. Tato zásada platí 

pro daňové řízení jen omezeně, když důkazní břemeno ohledně skutečností tvrzených 

v daňovém přiznání stíhá daňový subjekt, a povinností správce daně není vyhledat z úřední 

povinnosti důkazy svědčící ve prospěch daňového subjektu. 

Dokazování probíhá tak, že se nejprve důkazy vyhledávají, a to při aplikaci zásady oficiality a 

zásady dispoziční, pak následuje vlastní provádění důkazů (např. svědek se vyslechne), podle 

okolností se důkazy prověřují dalšími důkazy a nakonec se důkazy hodnotí. Nejdůležitější 

pravidla pro dokazování jsou vyjádřena v základních procesních zásadách. 

Důkazní břemeno daňového subjektu 

Odstavec 9 § 31 ZSDP určuje, že prvotně stíhá důkazní břemeno daňový subjekt a současně 

stanoví rozsah tohoto břemene. Toto ustanovení je zcela logické, neboť daňový subjekt má 

povinnost podávat daňová přiznání, v nich něco tvrdit, a důkazní břemeno jej proto stíhá 

v rozsahu těchto povinných tvrzení. 

Naproti tomu, co se neprokazuje, určuje ustanovení § 31 odst. 3 ZSDP takto: 

„Není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé správci daně z jeho činnosti, 

jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů České republiky“. 

Důkazní břemeno správce daně 

Nebylo by spravedlivé ani možné požadovat na daňovém subjektu, aby prokazoval všechny 

skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti. Je opět logické, že ZSDP v § 

31 odst. 8 stanoví rozsah důkazního břemene správce daně: 



  

„Správce daně prokazuje 

- doručení vlastních písemností daňovému subjektu, 

- existenci skutečností rozhodných pro užití právní domněnky anebo právní fikce, 

- existenci skutečností vyvracejících věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost  

      účetnictví a jiných povinných evidencí či záznamů, vedených daňovým subjektem, 

- existenci skutečností rozhodných pro uplatnění zákonných sankcí“. 

 

Přenos důkazního břemene 

Problematické je posouzení, zda daňový subjekt v konkrétním případě unesl důkazní 

břemeno. Protože důkazy hodnotí a důkazní řízení vede správce daně, může se stát, že 

zhodnotí tuto skutečnost jinak než daňový subjekt. I když toto odlišné hodnocení nepochybně 

často vychází z objektivního pohledu na kvalitu předložených či navržených důkazních 

prostředků, občas se stává, že ani hodnocení správce daně není v tomto směru objektivní. 

Takový postup není v souladu se zásadou součinnosti, základní zásadou daňového řízení. 

V popsaných případech je žádoucí, aby správce daně subjektu sdělil, v čem jeho pochybnosti 

spočívají a jak hodnotil ty důkazní prostředky, které měl k dispozici. 

Jak již bylo výše uvedeno, ve smyslu ustanovení § 31 odst. 8 ZSDP platí, že pokud daňový 

subjekt své důkazní břemeno unesl a správce daně vyměří daň v rozporu s předloženými 

důkazními prostředky, stíhá důkazní břemeno jeho. Dochází tedy k přenosu důkazního 

břemene z daňového subjektu na správce daně. 

Důkazní prostředky obecně 

Příkladný výčet důkazních prostředků použitelných při dokazování v daňovém řízení je 

obsažen v § 31 odst. 4 ZSDP. Pokud mají být tyto důkazní prostředky použitelné 

k dokazování v daňovém řízení, platí, že musí být získány v souladu se zásadou zákonnosti. 

Dále toto ustanovení definuje rozdíl mezi důkazy a důkazními prostředky. 

Pokud jde o rozlišení mezi důkazy a důkazními prostředky, ustanovení § 31 odst. 4 ZSDP zní 

takto: 

„Jednotlivé skutečnosti rozhodné pro daňové řízení se prokazují v rámci důkazního řízení. 

Provedené důkazní řízení pak osvědčí, které z předložených důkazních prostředků se staly 

skutečně důkazem“. 

Z uvedeného vyplývá, že správce daně, pokud má postupovat podle zákona, musí nejprve 

důkazní řízení provést, rozhodnout, které důkazní prostředky se staly důkazy, a teprve poté 

přichází na řadu jejich volné hodnocení.  

 



  

Pomůcky 

Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 ZSDP platí, že se správou daně rozumí právo činit opatření 

potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností. Pokud 

toto není z důvodu nesplnění zákonných povinností daňového subjektu možné, nezbývá 

správci daně než stanovit ve smyslu ustanovení § 31 odst. 5 ZSDP daňovou povinnost tohoto 

subjektu více či méně kvalifikovaných odhadem, tedy za použití tzv. pomůcek. Nejde o 

použití sankce vůči daňovému subjektu, který nesplnil své zákonné povinnosti. Jde o náhradní 

způsob stanovení základu daně a návazně na to i daňové povinnosti v případech, kdy nelze 

stanovit daň dokazováním. 

Ustanovení § 31 odst. 5 uvádí, že: 

„Nesplní-li daňový subjekt při dokazování jím uváděných skutečností některou ze svých 

zákonných povinností, takže zde není možno daňovou povinnost stanovit dokazováním podle 

odstavců 1 až 4, je správce daně oprávněn stanovit daňovou povinnost za použití pomůcek, 

které má k dispozici nebo které si obstará bez součinnosti s daňovým subjektem“. 

Ve smyslu tohoto ustanovení pak § 31 odst. 7 stanoví, že přednost má dokazování před 

použitím pomůcek: 

„Dojde-li za daňového řízení k situaci, že daňový subjekt neprokázal své údaje ohledně 

daňového základu a výše daně podle odstavců 1 až 4 a daňový základ a výši daně nelze 

dostatečně spolehlivě stanovit ani podle pomůcek, které má k dispozici správce daně, může 

správce daně v dohodě s daňovým subjektem základ daně a daň sjednat“. 

Priority jsou tedy jasné. V prvé řadě je povinností správce daně stanovit daňovou povinnost 

daňového subjektu dokazováním, pokud však daňový subjekt v průběhu důkazního řízení 

neposkytuje správci daně potřebnou součinnost, je správce daně oprávněn stanovit jeho 

daňovou povinnost bez této součinnosti. Činí tak za použití pomůcek, ovšem podmínkou je, 

aby byla pomocí pomůcek daňová povinnost stanovena dostatečně spolehlivě. 

 

Podmínky pro stanovení daně za použití pomůcek 

1. Daňový subjekt nesplní svou povinnost prokázat tvrzené skutečnosti, která jej stíhá ve 

smyslu ustanovení § 31 odst. 9 ZSDP. 

Ve smyslu citovaného ustanovení stíhá daňový subjekt důkazní břemeno v rozsahu toho, co 

měl za povinnost uvést ve svém daňovém přiznání, nebo toho, k čemu jej správce daně 

v souvislosti s tím vyzve. 

2. Nemožnost stanovit daň dokazováním v důsledku nesplnění zákonné povinnosti daňového 

subjektu. 



  

Ne každé nesplnění zákonné povinnosti daňového subjektu ovšem nemá nutně za následek 

nemožnost stanovení základu daně a následně daňové povinnosti dokazováním. Jestliže 

správce daně zjistí, že daňový subjekt měl jedinečný příjem, který nepřiznal, má k dispozici 

důkazní prostředek a není důvod pro stanovení základu daně za použití pomůcek. Skutečnost, 

že daňový subjekt neprokázal jím tvrzené skutečnosti zákonem předepsaným způsobem, ještě 

nemusí nutně znamenat, že je správce daně oprávněn v každém takovémto případě stanovit 

daňovou povinnost za použití pomůcek. V návaznosti na právní úpravu dokazování v 

daňovém řízení a rozsudky Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu je možné 

konstatovat, že v daňovém řízení má vždy přednost stanovení daně dokazováním, přičemž 

tento způsob stanovení daně předpokládá, že daňový subjekt podal daňové přiznání, což 

znamená, že splnil svoje břemeno tvrzení. 

 

4.9. Daňová kontrola 

Obecně 

Daňová kontrola představuje samostatnou část daňového řízení. Jedná se o soubor procesních 

úkonů, jejichž cílem je zjistit nebo prověřit daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro 

správné stanovení daně. Daňová kontrola je nedílnou součástí správy daní. Kontrola se 

provádí u daňového subjektu, výjimečně na jiném místě, kde to je vzhledem k účely kontroly 

nejvhodnější. Zejména u daňových subjektů, které nemají stálé provozní místnosti nebo  kde 

jiné okolnosti vylučují provedení kontroly v prostorách daňového subjektu, lze kontrolu 

provést i v prostorách správce daně, pokud se tam na jeho výzvu daňový subjekt dostaví a 

předloží všechny potřebné doklady. 

Z povahy a účelu kontroly vyplývá, že se provádí vždy až po skončení zdaňovacího období a 

po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. 

Daňová kontrola je obvykle souhrnem řady dílčích úkonů. V průběhu kontroly tak může být 

provedeno např. jedno či více místních šetření, např. v závodech, provozovnách a dalších 

organizačních složkách daňového subjektu, jejichž výsledky budou zahrnuty do výsledků 

kontroly. 

Volba, který daňový subjekt bude podroben daňové kontrole, kdy bude kontrola provedena, 

jaká daň bude kontrolována a za jaké období, přísluší správci daně. Jeho výběr bude 

samozřejmě ovlivněn řadou kritérií (velikost subjektu, dosavadní zkušenosti s ním či 

s obdobnými subjekty, výsledky vyhledávací činnosti, analýza daňových přiznání, vstup do 

konkursu, vyrovnání nebo likvidace apod.), na provedení kontroly však není právní nárok. 

 



  

Zahájení daňové kontroly 

Kontrola nemusí být daňovému subjektu předem oznámena, i když z praktických důvodů 

tomu tak obvykle bude, ať již písemně, telefonicky či jinak. Oznámením o tom, že bude 

provedena, však samotná kontrola není zahájena. K zahájení dojde až okamžikem, kdy se 

pracovník správce daně dostaví k daňovému subjektu a osobě, která je za daňový subjekt 

oprávněna jednat, oznámí zahájení kontroly. Současně musí dojít k faktickému prověřování 

základu daně a daně, tzn. k fyzické (dokladové) daňové kontrole. 

O zahájení kontroly sepíší pracovníci správce daně obvykle protokol o ústním jednání, 

v němž uvedou, u kterého daňového subjektu a kdy byla kontrola zahájena, kterých daní a 

kterých zdaňovacích období se týká. Pokud v průběhu kontroly bude rozsah kontroly rozšířen, 

sepíší protokol o tomto rozšíření. 

Zahájení daňové kontroly má významné důsledky. Jednak po zahájení kontroly nelze již podat 

dodatečné daňové přiznání k těm daním a za ta zdaňovací období, která jsou kontrolována (§ 

41 odst. 2 ZSDP), jednak zahájení daňové kontroly je nesporným úkonem, který má za 

následek nový běh lhůty pro vyměření daně dle ustanovení § 47 odst. 2 ZSDP: „Byl-li p řed 

uplynutím této lhůty učitěn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému 

stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu 

zpraven.“ 

Výše uvedené ustanovení § 41 odst. 2 ZSDP uvádí: „ Dodatečné přiznání nebo hlášení není 

přípustné, byl-li před jeho podáním učiněn správcem daně úkon směřující k přezkoušení 

správnosti daňové povinnosti za období, kterého by se dodatečné přiznání nebo hlášení 

týkalo, a to až do doby ukončení tohoto úkonu.“ 

 

Co to vůbec daňová kontrola je a jaký je její vztah k daňovému řízení 

Co je to daňové řízení stanoví § 2 odst. 1 ZSDP. Co je to daňová kontrola ZSDP nestanoví 

vůbec. V ustanovení § 16 odst. 1 ZSDP je pouze uvedeno, k čemu daňová kontrola slouží. 

Existují různé právní názory vztahující se k pojmu daňová kontrola. Daňová kontrola probíhá 

v rámci daňového řízení jakožto soubor procesních úkonů, jde zde vlastně v zásadě o řízení 

důkazní. Kontrolovaný daňový subjekt v jejím průběhu plní své důkazní břemeno vyplývající 

z ustanovení § 31 odst. 9 ZSDP, zatímco správce daně, který provádí kontrolu, vede řízení 

důkazní ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 až 4 ZSDP se specifičnostmi stanovenými § 16 

odst. 2 ZSDP, pokud jde o povinnosti kontrolovaného subjektu, a v § 16 odst. 4 ZSDP, pokud 

jde o jeho práva. 

 



  

Povinnosti kontrolovaného subjektu 

1. Povinnost, aby sám nebo jím určeným pracovníkem poskytoval informace o vlastní 

organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oběhu a uložení účetních a 

jiných dokladů.  

2. Pokud jde o místo provedení daňové kontroly, ZSDP stanoví jednak to, že se kontrola 

provádí na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nevhodnější, a dále ukládá 

kontrolovanému subjektu povinnost zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly. 

3. Povinnost předložit na požádání záznamy, jejichž vedení bylo správcem daně uloženo, 

účetní a jiné doklady a účetní písemnosti, které prokazují hospodářské a účetní operace, jež 

jsou pro správné stanovení daňové povinnosti rozhodné anebo o které pracovník správce daně 

požádá, a podat k ním ústně nebo písemně požadovaná vysvětlení, má-li pracovník správce 

daně  pochybnosti o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti. 

4. Povinnost nezatajovat doklady, které má daňový subjekt k dispozici nebo o nichž je mu 

známo, kde se nacházejí.   

5. Povinnost předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení v průběhu kontroly.  

6. Povinnost umožnit pracovníkovi správce daně vstup do každé provozní budovy, místnosti, 

místa i obydlí a dopravních prostředků, které daňový subjekt užívá buď též k podnikání, nebo 

souvisí s předmětem daně, dále do přepravních obalů a umožnit jednání s jakýmkoliv svým 

pracovníkem. 

7. Povinnost zapůjčit potřebné doklady a jiné věci mimo prostor kontrolovaného subjektu.  

 

Práva kontrolovaného subjektu 

1. Právo na předložení služebního průkazu pracovníka správce daně. 

2. Právo daňového subjektu být přítomen jednání s jeho pracovníky. 

3. Právo předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat 

předložení těch důkazních prostředků, které sám nemá k dispozici. 

4. Právo podávat námitky proti  postupu pracovníka správce daně. 

5. Právo kontrolovaného subjektu klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a 

místním šetření. 

6. Právo vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě, ke 

způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění. 

Ukončení daňové kontroly 

O výsledku zjištění při daňové kontrole sepíše pracovník správce daně zprávu o daňové 

kontrole. Projevem zásady součinnosti mezi daňovým subjektem a správcem daně v průběhu 



  

daňové kontroly je i právo kontrolovaného subjektu na projednání zprávy o daňové kontrole. 

Pokud je výsledkem kontrolního zjištění skutečnost odůvodňující dodatečné stanovení daně, 

dochází k vystavení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.  

 

4.10. Rozhodnutí 

Je vymezeno ustanovením § 32 ZSDP. Rozhodnutí, jakožto výsledek daňového řízení 

představuje individuální správní akt vydaný správcem daně v konkrétní daňové věci 

konkrétního daňového subjektu. Vzhledem k tomu, že v daňovém řízení lze ukládat 

povinnosti nebo přiznávat práva jen rozhodnutím, probíhá písemná komunikace mezi  

správcem daně s dalšími účastníky řízení, většinou tedy s daňovými subjekty, převážně 

formou těchto rozhodnutí. 

Právní účinky rozhodnutí jsou pro jejich příjemce vázány na jejich řádné doručení. Od data 

doručení se odvíjejí lhůty pro nabytí právní moci rozhodnutí a pro jeho vykonatelnost. 

Naproti tomu, pokud správce daně svým rozhodnutí žádnou povinnost daňovému subjektu 

neukládá, jako tomu je například v případě rozhodnutí, kterým se promíjí daň, účinky 

takového rozhodnutí (vznik daňového přeplatku), nastávají už od data podpisu takového 

rozhodnutí.  

Některá rozhodnutí, pokud tak stanoví zákon, mají zpětné účinky. Tak tomu je například u 

vyměření dodatečným platebním výměrem na základě dodatečného daňového přiznání, pokud 

jde o příslušenství daně ve smyslu § 41 odst. 5 ZSDP, či u rozhodnutí, kterým správce daně 

ověřuje splnění podmínek neplatnosti jím vydaného paktu podle odstavce 7. 

Rozhodnutí správce daně, vydané v daňovém řízení, musí obsahovat zákonem stanovené 

základní náležitosti: 

- Náležitosti patřící do části úvodní a do části závěrečné. Záhlaví obsahuje označení 

oprávněného správce daně, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, den vydání 

rozhodnutí a přesně označení příjemce rozhodnutí, tedy základní náležitosti uvedené 

pod § 32 odst. 2 písm. a) až c) ZSDP. 

- Výrokovou část rozhodnutí (výrok s uvedením právních předpisů, včetně příslušného 

ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, jde-li o peněžité plnění také částka a číslo 

účtu, na nějž má být zaplaceno, a lhůta plnění, tedy základní náležitosti uvedené pod 

písm. d), e) citovaného ustanovení). Výrok je ústředním bodem celého rozhodnutí, 

protože vyjadřuje závěrečný úsudek správce daně a tím také vůli státu. Výrok 

obsahuje vlastní rozhodnutí, tj. přiznává účastníkovi řízení určité právo nebo mu 



  

stanovuje určitou povinnost, popř. závazně deklaruje, že jde určité právo či povinnost 

je či není. 

- Odůvodnění, ve kterém by měly být shrnuty výsledky daňového řízení, zjištěný 

skutkový stav a jeho právní posouzení, popř. jakými úvahami byl správce daně při 

rozhodování veden. 

- Poučení o opravném prostředku. Toto poučení jednak chrání účastníka daňového 

řízení neznalého práva před újmou, která by ho bez takového poučení mohla stihnout, 

a dále obsahuje údaj, zda je rozhodnutí konečné, nebo zda lze užít proti němu opravný 

prostředek. Poučení o opravném prostředku se skládá z poučení o místu podání 

opravného prostředku, z poučení o době podání opravného prostředku, z poučení o 

formě podání opravného prostředku a z upozornění na případné vyloučení odkladného 

účinku odvolání. V ZSDP je stanoven odkladný účinek pouze výjimečně. 

V příloze č. 1 této bakalářské práce je příklad rozhodnutí vydaného správcem daně při 

provádění daňové kontroly.  

Ze zprávy ministerstva financí o výsledcích daňových kontrol za rok 2006: 

„V roce 2006 provedly finanční úřady 95 918 daňových kontrol a 113 505 místních šetření. 

V těchto údajích se za jednu kontrolu považuje kontrola jedné daně za jeden rok. Na základě 

provedených daňových kontrol činily doměřené daně 6 413 mil. Kč. Celková výše 

doměřených daní z místních šetření činila 1 944 mil. Kč. Mezi výsledky kontrolní činnosti je 

třeba dále uvést, že ztráta vykázaná u daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů 

fyzických osob byla v roce 2006 snížena celkem o 3 183 mil. Kč.“ 

Tabulka č. 2 – Přehled o počtu a výsledcích daňových kontrol a místních šetření za rok 

2006                                                                                                               v mil. Kč 

Druh příjmu 
Počet 

kontrol 

Doměřeno z 

kontrol 

Počet 

místních 

šetření 

Doměřeno 

z místních 

šetření 

Daň z přidané hodnoty 20 603 1 992 427 954 61 834 1 820 275 683 

Daně spotřební 20 260 586 393 138 0 

Daň z příjmů PO 12 500 3 016 518 130 10 578 51 747 433 

Daň z příjmů FO – podáv. přiznání 22 175 837 319 890 21 741 23 861 649 

Daň z příjmů FO – závislá činnost 15 661 254 341 759 5 019 35 378 970 

Daň z příjmů – zvláštní sazba (§ 36) 5 460 27 407 437 700 9 291 816 

Daň z nemovitostí 6 296 8 443 911 5 786 1 050 283 

Daň dědická, darovací a z převodu nem. 27 165 720 4 615 1 675 404 

Daň silniční 13 176 16 011 101 3 094 622 470 



  

Celkem 95 918 6 413 222 295 113 505 1 943 903 708 

[2] 

 

4.11. Vytýkací řízení 

V případě, že správce daně obdrží od daňového subjektu daňové přiznání (a to jak řádné, tak i 

dodatečné) a má pochybnosti o jeho správnosti, pravdivosti, průkaznosti nebo úplnosti, 

postupuje podle ustanovení § 43 ZSDP, tedy zahájí tzv. vytýkací řízení. Vytýkací řízení je 

zejména v návaznosti na ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, („Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek, vrátí se 

plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu“)  nezbytným nástrojem 

správce daně k tomu, aby zamezil daňovým únikům. V případě zahájení vytýkacího řízení 

správce daně daň nevyměří a tedy ani nezačne ve smyslu ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, běžet třicetidenní lhůta pro vrácení nadměrného 

odpočtu na daň z přidané hodnoty do té doby, než zjistí, že tento odpočet nárokuje plátce daně 

oprávněně.  

Z dikce odst. 1 vyplývají následující zákonné náležitosti, které tvoří část výroku výzvy, kterou 

správce daně zahajuje vytýkací řízení: 

- sdělení těchto pochybností daňovému subjektu. Tedy nikoliv sdělení toho, že správce 

daně jakési blíže neurčené pochybností má, ale sdělení konkrétních pochybností, které 

správce daně ve vztahu k podanému daňovému přiznání pojal. 

- Vyzvání daňového subjektu, aby se k těmto pochybnostem vyjádřil. 

V příloze č. 2 této bakalářské práce je příklad rozhodnutí vydaného správcem daně při 

vytýkacím řízení. 

 

4.12. Odvolání 

Podle ustanovení § 32 odst. 1 ZSDP lze v daňovém řízení ukládat povinnosti nebo přiznávat 

práva jen rozhodnutím. V případě, že podle adresáta rozhodnutí je toto rozhodnutí nesprávné 

nebo nezákonné, může proti němu brojit za pomoci některého z opravných prostředků. ZSDP 

rozlišuje mezi opravnými prostředky řádnými, které lze podat pouze do doby nabytí právní 

moci rozhodnutí, a opravnými prostředky mimořádnými, které lze podat i poté, co rozhodnutí 

nabylo právní moci. Mimořádnými opravnými prostředky jsou  

- obnova řízení, která je vymezeno ustanovením § 54 ZSDP, 

- prominutí daně, které je upraveno ustanovením § 55a ZSDP, 

- přezkoumání daňových rozhodnutí v souladu s ustanovením § 55b ZSDP, 



  

- opravy zřejmých omylů a nesprávností, které vymezuje ustanovení § 56 ZSDP. 

Rozdíl mezi jednotlivými řádnými opravnými prostředky, upravenými ZSDP, spočívá v tom, 

že zatímco odvolání je řádným opravným prostředkem dvoustupňovým, neboť o jeho 

případném zamítnutí nerozhoduje ten správce daně, který napadené rozhodnutí vydal, ale 

odvolací orgán, ostatní řádné opravné prostředky jsou opravnými prostředky 

jednostupňovými. Jedná se o 

- stížnost (§ 51 ZSDP), 

- námitku (§ 52 ZSDP), 

- reklamaci (§ 53 ZSDP). 

To znamená, že o nich rozhoduje ten správce daně, který vydal napadené rozhodnutí, bez 

ohledu na to, zda se opravnému prostředku vyhoví anebo zda se zamítne. Nejdůležitějším 

řádným opravným prostředkem je tedy odvolání, které lze podat proti těm nejzávažnějším 

rozhodnutím správce daně. 

ZSDP k možnosti podat odvolání uvádí, že se příjemce rozhodnutí může odvolat proti 

stanovení daňového základu a daně správcem daně, jakož i proti jiným rozhodnutím, pro něž 

je to zákonem stanoveno nebo kde to zákon nevylučuje. Pokud tedy zákon v právní úpravě 

konkrétního institutu ve věci opravného prostředku mlčí, je řádným opravným prostředkem 

odvolání. 

Odvolání proti rozhodnutí, která předcházejí pravomocnému stanovení základu daně (např. 

proti rozhodnutím správce daně vydaným v průběhu daňové kontroly nebo v průběhu 

vytýkacího řízení), nelze podat samostatně. I když by striktně vzato nebylo podle dikce 

komentovaného ustanovení možné podat odvolání proti nepravomocnému platebnímu či 

dodatečnému platebnímu výměru, v praxi se toto ustanovení pochopitelně používá pouze proti 

rozhodnutím předběžným (procesním). Odvolání proti těmto rozhodnutím tedy sice možné je, 

ovšem pouze jako součást odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, tedy obvykle jako součást 

odvolání proti platebnímu či dodatečnému platebnímu výměru. Do doby vydání rozhodnutí ve 

věci jsou tedy předcházející procesní rozhodnutí „podmínečně“ v právní moci, a pokud je 

jejich adresát napadne, správce daně odvolání ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) 

ZSDP zamítne.  

 

4.13. Návrhy a doporučení 

Judikatura 

Procesní postup při provádění daňového řízení provází neustálé změny, které jsou stále častěji 

vyvolávány zejména novými rozsudky soudů. Svou roli však judikatura může plnit pouze 



  

v tom případě, že je svým způsobem ustálená. Mělo by se jednat o proces sjednocování 

právních názorů nižších soudů, což je důležité pro zachování předvídatelnosti rozhodování 

soudů, jakožto jednoho z komponentů spravedlivého procesu. Činnost správců daně je v praxi 

často ovlivněná rozsudky soudů. Navrhuji, aby judikované a ustálené závěry soudů byly 

zapracovány do jednotlivých hmotně nebo procesně právních daňových zákonů formou novel. 

 

Novela zákona o správě daní a poplatků 

Kdybych mohla navrhnout zákonodárcům změnu některých zákonných ustanovení, byla by to 

celá řada ustanovení zákona o správě daní a poplatků. Ten je jediným procesním předpisem, 

který upravuje daňové řízení, a kterým se řídí pracovníci správce daně. Bohužel, jak už je 

v mé práci napsáno, bylo by potřeba ZSDP minimálně novelizovat. 

Tak například při provádění daňových kontrol se několik let řešila otázka zahájení daňové 

kontroly, v průběhu dalších let byl řešen okamžik ukončení daňové kontroly. Tyto nejasnosti 

a nesrovnalosti zcela jistě vyplývají ze skutečnosti, že daňovou kontrolu vymezuje jen jedno 

ustanovení tohoto zákona a to velice stručně. Na tomto příkladě je vidět, že by bylo potřeba 

některá ustanovení rozšířit, konkretizovat a rozpracovat tak, aby bylo možné řádně provádět 

daňové řízení při zachování všech práv jeho účastníků. Dalším důvodem, proč bych 

navrhovala novelizaci ZSDP je existence daňových úniků. Bránit se proti daňovým únikům 

lze právě zkvalitňováním zákonů a dalších právních předpisů. Tak, jak je nynější zákon o 

správě daní a poplatků napsán, je nedostačující, protože různá ustanovení tohoto předpisu je 

možné vykládat několika způsoby a je umožněno kličkovat mezi řádky jednotlivých 

paragrafů. 

 

Předpis č. 76/1927 Sb., zákon o přímých daních 

Podle mého názoru je někdy až zbytečné dívat se jen dopředu a všechno, co bylo vytvořeno 

dřív zavrhnout. Je pravda, že při vzpomínce na naši nedávnou historii – dobu komunistického 

temna, je těžké probírat se staršími právními předpisy a hledat v nich něco dobrého. Ale když 

jsem našla zákon č. 76/1927 Sb., zákon o přímých daních, neubránila jsem se myšlence, že je 

škoda, když při tvorbě ZSDP nebyla použita některá ustanovení z tohoto starého zákona. 

Tento jeden zákon upravuje jednotlivé daně, jejich vymezení, osvobození od jednotlivých 

daní, dobu zdanění apod., dále vymezuje správu daní ve společných ustanoveních a dokonce 

upravuje trestní ustanovení v případech jednotlivých porušení daňového zákona.  To 

znamená, že procesní a hmotně právní  předpisy zde byly upraveny v jednom jediném zákoně, 



  

vše bylo přehledně a konkrétně vymezeno a určitě nebylo třeba takového množství nálezů 

soudů. 

V současné době máme jeden procesní předpis a několik hmotně právních předpisů, 

nepřeberné množství judikátů a metodických pokynů. Přesto je stále provádění daňového 

řízení značně nepřehledné a problematické. 

Například ustanovení týkající se doručování úředních písemností je daleko srozumitelnější a 

konkrétnější, než je tomu v současnosti v ZSDP. Doručování je v zákoně č.76/1927 Sb., 

zákon o přímých daních, vymezeno dvaceti různými odstavci. Oproti tomu v ZSDP je to 

odstavců třináct a rozhodně nemůžu tvrdit, že by tyto odstavce byly zcela srozumitelné a 

konkrétní. 

Další ustanovení, která bych chtěla zmínit, jsou trestná ustanovení v zákoně č.  76/1927 Sb., 

zákon o přímých daních. Vím, že v současnosti je nereálné, aby byla tato trestní ustanovení 

zahrnuta do ZSDP, ale myslím si, že měla svoje místo, a že určitě plnila svou funkci při 

daňových řízeních. 

V současné době máme jeden procesní předpis a několik hmotně právních předpisů, 

nepřeberné množství judikátů a metodických pokynů. Právě proto je stále provádění 

daňového řízení značně nepřehledné a problematické. 

 

Sjednocení databází 

Dle mého názoru by k rychlejšímu a úspornějšímu vedení daňového řízení vedlo i jakési 

sjednocení databází všech státních institucí. Ať už jde o Policii České republiky, zdravotní 

pojišťovny, městské úřady, banky, pojišťovny, orgány sociálního zabezpečení, úřady práce, 

soudy, úřady pro evidenci motorových vozidel atd. Nebylo by potřeba vydávat výzvy 

k součinnosti, provádět nejrůznější místní šetření nebo např. vykonávat rozsáhlejší 

vyhledávací činnost. 

 

Zaměstnanci daňové správy 

Dalším mým návrhem pro zkvalitnění vedení daňového řízení jsou opatření určená pro 

zaměstnance správce daně. Jedná se například o pravidelná a plánovaná školení v oblastech 

hmotně právních předpisů, procesních předpisů, ale i v oblasti psychologie. Při daňových 

řízeních dochází často k situacím, kdy je třeba usměrnit nejrůznější chování daňových 

subjektů. Jde tu samozřejmě o emoce a není vždy jednoduché zachovat profesionální průběh 

řízení. Určitě by bylo dobré zmínit i kvalifikaci zaměstnanců daňové správy. Vzhledem 

k náročnosti práce při daňových řízeních, je potřeba i zkvalitňovat vzdělání zaměstnanců. 



  

 

5. Závěr 

Jak je vidět z výše uvedeného textu, z literatury a z rozsudků soudů, daňové řízení je 

z hlediska procesu značně problematické, složité a zdlouhavé. Z těchto důvodů je kladen 

důraz na kvalifikaci a profesionalitu správců daně, aby nedocházelo k procesním chybám při 

vedení daňových řízení. Dále je potřeba zamyslet se nad tím, zda by při novelizacích ZSDP 

nebylo potřeba změnit nebo rozšířit některá ustanovení tohoto předpisu právě proto, aby se 

proces daňového řízení urychlil a zprůhlednil. Tyto změny ustanovení ZSDP by jistě přivítali 

jak správci daně tak i daňové subjekty. Je také nutné uvědomit si, že daňové řízení je proces, 

který je do značné míry emotivní. Mám na mysli to, že při tomto procesu jsou vyvolány 

obavy na straně daňových subjektů, zda jsou jejich daně zaplaceny ve správné výši, zda 

nedojde k sankcionalizaci za nesprávně vedené účetnictví atd. Na straně správců daně bych 

zase chtěla upozornit na jejich postoj vůči účastníkům daňového řízení, který je okolím často 

shledáván jako postoj na základě jakéhosi mocenského postavení. Zde by nemělo docházet 

k pocitům daňových subjektů, že s nimi správce daně jedná povýšeně a nadřazeně. Dle mého 

názoru by těchto pár bodů stačilo k tomu, aby se proces daňového řízení zkvalitnil a zrychlil.   
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Příloha č. 1 

Příklad rozhodnutí vydaného správcem daně při provádění daňové kontroly: 

 

Finanční úřad v XXXXXXX    Vyřizuje: Nováková 

U Zámeckého parku 948    tel: 987654321 

XXXXX YYYYYYYY    číslo jednací: 12345/1111 

 

 

Výzva 

k předložení důkazních prostředků 

podle ustanovení § 16,  §  31 odst. 9   zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších změn a doplňků (dále jen“ ZSDP“) 

 

Daňový subjekt: 

ABCD       V Litvínově dne  ........ 

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 2, § 31 odst. 9 ZSDP Vás správce daně vyzývá 

k prokázání pravdivosti údajů uvedených v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

za zdaňovací období roku 2004, a to výše příjmů a výdajů, následně tedy základu daně a daně 

z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2004. 

 

Toto prokažte doložením zejména níže uvedených evidencí a písemností nebo jakýmikoliv 

jinými důkazními prostředky. 

 

Jedná se zejména o: 

• daňovou evidenci v souladu s ustanovením § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, tzn. údaje o 

- příjmech a výdajích  v členění potřebném pro zjištění základu daně 

- majetku a závazcích 

- skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků k poslednímu dni 

zdaňovacího období 

• v případě, že vedete účetnictví: 

a) účetní knihy, jejichž  vedení  je  předepsáno  ustanovením  §  13  zákona č.  563/1991 

Sb.,  o  účetnictví 



  

b) veškeré účetní doklady (pokladní doklady, faktury došlé, faktury vystavené) 

c) seznam BÚ používaných v rámci podnikatelské činnosti 

d) výpisy z BÚ používaných  v rámci podnikatelské činnosti 

e) doložte podklady k účtování o stavu a pohybu na účtu 132 (zboží na skladě a v 

prodejnách), tzn. předložte příjemky a výdejky či jiný druh písemností představujících 

skladovou evidenci  zásob 

f) předložte inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2004, povinnost a způsob jejího 

provedení Vám ukládá ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

g) skutečné stavy majetku hmotné povahy doložte fyzickou inventurou zaznamenanou v 

inventurních soupisech,které musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení 

inventarizace 

h) u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru doložte 

skutečné stavy dokladovou inventurou, a to opět v inventurních seznamech 

podepsaných osobou odpovědnou za provedení inventarizace 

i) veškeré mzdové listy zaměstnanců 

j)  veškeré uzavřené nájemní smlouvy platné pro období, jež je předmětem daňové 

kontroly 

k) knihy jízd nebo jinou evidenci prokazující případné účtování o výdajích za pracovní 

cesty a o cestovních náhradách 

l) kopie velkých technických průkazů všech vozidel, která byla v letech 2004 předmětem 

silniční 

 

Požadované důkazní prostředky předložte a vysvětlení k požadovaným skutečnostem podejte 

výše uvedenému správci daně do patnácti dnů ode dne, který následuje po dni převzetí této 

výzvy. 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

V rámci prováděné daňové kontroly je doložení požadovaných důkazních prostředků a podání 

vysvětlení rozhodné pro zjištění nebo prověření daňového základu a daně, a tím pro 

dokončení daňové kontroly podle ustanovení § 16 ZSDP. ZSDP upřednostňuje stanovení daně 

dokazováním před stanovením daně za použití pomůcek, které má k dispozici nebo které si 

obstará bez součinnosti s daňovým subjektem dle ustanovení § 31 odst. 5 ZSDP. 

 



  

 

P o u č e n í 

 

Nesplní-li daňový subjekt při dokazování jím uváděných skutečností některou ze svých 

zákonných povinností, takže zde není možno daňovou povinnost stanovit dokazováním, je 

správce daně oprávněn stanovit daňovou povinnost  za použití pomůcek, které má k dispozici 

a nebo které si obstará bez součinnosti s daňovým subjektem (§ 31 odst. 5 ZSDP).  

 

 

Proti této výzvě se nelze samostatně odvolat ani uplatnit mimořádný opravný prostředek dle 

ustanovení § 48 odst. 2  a § 56a odst.3 ZSDP. 

 

 

 

Jméno a funkce pracovníka správce daně 

oprávněného k podpisu rozhodnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Příklad rozhodnutí vydaného správcem daně při vytýkacím řízení: 

 

Finanční úřad v XXXXXXX    Vyřizuje: Nováková 



  

U Zámeckého parku 948    tel: 987654321 

XXXXX YYYYYYYY    číslo jednací: 12345/1111 

 

 

Výzva 

k odstranění pochybností 

 

Daňový subjekt: 

ABCD       V Litvínově dne  ........ 

 

Shora uvedenému správci daně po přezkoumání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty 

Vámi podaného dne 25.1.2008 za zdaňovací období prosinec 2007, a po provedení místního 

šetření ve Vaší provozovně dne 15.2.2008 vznikly pochybnosti o správnosti, průkaznosti a 

úplnosti údajů o uskutečněných zdanitelných plněních vykázaných v oddílu B. přiznání, 

neboť: 

 

Správce daně při prověření oprávněnosti uplatněného nadměrného odpočtu za zdaňovací 

období prosinec 2007 zjistil, že plátce zahrnul do evidence pro daňové účely a následně do 

řádku č. 210 přiznání k dani z přidané hodnoty vystavené daňové dobropisy v celkové 

hodnotě YYYY K č. Z daňových dobropisů ani dalších písemností předložených v průběhu 

místního šetření není zřejmé, z jakého důvodu došlo ke snížení základu daně a daně u 

uskutečněných zdanitelných plnění. 

 

Správci daně vznikly pochybnosti o správnosti výše uskutečněných zdanitelných plnění v základní 

sazbě daně z přidané hodnoty, vykázaných v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací 

období prosinec 2007. 

 

1. V ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále 

jen zákon o DPH) jsou stanovena obecná pravidla pro provádění opravy základu daně a výše 

daně. Případy, kdy plátce může provést opravu základu daně a výše daně, jsou vymezeny 

v odst. 1 tohoto ustanovení. K jednotlivým daňovým dobropisům zahrnutým do 

zdaňovacího období prosinec 2007 

- Doložte v souladu s ustanovením § 42 zákona o DPH, z jakého důvodu došlo ke 

snížení základu daně a výše daně u uskutečněných zdanitelných plnění. 

 



  

2. V ustanovení § 43 zákona o DPH jsou stanoveny podmínky pro vystavování daňových 

dobropisů, jako dokladů, kterými plátce daně, který uskutečnil zdanitelné plnění, provádí 

opravy základu daně a výše daně u zdanitelných plnění pro jiného plátce. Podle ustanovení § 

43 zákona o DPH musí daňový dobropis obsahovat stejné údaje jako běžný daňový doklad, ke 

kterému se vztahují, ale místo ceny bez daně se v tomto případě uvádí na daňovém dobropisu 

rozdíl mezi sníženou a původní cenou a dále musí obsahovat číslo původního daňového 

dokladu. K jednotlivým daňovým dobropisům zahrnutým do zdaňovacího období 

prosinec 2007 doložte v souladu s citovaným ustanovením zákona o DPH 

- Rozsah a předmět poskytnutého zdanitelného plnění 

- Rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné plnění 

- Evidenční číslo původního daňového dokladu. 

 

Podle ustanovení § 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, Vás 

vyzýváme, abyste se ke vzniklým pochybnostem nejdéle do 15 dnů ode dne doručení této 

výzvy vyjádřil a prokázal rozhodné skutečnosti písemně nebo ústně do protokolu u shora 

uvedeného správce daně. 

 

Poučení 

Podáním daňového přiznání je zahájeno vyměřovací řízení. Správce daně dbá, aby skutečnosti 

rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji a není v tom 

vázán jen návrhy daňových subjektů. 

Vzniknou-li správci daně pochybnosti o správnosti, pravdivosti, průkaznosti nebo úplnosti 

podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání a dokladů daňovým 

subjektem předložených nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, sdělí správce daně tyto 

pochybnosti daňového subjektu a vyzve jej, aby se k nim vyjádřil, zejména aby neúplné údaje 

doplnil, nejasnosti vysvětlil a nepravdivé údaje opravil nebo pravdivost údajů řádně prokázal. 

Vzhledem k tomu, že správci daně vznikly ty pochybnosti o údajích v daňovém přiznání, 

které specifikoval v úvodu této výzvy, vyzval Vás, abyste se k nim vyjádřil tak, jak je 

uvedeno ve výroku této výzvy. 

Nevyhovíte-li této výzvě ve stanovené lhůtě nebo neodstraníte-li uvedené pochybnosti, je 

správce daně oprávněn zjistit základ daně a stanovit Vám daň podle pomůcek, které má 

k dispozici, anebo které si sám opatří, a to i bez součinnosti s Vámi (ustanovení § 31 odst. 5 a 

ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). 



  

Proti této výzvě se nelze samostatně odvolat ani uplatnit mimořádný opravný prostředek 

(ustanovení § 48 odst. 2 a ustanovení § 56a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, v platném znění). 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

V rámci prováděné daňové kontroly je doložení požadovaných důkazních prostředků a podání 

vysvětlení rozhodné pro zjištění nebo prověření daňového základu a daně, a tím pro 

dokončení daňové kontroly podle ustanovení § 16 ZSDP. ZSDP upřednostňuje stanovení daně 

dokazováním před stanovením daně za použití pomůcek, které má k dispozici nebo které si 

obstará bez součinnosti s daňovým subjektem dle ustanovení § 31 odst. 5 ZSDP. 

 

 

 

 

Jméno a funkce pracovníka správce daně 

oprávněného k podpisu rozhodnutí 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


