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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou v uplatňování zákona o 

správě daní a poplatků, přičemž v první části jsou popsány základní zásady daňového řízení. 

Následně jsou analyzovány jednotlivé části daňového řízení, přičemž k jednotlivým úsekům 

daňového řízení je uvedena související problematika a postřehy z praxe. V závěrečné části 

práce  je  celkově  zhodnocena  problematika  aplikace  zákona o  správě  daní  a  poplatků  a 

následně  je  zařazeno  doporučení  do  budoucna,  aby  práce  ze  strany  správců  daně  byla 

efektivnější a nedocházelo k procesním pochybením. 

Klíčová slova: správa daní a poplatků, daně, daňové řízení, vyměřovací řízení, správce 

daně, daňový subjekt.

 ANNOTATION OF THE BACHELOR WORK  

The  bachelor  work  is  aimed  on  introduction  to  problems  in  enforcing  the  law 

concerning  tax  administration  plus  charges,  whereas  the  fundamental  principles  of  tax 

procedures are being described in the first part.  Individual parts of tax procedures are being 

analyzed subsequently, whereas coherent problems and observations from the practice are 

presented with the individual sections of tax procedures. In a conclusive part of the work, the 

problems in executing the law concerning the tax administration plus charges are evaluated, 

and the recommendation for the future that the work on the part of administrators be more 

effective and there were no procedural irregularities, is included subsequently.

Key  words:  tax  administration  plus  charges,  taxes,  tax  procedure,  assessment 

procedure, tax administrator, tax subject.
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ZSDP Zákon o správě daní a poplatků
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1. Úvod

Správa daně představuje dle definice zakotvené v zákoně o správě daní a poplatků 

právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových 

povinností, zejména pak právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, 

nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době.

Daňová problematika je tématem pro veřejnost  sice  neoblíbeným, ale  přesto velmi 

často diskutovaným a to především v oblasti výše daní, či v otázce způsobu jejich výběru. 

Výběr daní je dán jednak kvalitou pracovníků daňové správy a současně zásadami a principy 

zakotvenými v procesních předpisech upravujících daňové řízení.

 Vzhledem ke skutečnosti, že aplikace zákona o správě daní a poplatků je založena na 

některých zásadách, které jsou bohužel v některých případech dosti diskutabilní, je například 

provádění samotné daňové kontroly v souladu s tímto zákonem činností poměrně složitou, 

čemuž nepřispívá ani fakt, že legislativní úprava není v této oblasti vždy zcela jednoznačná. 

Vlivem  této  nejednoznačnosti,  dochází  při  aplikaci  některých  zákonných  ustanovení 

k různým výkladům a následně i k rozdílnému uplatňování právních předpisů v praxi.

Uvedené nesrovnalosti při výkladu jednotlivých ustanovení a následná rizika z nich 

vyplývající, která zpravidla vedou až k soudním procesům, je třeba odstranit nebo se alespoň 

snažit o jejich řešení, popřípadě se jich vyvarovat. 

Cílem mé bakalářské práce je na některé z těchto problémů upozornit a to srovnáním 

teorie zákona s výsledky jeho reálného uplatnění v praxi vždy pro jednotlivé úseky daňového 

řízení.  Informace pro svou bakalářskou práci  jsem čerpala  především z vlastní  praxe na 

finančním úřadě  a  k některým částem daňového řízení  jsem uvedla  i  vlastní  postřehy a 

poznatky z mého dosavadního působení v této oblasti.
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2. Základní zásady daňového řízení

Otázka  základních  zásad  činnosti  správních  orgánů  a  správy  daní  je  poměrně 

diskutabilní a to vzhledem k následujícím skutečnostem. 

Podle ustanovení § 177 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., který je účinný od 1. 

ledna 2006) platí, že „ Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se  

použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád 

nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.“ Z uvedeného by bylo 

zřejmé, že toto bude platit i v případě zákona o správě daní a poplatků, který sice v § 99 

uvádí, že  „ Při správě daní se zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, nepoužije s výjimkou 

postupu podle § 175 při vyřizování stížností“, ale zároveň skutečně všechny základní zásady 

činnosti správních orgánů, tak jak jsou uvedeny ve správním řádu, neobsahuje. Přesto se 

právě tento problém stává předmětem častých sporů mezi pracovníky územních finančních 

orgánů, kteří oponují tím, že základní zásady činnosti správních orgánů jsou v rámci správy 

daní a poplatků neaplikovatelné.

Závěrem lze shrnout, že na základě zásady vyplývající z ústavního požadavku legality 

(čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 LZPS) platí, že nebude-li zvláštní předpis vylučující 

použití  správního řádu obsahovat  dostatečné základní  zásady činnosti,  při  postupu podle 

tohoto zákona při výkonu veřejné správy, užijí se § 2 až 8 správního řádu.

Níže jsou uvedeny základní zásady daňového řízení, tak jak jsou zakotveny v zákoně o 

správě daní a poplatků:

2.1.Zásada zákonnosti

Zásada zákonnosti pro správce daně zní dle § 2 odst. 1 ZSDP takto: „ při správě daně 

jednají  správci  daně  v řízení  o  daních  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.“,  

pro daňové subjekty je zásada zákonnosti zakotvena v  § 2 odst. 9  ZSDP takto: „právem i 

povinností všech daňových subjektů je úzce spolupracovat se správcem daně při správném 

2009
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stanovení a vybrání daně. Přitom jsou povinny dodržovat zákony i ostatní obecně závazné  

právní předpisy.“

Zásada zákonnosti je tou nejdůležitější základní zásadou daňového řízení. Platí totiž, 

že nemůže být nikdy potlačena ve prospěch zásady jiné (zejména pak ne ve prospěch zásady 

hospodárnosti, tedy zásady, která mezi základními zásadami daňového řízení není dle § 2 

ZSDP konkrétně vymezena).

Tato  zásada,  která  má  absolutní  platnost  pro  celé  daňové  řízení,  je  postavena  na 

ústavní zásadě obsažené v Čl. 11 odst. 5 zákona č. 2/1993 Sb., LZPS, podle které je možné 

ukládat daně a poplatky pouze na základě zákona. 

Odraz zásady zákonnosti můžeme najít např. v § 31 odst. 4 ZSDP, kde je uvedeno: 

„Jako důkazních prostředků lze užít všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné  

pro  správné  stanovení  daňové  povinnosti  a  které  nejsou  v rozporu  s obecně  závaznými 

právními  předpisy.  Jde  zejména  o  různá  podání  daňových  subjektů  (přiznání,  hlášení,  

odpovědi na výzvy správce daně apod.), o svědecké výpovědi, a znalecké posudky, veřejné 

listiny,  zprávy  o daňových kontrolách,  protokoly  a  úřední  záznamy o místním šetření  a  

ohledání, povinné záznamy vedené daňovými subjekty a doklady k nim apod. Pokud ohledání  

nebylo možno provést v rámci místního šetření nebo daňové kontroly, provede se u správce  

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

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

staly skutečným důkazem.“

2.2. Zásada vzájemné součinnosti 

Tato zásada je upravena v § 2 odst. 2 ZSDP takto: „Správci daně postupují v daňovém 

řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty…“ 

Toto ustanovení velice úzce souvisí s dikcí uvedenou v § 2 odst. 9 ZSDP, kterou lze 

nazývat zásadou spolupráce a tedy že právem a povinností všech daňových subjektů je úzce 

spolupracovat  se  správcem daně  při  správném stanovení  a  vybrání  daně  a  přitom mají 

povinnost dodržovat zákony i ostatní obecně závazné právní předpisy. 

Pokud by tedy správce daně porušil zákonné právo daňového subjektu na součinnost se 

správcem daně, porušil by pak i zásadu zákonnosti (§ 2 odst. 1 ZSDP).
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Uplatňování zásady vzájemné součinnosti má však své meze. Podle § 8 odst. 1 ZSDP 

má  uloženu  povinnost  vypovídat  pravdivě  a  nic  nezamlčet  pouze  svědek  nebo  osoba 

předzvědná,  tedy  sám  daňový  subjekt,  pokud  se  vede  daňové  řízení  o  jeho  daňových 

povinnostech,  tuto  povinnost  výslovně  zákonem uloženu  nemá,  a  tedy  mu nemůže  být 

uložena pokuta např.  za nepravdivou nebo neúplnou výpověď do protokolu.  Nikdo totiž 

nemůže  být  donucován  k tomu,  aby  sám  na  sebe  oznamoval  svou  eventuální  trestnou 

činnost.

Na druhou stranu ani správce daně nemá povinnost součinnosti s daňovým subjektem 

v případech, kdy jsou naplněny podmínky pro stanovení daně za použití pomůcek. Správce 

daně si v tomto případě obstará potřebné pomůcky bez součinnosti daňového subjektu.

2.3. Zásada přiměřenosti

Zásada přiměřenosti je zakotvena v § 2 odst. 2 ZSDP  a uvádí, že správce daně v rámci 

daňového řízení pokud vyžaduje po daňovém subjektu plnění povinností, 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.“ 

Podle této zásady volí správce daně v daňovém řízení takové prostředky, které daňové 

subjekty  nejméně  zatěžují  a  umožňují  přitom  ještě  dosáhnout  cíle  řízení.  Pokud  však 

objektivně neexistuje možnost výběru, použije správce daně i takový prostředek, který může 

daňový subjekt podle jeho vlastního názoru zatížit „neúnosně“ [1].

Zásada přiměřenosti  může být porušena v případě např.:  nepřiměřená výše uložené 

pokuty, plošné uplatňování zahajování exekuce bez předchozí výzvy k dodatečnému splnění 

daňové povinnosti v náhradní lhůtě nebo exekuce na rodinný domek, pokud by bylo možné 

dosáhnout  cíle  daňového  řízení  méně  drastickým  způsobem,  jako  je  třeba  přikázání 

pohledávky nebo srážky ze mzdy.

Tato zásada by měla být pro správce daně významným pilířem při aplikaci takových 

oblastí  daňového  řízení,  kdy  uplatňuje  vlastní  správní  uvážení,  dále  je  v ní  zahrnuta  i 

povinnost  správce daně postupovat  v daňovém řízení  rychle,  hospodárně,  bez zatěžování 

daňového subjektu.  
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2.4. Zásada volného hodnocení důkazů

Tato zásada je upravena v § 2 odst.  3 ZSDP ve znění:  „Při rozhodování  hodnotí  

správce daně důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich 

vzájemné souvislosti, přitom přihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo.“

Podstatou  této  zásady je,  že  nejsou  stanovena  pravidla,  pokud jde  o míru  důkazů 

potřebných  k prokázání  dokazovaných  skutečností  a  není  tedy  stanovena  důkazní  síla 

každého důkazního prostředku. Správce daně zhodnotí důkazy podle svého volného uvážení. 

Jedná se o složitý myšlenkový proces, který se opírá o logická pravidla a věcně o obecnou 

zkušenost pracovníků správce daně [1].

Při  hodnocení  důkazů  je  jednotlivým  důkazům  přisuzována  hodnota  závažnosti, 

zákonnosti  a  pravdivosti.  Z vlastních  zkušeností  je  téměř  pravidlem,  že  daňový  subjekt 

hodnotí důkazy jinak než správce daně. Hodnocení důkazních prostředků je však jen na 

správci daně, který je povinen jednat v souladu s § 2 ZSDP, kde je jednoznačně definována 

priorita zájmů státu, tedy chránit zájmy státu a dbát přitom na zachování práv a právem 

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

2.5. Zásada neveřejnosti a mlčenlivosti

Obě tyto zásady, zakotvené v § 2 odst. 4 a 5 ZSDP, jsou významným prostředkem 

právní  ochrany  daňových  subjektů,  neboť  zaručují  nezneužití  informací  zejména  o 

majetkových poměrech daňových subjektů nepovolanými osobami. Předmětem mlčenlivosti 

je nejen vše, co souvisí s daňovým řízením, ale i např. osobní poměry. 

Podle § 2 odst. 5 ZSDP mohou být osoby, kterých se povinnost mlčenlivosti týká, této 

povinnosti  zproštěny jen za podmínek stanovených tímto zákonem. Další  podmínky pro 

aplikaci  povinnosti  mlčenlivosti  jsou  upraveny  v ustanovení  §  24  ZSDP  (povinnost 

zachovávat mlčenlivost), stejně tak jako výjimky z této povinnosti.

2.6. Zásada dispoziční a zásada oficiality

Daňové řízení je ovládáno oběma zásadami, které jsou upraveny v § 2 odst. 6 a 9 

ZSDP a zároveň v § 31 ZSDP, tedy zásadou oficiality, kdy správce daně zahajuje řízení 
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z vlastního podnětu, ale i zásadou dispoziční (opak zásady oficiality), kdy je řízení zahájeno 

z podnětu daňového subjektu nebo jiné osoby. Samozřejmě obě zásady neplatí pouze pro 

zahájení řízení, ale pro celé daňové řízení.

V rámci ZSDP jsou upraveny tři možnosti uplatňování zásad:

• První variantou je,  že se na dané řízení dají  aplikovat obě zásady. Např. řízení o 

mimořádných  opravných  prostředcích.  Toto  řízení  lze  zahájit  jednak  na  žádost 

daňového subjektu, tak i z úřední povinnosti.

• Druhou variantou je, že lze uplatnit pouze zásadu dispoziční. Např. odvolání proti 

rozhodnutí správce daně. Toto odvolání může podat pouze daňový subjekt.

• Třetí variantou je, že lze uplatnit pouze zásadu oficiality. Tato situace je typická pro 

případy, kdy daňový subjekt neposkytuje povinnou součinnost. Proto bývá uplatnění 

zásady oficiality často spojeno s uplatněním sankcí v daňovém řízení. Např. registrace 

z úřední povinnosti, provedení exekuce apod. 

2.7. Zásada materiální pravdy

Tuto zásadu lze nazvat jako zásadu skutečného obsahu právního úkonu, či jako zásadu 

neformálnosti řízení, je zakotvena v § 2 odst.  7 ZSDP v tomto znění:  „ Při uplatňování 

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

nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybíraní daně, pokud je zastřený stavem 

formálně právním a liší se od něho.“ 

Pokud  správce  daně  v daňovém  řízení  zjistí,  že  právní  úkon,  který  je  formálně 

bezvadný, ve skutečnosti pouze zastírá jiný právní úkon, který má odlišné (a pro daňový 

subjekt  obvykle  méně  příznivé)  daňové  dopady,  následuje  aplikace  výše  uvedeného 

ustanovení. 

Právě tato zásada neformálního řízení spolu se zásadou volného hodnocení důkazních 

prostředků,  je  jednou  z nejúčinnějších  zbraní  správců  daně  v jejich  úsilí  o  odhalování 

daňových úniků.
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2.8. Zásada rovnosti subjektů

Podle  této  zásady uvedené v § 2 odst.  8 ZSDP,  jsou si  všechny daňové subjekty 

v daňovém řízení před správcem daně rovny, tedy mají stejná procesní práva a povinnosti, 

bez ohledu na majetek, velikost firmy či jiné podobné aspekty.

Je třeba upozornit, že se jedná výhradně o rovnost mezi subjekty a nejde tedy o rovnost 

mezi správcem daně a daňovým subjektem. Správce daně má jiná práva a povinnosti nežli 

daňový subjekt a v daňovém řízení zaujímá pozici „vrchnostenskou“.

2.9. Ochrana před nečinností

Tato zásada je zakotvena v § 34c ZSDP a obsahuje povinnost správce daně postupovat 

v řízení bez zbytečných průtahů. Daňový subjekt má právo upozornit na nečinnost správce 

daně nejblíže  nadřízeného správce daně,  ten následně podnět  prověří  a zhodnotí,  zda je 

důvodný či naopak. 

Bohužel ze strany daňového subjektu je toto ustanovení velmi nejisté, nestabilní a pro 

správce daně v podstatě neškodné, např.: v odst. 1 písm. a) je uvedeno, že daňový subjekt 

může  upozornit  na  nečinnost  správce  daně,  pokud správce  daně:  „  nevydal  rozhodnutí,  

ačkoli uplynulo 6 měsíců ode dne, kdy byl vůči daňovému subjektu učiněn poslední krok  

v řízení…“.  Z uvedeného  vyplývá,  že  v podstatě  konání  kratší  než  6  měsíců,  není 

považováno za nečinnost a v podstatě nezáleží, jak dlouho celé konkrétní řízení potrvá, ale 

postačí, když správce daně provede každý půlrok v uvedeném řízení úkon.

Ani v odstavci 2 a 3 není uvedené ustanovení příliš nakloněno daňovému subjektu. 

Daňový subjekt je vyrozuměn o tom, jak nadřízený správce daně rozhodl pouze v případě, že 

podnět  byl  neoprávněný  a  to  prostřednictvím  vyrozumění,  bez  možnosti  opravného 

prostředku.  V případě,  že  nadřízený  správce  daně  shledal  podnět  oprávněný,  zjistí  toto 

daňový subjekt  až  na základě  další  činnost  buď původně nečinného správce  daně nebo 

nadřízeného správce daně či jiného věcně příslušného správce daně.
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3. Analýza úkonů orgánu veřejné správy

V této části bakalářské práce budu analyzovat jednotlivá daňová řízení postupně, tak 

aby  byla  patrná  jejich  návaznost  a  to  od  okamžiku  registrace  daňového  subjektu  na 

finančním úřadě přes vyměřovací řízení, placení daní, daňovou kontrolu, až po vymáhání 

daňových nedoplatků.

3.1. Registrace daňových subjekt 

Registrační  povinnost  daňových  subjektů  je  upravena  ustanovením  §  33  ZSDP. 

Právnická nebo fyzická osoba, která získá povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti 

nebo začne provozovat jinou samostatně výdělečnou činnost, je povinna do třiceti dnů podat 

přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně.

Registrační povinnost však nemá daňový subjekt, u kterého vznikla jen nahodilá nebo 

jednorázová daňová povinnost, nebo u něhož je předmětem zdanění jen nemovitost, pokud 

ovšem nemá daňovou povinnost kvůli dani jiné. Registrační povinnost se nevztahuje ani na 

poplatníky,  kteří  mají  výhradně  příjmy  ze  závislé  činnosti  a  příjmy,  ze  kterých  je  daň 

vybírána zvláštní sazbou.

Nesplnění povinností uložených v § 33 ZSDP je nesplněním povinnosti nepeněžité 

povahy a správce daně je v takových případech oprávněn uložit subjektu pokutu v citelné 

výši.

Související problematika a postřehy z praxe:

Samotné plnění registrační či oznamovací povinnosti upravuje ustanovení § 33 odst. 6 

ZSDP, tedy co vše je daňový subjekt povinen při registraci sdělit. Z praxe není výjimkou, že 

si pracovníci správců daně zjednodušují svou nesnadnou a často velmi konfliktní práci tím, 

že požadují podložit tvrzené údaje buď originálem, nebo ověřeným stejnopisem příslušných 

listin  (kopie  živnostenského  listu,  výpis  z obchodního  rejstříku  apod.),  přesto  že  zákon 

daňovému subjektu přímo neukládá povinnost předložit tyto doklady současně s přihláškou 

k registraci.
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3.1.1. Místní příslušnost

Daňové řízení je zvláštním druhem řízení správního. Pravidla o příslušnosti (věcné, 

funkční a místní) určují, který konkrétní správní orgán je oprávněn a povinen vést správní 

řízení. Místní příslušnost, upravená zejména v § 4 ZSDP, znamená, který věcně příslušný 

orgán je vzhledem ke své územní působnosti příslušný ve věci jednat a rozhodnout [1].

Místní příslušnost se řídí těmito kritérii:

• Kritérium forum rei sitae (příslušnost podle místa, kde se věc nachází) podle kterého, 

týká-li se řízení nemovitostí, řídí se místní příslušnost místem, kde je nemovitost (§4 

odst. 7 a 3 ZSDP).

• Kritérium forum domicilii (příslušnost podle místa bydliště), tedy bydlištěm daňového 

subjektu u fyzické osoby nebo sídlem daňového subjektu u právnické osoby (§4 odst. 

1 ZSDP).

• Kritérium forum actus (příslušnost podle místa činu), podle kterého v případech, kdy 

nelze uplatnit předchozí kritérium, se místní příslušnost řídí místem činnosti (§4 odst. 

3 ZSDP).

Zvláštním případem je jednak situace uvedená v § 4 odst. 4 ZSDP, podle které nelze 

určit místní příslušnost podle výše uvedených kritérii, pak je místně příslušným správcem 

daně Finanční úřad pro Prahu 1 a dále situace uvedená v § 4 odst. 5 ZSDP, pokud vzniká 

podle  daňových  předpisů  daňová  povinnost  okamžikem přechodu státní  hranice,  řídí  se 

místní příslušnost přechodem státní hranice [1].

Související problematika a postřehy z praxe:

Místně příslušný není daňový subjekt ke správci daně, ale správce daně k daňovému 

subjektu. Příkladem je rozsudek NSS číslo jednací 2 Afs 219/2004, který pojednává o změně 

místní příslušnosti daňového subjektu v průběhu daňové kontroly, kdy původní správce daně 

je ještě povinen projednat zprávu o daňové kontrole, přestože daňový subjekt již patří pod 

jiného správce daně. V tomto případě je nezbytné, dát při postupování spisového materiálu 

pozor na veškeré úkony správce daně provedené již po tomto datu, protože právě tyto úkony 

se stávají častým předmětem žalob ze strany daňových subjektů.
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Správce daně není konkrétní pracovník finančního úřadu, který má na starost příslušné 

písmeno abecedy, ale je jím ve smyslu § 1 odst. 3 ZSDP finanční úřad jako takový.

Podle ustanovení § 4 odst.  1 ZSDP platí,  že místní  příslušnost  správce daně se u 

fyzické  osoby  zásadně  řídí  jejím  bydlištěm v České  republice,  kterým se  rozumí  místo 

trvalého pobytu fyzické osoby. Trvalým pobytem je pobyt v místě stálého bydliště občana, 

zpravidla  tam,  kde má rodinu,  byt  nebo zaměstnání.  Místo,  ve kterém se fyzická osoba 

nezdržuje (a ani takový úmysl nemá), nelze považovat za místo jejího trvalého pobytu, a to 

ani tehdy, označí-li toto místo za místo svého trvalého pobytu v hlášení příslušného orgánu 

státní správy. (Rozhodnutí č.j. 22 Ca 100/99)

3.1.2. Povinnosti daňových subjektů

V  ustanovení  §  33  odst.  7  ZSDP  je  uvedeno:  „Dojde-li  ke  změnám  skutečností  

uvedeným  v rámci  registračního  řízení,  zejména  zanikne-li  jeho  daňová  povinnost  u  

některých daní, je povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy 

nastaly.“ Tyto změny daňový subjekt správci prokáže. Při změnách údajů, které lze osvědčit 

příslušným úředním dokladem, dokládá daňový subjekt správci daně jejich existenci buď 

originálem, nebo ověřeným stejnopisem.

Související problematika a postřehy z praxe:

Povinností daňových subjektů je registrovat se k daním, ke kterým jim ukládá zákon 

(daň z přidané hodnoty, daň silniční apod.). Problém nastává tehdy, pokud se daňový subjekt 

k dani u místně příslušného správce nezaregistruje a tím nesplní povinnost, kterou mu udává 

zákon. Například  v případě daně z přidané hodnoty,  pokud správce daně zjistí,  že osoba 

podléhající  dani  dosáhla  zákonem stanoveného obratu a  tedy se  ve smyslu ZSDP stává 

plátcem, přičemž se k této dani nezaregistrovala, zaregistruje ji správce daně z moci úřední. 

Zároveň ji vyzve k podání daňových přiznání za uplynulá zdaňovací období. Za neuplatnění 

daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti, je osoba povinná k dani uhradit správci 

daně (pokutu) ve výši až 10% z celkových příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění jako 

náhradu za zdanitelná plnění, která uskutečnila bez daně. Tato celková částka se počítá od 

data,  kdy se osoba povinná k dani měla stát  plátce,  až do data,  kdy se stala plátcem na 

základě rozhodnutí správce daně.
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3.1.3. Povinnosti správce daně

Povinností správce daně je prověřit údaje uvedené subjektem v přihlášce k registraci. 

V případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti správce daně vyzve subjekt, aby 

údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil. Pokud je vše v pořádku správce daně subjekt 

zaregistruje,  přidělí  subjektu daňové identifikační  číslo  a vystaví osvědčení  o provedené 

registraci a toto subjektu následně vydá.

Související problematika a postřehy z praxe:

Diskutovaným problémem je datum, od kdy je, nebo má být, subjekt k jednotlivým 

daním zaregistrován.  Protože  ZSDP tento  problém speciálně  neupravuje,  platí  speciální 

úprava  stanovená  jednotlivými  daňovými  zákony  v kombinaci  s příslušnými  obecnými 

ustanoveními ZSDP.

Další  otázkou  je  také  to,  zda  je  „Osvědčení  o  registraci“  rozhodnutím  vydaným 

správcem daně. Podle obecné právní teorie jde totiž o jiný správní akt, než je rozhodnutí. 

ZSDP ovšem kromě § 33 o vydání osvědčení a o jeho náležitostech mlčí a v ustanovení § 32 

upravuje pouze podmínky pro vydávání rozhodnutí v daňovém řízení. Podle odst. 1 tohoto 

ustanovení „lze v daňovém řízení ukládat povinnosti nebo přiznávat práva jen rozhodnutím.  

Tato  rozhodnutí  jsou  pro  příjemce  právně  účinná,  jen  jsou-li  jim  řádným  způsobem 

doručena nebo sdělena, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.“ Aby se skutečně 

jednalo o „Osvědčení“, tedy o jiný správní akt, než je rozhodnutí, muselo by existovat ještě 

právě takové rozhodnutí, kterým by byl daňový subjekt zaregistrován a v „Osvědčení“ by se 

následně  tato  skutečnost  pouze  autoritativním  způsobem  osvědčovala.  Protože  takové 

rozhodnutí správce daně nevydává a daňovému subjektu se nedoručuje, je nutné považovat 

osvědčení o registraci za rozhodnutí správce daně vydané podle § 32 ZSDP.

3.1.4. Zastupování daňového subjektu

V případě, že fyzická osoba nemá procesní způsobilost  k jednání v daňovém řízení, 

musí  být  obligatorně  zastoupena  zákonným  zástupcem.  Překážkou  samostatného 

vystupování v daňovém řízení je:
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• Nedostatek věku. Zákonným zástupcem je v tomto případě kterýkoliv z rodičů, pokud 

má sám procesní způsobilost a jeho rodičovská práva nebyla omezena, popř. osvojitel, 

opatrovník, pěstoun.

• Zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům soudem. Zákonným zástupcem je 

v tomto případě soudem ustanovený opatrovník, a pokud nebyl soudem ustanoven, 

stanoví zástupce pro daňové řízení správce daně [1].

Kromě výše uvedeného stanovení obligatorního zástupce (§ 10 odst. 1 ZSDP) může 

správce daně stanovit zástupce i dalším osobám podle následujícího  ustanovení § 10 odst. 2 

ZSDP :  „ Správce daně může ustanovit zástupce také tomu, jehož pobyt není znám nebo  

jemuž  se  nepodařilo  doručit  písemnost  na  známou  adresu  a  který  nezmocnil  žádného 

zástupce,  jakož  i  tomu,  kdo byl  stižen duševní  nebo jinou poruchou, pro kterou nemůže 

v řízení jednat, nebo kdo není schopen srozumitelně se vyjadřovat. Správce daně ustanoví  

zástupce také právnické osobě, pokud vzniknou pochybnosti o tom, kdo je oprávněn jednat  

jejím jménem. Proti rozhodnutí o ustanovení zástupce se lze odvolat.“

Pokud jde o výběr tohoto zástupce,  měl by být  správce daně uvážlivý.  Měl by se 

vyhnout situaci, kdy doje ke střetu zájmů mezi zástupcem a zastupovaným, měl by vycházet 

z konkrétních  okolností  (tj.  komu  byly  předány  doklady  ohledně  vedení  společnosti, 

účetnictví apod.) a samozřejmě by měl vybrat takového zástupce, který je znalý daňových 

předpisů. Rozhodnutí o ustanovení zástupce se doručuje jak zástupci, tak i zastupovanému a 

oba adresáti se proti němu mohou odvolat. 

Podmínky  pro  fakultativní  zastoupení  v daňovém  řízení,  které  vzniká  na  základě 

smluvním, na základě předchozí dohody o plné moci, jsou zakotveny v ustanovení § 10 odst. 

3 ZSDP.

Dohoda o plné moci je dvoustranný právní úkon a je předpokladem pro udělení plné 

moci, která je jednostranným právním úkonem a kterou pak zastoupený, v tomto případě 

daňový subjekt, oznamuje správci daně, že bude nadále v daňovém řízení zastupován. Plná 

moc může být učiněna písemně, tak i ústně do protokolu. Zástupcem může být jak fyzická 

osoba, např. daňový poradce, tak i osoba právnická.

Rozsah zastupování, a to jak rozsah věcný, tak rozsah časový, je dán rozsahem plné 

moci. Z hlediska věcného rozsahu členíme plné moci na:
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• Omezená plná moc (speciální) je určena jen na určité stanovené úkony nebo na část 

daňového řízení.

• Neomezená  plná  moc  (všeobecná,  generální)  je  určena  na  celý  rozsah  daňového 

řízení.

Rozsah zmocnění musí být uveden na zmocněncově oprávnění. Z tohoto pak vyplývá, 

že jestliže má daňový subjekt osobně v daňovém řízení něco vykonat, doručuje se písemnost 

jemu i jeho zástupci. Je tomu tak v případech, kdy správce daně potřebuje od zastupovaného 

získat takové informace, které mu jím zmocněný zástupce nemůže kvalifikovaně poskytnout.

Zásady pro zastupování na základě plné moci:

• Plné moci není třeba ověřovat, neboť to zákon neukládá

• Souhlas zástupce s přijetím plné moci na této plné moci být sice nemusí, ale lze jen 

doporučit, aby tam byl zachycen.

• Pokud si  jednání daňového subjektu a  jeho zástupce odporuje,  respektuje správce 

daně jednání daňového subjektu.

• Daňový subjekt, popř. jeho zákonný nebo ustanovený zástupce může mít v téže věci 

současně jen jednoho smluvního zástupce.

• Zmocněnce musí jednat zpravidla osobně.

• Zastupování neznamená, že by nemohl zastupovaný jednat se správcem daně přímo. 

Pokud správce daně v odůvodněných případech trvá na přímém jednání, má na to 

právo.  Povinností  správce  daně  je  o  takovém  jednání  následně  (pokud  to  nešlo 

předem) zástupce daňového subjektu informovat.

Související problematika a postřehy z praxe:

V otázce plných mocí  existuje celá  řada sporů.  Je  to díky poměrně stručné právní 

úpravě zastoupení v daňovém řízení.

Nejčastějším problémem v otázce zastupování, je skutečnost, že daňové subjekty udělí 

v téže  věci  plnou  moc  k zastupování  současně  více  zástupcům.  Správce  daně  v těchto 

případech odkazuje na § 10 odst. 2 ZSDP, a tedy že daňový subjekt může mít v téže věci 

současně jen jednoho zástupce.
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Problémy vznikají také při rozlišování plných mocí, tedy zda se jedná o plnou moc 

omezenou či neomezenou. Daňové subjekty mají tendenci údaje do plných mocí dopisovat. 

Zásadní je, že do plné moci se v žádném případě nic dalšího nevpisuje, plná moc se musí 

rozšířit nikoliv doplnit! Tuto podmínku nalezneme například v následujících rozsudcích NSS 

č.j. 7 Afs 10/2005, Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 15 Ca 502/2000 a 15 

Ca 501/2000.

Dalším častým problémem je určení rozsahu plné moci z hlediska věcného. Nejvyšší 

správní soud v této věci rozhodl takto: „Na podporu argumentu, že předmětná plná moc je  

omezenou plnou mocí, lze poukázat rovněž na § 10 odst. 3 ZSDP, podle něhož je v případě, 

že není rozsah zmocnění vymezen nebo není vymezen přesně, platí, že plná moc pro daňové 

řízení je neomezená. V souzené věci tomu tak ale není, je-li naopak z dovětku plné moci  

zcela  evidentní,  že  rozsah  zmocnění  byl  omezen  na  otázky  související  s daňovou 

kontrolou“ (Sbírka rozhodnutí NSS č. 1/2005).

3.2. Vyměřovací řízení 

Daňové přiznání  je  nejdůležitějším podáním daňového subjektu,  kterým plní  svou 

povinnost ve shodě s příslušným zvláštním daňovým zákonem. Daňový subjekt si daň sám 

vypočítá (pokud tento zákon nestanoví jinak) a současně uplatní případná osvobození, slevy 

a odpočty podle platné právní úpravy [1]. Podáním přiznání je zahájeno řízení vyměřovací, 

jehož výsledkem je stanovení základu daně a dně finančním úřadem.

3.2.1. Podání daňového přiznání

Obecně  platí,  že  daňová  povinnost  nastává  okamžikem,  kdy  nastaly  skutečnosti 

zakládající její vznik. Při splnění této povinnosti stanoví zákon ve většině případů jednak 

lhůtu  pro  podání  přiznání,  a  to  buď pevným datem,  nebo  počtem dnů v návaznosti  na 

rozhodnou skutečnost (daň dědická, darovací daň, daň z převodu nemovitostí), jednak lhůtu 

splatnosti, která je obecně shodná se lhůtou pro podání přiznání.

Může ovšem nastat situace, že daňový subjekt usoudí, že podle platných předpisů není 

povinen daňové přiznání podat anebo tak opomene učinit. V takovém případě jej správce 

daně ke splnění této povinnosti vyzve podle § 40 odst. 1 ZSDP.
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Související problematika a postřehy z praxe:

Správci daně používají výzvu podle § 40 odst. 1 ZSDP ve dvou případech. Tehdy, 

jestliže zjistí,  že daňovému subjektu vznikla povinnost podat daňové přiznání a on je ve 

stanovené lhůtě nepodal a tehdy, jestliže daňový subjekt takovou povinnost sice nemá, ale 

z hlediska daňového řízení s jinými daňovými subjekty je žádoucí, aby měl správce daně toto 

přiznání k dispozici. Ani možnost správce daně není v tomto případě upravena jednoznačně. 

Podle dikce odst. 1 podává daňové přiznání buď ten, komu vznikla tato povinnost ze zákona, 

nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve. Toto ustanovení lze vyložit i tak, že správce daně 

vlastně nemůže vyzývat k podání přiznání toho, kdo má tuto povinnost ze zákona. Podle 

tohoto výkladu odstavce 1 by správce daně, pokud zjistí, že daňový subjekt, který měl ze 

zákona  povinnost  podat  daňové  přiznání,  toto  nepodal,  měl  provést  u  tohoto  subjektu 

daňovou kontrolu a tedy nikoli vyzývat. Tento výklad je však v praxi neudržitelný.

3.2.2. Vytýkací řízení

V § 43 odst. 1 ZSDP je uvedeno: „ Vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti,  

průkaznosti  nebo úplnosti  daňového přiznání  nebo hlášení,  nebo dodatečného daňového 

přiznání nebo hlášení a dokladů daňovým subjektem předložených nebo o pravdivosti údajů 

v nich uvedených, sdělí správce daně tyto pochybnosti daňovému subjektu a vyzve jej, aby se 

k nim vyjádřil, zejména aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil a nepravdivé údaje  

opravil nebo pravdivost údajů řádně prokázal.“ V těchto případech zahájí správce daně tzv. 

vytýkací řízení. 

V případě daně z přidané hodnoty probíhá vytýkací řízení tak, že správce daně daň 

nevyměří (předchází tím daňovým únikům) a tedy ani nezačne ve smyslu § 105 odst.  1 

ZDPH běžet třicetidenní lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu na DPH do té doby, než 

zjistí, že tento odpočet je oprávněný.

Ve výzvě daňovému subjektu správce daně určí přiměřenou lhůtu k odpovědi, která 

nesmí být kratší patnácti dnů a poučí ho o následcích spojených s tím, jestliže pochybnosti 

neodstraní  nebo  nedodrží  stanovenou  lhůtu  pro  podání  daňového  přiznání.  Vyměřovací 

řízení je zahájeno doručením příslušné výzvy. 
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Související problematika a postřehy z praxe:

Nedostatkem  této  právní  úpravy  je  skutečnost,  že  zatím  co  daňový  subjekt  má 

zákonem stanovený termín, do kdy má daňové přiznání předložit, správce daně termín pro 

zahájení vytýkacího řízení nemá. Pokud tedy daňový subjekt podá daňové přiznání správci 

daně, nastává pro něj stav právní nejistoty o tom, zda správce daně daň již vyměřil či ji 

teprve vyměří, zda správce daně má nebo teprve bude mít pochybnosti o kvalitě přiznání 

apod. V tomto případě může daňový subjekt odstranit své pochybnosti buď nahlédnutím do 

spisu anebo výslovnou žádostí o zaslání platebního výměru. 

3.2.3. Stanovení daně v případě nepodání daňového přiznání

Vyměření daně není pouze záležitostí vzájemné spolupráce správce daně a daňového 

subjektu.  Může  tedy dojít  k situaci,  kdy  daňový subjekt  zásadu  součinnosti  poruší.  Pro 

případy kdy daňový subjekt nereaguje na výzvu správce daně, kterou je vyzván k podání 

daňového přiznání  nebo neodstraní  pochybnosti,  ke kterým byl  vyzván,  obsahuje ZSDP 

možnost  zjistit  základ  daně  a  stanovit  daň  za  použití  pomůcek,  které  má správce  daně 

k dispozici nebo, které si sám opatří, a to i bez součinnosti daňového subjektu.

Související problematika a postřehy z praxe:

Správce daně by měl v aplikaci stanovení daně použitím pomůcky opatrný a důsledný. 

I v tomto případě se najdou ne zcela jednoznačné případy a správce daně musí vzít v úvahu 

všechny okolnosti.

„Nepodal-li daňový subjekt na výzvu správce daně požadované daňové přiznání, nelze 

automaticky dovodit, že jsou splněny podmínky pro stanovení daně podle pomůcek. Mezi  

zákonné podmínky pro použití tohoto způsobu stanovení daně bezesporu patří i to, že se  

jedná o případ,  který podléhá příslušné  dani,  že tedy vzniká daňová povinnost.  Jestliže  

daňový subjekt na výzvu k podání daňového přiznání namítá, že daňová povinnost nevznikla,  

je na správci daně, aby prokázal opak.“ (Rozhodnutí 38 Ca 241/99).
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3.2.4. Vyměření a dodatečné vyměření daně

Vyměření daně a její dodatečné vyměření je zakotveno v § 46 ZSDP. „Podle výsledků 

vyměřovacího řízení stanoví správce daně základ daně a její výši, která má být daňovému 

subjektu vyměřena a předepsána.“ (§46 odst. 1 ZSDP).

Zjistí-li subjekt, že jeho daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší než 

jeho poslední známá povinnost, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto 

zjištění dodatečné daňové přiznání. V této lhůtě je i daň splatná.

Dodatečné  daňové  přiznání  není  přípustné,  byl-li  před  jeho  podáním učiněn  úkon 

správce daně, směřující k přezkoušení správnosti daňové povinnosti za období, kterého by se 

dodatečné přiznání týkalo, a to až do doby ukončení tohoto úkonu.

Zjistí-li daňový subjekt sám, že jeho daňová povinnost má být odlišná od jeho poslední 

známé povinnosti, pak před uplynutím lhůty na podání přiznání podá opravné přiznání, které 

použije správce daně tak, že k předchozímu již nepřihlíží.

Podstatný rozdíl v podání dodatečného daňového přiznání tkví především v tom, že 

pokud jde o daňovou povinnost „směrem nahoru“ tj. vedoucí ke zvýšení daňové povinnosti, 

je zákonem daňovému subjektu uložena povinnost podat toto daňové přiznání, zatímco u 

dodatečného  přiznání  „směrem  dolu“  tj.  vedoucí  ke  snížení  daňové  povinnosti  podat 

dodatečné přiznání daňovým subjektům pouze umožňuje.

Související problematika a postřehy z praxe:

Velmi  obvyklým problémem je  podání  dodatečného  daňového  přiznání  v průběhu 

daňové kontroly, kdy nemůže daňový subjekt na daň podrobenou kontrole dodatečné daňové 

přiznání podat. Problém však spočívá v tom, že daňová kontrola je zpravidla správcem daně 

telefonicky oznámena daňovému subjektu, který dokud nemá podepsán protokol o zahájení 

daňové kontroly,  se  chová jako by kontrola  zahájena nebyla  a platně podává dodatečná 

daňová  přiznání.  Pokud  je  dodatečné  daňové  přiznání  podáno  platně  může  být  penále 

vyměřeno správcem daně pouze ve výši 0,1% z nedoplatku daně za každý den prodlení, ale 

v případě,  že je zjištěno krácení daně v rámci daňové kontroly,  pak penále činí  0,2% za 

každý den prodlení z nedoplatku, což je dvojnásobná sazba. Toto je pak důvod pro daňové 

subjekty za každou cenu oddálit zahájení daňové kontroly. 
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3.2.5. Lhůty pro vyměření

Podle § 47 odst. 1 nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet, 

po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové 

přiznání.

Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn 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.

3.3.Placení daní

Každý, kdo je podle zvláštního zákona povinen platit daň nebo vybranou a sraženou 

daň  odvádět  je  „daňovým dlužníkem“.  Toto  označení  neznamená  nic  hanlivého,  jde  o 

procesní postavení daňového subjektu či jeho nástupce. Daňovým dlužníkem může být v 

podstatě každý podnikatel,  který dosáhl zdanitelného příjmu,  přičemž daň z příjmů bude 

splatná např.  až za rok,  tudíž správce daně může u takového poplatníka klidně evidovat 

přeplatek. Správce daně má v daňovém řízení procesní postavení „daňového věřitele“, avšak 

zákon jej takto nenazývá.

3.3.1. Způsoby placení daní

Způsob placení daní je upraven v § 59 ZSDP. Daň se platí příslušnému správci daně 

v české měně, a to buď bezhotovostním převodem, nebo v hotovosti na pokladně finančního 

úřadu. Pokud by daňový dlužník omylem zaplatil  jinému správci daně,  postoupí ji  tento 

příslušnému správci daně a dlužníka o tom vyrozumí.

Při placení daně bezhotovostním převodem musí být uvedeno, na kterou daň je platba 

určena, tedy je nezbytné uvést správné číslo účtu. Čísla bankovních účtů správců daně jsou 

složena z předčíslí  bankovního účtu a z matrikové části.  Předčíslí  určuje  druh daně (daň 

z přidané  hodnoty,  daň  z převodu  nemovitostí  apod.),  matriková  část  pak  určuje  vlastní 

finanční úřad. 

Pokud  správce  daně  ukládá  daňovému  subjektu  povinnost  daň  zaplatit  svým 

rozhodnutím, je základní náležitostí tohoto rozhodnutí i číslo účtu příslušné banky, na nějž 

má být částka převedena.
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Související problematika a postřehy z praxe:

Správce  daně  vždy  ocení,  pokud  daňový  dlužník  přesně  dodržuje  označení 

jednotlivých  plateb  daně,  a  to  včetně  správného  vypsání  konstantních  a  variabilních 

symbolů. Pokud bude daňový subjekt znám na finančním úřadě svým nepořádkem, omyly 

při  placení  a  chaotickými  platbami,  vystavuje  se  nepřízni  správce  daně,  který  mu  pak 

v případech kdy rozhoduje nikoliv na základě splnění stanovených podmínek, ale na základě 

správního uvážení, nebude nakloněn.

3.3.2. Posečkání daně a povolení splátek

Daňový dlužník má právo podat žádost o posečkání s platbou daně nebo o povolení 

splátek. Zákon nestanoví žádné přesné podmínky, při jejichž splnění by měl daňový dlužník 

na  tuto  úlevu  nárok.  Otázka  posečkání  daně  a  povolení  splátek  je  řízena  zásadou 

přiměřenosti, tedy správce daně volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně 

zatěžují a umožňují ještě dosáhnout cíle daňového řízení.

Daňový dlužník má právo podat žádost o posečkání s platbou daně nebo o povolení 

splátek, která by měla obsahovat jeho existenční nebo jiné důvody. Správce daně pak při 

rozhodování o žádosti  hodnotí  a  prověřuje  tvrzené skutečnosti.  Dále  posuzuje,  o jakého 

daňového dlužníka se jedná, čím se zabývá, jak spolupracuje se správcem daně, v důsledku 

čeho se dostal do finančních obtíží apod.

3.3.3. Daňové nedoplatky a penále

V případě,  že  je  daňový  dlužník  v prodlení  s platbou  daně,  tedy  pokud  nezaplatí 

splatnou částku daně nejpozději v den její splatnosti, eviduje u něho správce daně daňový 

nedoplatek. Takto vzniklý nedoplatek se penalizuje.

Penále  se  počítá  za  každý  den  prodlení  s platnou  sazbou  daně,  a  to  ode  dne 

následujícího  po  původní  splatnosti  daně,  až  do  data  platby  této  daně  včetně.  Nabíhá 

automaticky, bez ovlivnění správcem daně.

Základní sazba penále ve výši 0,1% dlužné částky denně se uplatní, v případech např. 

daňový dlužník daň sice přizná, ta je mu vyměřena, ale neuhradí ji. Další penalizační sazby 

se používají  zejména v případech,  kdy dojde k dodatečnému stanovení daně.  Pro každou 
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penalizační sazbu platí, že se uplatňuje nejdéle za dobu 500 dnů prodlení a poté se uplatňuje 

penalizační sazba ve výši 140% diskontní sazby ČNB.

Snížená penalizační sazba daně ve výši 0,5% se uplatní v těchto případech:

• Pokud daňový subjekt splní svou povinnost tím, že podá dodatečné daňové přiznání 

na daň vyšší.

• Pokud k navýšení daně došlo v důsledku odvolání podaného daňovým subjektem.

• V případě srážkové daně z příjmů nebo záloh na ni a to pokud plátce daně sám zjistil, 

že daň srazil a odvedl v nesprávné výši, následně ji srazí a odvede ve správné výši a o 

této skutečnosti vyrozumí správce daně současně. 

Zvýšená penalizační sazba ve výši 0,2% z dlužné částky denně se uplatní tehdy, pokud 

správce daně zjistí zkrácení daně sám, zejména v průběhu daňové kontroly.

3.3.4. Vymáhání daňových nedoplatků

Nezaplatí-li daňový dlužník splatný daňový nedoplatek včetně nedoplatku na pokutách 

uložených  podle  tohoto  zákona  v zákonné  lhůtě,  vyzve  ho  správce  daně,  aby  daňový 

nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě, nejméně osmidenní, a upozorní ho, že po uplynutí této 

náhradní lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání daňového nedoplatku. Proti výzvě se lze 

odvolat ve lhůtě patnácti dnů. Odvolání nemá odkladný účinek. 

Vymáhání lze  zahájit  i  bez výzvy, pokud hrozí nebezpečí,  že účel  vymáhání bude 

zmařen,  nepřistoupí-li  se k vymáhání  neprodleně.  Je  dáno na uvážení  správce daně,  aby 

posoudil, zda nebezpečí, že účel vymáhání bude zmařen, opravdu hrozí. K neprodlenému 

vymáhání daňového nedoplatku přistoupí správce daně tehdy, má-li s daňovým dlužníkem 

nedobré zkušenosti,  např.  jde-li  o subjekt,  který své daňové povinnosti  soustavně neplní 

nebo o němž správce daně zjistí, že činí kroky ke zmaření daňové exekuce apod.

Související problematika a postřehy z praxe:

V praxi  není  výjimkou,  že  se  daňový  dlužník  chystá  uzavřít  smlouvu  o  převodu 

některého svého movitého nebo nemovitého majetku a tím zmařit výkon daňové exekuce. 

V tomto  případě  je  naprosto  oprávněné  a  nezbytné,  aby  správce  daně  přistoupil 

k neprodlenému vymáhání daňového nedoplatku. 
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3.3.5. Exekuční titul a daňová exekuce

Daňová exekuce je nejkrajnějším prostředkem správce daně k vybírání daně tak, aby 

se naplnil cíl daňového řízení a aby nebyly zkráceny daňové příjmy [1]. Daňovou exekuci 

provádí buď správce daně sám, nebo může o provedení exekuce požádat soud nebo soudního 

exekutora.

Exekuční titul neboli důvod pro provedení exekuce pro daňovou nebo soudní exekuci 

je:

 vykonatelný výkaz nedoplatků,

 vykonatelné rozhodnutí, jímž se ukládá peněžité plnění,

 splatná částka zálohy na daň.

Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu na:

• přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech

vedených u bank a spořitelních a úvěrních družstev nebo jiné pohledávky,

• srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem,

důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,

• prodej movitých věcí,

• prodej nemovitostí.

Související problematika a postřehy z praxe:

Nejběžnější  zdroj  sporů související  s úhradou daňových nedoplatků mezi  správcem 

daně  a  daňovým subjektem,  souvisí  s prioritou  uhrazení  daňových  nedoplatků.  Problém 

vznikne tehdy, pokud daňový dlužník uhradí běžnou platbu daně s předstihem a tím mu 

vznikne dočasný přeplatek.  Pokud ale  správce daně u něho eviduje nedoplatky za např. 

příslušenství daně, které se nepenalizují, a správce daně uvedený dočasný přeplatek použije 

na úhradu těchto předešlých nedoplatků, bude pak od data splatnosti správce daně evidovat 

penalizovaný nedoplatek na běžné platbě daně. Situaci se jde vyhnout pouze v případě, že 

daňový dlužník uhradí daň vždy v den její splatnosti a na správné číslo účtu.
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3.4. Kontrolní nástroje správce daně

Pojem „správa daně“ v sobě mimo jiné zahrnuje i  právo správce daně kontrolovat 

plnění  daňových povinností  daňových subjektů.  Tato  část  bakalářské  práce  je  zaměřena 

nejen  na  daňovou  kontrolu  samotnou,  ale  i  na  úkony  s daňovou  kontrolou  související. 

Kontrolní činnost finančního úřadu zahrnuje zpravidla následující kroky:

• přípravu daňové kontroly,

• zahájení daňové kontroly,

• průběh daňové kontroly,

• sepsání zprávy o výsledku daňové kontroly,

• realizaci výsledků daňové kontroly.

3.4.1. Vyhledávací činnost

Vyhledávací činnost se vymyká jinak užívaným postupům správce daně, může totiž 

probíhat i bez součinnosti s daňovým subjektem. Vyhledávací činnost je specifikována v § 

36 ZSDP takto: „Správce daně je povinen ověřovat úplnost evidence či registrace daňových  

subjektů  a  zjišťovat  též  všechny  údaje  týkající  se  jejich  příjmů,  majetkových  poměrů  a  

dalších skutečností rozhodných pro správné a úplné vyměření a vymáhání daně.“ Jedná se o 

velmi důležitou složku správy daně, i když je prozatím poněkud opomíjena. Měla by být 

vykonávána specializovanými útvary správců daně v kterékoliv fázi daňového řízení, avšak 

nikoliv na úkor procesních práv daňového subjektu.

Cílem vyhledávací činnosti je to, aby si správce daně ověřil úplnost registru daňových 

subjektů a aby si ověřil úplnost údajů, týkajících se jejich přiznávaných příjmů.

Při  vyhledávací  činnosti  správci  daně  vykonávají  různá  místních  šetření,  ověřují 

získané informace, využívají systému ADIS (automatizovaný daňový informační systém) a 

ostatních dostupných databází pro potřeby jednotlivých oddělení dle typu úřadu. Problém je 

však v roztříštěnosti získaných informací a vzájemné spolupráci jednotlivých oddělení úřadu. 
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Související problematika a postřehy z praxe:

V rámci vyhledávací činnosti jsou poměrně velkým problémem přístupová práva do 

automatizovaného datového informačního systému, kam má sice každý pracovník správce 

daně přístup,  ale z bezpečnostních důvodů, není pro každého každá informace přístupná. 

Z tohoto důvodu nemůže vždy správce daně provádějící vyhledávací činnost porovnávat své 

získané  informace  s informacemi  již  v databázi  uloženými,  jeho  informace  jsou  tak 

neucelené, oddělené a bez zpětných vazeb. 

Při  vyhledávací činnosti musí správce dbát, aby nedocházelo k porušení procesních 

práv  daňového subjektu.  Nepřípustné  by  bylo,  kdyby například  pracovník  správce  daně 

v průběhu daňové kontroly vyslýchal svědky bez účasti kontrolovaného subjektu s tím, že 

provádí  vyhledávací  činnost bez součinnosti  se subjektem, a že na základě provedených 

výslechů teprve rozhodne, které již z vyslechnutých svědků vyslechne znova v rámci daňové 

kontroly.

3.4.2. Místní šetření

Místní šetření je použitelné v kterémkoliv stádiu daňového řízení. Výsledkem místního 

šetření je protokol či úřední záznam, který představuje velmi důležitý důkazní prostředek 

vytvoření na základě vlastní činnosti správce daně, který v porovnání s údaji vykazovanými 

daňovým subjektem umožňuje  posoudit  hodnověrnost  těchto  údajů  z hlediska  materiální 

pravdy. 

Související problematika a postřehy z praxe:

Velmi  častou  chybou  správce  daně  je  situace,  kdy  správce  daně  pošle  daňovému 

subjektu výzvu nebo jej  telefonicky vyzve,  aby se dostavil  na finanční úřad k provedení 

místního  šetření.  Tento  postup  je  zcela  nesprávný.  Vzhledem k tomu,  že  jde  o  „místní 

šetření“  je  zřejmé,  že  se  má  jednat  o  „šetření  na  místě“,  které  souvisí  s výkonem 

podnikatelské činnosti  daňového subjektu. V § 15 odst.  1 ZSDP je stanoveno, že místní 

šetření je správce daně oprávněn provádět „jak u subjektu daně, tak i u jiných osob“ a tedy 

nikde  jinde.  V tomto  případě  postupuje  správce  v rozporu  s čl.  2  odst.  3  Ústavy  České 

republiky a v rozporu se zásadou zákonnosti, neboť vykonává státní moc způsobem, který 

zákon nestanoví.
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3.4.3. Daňová kontrola

Daňová kontrola je specifikována v § 16 odst. 1  ZSDP takto: „Daňovou kontrolou 

pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné 

pro správné stanovení daně u daňového subjektu nebo místě, kde je to vzhledem k účelu 

kontroly nejvhodnější.“

Zahájení daňové kontroly:

Před zahájením daňové kontroly je obvykle vhodné, ale ne nezbytné, upozornit daňový 

subjekt na plánovanou kontrolu a to buď formálním dopisem, nebo telefonicky.

Daňová kontrola je zahájena dnem, kdy se pracovník správce daně dostaví na místo 

provedení daňové kontroly, prokáže se služebním průkazem, oznámí, že zahajuje kontrolu, 

uvede  její  rozsah  a  tuto  kontrolu  fakticky  začne  provádět,  tedy  ve  shodě  s judikaturou 

Nejvyššího správního soudu (2 Afs  69/2004):  “daňová kontrola je  zahájena dnem, kdy 

správce daně začne fakticky prověřovat základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro stanovení 

daně.“  O tomto jednání se sepíše protokol v souladu s §12 odst. 1 ZSDP, který je následně 

podepsán daňovým subjektem či osobou oprávněnou jednat za kontrolovaný daňový subjekt. 

Z protokolu  musí  být  patrné,  že  správce  daně  skutečně  zahájil  prověřování  uvedených 

skutečností.

Související problematika a postřehy z praxe:

V otázce  zahájení  daňové kontroly  se  objevily  značné  problémy,  které  končily  až 

žalobami ze strany daňových subjektů a to vzhledem k tomu, že ani zákon o správě daní a 

poplatků přesně nedefinuje, co je přímý úkon samotného vzniku daňové kontroly. Sporné je, 

co se považuje za okamžik zahájení daňové kontroly, kdy je nutné sledovat a zaměřit se na 

přímé úkony správce daně tj. skutečné prověřování daňového základu, kdy nelze považovat 

za okamžik zahájení daňové kontroly jen protokol sepsaný o zahájení daňové kontroly neboť 

jde o neformální úkon, kterým nebyla a nemůže být daňová kontrola zahájena, a kterou se 

neprověřuje základ daně. Problematika byla řešena například v Rozsudku NSS č.j. 8 Afs 

7/2005.

Důkazní řízení

Daňová  kontrola  je  v podstatě  řízením důkazním,  které  probíhá  v souladu  s  §  31 

ZSDP, se specifičnostmi stanovenými v § 16 odst. 2, pokud jde o povinnosti kontrolovaného 
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subjektu,  a  v  §  16  odst.  4  ZSDP,  pokud jde  o  jeho  práva  v průběhu kontroly.  Vlastní 

dokazování znamená,  že  správce daně nejprve musí  obstarat  důkazní  prostředky,  ty pak 

provede a důkazy, které z nich získá, vyhodnotí ve smyslu § 2 odst. 3 ZSDP. Daň je možno 

vyměřit třemi způsoby:

 na základě dokazování, tedy „správně“,

 na základě pomůcek, tedy „kvalifikovaným odhadem“,

 na základě sjednání její výše.

Dokazování provádí správce daně, který vede daňové řízení, tedy zjednodušeně ten 

správce daně, který je místně příslušný daňovému subjektu, nebo z jeho pověření správce 

daně  dožádaný.  Povinností  správce  daně  je  zjistit  skutkový  stav  dostatečně,  za  využití 

důkazních  prostředků získaných v souladu  se  zákonem.  Pokud tak  neučiní,  např.  pokud 

bezdůvodně odmítá daňovým subjektem předkládané nebo navrhované důkazní prostředky, 

porušuje nejen § 31 odst. 2 ZSDP, ale i zásadu volného hodnocení důkazních prostředků a 

zásadu zákonnosti.

Správce daně musí pracovat se všemi důkazy, které za řízení vyjdou najevo. Nemůže 

si  tedy předběžně vybírat,  které  vyřadí  a  které  uzná za  relevantní.  Ze všech  důkazních 

prostředků  musí  vytěžit  informace  a  až  v procesu  hodnocení  důkazů  podle  své  úvahy 

rozhodne,  které  důkazy  podloží  jeho  přesvědčení,  jak  se  věci  ve  skutečnosti  měly. 

Samozřejmě u každého odmítnutého důkazu, musí být správce daně schopen odůvodnit, proč 

se mu právě tento důkazní prostředek jeví jako irelevantní.

Zpravidla je daňová povinnost stanovena dokazováním. V případě, že daňový subjekt 

nesplní  některou  ze  svých  zákonných  povinností  a  není  tedy  možné  stanovit  daňovou 

povinnost dokazováním, je správce daně oprávněn stanovit daňovou povinnost za použití 

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

Podmínky pro stanovení daně za použití pomůcek:

• daňový subjekt nesplní svou povinnost prokázat tvrzené skutečnosti ve smyslu § 31 

odst. 9 ZSDP,

• podmínkou  je  objektivní  nemožnost  stanovit  daň  dokazováním,  zákon  preferuje 

„správné“ stanovení daně,
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• pro stanovení základu daně a daně za použití pomůcek je povinností správce daně 

přihlédnout i k takovým zjištěným okolnostem, z nichž vyplývají pro daňový subjekt 

výhody,

• pokud správce daně stanovuje za  použití  pomůcek daňovou povinnost  odlišně od 

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

povinností  správce  daně  prokázat  existenci  skutečností,  které  vyvracejí  správnost 

uvedených dokladů, dochází k přesunu důkazního břemene na správce daně,

• podmínkou je i  skutečnost,  že správce daně vedl celé  dosavadní řízení  zákonným 

způsobem.

Související problematika a postřehy z praxe:

V praxi je třeba dbát na skutečnost, že zákon preferuje „správné“ stanovení daně, tedy 

na základě dokazování. Jestliže má správce daně k dispozici  důkazní prostředky, které si 

opatřil  bez  součinnosti  s daňovým  subjektem,  a  ty  jsou  pro  správné  stanovení  daňové 

povinnosti dostatečné, není oprávněn přejít na pomůcky. Nesprávné je také, pokud správce 

daně důkazní  prostředky předložené  či  navržené  daňovým subjektem bez  konkrétního a 

přesvědčivého odůvodnění odmítne provést. 

Výše uvedené je stvrzeno v následujícím rozhodnutí č.j. 10 Ca 90/2002 :     „ Jestliže 

žalobce  nabídl  důkazní  prostředky,  které  nebyly  provedeny,  a  učinil  tak  v souladu 

s ustanovením  §  31  odst.  9  a  §  16  odst.  4  písm.  C)  ZSDP,   pak  dokazování  zůstalo  

nedokončeno a nelze učinit  úsudek o tom,  že žalobce nesplnil  při  dokazování  zákonnou  

povinnost opírající se o § 31 odst. 9 ZSDP. Teprve po doplnění řízení v naznačeném smyslu 

bude možno usoudit, jsou-li podmínky pro vyměření daně náhradním způsobem dodrženy.“

Vyhodnocení důkazních prostředků

Správce dně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti 

byly zjištěny co nejúplněji,  a není  v tom vázán jen návrhy daňových subjektů.  Z těchto 

norem  vyplývá,  že  dokazování,  tedy  provádění  důkazů  od  jejich  vyhledávání  přes 

zajišťování až po konečné vyhodnocení, je ve výlučné pravomoci správce daně. Je tedy jeho 

úkolem shromáždit důkazy v dostatečném množství a kvalitě, aby mohly být podkladem pro 

jeho rozhodnutí. Správce musí být ve svém hodnocení uvážlivý a vycházet nikoliv ze svých 

předpokladů, ale z toho, co o navrhovaném důkazu skutečně ví. Neprovedení důkazu bez 
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udání  důvodu je vadou dokazování a  porušením základních  povinností  správce daně při 

dokazování.

Daňový  subjekt  musí  být  s vyhodnocením  důkazních  prostředků  seznámen  a  i 

s důvody, proč některé z důkazů správce daně nepřijal. Protokol o vyhodnocení důkazních 

prostředků  je  zpravidla  podkladem  pro  vyhotovení  zprávy  o  daňové  kontrole,  přičemž 

daňový subjekt může stále dokládat důkazní prostředky, které správce daně opět vyhodnotí.

Zpráva o daňové kontrole

O výsledcích zjištění sepíše pracovník správce daně zprávu o daňové kontrole.  Po 

projednání této zprávy ji spolupodepisuje kontrolovaný daňový subjekt a pracovník správce 

daně. Bezdůvodné odepření podpisu kontrolovaným daňovým subjektem je pro platnost ve 

zprávě uvedených zjištění bezvýznamné a o tomto musí být ve zprávě kontrolovaný daňový 

subjekt poučen. Podpis projednání zprávy v žádném případě neznamená, že daňový subjekt 

se závěry ve zprávě uvedenými souhlasí.  Potvrzuje tím pouze skutečnost,  že s ním byla 

zpráva projednána. Jednání, týkající se projednání zprávy o daňové kontrole správce daně 

zachytí v protokolu o ústním jednání a v případě, že daňový subjekt nepovažuje zprávu za 

projednanou, mělo byt toto do protokolu o ústním jednání uvést a doplnit důvody. Odmítne-

li daňový subjekt zprávu převzít nebo se jejímu převzetí a projednání vyhýbá, odešle se mu 

v poštovní zásilce s doručenkou.

Tímto úkonem je daňová kontrola ukončena. Vzhledem k tomu, že zpráva o daňové 

kontrole není veřejnou listinou jako protokol o ústním jednání a není ani rozhodnutím, nelze 

se proti ní odvolat.

Související problematika a postřehy z praxe:

Poměrně častým nesprávným postupem správce daně, který je v rozporu se zásadou 

součinnosti,  je  situace,  kdy správce  daně sepíše zprávu o daňové kontrole  a  předloží  ji 

kontrolovanému subjektu s tím,  že  se  k žádným požadovaným změnám či  navrhovaným 

doplňkům textu vyjadřovat nebude, protože subjekt má právo je uplatnit v odvolacím řízení. 

Kontrolovaný subjekt má právo na projednání zprávy a pracovník správce daně je povinen 

tuto zprávu se subjektem projednat. Pokud pracovník správce daně odkazuje kontrolovaný 

daňový  subjekt  na  odvolací  řízení,  potom  obvykle  porušuje  dvouinstančnost  daňového 

řízení,  neboť jak je uvedeno v rozhodnutí  č.j.  Ca 220/97  „ nemůže úkon,  který přísluší  
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správnímu orgánu I.  Stupně,  činit  teprve  orgán odvolací,  neboť  by  tím došlo k redukci 

daňového řízení na řízení jednoinstanční“.  
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4. Zhodnocení

Daňové řízení klade na správce daně vysoké nároky. Na cestě k právnímu státu se tyto 

požadavky rozhodně nebudou snižovat. Bude-li se dále rozvíjet ochrana lidských práv, pak 

ve  všech  oblastech,  kde  se  občan  stýká  s příslušným státem,  rozhodně  nemohou  obstát 

správní  rozhodnutí,  která  nebudou  těmto  požadavkům  odpovídat,  například  rozhodnutí 

vydaná na základě nedostatečně provedeného dokazování. Proto jsem se ve své práci snažila 

zachytit  i  některá  z nejčastějších  pochybení  správců  daně,  která  nejsou  vždy  v souladu 

s právními  předpisy  a  bývají  v  v rozporu  se  základními  zásadami  daňového  řízení. 

Zdaňování je přece jen velmi významným zásahem do vlastnických práv občanů a proto 

musí vždy probíhat v souladu se zákonem. 

Dále jsem se ve své bakalářské práci snažila upozornit na nejednoznačnosti v rámci 

uplatňování zákona o správě daní a poplatků, ať už se jedná o velmi stručnou právní úpravu 

v otázce zastupování  v rámci  daňového řízení,  nejasnosti  v případech stanovení  daně při 

nepodání daňového přiznání či nedostatečná definice úkonu zahájení daňové kontroly apod. 

Z uvedených příkladů, je patrné, že správce daně si mnohdy, aby rozhodl správně v souladu 

se zásadami daňového řízení, musí pomáhat studiem judikátů, které někdy jakoby „dotvářejí 

právo“ a to rychleji a méně formálně než to může být cestou novelizací zákonů. Bohužel 

právě správa daní zůstává na okraji zájmu zákonodárců, takže jediné změny, které v této 

oblasti můžeme registrovat, jsou z pera Ministerstva financí, což je vidět i na jejich zaměření 

např. diskutovaným problémem není způsob výběru daní a související práva a povinnosti 

daňových  subjektů  a  správců  daně,  ale  spíše  daňová  sazba.  Současná  právní  úprava 

daňového řízení si beze sporu zasluhuje zásadní novelu nebo nový zákon.

Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že správa daní je činností nelehkou a pohybovat se 

v této oblasti bez konfliktů je někdy až nadlidský výkon, přesto se domnívám, že mnohdy 

přehnané obavy především drobných a středních podnikatelů z komunikace se zaměstnanci 

finančního úřadu nejsou vždy na místě. Velké podniky ovšem z podobných problémů obavy 

nemají, vzhledem k tomu, že mají dostatek finančních prostředků, aby se nechaly zastupovat 

odborníky z řad daňových poradců,  kteří  jsou znalí  legislativy a dokážou využívat  právě 

nesrovnalostí a nejasností v zákoně ve svůj prospěch a tím mnohdy značně komplikují celé 

daňové řízení.
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Pro zlepšení současného ne příliš dobrého stavu v oblasti správy daní a poplatků by 

bylo vhodné provést například následující opatření:

• Provést zásadní novelizaci daňových zákonů a to v dostatečném předstihu.

• Dostatečně  do  procesu  novelizace  zapojit  odbornou  veřejnost  a  zástupce 

podnikatelské sféry.

• Zlepšit spolupráci a propojení úřadů veřejné správy z důvodu snadnějšího získávání a 

ucelování informací, a tím odstranit současnou roztříštěnost bez zpětných vazeb.
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5. Závěr

Cílem bakalářské práce byla analýza zákona o správě daní a poplatků, jeho aplikace na 

jednotlivé části  daňového řízení a s tím související  problematika.  K jednotlivým úsekům 

daňového  řízení  jsem  uvedla  nejčastější  pochybení  správce  daně,  ať  už  způsobená 

nedostatečnou znalostí zákona či nejednoznačností legislativní úpravy, kdy aby správce daně 

v daňovém řízení  rozhodl  správně,  je  odkázán  na  judikáty  a  tím bych  ráda  připomněla 

významnou úlohu  těchto  soudních  rozhodnutí  v rámci  aplikace  zákona  o  správě  daní  a 

poplatků v praxi.

Vzhledem k tomu, že cílem správce daně je zajistit soulad mezi zákonnou a splněnou 

daňovou povinností  plátců daně,  je nezbytné,  aby se správci daně vyvarovali  procesních 

pochybení  a  zároveň bych ráda svou prací  upozornila  na nezbytnost  zásadní  novelizace 

zákona o správě daní a poplatků,  aby došlo alespoň k částečnému odstranění stávajících 

nejednoznačností. 

Bohužel  jsem ve  své  práci  dokázala  zachytit  jen  zlomek  celé  problematiky,  a  to 

především z důvodu zmiňované nejednoznačnosti této právní úpravy, což má za následek 

vznik stále  nových výkladů právních předpisů,  následně nových postupů v praxi  a s tím 

současně vzniká i řada stále nových problémů. 
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