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Příloha č. 1 

 
Orientační srovnání ustanovení DŘ a ZSDP 

 
(v následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé oblasti DŘ s udáním paragrafů                        

a s upozorněním, kde bychom úpravu stejné oblasti nalezli v ZSDP) 

 
Oblast DŘ ZSDP 

Předmět a účel úpravy § 1 - 4 § 1, 57, 58,97 

Základní zásady správy 
daní 

§ 5 – 9 § 2 

Správce daně § 10 – 12 § 1 

Místní příslušnost § 13 – 16 § 4 

Dožádání § 17 § 5 

Delegace § 18 § 5 

Atrakce § 19 X 

Daňový subjekt §20 – 21 § 4, 6, 9a, 40 

Třetí osoby § 22 § 7 

Zastupování § 25 – 30 § 10 

Odborný konzultant § 31 X 

Lhůty § 32 – 37 § 14, 40 

Doručování § 39 – 51 § 17, 17b, 19,20 

Povinnost mlčenlivosti § 52 – 55 § 24 

Informační povinnost 
správce daně 

§ 56 § 34a 

Poskytování informací 
správci daně 

§ 57 – 59 § 34 

Protokol § 60 – 62 § 12 

Úřední záznam § 63 § 13 

Spis § 64 – 65 X 

Nahlížení do spisů § 66 – 68 § 23 

Daňová informační 
schránka 

§ 69 § 34d 

Podání § 70 – 74 § 21 

Postoupení § 75 § 22 

Jednací jazyk § 76 § 3 

Vyloučení úřední osoby § 77 § 26 

Vyhledávací činnost § 78 § 36 

Vysvětlení § 79 X 

Místní šetření § 80 – 84 § 15 

Daňová kontrola § 85 – 88 § 16 

Pochyb k odstranění 
pochybností 

§ 89 – 90 § 43, 44 

Zahájení řízení § 91 § 21 

Dokazování § 92 – 93 § 31 

Listina § 94 X 
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Oblast DŘ ZSDP 

Znalecký posudek § 95 X 

Svědci § 96 § 8 

Záznamní povinnost § 97 § 39 

Pomůcky a sjednání 
daně 

§ 98 § 31, 46 

Předběžná otázka § 99 § 28 

Předvolání                     

a předvedení 

§ 100 § 29 

Rozhodnutí § 101 – 105 § 32, 56 

Zastavení řízení § 106 § 27 

Náklady řízení § 107 § 30 

Opravné a dozorčí 

prostředky 

§ 108 – 123 § 32, 48 – 50, 54 – 56b 

Vztah ke správnímu 
soudnictví 

§ 124 X 

Registrační řízení § 125 – 131 § 33 

Řízení o závazném 
posouzení 

§ 132 – 133 § 34b 

Daňové řízení § 134 X 

Nalézací řízení § 135 – 145 § 40, 41, 44, 46 

Zaokrouhlování § 146 § 46a 

Stanovení daně § 147 – 148 § 17b, 32, 46a, 47 

Evidence daní § 149 – 151 § 62 

Úhrady daně § 152 – 160 § 52, 53, 59, 60, 64, 66 

70, 73 

Dělená správa § 161 – 162 § 1 

Vybírání daní § 163 – 166 § 59, 61 

Zajištění daně § 167 – 174 § 57a, 67, 71,72 

Vymáhání daní § 175 – 237 § 73, 73a 

Ukončení činnosti § 238 – 241 § 35, 40, 57,  

Vztah k insolvenčnímu 

řízení 

§ 242 – 244 § 40a, 40b 

Sjednocení lhůt § 245 X 

Porušení povinnosti 
mlčenlivosti 

§ 246 § 25 

Pořádková pokuta § 247 – 249 § 37, 37a, 38 

Pokuta za opožděné 

tvrzení daně 

§ 250 § 68 

Penále § 251 § 37b 

Úrok z prodlení § 252 – 253 § 63 

Úrok z neoprávněného 
jednání správce daně 

§ 254 § 64 

Prominutí daně § 259 – 260 § 55a 

Stížnost § 261 X 

Vztah ke správnímu 
řádu 

§ 262 § 99 
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Příloha č. 2 
 

ZÁKON Č. 280/2009 Sb., DAŇOVÝ ŘÁD 

(výňatek) 
 

Správce daně 

§ 10 

(1) Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen „orgán veřejné moci“) 

v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy 

daní. 

(2) Správním orgánem se pro účely tohoto zákona rozumí orgán moci výkonné, orgán 

územního samosprávného celku, jiný orgán a právnická nebo fyzická osoba, pokud vykonává 

působnost v oblasti veřejné správy. 

(3) Správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech 

souvisejících se správou daní a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost1) . 

 

§ 11 

Pravomoc správce daně 

(1) Správce daně 

a) vede daňová řízení a jiná řízení podle daňového zákona, 

b) provádí vyhledávací činnost, 

c) kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní, 

d) vyzývá ke splnění povinností, 

e) zabezpečuje placení daní. 

(2) Správce daně pro účely správy daní může zřídit a vést registry a evidence daňových 

subjektů a jejich daňových povinností. 

 

§ 12 

Úřední osoby 

(1) Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob. 

(2) Úřední osobou je zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci 

správce daně, nebo osoba oprávněná k výkonu pravomoci správce daně zákonem nebo na 

základě zákona. 

(3) Úřední osoba prokazuje svoje oprávnění k úkonům při správě daní služebním průkazem, 

pokud tak stanoví zákon, popřípadě jiným způsobem. 

(4) O tom, kdo je v dané věci úřední osobou, se provede úřední záznam a správce daně o 

tom osobu zúčastněnou na správě daní na požádání informuje. Úřední osoba na požádání osoby 

zúčastněné na správě daní sdělí své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení, a ve 

kterém organizačním útvaru správce daně je zařazena. 

 

 

 

 

 

 

http://www.danarionline.cz/document/note?doc=d25956v41282&id=f1
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Místní příslušnost 

§ 13 

(1) Místní příslušnost správce daně, není-li dále stanoveno jinak, se řídí 

a) u fyzické osoby jejím místem pobytu; pro účely správy daní se místem pobytu 

fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo 

adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby 

určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně 

zdržuje, 

b) u právnické osoby jejím sídlem; pro účely správy daní se sídlem právnické osoby 

rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo 

obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud 

se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje. 

(2) Je-li předmětem daně nemovitost, je ke správě daní místně příslušný správce daně, v 

jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. 

(3) U poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu, je místně příslušným správcem 

daně orgán veřejné moci, který je příslušný k provedení tohoto úkonu. 

 

§ 14 

(1) Je-li v téže věci místně příslušných několik správců daně, řízení provede ten z nich, u 

kterého bylo řízení zahájeno nejdříve, pokud se místně příslušní správci daně nedohodnou jinak; 

ostatní správci daně řízení nezahájí, popřípadě zahájené řízení zastaví. 

(2) Spory o místní příslušnost mezi správci daně rozhoduje správce daně, který je jim 

nejblíže společně nadřízen. Není-li takový správce daně, určí místní příslušnost ministerstvo nebo 

jiný ústřední správní orgán, do jehož působnosti daná věc náleží (dále jen „ústřední správní  

orgán“). 

 

§ 15 

Správce daně může provést potřebný úkon i mimo svůj obvod územní působnosti, pokud se 

týká daňového subjektu, ke správě jehož daní je místně příslušný. 

 

§ 16 

Změna místní příslušnosti 

(1) Dojde-li ke změně místní příslušnosti, správce daně bezodkladně postoupí části spisu 

týkající se daní, které lze stanovit nebo vybrat a vymáhat, tomu správci daně, který je nově 

příslušný, a vyrozumí o tom bezodkladně daňový subjekt. Ve stejném rozsahu k této části spisu 

připojí i výpis z osobního daňového účtu daňového subjektu. 

(2) Správu daní vykonává dosud příslušný správce daně do doby, než je daná část spisu 

postoupena nově příslušnému správci daně. 
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Daňový subjekt 

§ 20 

(1) Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, 

kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně. 

(2) Daňový subjekt má práva a povinnosti týkající se správného zjištění a stanovení daně po 

dobu běhu lhůty pro stanovení daně a při placení daně po dobu, ve které lze požadovat placení 

nedoplatku, a to i v případech, kdy přestal být daňovým subjektem. 

(3) Osoby ustanovené podle zákona, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům, 

zejména správce dědictví a insolvenční správce, mají stejná práva a povinnosti jako daňový 

subjekt. 

 

§ 21 

(1) Má-li plátce daně organizační jednotku, kde dochází k výkonu povinností stanovených 

daňovým zákonem, zejména vybírání, srážení nebo zajištění daně, a kde jsou k tomu uloženy 

potřebné doklady, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou, pokud tak stanoví zákon. 

(2) Pro plátcovu pokladnu je místně příslušným správcem daně ten, v jehož obvodu územní 

působnosti je umístěna. 

(3) Plátcova pokladna vykonává práva a povinnosti plátce daně; pokud si jednání plátce 

daně a osoby oprávněné jednat za plátcovu pokladnu odporuje, je rozhodující jednání plátce 

daně. 

 

§ 22 

Třetí osoby 

Třetími osobami se rozumějí osoby jiné než daňový subjekt, které mají práva a povinnosti 

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

 

§ 31 

Odborný konzultant 

(1) Daňový subjekt nebo jeho zástupce si může k jednání přibrat odborného konzultanta. 

(2) Pokud odborný konzultant maří jednání, může správce daně, nevede-li nebo nevedlo-li 

by k nápravě ani uložení pořádkové pokuty, rozhodnutím vyloučit odborného konzultanta z 

dalšího jednání. 

 

§ 32 

Určení lhůty k provedení úkonu 

(1) Správce daně stanoví osobě zúčastněné na správě daní rozhodnutím lhůtu pro úkon při 

správě daní, pokud je toho třeba a pokud ji nestanoví zákon. 

(2) Lhůtu kratší než 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť 

naléhavé. Lhůtu kratší než 1 den může správce daně stanovit osobě zúčastněné na správě daní jen 

s jejím souhlasem. 

(3) Pokud správce daně ukládá rozhodnutím povinnost, ke které se stanovená lhůta váže, 

musí být v poučení tohoto rozhodnutí obsaženy i právní důsledky nedodržení této lhůty; pokud jde 

o lhůtu kratší než 8 dnů, musí být rovněž odůvodněna délka této lhůty, a to i v případě, že se 

rozhodnutí jinak neodůvodňuje. 
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§ 36 

Prodloužení lhůty 

(1) Správce daně povolí ze závažného důvodu na žádost osoby zúčastněné na správě daní 

prodloužení lhůty stanovené správcem daně, pokud byla žádost o prodloužení lhůty podána před 

jejím uplynutím; za stejných podmínek lze prodloužit i lhůtu zákonnou, pokud tak stanoví zákon. 

(2) Správce daně vyhoví první žádosti o prodloužení lhůty, nejde-li o lhůtu stanovenou 

zákonem, a lhůtu prodlouží alespoň o dobu, která v den podání žádosti ještě zbývá ze lhůty, o jejíž 

prodloužení je žádáno, ledaže by bylo žádáno o lhůtu kratší. 

(3) Nevydá-li správce daně rozhodnutí do doby, o niž má být lhůta podle žádosti 

prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, platí, že žádosti 

bylo vyhověno. Je-li rozhodnutí, kterým nebylo žádosti plně vyhověno, oznámeno po uplynutí 

stanovené lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, končí běh této lhůty uplynutím tolika dnů po 

oznámení tohoto rozhodnutí, kolik dnů zbývalo v době podání žádosti do uplynutí stanovené 

lhůty. 

(4) Správce daně může na žádost daňového subjektu nebo z vlastního podnětu prodloužit až 

o 3 měsíce lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení. Pokud předmět daně tvoří i příjmy, které 

jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně na žádost daňového subjektu v 

odůvodněných případech prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání až na 10 měsíců po 

uplynutí zdaňovacího období. 

(5) Lhůtu nelze prodloužit, jde-li o lhůtu, se kterou zákon spojuje zánik práva. 

(6) Proti rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty nelze uplatnit opravné prostředky. 

 

 

§ 39 

Způsoby doručování 

(1) Správce daně doručuje písemnost 

a) při ústním jednání nebo při jiném úkonu, nebo 

b) elektronicky. 

(2) Není-li možné doručit písemnost podle odstavce 1 , doručí ji správce daně 

prostřednictvím zásilky doručované 

a) provozovatelem poštovních služeb, 

b) úřední osobou pověřenou doručováním, nebo 

c) jiným orgánem, o němž to stanoví zákon. 

(3) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb lze písemnost doručovat, jen jestliže 

podle uzavřené poštovní smlouvy6) vznikne provozovateli poštovních služeb povinnost dodat 

zásilku obsahující písemnost způsobem, který je stanoven pro doručování tímto zákonem. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h39.1
http://www.danarionline.cz/document/note?doc=d25956v41282&id=f6
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§ 40 

Doručování do vlastních rukou 

Do vlastních rukou se doručují písemnosti, pokud 

a) je den doručení rozhodný pro počátek běhu lhůty stanovené právním předpisem 

nebo rozhodnutím správce daně, 

b) tak stanoví zákon, nebo 

c) tak určí správce daně. 

 

§ 41 

Doručování zástupci 

(1) Má-li osoba, které je písemnost doručována, zástupce, doručují se písemnosti pouze 

tomuto zástupci, a to v rozsahu jeho oprávnění k zastupování. 

(2) Má-li osoba, jejíž poměry jsou doručovanou písemností dotčeny, vykonat něco osobně, 

doručuje se písemnost jí i jejímu zástupci. Dnem doručení rozhodným pro počátek běhu lhůty je 

při souběžném doručování této osobě i jejímu zástupci den doručení písemnosti, který nastane 

později. 

 

 

Doručování prostřednictvím zásilky 

§ 43 

Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky 

(1) Osobě, které je písemnost doručována, nebo jejímu zástupci pro správu daní (dále jen 

„adresát“), jakož i tomu, kdo písemnost za adresáta přijímá, lze písemnost doručit v bytě, v místě 

podnikání, na pracovišti nebo kdekoli, kde bude zastižen. 

(2) Adresát nebo ten, kdo písemnost za adresáta přijímá, je povinen na výzvu toho, kdo 

písemnost doručuje nebo jehož prostřednictvím se písemnost doručuje, prokázat svou totožnost a 

poskytnout další nezbytné údaje pro doručení. 

 

§ 44 

Doručování fyzickým osobám 

(1) Fyzické osobě se doručuje na adresu jejího místa pobytu, na adresu evidovanou v 

informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na 

adresu jejího bydliště v cizině. 

(2) Pro doručování písemnosti, která souvisí s podnikatelskou činností fyzické osoby, se 

obdobně použije ustanovení o doručování právnickým osobám s tím, že se jim doručuje na adresu 

jejich místa podnikání nebo sídla. 

(3) Pokud fyzická osoba požádá správce daně o doručování na jinou adresu v České 

republice, doručuje se písemnost na tuto adresu. 

(4) Písemnost určená do vlastních rukou adresáta se doručuje přímo adresátovi. Nebyl-li 

adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, na adrese pro doručování 

zastižen, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby si ji ve lhůtě 10 dnů 

vyzvedl. 

(5) Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí má být potvrzeno, se 

doručuje přímo adresátovi nebo jiné vhodné fyzické osobě, která se na adrese pro doručování 

nebo jejím blízkém okolí zdržuje, pokud souhlasí s tím, že odevzdá písemnost adresátovi. Není-li 
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možno takto doručit, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby si ji ve 

lhůtě 10 dnů vyzvedl. 

(6) Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou nebo jejíž převzetí nemá být 

potvrzeno adresátem, lze doručit též vložením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky 

nebo na jiné vhodné místo. 

 

§ 45 

Doručování právnickým osobám 

(1) Právnické osobě se doručuje na adresu jejího sídla. Zahraniční právnické osobě se 

doručuje na adresu sídla organizační složky jejího podniku zřízené v České republice, týká-li se 

písemnost činnosti této organizační složky podniku. 

(2) Pokud právnická osoba požádá správce daně o doručování na jinou adresu v České 

republice, doručuje se písemnost na tuto adresu, pokud je právnická osoba na této adrese 

skutečně umístěna. 

(3) Je-li adresátem právnická osoba, je oprávněna písemnost převzít osoba oprávněná 

jednat jménem této právnické osoby. Písemnost, která není určena do vlastních rukou, se může 

doručit kterémukoliv zaměstnanci právnické osoby nebo jiné vhodné fyzické osobě, která se v 

místě doručení nebo jeho blízkém okolí zdržuje, pokud souhlasí s tím, že odevzdá písemnost 

adresátovi. 

(4) Nebyla-li na adrese pro doručování písemnosti do vlastních rukou nebo jiné písemnosti, 

jejíž převzetí má být rovněž potvrzeno, zastižena osoba oprávněná převzít písemnost podle 

odstavce 3 , písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby si ji ve lhůtě 10 

dnů vyzvedl. Písemnost, která nebyla vyzvednuta ve stanovené lhůtě, může správce daně doručit 

na adresu místa pobytu fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby podle § 24 

odst. 2 , pokud je mu adresa jejího místa pobytu známa. 

(5) Pro doručování orgánům veřejné moci se přiměřeně použijí ustanovení odstavců 1 až 4 . 

 

§ 47 

Účinky doručení 

(1) Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou nebo jejíž převzetí má být potvrzeno 

adresátem, je doručena okamžikem převzetí zásilky, která obsahuje doručovanou písemnost, 

adresátem nebo jinou osobou oprávněnou k převzetí písemnosti podle zákona. 

(2) Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, považuje 

se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 

(3) Odepře-li adresát písemnost přijmout, považuje se tato písemnost za doručenou dnem, 

kdy bylo její přijetí odepřeno, a písemnost se vrátí správci daně; současně se adresát poučí o 

právních důsledcích odepření součinnosti. Není-li možné pro odepření součinnosti písemné 

poučení předat, lze je zanechat v domovní nebo jiné adresátem užívané schránce anebo na jiném 

vhodném místě. 

(4) Pokud je doručovaná písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb, uvědomí 

tento neprodleně odesílajícího správce daně o marném uplynutí úložní lhůty. 

(5) Písemnosti, u nichž marně uplynula lhůta pro jejich vyzvednutí, vhodí osoba provádějící 

doručení do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže to správce daně předem 

vyloučí. Není-li takové schránky, nebo je-li tento způsob seznámení adresáta s obsahem 

písemnosti správcem daně vyloučen, písemnost se vrátí odesílajícímu správci daně. 

(6) Požádá-li adresát o to, aby jemu doručované písemnosti nebyly po marném uplynutí 

lhůty pro jejich vyzvednutí vhazovány do domovní nebo jiné jím užívané schránky, správce daně 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h45.3
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h24.2
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h24.2
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h45.1-45.4
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tento způsob seznámení adresáta s doručenou písemností předem vyloučí. 

 

§ 48 

Neúčinnost doručení 

(1) Adresát, který si ze závažného a předem nepředvídatelného důvodu nemohl uloženou 

písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat správce daně, který písemnost doručil, o 

vyslovení neúčinnosti doručení. 

(2) Žádost je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se adresát s doručovanou písemností 

skutečně seznámil, nejpozději však do 6 měsíců od doručení. 

(3) Shledá-li správce daně žádost důvodnou, vysloví neúčinnost doručení, jinak žádost 

zamítne; písemnost se pak považuje za doručenou dnem oznámení rozhodnutí o vyslovení 

neúčinnosti doručení. 

 

Protokol 

§ 60 

(1) O ústních podáních a jednáních při správě daní sepíše správce daně protokol. 

(2) Správce daně může pořídit o úkonech, o kterých se podle zákona pořizuje protokol, 

obrazový nebo zvukový záznam, který je přílohou protokolu; o této skutečnosti předem uvědomí 

osoby, které se tohoto úkonu účastní. 

(3) Protokol musí obsahovat zejména 

a) předmět jednání, 

b) místo jednání, 

c) časový údaj o začátku a skončení jednání, 

d) označení správce daně a úřední osoby, která úkon provedla, 

e) údaje umožňující určení osob, které se úkonu zúčastnily, 

f) vylíčení průběhu jednání, 

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

listin předložených k nahlédnutí, 

h) poskytnutá poučení a vyjádření poučených osob, 

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

protokolu, 

j) vyjádření správce daně k uplatněným návrhům nebo výhradám. 

 

§ 61 

(1) Součástí protokolu jsou rozhodnutí vyhlášená při jednání. 

(2) Rozhodnutí vyhlášené při jednání, kterým se vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění 

práva nebo ke splnění povinností, se doručuje předáním stejnopisu protokolu; tento protokol 

nemusí obsahovat otisk úředního razítka se státním znakem. 

 

§ 62 

(1) Není-li protokol hlasitě diktován, je nutno jej před podepsáním hlasitě přečíst a zapsat v 

něm, že se tak stalo, a dále uvést, co bylo před podpisem protokolu opraveno nebo jinak 

změněno. Přeškrtnutá místa musí zůstat čitelná. 

(2) Správce daně zaznamená všechna vyjádření k protokolované věci, návrhy a výhrady 

vznesené osobami zúčastněnými na protokolovaném jednání a své stanovisko k nim. 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h
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(3) Po vyznačení všech návrhů, výhrad, vyjádření k nim, oprav či změn v protokolu, které 

musí být opět hlasitě přečteny, pokud nebyl protokol hlasitě diktován, podepíší protokol osoby 

zúčastněné na protokolovaném jednání a úřední osoba. 

(4) Odepření podpisu a důvody tohoto odepření se v protokolu zaznamenají. Odepření 

podpisu nebo vzdálení se před podpisem protokolu bez dostatečného důvodu nemá vliv na 

použitelnost protokolu jako důkazního prostředku. Na to musí být osoby zúčastněné na 

protokolovaném jednání předem upozorněny. 

(5) Správce daně po podpisu předá stejnopis protokolu daňovému subjektu, pokud se 

jednání zúčastnil, popřípadě též další osobě na jednání zúčastněné, pokud o to požádá. 

(6) Správce daně opraví v protokolu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé 

nesprávnosti tak, aby původní zápis zůstal čitelný. 

 

§ 63 

Úřední záznam 

(1) O důležitých úkonech při správě daní, které nejsou součástí protokolu, sepíše správce 

daně úřední záznam, ve kterém zachytí skutečnosti, které mají vztah ke správě daní, zjištěné 

zejména z ústních sdělení, oznámení, poznámek, obsahů telefonických hovorů a jiných spisových 

materiálů. 

(2) Úřední záznam podepíše úřední osoba, která ho vyhotovila, s uvedením časového údaje, 

kdy došlo k jeho vyhotovení. 

 

Spis 

§ 64 

(1) Písemnosti týkající se práv a povinností daňového subjektu se zakládají do spisu, který 

vede příslušný správce daně. Těmito písemnostmi jsou zejména 

a) písemnosti obsahující podání, 

b) písemná vyhotovení rozhodnutí, 

c) protokoly, 

d) úřední záznamy. 

(2) Písemností se při výkonu správy daní rozumí listinná zpráva, jakož i datová zpráva, 

pokud to nevylučuje povaha věci. 

(3) Součástí spisu jsou i obrazové a zvukové záznamy. 

 

§ 79 

Vysvětlení 

(1) Správce daně v rámci vyhledávací činnosti opatřuje nezbytná vysvětlení k prověření 

skutečností rozhodných pro naplnění cíle správy daní, pokud tyto skutečnosti nelze prověřit jiným 

úředním postupem. 

(2) Každý je povinen podat správci daně vysvětlení; pro odepření vysvětlení se obdobně 

použije § 96 odst. 2 až 4 . 

(3) Podané vysvětlení nelze použít jako důkazní prostředek. 

(4) O podaném vysvětlení sepíše správce daně podle povahy vysvětlení protokol nebo 

úřední záznam. 

 

 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h96.2-96.4
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Místní šetření 

§ 80 

(1) Správce daně může provádět místní šetření. V rámci tohoto postupu správce daně 

zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob 

zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření 

nejvhodnější. 

(2) K provedení místního šetření může správce daně přizvat osobu, jejíž přítomnost je podle 

povahy věci potřebná. 

(3) O průběhu místního šetření sepíše správce daně podle povahy šetření protokol nebo 

úřední záznam. 

(4) Správce daně může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o skutečnostech 

dokumentujících průběh úkonu, o čemž předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní. 

 

§ 81 

(1) Úřední osoba provádějící místní šetření má v době přiměřené předmětu místního 

šetření, zejména v době provozu, právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, 

místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo 

jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení 

cíle správy daní. Toto právo má též, jde-li o obydlí, které daňový subjekt užívá současně pro 

podnikání, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným způsobem. 

(2) Správce daně může provést nebo si vyžádat z účetních záznamů nebo jiných informací 

výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. 

(3) V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má správce daně 

právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a může využívat programové 

vybavení, ve kterém byly informace pořízeny. 

 

§ 82 

(1) Daňový subjekt a další přítomné osoby jsou povinny poskytnout úřední osobě, která 

provádí místní šetření, všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému 

provedení místního šetření. 

(2) Osoby, u nichž je místní šetření prováděno, jsou povinny zapůjčit správci daně jím 

vyžádané doklady a další věci nezbytné pro správu daní i mimo své prostory, jinak správce daně 

tyto věci zajistí postupem podle § 83 . 

(3) Správce daně si může od osoby, u níž je místní šetření prováděno, vyžádat nebo odebrat 

pro účely bližšího posouzení nebo expertizy vzorky věcí. Takto získané vzorky se vrací po 

expertize či posouzení, připouští- li to jejich povaha. 

(4) Zapůjčení dokladů a jiných věcí nebo odebrání vzorků potvrdí správce daně při jejich 

převzetí nebo odebrání. Převzaté doklady a další věci nebo odebrané vzorky vrátí správce daně 

osobě, od které je převzal, nejpozději do 30 dnů od jejich převzetí nebo odebrání. Ve zvlášť 

složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené doklady a další věci nebo odebrané vzorky 

podrobit vnější expertize, může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně; pokud 

důvody pro zapůjčení trvají, může být tato lhůta z důležitých důvodů prodlužována opakovaně. 

 

§ 83 

(1) Při místním šetření může správce daně zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní 

prostředek, je-li důvodná obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní prostředek provést 

vůbec nebo jen s velkými obtížemi. 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h83
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(2) Při zajištění věci může správce daně podle její povahy 

a) věc převzít a přemístit na vhodné místo, 

b) vyznačit na věci zajištění a věc ponechat na místě bez zamezení přístupu k věci, 

nebo 

c) vyznačit na věci zajištění a po převzetí všech prostředků, které umožňují přístup k 

této věci, zajistit prostory, kde se tyto věci nalézají, úřední uzávěrou. 

(3) Došlo-li při místním šetření k zajištění věci, předá správce daně stejnopis protokolu, 

jehož součástí je rozhodnutí o zajištění věci, dotčené osobě i bez její žádosti. 

(4) Pominou-li důvody pro zajištění věci, správce daně rozhodnutí o zajištění bezodkladně 

zruší a zajištěnou věc vrátí vlastníkovi nebo osobě, od které byla převzata. 

(5) Nelze-li o zajištění věci sepsat protokol, sepíše se o tom úřední záznam s uvedením 

důvodů, pro které nebylo možno protokol sepsat; rozhodnutí o zajištění věci se v tomto případě 

oznamuje samostatně. 

 

§ 84 

(1) Pokud zapůjčené nebo zajištěné věci nelze vrátit jejich vlastníkovi nebo osobě, která je 

zapůjčila, nebo od které byly v rámci zajištění převzaty, protože není známa nebo si věci 

nevyzvedla, a to ani na výzvu správce daně, nebo pokud jde o věci, jejichž prodej je zakázán, 

nebo které nejsou bez povolení obchodovatelné, může správce daně rozhodnout o jejich 

propadnutí ve prospěch státu; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný 

účinek. 

(2) Není-li správci daně vlastník zapůjčených nebo zajištěných věcí znám, musí být 

rozhodnutí o propadnutí věci vyvěšeno na úřední desce správce daně po dobu nejméně 60 dnů. 

(3) Jde-li o věci, jejichž vlastník není znám, uvede správce daně v rozhodnutí jako příjemce 

namísto vlastníka den, čas a místo zapůjčení nebo zajištění věcí, popřípadě další zpřesňující 

okolnosti nebo údaje. 

 

Daňová kontrola 

§ 85 

(1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo 

jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému 

řízení. 

(2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k 

účelu kontroly nejvhodnější. 

(3) Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah 

daňové kontroly lze v jejím průběhu upřesnit postupem pro její zahájení. 

(4) Daňovou kontrolu lze provádět společně pro více daňových řízení týkajících se jednoho 

daňového subjektu. Správce daně může daňovou kontrolu zahájit i pro další daňová řízení 

rozšířením daňové kontroly probíhající k jinému daňovému řízení. 

(5) Daňovou kontrolu, která se týká skutečností, které již byly v souladu s vymezeným 

rozsahem kontrolovány, je možné opakovat pouze tehdy, pokud a) správce daně zjistí nové 

skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny v původní 

daňové kontrole a které zakládají pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud 

stanovené daně nebo tvrzení daňového subjektu; takto lze daňovou kontrolu opakovat pouze v 

rozsahu, který odpovídá nově zjištěným skutečnostem nebo důkazům, nebo b) daňový subjekt 

učiní úkon, kterým mění svá dosavadní tvrzení; takto lze daňovou kontrolu opakovat pouze v 
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rozsahu, který odpovídá změně dosavadního tvrzení daňového subjektu. 

(6) Správce daně seznámí daňový subjekt s důvody pro opakování daňové kontroly při jejím 

zahájení. 

 

 

 

§ 86 

(1) Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly. 

(2) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má právo 

a) být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají 

jeho činnosti, 

b) předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky nebo navrhovat 

provedení důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici, 

c) vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně. 

(3) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, plní povinnosti podle § 82 a 

dále je povinen 

a) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly, 

b) poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni 

jednotlivých útvarů, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob 

zajišťujících jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných informací; to neplatí 

pro nepodnikající fyzické osoby, 

c) předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení, 

d) umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která 

vykonává jeho činnosti, 

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

kde se nacházejí. 

(4) Správce daně má při provádění daňové kontroly rovněž pravomoci podle § 80 až 84 . 

 

§ 87 

(1) Daňová kontrola je zahájena prvním úkonem správce daně vůči daňovému subjektu, při 

kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly a při kterém správce daně začne zjišťovat 

daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro 

správné zjištění a stanovení daně. Dojde-li v průběhu daňové kontroly ke změně místní 

příslušnosti, může daňovou kontrolu dokončit správce daně, který ji zahájil. 

(2) Neumožní-li daňový subjekt správci daně zahájit daňovou kontrolu, může k tomu být 

správcem daně vyzván. 

(3) Ve výzvě správce daně stanoví 

a) místo zahájení daňové kontroly, 

b) předmět daňové kontroly, 

c) lhůtu, jejíž běh počíná dnem doručení, ve které je daňový subjekt povinen správci 

daně sdělit den a hodinu v rámci úředních hodin správce daně, kdy je připraven k 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h82
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zahájení daňové kontroly; tuto lhůtu nelze prodloužit. 

(4) Den, který je daňový subjekt povinen podle odstavce 3 písm. c) sdělit, musí nastat 

nejpozději patnáctý den ode dne uplynutí lhůty uvedené ve výzvě a musí být sdělen správci daně 

nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem zahájení daňové kontroly. 

(5) Nevyhoví-li daňový subjekt výzvě podle odstavce 2 ve stanovené lhůtě, aniž by sdělil 

správci daně závažné důvody, pro které nemůže výzvě vyhovět, nebo neumožní-li ve sděleném 

termínu zahájit a následně provést daňovou kontrolu, může správce daně stanovit daň podle 

pomůcek, nebo daň sjednat za podmínek uvedených v § 98 odst. 4 . 

(6) Marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě nastávají účinky podle § 148 odst. 3 . 

 

§ 88 

(1) O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové 

kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných v 

průběhu daňové kontroly, a odkaz na protokoly nebo úřední záznamy o 

a) zahájení daňové kontroly podepsaný úřední osobou a daňovým subjektem, 

b) jednáních vedených v průběhu daňové kontroly, 

c) skutečnostech zjištěných správcem daně mimo jednání, 

d) seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění, 

e) vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, návrhy nebo výhrady daňového 

subjektu k výsledku kontrolního zjištění, 

f) stanovisku správce daně k jednotlivým tvrzením, návrhům nebo výhradám 

daňového subjektu. 

(2) Správce daně seznámí daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně 

hodnocení dosud zjištěných důkazů, a předloží mu jej k vyjádření. 

(3) Na žádost daňového subjektu stanoví správce daně přiměřenou lhůtu, ve které se může 

daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění. Nedojde-li na 

základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze již v rámci projednání 

zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění. 

(4) Zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední osoba. 

Správce daně po podpisu předá stejnopis zprávy o daňové kontrole kontrolovanému daňovému 

subjektu. Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno její projednání, zpráva o daňové 

kontrole se považuje za oznámenou a současně je ukončena daňová kontrola. 

(5) Odmítne-li se kontrolovaný daňový subjekt seznámit se zprávou o daňové kontrole nebo 

ji projednat anebo se jejímu projednání vyhýbá, doručí mu ji správce daně do vlastních rukou; 

den doručení zprávy o daňové kontrole se pokládá za den jejího projednání a ukončení daňové 

kontroly. 

(6) Odepření podpisu zprávy o daňové kontrole kontrolovaným daňovým subjektem bez 

dostatečného důvodu nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako důkazního 

prostředku. O tomto musí být ve zprávě kontrolovaný daňový subjekt prokazatelně poučen. 

Okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají též účinky projednání, oznámení zprávy o 

daňové kontrole a ukončení kontroly. 

 

 

 

 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h87.3.c
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h87.2
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h98.4
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h148.3
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Postup k odstranění pochybností 

§ 89 

(1) Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti 

podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností 

předložených daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, vyzve daňový 

subjekt k odstranění těchto pochybností. 

(2) Ve výzvě správce daně uvede své pochybnosti způsobem, který umožní daňovému 

subjektu, aby se k nim vyjádřil, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil, nepravdivé údaje 

opravil nebo pravdivost údajů prokázal a předložil důkazní prostředky tak, aby došlo k 

odstranění těchto pochybností. 

(3) Ve výzvě daňovému subjektu stanoví správce daně lhůtu k odstranění pochybností, která 

nesmí být kratší než 15 dnů, a poučí ho o následcích spojených s neodstraněním pochybností 

nebo nedodržením stanovené lhůty. 

(4) Pokud vyplývá z podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového 

tvrzení, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, vydá správce daně v případě 

pochybností výzvu k odstranění pochybností do 30 dnů ode dne, kdy bylo takovéto podání 

učiněno, nejdříve však od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení 

nebo dodatečného daňového tvrzení. 

 

§ 90 

(1) O průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně podle povahy 

odpovědi protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede vyjádření nebo důkazní prostředky, na 

jejichž základě považuje pochybnosti za zcela nebo zčásti odstraněné, a případné důvody 

přetrvávajících pochybností. 

(2) Nedošlo-li k odstranění pochybností a výše daně nebyla prokázána dostatečně 

věrohodně, sdělí správce daně daňovému subjektu výsledek postupu k odstranění pochybností. 

Daňový subjekt je oprávněn do 15 dnů ode dne, kdy byl seznámen s dosavadním výsledkem 

postupu k odstranění pochybností, podat návrh na pokračování v dokazovaní spolu s návrhem na 

provedení dalších důkazních prostředků. 

(3) Pokud správce daně shledá důvody k pokračování v dokazování, zahájí v rozsahu těchto 

důvodů daňovou kontrolu. Neshledá-li správce daně důvody k pokračování v dokazování, vydá do 

15 dnů ode dne, kdy daňový subjekt podal návrh na pokračování v dokazování, rozhodnutí o 

stanovení daně. 

(4) Neposkytne-li daňový subjekt potřebnou součinnost k odstranění pochybností, může 

správce daně stanovit daň podle pomůcek. 

 

§ 92 

Dokazování 

(1) Dokazování provádí příslušný správce daně nebo jím dožádaný správce daně. 

(2) Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly 

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

(3) Daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném 

daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních. 

(4) Pokud to vyžaduje průběh řízení, může správce daně vyzvat daňový subjekt k prokázání 

skutečností potřebných pro správné stanovení daně, a to za předpokladu, že potřebné informace 

nelze získat z vlastní úřední evidence. 
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(5) Správce daně prokazuje 

a) oznámení vlastních písemností, 

b) skutečnosti rozhodné pro užití právní domněnky nebo právní fikce, 

c) skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných 

evidencí, účetních záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších důkazních 

prostředků uplatněných daňovým subjektem, 

d) skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné 

skutečnosti, 

e) skutečnosti rozhodné pro uplatnění následku za porušení povinnosti při správě 

daní. 

(6) Navrhuje-li v řízení účast třetí osoby daňový subjekt, je povinen současně s návrhem 

sdělit správci daně potřebné údaje o této třetí osobě a informaci o tom, které skutečnosti 

hodlá účastí této třetí osoby prokázat nebo vysvětlit, popřípadě jiný důvod účasti. Není-li 

návrhu vyhověno, správce daně o tom vyrozumí daňový subjekt s uvedením důvodu. 

(7) Správce daně po provedeném dokazování určí, které skutečnosti považuje za 

prokázané a které nikoliv a na základě kterých důkazních prostředků; o hodnocení důkazů 

sepíše úřední záznam, pokud se toto hodnocení neuvádí v jiné písemnosti založené ve 

spise. 

 

§ 93 

Důkazní prostředky 

(1) Jako důkazních prostředků lze užít všech podkladů, jimiž lze zjistit skutečný stav věci a 

ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně a které nejsou získány v 

rozporu s právním předpisem, a to i těch, které byly získány před zahájením řízení. Jde 

zejména o tvrzení daňového subjektu, listiny, znalecké posudky, svědecké výpovědi a 

ohledání věci. 

(2) Za podmínek podle odstavce 1 lze jako důkazní prostředky použít i veškeré podklady 

předané správci daně jinými orgány veřejné moci, které byly získány pro jimi vedená 

řízení, jakož i podklady převzaté z jiných daňových řízení nebo získané při správě daní 

jiných daňových subjektů. 

(3) Je-li podkladem předaným podle odstavce 2 protokol o svědecké výpovědi, správce 

daně na návrh daňového subjektu provede svědeckou výpověď v rámci daňového řízení o 

této daňové povinnosti. 

(4) Orgány veřejné moci a osoby, které mají listiny a další věci nezbytné pro správu daní, 

které mohou být důkazním prostředkem při správě daní, jsou povinny za podmínek podle 

§ 58 na vyžádání správce daně listiny nebo jejich kopie a jiné věci vydat nebo zapůjčit k 

ohledání; ustanovení § 96 odst. 3 se použije obdobně. Vyžaduje-li to účel řízení, může si 

správce daně vyžádat úřední ověření předložené kopie. 

 

§ 94 

Listina 

(1) Listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci, jakož i listina, která je 

zákonem prohlášena za veřejnou, potvrzuje, že jde o prohlášení orgánu veřejné moci, 

který listinu vydal, a není-li dokázán opak, potvrzuje i pravdivost toho, co je v ní 

osvědčeno nebo potvrzeno. 

(2) Správce daně může vyžadovat ověření pravosti úředního razítka a podpisu na listině 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h93.1
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h93.2
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h58
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h96.3
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vydané orgánem cizího státu, pokud je toho v řízení třeba, zejména má-li pochybnosti o 

pravosti předložených listin. 

(3) Za listinu se pro účely tohoto ustanovení považuje rovněž datová zpráva. 

 

§ 98 

Pomůcky a sjednání daně 

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

zákonných povinností, a v důsledku toho nelze daň stanovit na základě dokazování, správce daně 

stanoví daň podle pomůcek, které má k dispozici nebo které si obstará, a to i bez součinnosti s 

daňovým subjektem. Uplatnění tohoto postupu při stanovení daně se uvede ve výroku rozhodnutí. 

(2) Stanoví-li správce daně daň podle pomůcek, přihlédne také ke zjištěným okolnostem, z 

nichž vyplývají výhody pro daňový subjekt, i když jím nebyly uplatněny. 

(3) Pomůckami jsou zejména 

a) důkazní prostředky, které nebyly správcem daně zpochybněny, 

b) podaná vysvětlení, 

c) porovnání srovnatelných daňových subjektů a jejich daňových povinností, 

d) vlastní poznatky správce daně získané při správě daní. 

(4) Neprokázal-li daňový subjekt svá tvrzení vztahující se k jeho daňové povinnosti, a daň 

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

správce daně s daňovým subjektem daň sjedná. Sjednání daně se zaprotokoluje a výše sjednané 

daně se uvede v rozhodnutí, které má náležitosti rozhodnutí o stanovení daně a které je součástí 

tohoto protokolu; proti tomuto rozhodnutí nelze 

uplatnit opravné prostředky. 

 

Doměřovací řízení 

§ 141 

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování 

(1) Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat 

do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo 

dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud běží 

lhůta pro stanovení daně. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud 

pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani. 

(2) Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 1 podat dodatečné daňové přiznání 

nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže vyšly najevo nové 

skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. 

(3) Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední 

známá daň, není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, 

bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně. 

(4) Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtách podle odstavce 1 podat dodatečné daňové 

přiznání nebo dodatečné vyúčtování, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje 

daňovým subjektem dříve tvrzené. 

(5) V dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování uvede daňový subjekt 

rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění; v případě dodatečného daňového přiznání 

nebo dodatečného vyúčtování podle odstavců 2 a 4 uvede i důvody pro jeho podání. 

(6) Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování není přípustné k dani, která je 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h141.1
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h141.1
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h141.2
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h141.4
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předmětem probíhající daňové kontroly, popřípadě je-li předmětem výzvy podle § 87 odst. 2 , 

která byla oznámena daňovému subjektu, nebo je-li o této dani zahájeno řízení o mimořádném 

opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce 

daně; tyto skutečnosti přerušují běh lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání nebo 

dodatečného vyúčtování podle odstavce 1 věty první; nová lhůta počne běžet od ukončení daňové 

kontroly, podle jejíhož výsledku se poslední známá daň nemění, nebo od právní moci 

dodatečného platebního výměru, byl-li na základě daňové kontroly vydán, popřípadě od právní 

moci rozhodnutí, kterým je ukončeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím 

prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně. 

(7) Podá-li daňový subjekt dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování ještě 

před vyměřením daně, popřípadě před jejím doměřením, řízení zahájené tímto podáním se 

zastaví. Údaje uvedené v takto podaném dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném 

vyúčtování se využijí při vyměření nebo doměření této daně. 

(8) Daň dodatečně tvrzená daňovým subjektem je splatná v náhradní lhůtě splatnosti, která 

je shodná s lhůtou podle odstavce 1 věty první. 

 

Doměření daně 

§ 143 

(1) Daň lze doměřit na základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného 

vyúčtování, nebo z moci úřední. Právní moc dosavadních rozhodnutí o stanovení daně není 

jejímu doměření na překážku. 

(2) Podle výsledků doměřovacího řízení doměří správce daně daň ve výši rozdílu poslední 

známé daně a částky nově zjištěné a tento doměřený rozdíl na dani současně předepíše do 

evidence daní; doměřením daně se rozumí i dodatečné stanovení daně plátci daně k přímé 

úhradě. 

(3) K doměření z moci úřední může dojít pouze na základě výsledku daňové kontroly. Zjistí-

li správce daně nové skutečnosti nebo důkazy mimo daňovou kontrolu, na jejichž základě lze 

důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, postupuje podle § 145 odst. 2 . 

(4) Pokud jsou v doměřovacím řízení zjištěny pouze rozdíly v jednotlivých údajích, na 

základě kterých byla stanovena poslední známá daň, a na základě toho nedojde ke změně 

poslední známé daně, uvede správce daně ve výroku dodatečného platebního výměru, že daň se 

neodchyluje; § 144 se použije obdobně. 

(5) Je-li doměřená daň vyšší než daň dodatečně tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl 

splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Ve stejné náhradní 

lhůtě je splatná i daň doměřená z moci úřední. 

 

§ 144 

(1) Neodchyluje-li se doměřovaná daň od daně dodatečně tvrzené daňovým subjektem, 

správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek doměření oznamovat dodatečným platebním 

výměrem; to neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností. Dodatečný platební 

výměr správce daně založí do spisu. 

(2) Za den doručení dodatečného platebního výměru daňovému subjektu se považuje 

poslední den lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, a 

bylo-li dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování podáno opožděně, den, kdy došlo 

správci daně. 

(3) Daňový subjekt je oprávněn vyžádat si od správce daně stejnopis dodatečného 

platebního výměru, který správce daně zašle daňovému subjektu do 30 dnů ode dne, kdy obdržel 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h87.2
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h141.1
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h141.1
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h145.2
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h144
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jeho žádost; je-li žádost podána před okamžikem vydání dodatečného platebního výměru, běží 

tato lhůta ode dne jeho vydání. 

(4) Neodchyluje-li se doměřená daň od daně dodatečně tvrzené daňovým subjektem, nelze 

se proti dodatečnému platebnímu výměru, kterým je tato daň stanovena, odvolat; to neplatí, 

pokud byl dodatečný platební výměr vydán na základě rozhodnutí o závazném posouzení. 

 

§ 145 

Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení 

(1) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho 

podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může 

správce daně vyměřit daň podle pomůcek. 

(2) Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat 

daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li 

daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek. 

 

Úrok z prodlení 

§ 252 

(1) Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. 

(2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, 

počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše 

úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 

procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se 

uplatní nejdéle za 5 let prodlení. Pokud je pro daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z 

prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni její splatnosti. 

(3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho 

vznik, a na osobním daňovém účtu se předepisuje nejpozději do desátého dne po skončení měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před tímto dnem se předepíše na 

osobním daňovém účtu zejména v případě, že je nedoplatek, ze kterého vzniká úrok z prodlení, 

vymáhán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti přeplatku. 

(4) Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně. 

(5) Je-li nejasná platba po vyjasnění zaevidována na osobní daňový účet s účinností ke dni, 

kdy byla vykonána, správce daně ke dni zaevidování tyto účinky na úrok z prodlení na osobním 

daňovém účtu, kde je tato platba evidována, vypořádá. 

(6) Správce daně může daňový subjekt vyrozumět o předpisu úroku z prodlení platebním 

výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to stav osobního daňového účtu daňového subjektu. 

 

 

§ 253 

(1) Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, 

nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období 

nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč. 

(2) Úrok z prodlení nevzniká u nedoplatku vzniklého zůstaviteli, a to ode dne jeho úmrtí do 

konce běhu lhůty pro podání řádného daňového tvrzení jeho dědicem. 

(3) U nedoplatků na příslušenství daně a na peněžitém plnění placeném v rámci dělené 

správy úrok z prodlení nevzniká. 
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§ 266 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. 
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Příloha  č. 3 

 

ZÁKON ČNR Č. 337/1992 Sb., ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ                  
A POPLATKŮ 

(výňatek) 

 

§ 16 Daňová kontrola 

(1) Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ 

nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně u daňového subjektu nebo na místě, 

kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Daňová kontrola se provádí v rozsahu 

nezbytně nutném pro dosažení účelu podle tohoto zákona. 

(2) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku 

správce daně povinnost 

a) sám nebo jím určeným pracovníkem poskytovat informace o vlastní organizační 

struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oběhu a uložení účetních a jiných dokladů, 

b) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly, 

c) 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 nim ústně nebo písemně požadovaná vysvětlení, má-li pracovník správce daně 

pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti. Pracovník správce daně má při 

provádění daňové kontroly oprávnění podle § 15 odst. 3, 

d) nezatajovat doklady, které má daňový subjekt k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se 

nacházejí, 

e) předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení v průběhu kontroly, 

f) umožnit 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, 

g) zapůjčit potřebné doklady a jiné věci mimo prostor kontrolovaného subjektu. 

(3) U fyzických osob, které neprovozují podnikatelskou činnost, se ustanovení odstavce 2 

použije přiměřeně. 

(4) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku 

správce daně právo 

a) na předložení služebního průkazu pracovníkem správce daně,  

b) být přítomen jednání s jeho pracovníky, 

c) předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení 

důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici, 

d) podávat námitky proti postupu pracovníka správce daně, 

e) klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním šetření, 

f) vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě, ke způsobu 

jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění, 

g) nahlížet u správce daně kdykoliv v jeho obvyklou úřední dobu do převzatých dokladů. 

(5) Právo uvedené v odstavci 4 písm. b) si daňový subjekt nemůže vyhradit, je-li při 

daňové kontrole přítomen statutární orgán nebo zástupce daňového subjektu. 

(6) Námitky podle odstavce 4 písm. d) vyřizuje pracovník správce daně nejblíže nadřízený 

tomu, vůči němuž směřují. Tento nadřízený pracovník námitce vyhoví a zajistí nápravu nebo 
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daňovému subjektu sdělí písemně důvody, pro které nelze námitce vyhovět. Proti tomuto 

rozhodnutí se nelze samostatně odvolat. 

(7) Převzetí dokladů a jiných věcí podle odstavce 2 písm. g) potvrdí pracovník správce daně 

ve zprávě o kontrole nebo samostatně při převzetí. Tento postup se použije vždy, hrozí-li 

nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny, zavlečeny nebo 

učiněny jinak nepotřebnými. Převzaté doklady a jiné věci vrátí správce daně kontrolovanému 

subjektu nejdéle do třiceti dnů. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené 

doklady a jiné věci podrobit vnější expertize, může tuto lhůtu prodloužit orgán přímo 

nadřízený správci daně. Proti těmto rozhodnutím není přípustné samostatné odvolání. 

(8) O výsledku 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 výslovně poučen. Jedno vyhotovení kontrolní zprávy obdrží kontrolovaný daňový 

subjekt. Den podpisu zprávy je též dnem jejího doručení. Je-li výsledkem kontrolního zjištění 

skutečnost, odůvodňující dodatečné stanovení daně, může být součástí zprávy o daňové 

kontrole i dodatečný platební výměr. Při dodatečném stanovení daně správce daně přihlédne 

ke všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny. Odmítne-li daňový subjekt zprávu 

převzít nebo se jejímu převzetí a projednání vyhýbá, odešle se mu v poštovní zásilce s 

doručenkou. 

(9) Při provádění daňové kontroly v prostorách uvedených v odstavci 2 písm. f), v nichž 

advokát vykonává advokacii nebo v nichž se mohou nacházet listiny nebo jiné nosiče 

informací, které obsahují skutečnosti, na něž se podle zvláštního právního předpisu vztahuje 

povinnost mlčenlivosti advokáta, je pracovník správce daně, který daňovou kontrolu provádí, 

povinen si vyžádat součinnost České advokátní komory (dále jen "Komora"); pracovník 

správce daně je oprávněn seznámit se s obsahem takových listin nebo jiných nosičů informací 

pouze za přítomnosti a se souhlasem zástupce Komory, kterého ustanoví předseda Komory z 

řad jejích zaměstnanců nebo z řad advokátů. Stanovisko zástupce Komory je pracovník 

správce daně povinen uvést ve zprávě o daňové kontrole podle odstavce 8. 

(10) Odmítne-li zástupce Komory souhlas podle odstavce 9 udělit, musí být listiny nebo jiné 

nosiče informací za účasti pracovníka správce daně, advokáta a zástupce Komory 

zabezpečeny tak, aby se s jejich obsahem nemohl nikdo seznámit, popřípadě je zničit nebo 

poškodit tak, aby mohl být zmařen účel daňové kontroly; bezprostředně poté musí být 

příslušné listiny nebo jiné nosiče informací předány Komoře. Komora vrátí advokátovi tyto 

listiny nebo jiné nosiče informací bez odkladu poté, co marně uplyne lhůta k podání návrhu 

podle odstavce 11; byl-li tento návrh včas podán, Komora s nimi naloží v souladu s 

rozhodnutím soudu podle odstavce 11. 

(11) V případě uvedeném v odstavci 10 lze souhlas zástupce Komory nahradit na návrh 

nadřízeného pracovníka správce daně uvedeného v odstavci 6 rozhodnutím soudu podle 

zvláštního právního předpisu 8c). 
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