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PŘÍLOHY 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 - Desatero principů dobré správy definovaných veřejným ochráncem práv 

Příloha 2 - Judikatura 

Příloha 3 - Důvodová zpráva k daňovému řádu - vztah ke správnímu řádu 

 

Příloha 1 - Desatero principů dobré správy definovaných veřejným 

ochráncem práv 

 

1. Soulad s právem  

 

Úřad postupuje v souladu s právním řádem České republiky jako celkem. Právní 

předpisy aplikuje v jejich vzájemné souvislosti. Tam, kde je výklad určitého právního 

ustanovení nejednoznačný, vykládá jej úřad podle jeho smyslu, přičemž respektuje 

zejména stanoviska nadřízeného úřadu a konstantní judikaturu soudů. Nadřízený úřad 

na žádost podřízeného úřadu poskytne své jednoznačné a srozumitelné právní 

stanovisko k řešení určitého právního problému. Nadřízený úřad také sám v důležitých 

právních otázkách aktivně sjednocuje postup podřízených úřadů vydáváním závazných 

právních stanovisek. 

 

2. Nestrannost 

 

Úředník přistupuje ke všem osobám ve stejné situaci stejně a nečiní žádné 

neodůvodněné rozdíly v zacházení s nimi, přitom respektuje princip přiměřenosti. 

Úředník se snaží oprostit ode všech předsudků, zachovávat politickou i náboženskou 

neutralitu a nezavdávat žádnou příčinu k pochybnostem o své nepodjatosti. Pokud se 

rozhodne nepřihlížet k vyjádření či požadavku některé osoby, vždy takový postup 

odůvodní. Stížnost osoby na konkrétního úředníka řeší zásadně jiný úředník než ten, 

proti kterému stížnost směřuje. Výsledek prošetření takové stížnosti vychází z 

porovnání tvrzení obou stran a objektivně zjištěných skutečností. 
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3. Včasnost  

Úřad vyřídí každé podání osoby v rozumném a přiměřeném čase bez zbytečných 

průtahů. Jestliže si vyřízení vyžádá delší dobu, než je obvyklé, úřad o tom osobu vždy 

vyrozumí, přičemž uvede důvody prodlevy a předpokládaný termín, kdy bude podání 

vyřízeno. Pokud může mít rozhodnutí úřadu vliv na výsledek jiného řízení, snaží se úřad 

rozhodnout ještě před ukončením tohoto souvisejícího řízení. O svém postupu ve věci 

uvědomí včas úřady, pro které je výsledek jeho řízení důležitý. U řízení zahajovaných z 

vlastního podnětu zahájí úřad řízení bezodkladně, jakmile se dozví o důvodu pro jeho 

zahájení, a dokončí ho v takovém čase, aby bylo dosaženo jeho účelu. 

 

4. Předvídatelnost  

 

Úřad naplňuje legitimní očekávání osob a rozhoduje shodně s tím, jak rozhodoval 

obdobné případy v minulosti nebo jak rozhoduje obdobné případy nadřízený úřad. 

Pokud se od své dosavadní praxe v konkrétním případě odchýlí, výslovně to uvede v 

rozhodnutí a tento postup odůvodní. V obdobných případech používá úřad obdobné 

postupy a při užití správního uvážení se drží předem stanovených obecných měřítek. Při 

změně obecných pravidel úřad takovou změnu s dostatečným předstihem přiměřeným 

způsobem zveřejní a vytvoří předpoklady pro hladký přechod k novým pravidlům. 

Nejvýznamnější závěry a poznatky ze své činnosti úřad zveřejňuje. Struktura důležitých 

dokumentů úřadu je ustálená a přehledná, aby se v nich osoby mohly snadno orientovat. 

 

5. Přesvědčivost 

 

Úředník při řízení poskytuje osobě přiměřené informace o zjištěných skutečnostech a o 

jejích povinnostech vůči úřadu a informuje ji o postupu úřadu tak, aby osoba plně 

pochopila účel řízení, orientovala se v jeho průběhu a mohla využívat svá procesní 

práva. Úředník se snaží podávat přesné informace takovým způsobem, aby nikoho 

neuvedl v omyl. Při komunikaci s osobou přihlíží k jejím dorozumívacím a 

intelektuálním schopnostem a snaží se všechny její dotazy řádně zodpovědět. Úřední 

dokumenty určené osobám jsou psány jednoduchým a jasným jazykem, aby jim osoby 

snadno porozuměly. 
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Písemné odůvodnění rozhodnutí úřadu je přehledné, srozumitelné a jednoznačné. Úřad 

poučí osobu o možnosti použití opravných prostředků proti svému rozhodnutí, a to 

včetně soudního přezkumu. Úřad vždy podnikne účinné kroky k tomu, aby se osoba, jíž 

se rozhodnutí týká, o něm dozvěděla. Úřad také poctivým způsobem informuje 

veřejnost o přípravě rozhodnutí obecného dosahu a dá jí možnost vyjádřit se k jeho 

obsahu. 

 

6. Přiměřenost 

 

Úřad zasahuje do práv a oprávněných zájmů osob jen tam, kde je to nutné k dosažení 

účelu řízení a pouze v nezbytné míře. Úřad zohledňuje při uplatňování svých pravomocí 

mimořádnou situaci určité osoby tak, aby jeho postup vůči ní nebyl nepřiměřeně tvrdý. 

Po osobách požaduje pouze takovou míru součinnosti, která je k dosažení účelu řízení 

nezbytná. Ke splnění uložených povinností stanovuje osobám s ohledem na jejich 

osobní poměry přiměřenou lhůtu zahrnující i čas potřebný na přípravu k plnění nově 

uložených povinností. V zájmu racionality výkonu správy uplatňuje úřad zákony 

způsobem, který nevede k absurdním výsledkům a odpovídá cílům sledovaným 

zákonodárcem. 

 

7. Efektivnost 

 

Úřad usiluje o komplexní řešení věci. Jestliže některý odbor nebo organizační jednotka 

úřadu obdrží od osoby podání, které jí nepřísluší řešit, postoupí toto podání věcně 

příslušné části úřadu a osobu o tom informuje. Pokud věc řeší souběžně několik odborů 

nebo organizačních jednotek téhož úřadu nebo několik různých úřadů, zjišťují vzájemně 

informace o svém postupu, předávají si je a společně tento postup koordinují. Každý 

úřad je ve své činnosti důsledný a usiluje o skutečné, nikoliv pouze formální vyřešení 

celé věci. Činí proto účelné kroky k realizaci svých rozhodnutí v praxi a provádí i 

následnou kontrolu jejich naplňování. 

 

8. Odpovědnost  

 

Úřad se nevyhýbá posouzení otázky nebo přijetí rozhodnutí ve věci, která spadá do jeho 

působnosti. V případě, že úřad udělá chybu, jasně a výslovně tuto chybu přizná, 
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písemně se za ni osobě omluví a neodkladně přijme účinná opatření k nápravě, 

popřípadě osobu poučí o možnosti žádat o náhradu škody způsobené nesprávným 

úředním postupem. 

Úředník vynakládá veřejné zdroje pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný k 

dosažení účelu řízení. Při své činnosti se snaží předcházet škodám na zdraví a majetku 

osob i státu a na veřejných statcích. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy 

nakládá citlivě a poskytuje jim náležitou ochranu, přičemž bere ohled na soukromí a 

rodinný život osob. 

 

9. Otevřenost 

 

Úřad umožní osobám nahlížet do všech úředních dokumentů a pořizovat si jejich kopie. 

Úřad pečlivě dodržuje spisový pořádek, takže je schopen jednotlivé dokumenty 

vyhledat. Přístup osob k úředním dokumentům omezí úřad pouze do té míry, jakou 

vyžaduje ochrana osobních údajů, soukromí, oprávněných zájmů jiných osob, 

utajovaných informací, obchodních tajemství nebo jiné zákonné limity. Poplatek za 

zpřístupnění úředních dokumentů či pořízení jejich kopií stanovuje úřad tak, aby tím 

nezabraňoval osobám v získání informací o činnosti úřadu. 

Při styku s osobami uvádí úředník, který věc vyřizuje, své jméno, funkci a telefonický či 

e-mailový kontakt. Tyto údaje jsou uvedeny i na všech dokumentech a na internetových 

stránkách úřadu. Budova úřadu je vybavena informačním systémem, který zaručuje 

snadnou orientaci osob a možnost identifikace úředníků na jejich pracovištích. Úřední 

deska je umístěna na viditelném místě, je zřetelně označena a přehledně členěna. 

 

10. Vstřícnost 

 

Úředník se chová k osobám s respektem a zdvořilostí a je korektní vůči jiným 

úředníkům. Všem sdělením věnuje náležitou pozornost a na všechna podání řádně 

odpovídá, s výjimkou podání anonymních a opakujících se. V rámci svých možností se 

snaží osobě pomoci dosáhnout cíle, který sleduje svým podáním. Úředník za žádných 

okolností nenarušuje lidskou důstojnost osob, neboť si je vědom toho, že náplní jeho 

práce je služba veřejnosti. 
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Příloha 2 - Judikatura 

 

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6 A 25/2002-59 ze dne 20. 7.2006. 

- Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou porušení pravidla správního uvážení 

správním orgánem tím, že nerespektoval princip oprávněného (legitimního) očekávání. 

Konstatoval, že rozhodnutí správního orgánu je z důvodu tohoto porušení nezákonné. 

- „K tomu je vhodné uvést: princip legitimního očekávání se ve formě základních 

zásad řízení promítá i v oblasti správního práva, třebaže nebývá v zákonných textech 

výslovně pojmenován. Lze jej však dovodit i ze základních zásad správního řízení (v 

současné době srov. např. § 2 odst. 3 správního řádu z r. 2004 o ochraně dobré víry) a 

vysoké soudy ostatně v tomto smyslu často judikují. Není podstatné, že princip ochrany 

legitimního očekávání, stejně jako množství dalších právních zásad, mnohdy plynoucích 

už z klasické jurisprudence římské, není součástí psaného práva. Nejvyšší správní soud 

se nemůže stavět na pozice deformovaně chápané pozitivistické interpretace a 

přisvědčuje Ústavnímu soudu, který plenárním nálezem (Pl. ÚS 33/97, publikováno jako 

č. 30/1998 Sb.) připomenul, že i v českém právu platí a je běžně aplikována řada 

obecných právních principů, které nejsou výslovně obsaženy v právních předpisech.“  

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 Afs 59/2005-83 ze dne 20.7.2007. 

- „Ústavní soud se otázkou předvídatelnosti rozhodování opakovaně zabýval v 

souvislosti s řízením soudním. Zde sluší zmínit např. nález ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. I. 

ÚS 654/03 (č. 27/2004 Sb. ÚS). Ústavní soud zde označil za projev libovůle a porušení 

práva na spravedlivý proces situaci, kdy je rozhodnutí „pro účastníka řízení s ohledem 

na dosavadní stav řízení, stav dokazování, existující procesní situaci a především 

uplatněné právní námitky překvapivé“. Jakkoli Ústavní soud tyto závěry vyslovil v 

souvislosti s rozhodováním soudů, lze je, dle názoru Nejvyššího správního soudu, 

nepochybně vztáhnout i na řízení správní. Za explicitní vyjádření této kautely v 

jednoduchém právu lze považovat § 2 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.); ve 

smyslu ustanovení § 177 odst. 1 téhož zákona se uplatní i v řízeních vedených v 

procesním režimu daňového řádu. Přestože řízení před žalovaným probíhalo ještě před 

nabytím účinnosti této úpravy, nelze nalézt rozumný důvod, pro který by se na něj 

předmětný požadavek jen pro neexistenci jeho explicitní transpozice do jednoduchého 

práva neměl vztahovat. 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV ÚS 15/02 ze dne 7.8.2002. 

- „I daňoví poplatníci mají, ústavně zaručené základní právo, tedy právo na to, 

aby daňové řízení probíhalo bez zbytečných průtahů. Tomuto právu pak odpovídá 

povinnost orgánů veřejné moci ve věci bez zbytečných průtahů rozhodnout.“ 

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Ans 1/2005 – 90 ze dne 28.4.2005. 

- „Pokynem D-144 správní orgán sám sobě v rámci pravomocí stanovených mu 

zákonem (který žádné konkrétní maximální lhůty pro uzavření vytýkacího řízení ani v § 

43 daňového řádu ani v jiném předpisu neurčuje) a bez toho, aby se jakkoli dotkl 

zákonem zaručených práv soukromých osob, stanovil pro abstraktně definovaný okruh 

případů pravidla přísnější, než která na něj klade zákon. Tato přísnější pravidla 

finanční úřady nepochybně všeobecně dodržují a pracovníci těchto úřadů považují za 

nezbytné tak činit. To ostatně plyne i z vyjádření žalovaného, který tvrdí, že lhůty 

stanovené pokynem D-144 dodržel a že si jich je vědom. Není tedy pochyb, že na 

základě pokynu D-144 se vytvořila správní praxe, která spočívá v tom, že vytýkací řízení 

se uzavírají ve lhůtách a podle pravidel případného prodlužování těchto lhůt 

stanovených v pokynu D-144. Jestliže se takováto praxe vytvořila, správní orgán se od 

ní nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový jeho postup by byl libovůlí, 

která je v právním státě (viz čl. 1 odst. 1 Ústavy) nepřípustná. Ze zásady zákazu libovůle 

a neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a 

svobod) vyplývá princip vázanosti správního orgánu vlastní správní praxí v případě, že 

mu zákon dává prostor pro uvážení, pokud se taková praxe vytvořila; prostorem pro 

uvážení je zde nutno rozumět i to, v jaké lhůtě správní orgán ve věci rozhodne, není-li 

taková lhůta právním předpisem konkrétně stanovena.“ 

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Afs 212/2006-74 ze dne 19.2.2008. 

- „Současné daňové řízení se vyznačuje tím, že prvoinstanční rozhodnutí v něm 

vydávaná nemusí být zpravidla odůvodňována (podle § 32 odst. 3 d. ř. rozhodnutí 

obsahuje odůvodnění, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon). Daňovému subjektu 

se tedy teprve v podobě rozhodnutí o odvolání dostane (či mělo by se dostat) relativně 

uceleného skutkového a právního zhodnocení jeho věci. V předchozích fázích daňového 

řízení se mu takového zhodnocení dostává jen v omezené míře, typicky ve zprávě o 

daňové kontrole (§ 16 odst. 8 d. ř.). Znamená to, že zvláště pokud je rozhodnutí o 

odvolání prvním rozhodnutím v daňovém řízení, které obsahuje odůvodnění, je třeba, 
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aby rekapitulovalo dosavadní průběh a výsledky daňového řízení v míře potřebné pro 

zasazení rozhodnutí o věci daňového subjektu do patřičného skutkového a právního 

kontextu. Není však žádného důvodu, aby mechanicky rekapitulovalo vše, co se v 

daňovém řízení doposud stalo či co s ním přímo či nepřímo souviselo, neboť to by bylo 

nadbytečné, a tedy nehospodárné; skutkový a právní kontext věci je třeba popsat tak, 

aby vytvářel podklad pro porozumění důvodům rozhodnutí a pro to, aby tyto důvody 

přesvědčivě obhájily jeho výrok. Jakkoli tedy v daňovém řádu není požadovaný obsah 

odůvodnění výslovně definován a v § 50 odst. 7 větě druhé d. ř. je toliko stanoveno, že v 

odůvodnění se musí odvolací orgán vypořádat se všemi důvody v odvolání uvedenými, 

nebude se obsah odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu v daňovém řízení ve svých 

podstatných rysech lišit od obsahu odůvodnění, jak jej pro rozhodnutí vydaná ve 

správním řízení předepisuje § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, který 

stanoví, že v odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady 

pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu 

právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a 

námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.“  

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Afs 24/2008-60 ze dne 30.10.2008. 

- „Ze zásady součinnosti podle § 2 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, a také z další obecně platné zásady spravedlivého procesu vyplývá, že správce 

daně je povinen dbát na to, aby daňový subjekt byl seznámen s důvody rozhodnutí 

správce daně. Pro rozhodování o výši daňové povinnosti z toho vyplývá povinnost 

správce daně seznámit daňový subjekt s podklady platebního výměru a umožnit mu 

vyjádřit se k nim, řádně mu rozhodnutí doručit i to, že rozhodnutí musí obsahovat řádné 

odůvodnění. Z odůvodnění rozhodnutí musí být patrné, jakými úvahami a na základě 

jakých podkladů správce daně dospěl k výroku rozhodnutí. V odůvodnění rozhodnutí, 

které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně dále musí uvést, které 

skutečnosti má za prokázané a o které důkazy opřel svá skutková zjištění, jakými 

úvahami se při hodnocení důkazů řídil a jak věc posoudil po právní stránce. 

Uplatněním další zásady uvedené v § 2 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků, zásady 

přiměřenosti, lze dospět k závěru, že tomu je tak vždy, kdy tento krok umožní lépe 

dosáhnout stanovení a vybrání daní tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy, tedy cíle 

daňového řízení v nejširším smyslu vůbec. Ostatně právo na odůvodnění je jedním ze 

všeobecně uznávaných práv účastníků správních, potažmo daňového řízení, a to jak 

teorií, správní i soudní rozhodovací praxí. Minimální standardy správního práva, 
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přijaté Výborem ministrů Rady Evropy ve formě doporučení a odražené v českém 

pozitivním právu a konstantní judikatuře, zaručují účastníkům správního řízení právo 

na řádné odůvodnění rozhodnutí i právo slyšení. 
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Příloha 3 - Důvodová zpráva k daňovému řádu - vztah ke správnímu 

řádu 

 

V souvislosti s přípravou rekodifikace daňového práva procesního se v odborných 

diskusích objevuje otázka vztahu daňového řádu a správního řádu. Předmětem diskuse 

je, zda by nebyla vhodnější konstrukce, podle níž by daňový řád (sekundárně tedy 

všechny daňové zákony) byl subsidiárně podřazen pod správní řád. Shrnutí východisek 

a názorů, o které se opírá navrhovaná koncepce lze rozdělit z několika hledisek: 

 

1. Specifický charakter daňového řízení a souvisejících postupů 

 

Základním hlediskem, které je nutné mít na zřeteli, je skutečnost, že instrumenty 

využívané v rámci správy daní vykazují natolik výrazná specifika, pro která je jen velmi 

obtížné hledat obecné základy v textu platného správního řádu. Markantním příkladem 

je pojetí daňového řízení. To ze své podstaty vyžaduje zcela odlišný přístup. Typické je 

kontinuální plynutí jednotlivých daňových řízení v závislosti na jednotlivých 

zdaňovacích obdobích a jednotlivých druzích daní, které je nutno zohlednit např. při 

vedení spisu. Skutečnost, že procesní práva a povinnosti vznikají osobám vrchnostensky 

podřazeným i mimo režim zahájeného řízení (zejména vyhledávací činnost), vede 

k odlišnému pojetí účastenství, které vychází i z typicky dvoustranného charakteru 

daňové povinnosti – tj. vztahu mezi daňovým subjektem, jehož právní postavení 

nositele daňové povinnosti vzniká na základě hmotně-právní úpravy, a státem 

reprezentovaným příslušným správcem daně, který tak vystupuje nejen jako orgán 

veřejné moci, ale zároveň i věřitel (eventuálně dlužník). Ostatní subjekty (třetí osoby), 

které se správy daní zúčastňují, pak z povahy věci mají jiné postavení než daňové 

subjekty a nelze o nich hovořit jako o účastnících řízení. Klíčová je i existence břemene 

tvrzení a důkazního břemene, které stíhá daňový subjekt. Nutno je také podtrhnout, že 

daňové řízení je složeno z několika dílčích řízení, a končí uplynutím doby, nikoliv 

vydáním rozhodnutí, resp. jeho právní mocí. Definici správního řízení podle správního 

řádu zjednodušeně vzato odpovídá pouze určitá fáze daňového řízení, na kterou mnohdy 

navazuje jak z vůle správce daně, tak i z vůle daňového subjektu (a to častěji) další fáze 

daňového řízení, která rovněž končí pravomocným rozhodnutím. 
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2. Historie a tradice právní úpravy daňového procesu 

 

Výše zmíněné principy a specifika daňového řízení, resp. správy daní jako celku, nebyly 

vytvořeny uměle ve snaze obhájit autonomii dané právní disciplíny, nýbrž vyplývají ze 

zkušeností českých berních orgánů z minulého století a z obdobných principů v zemích 

EU i v dalších členských zemí OECD.  

 Úprava daňového řízení se subsidiárním používáním správního řádu byla uplatňována 

od roku 1962, kdy odlišnosti od tehdy platného správního řádu přijatého zákonem č. 

71/1967 Sb. byly upraveny vyhláškou č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní. Zde je 

třeba podotknout, že tato úprava odpovídala době, ve které byla aplikována. Existovalo 

několik přísně sledovaných organizací na okrese. Majetkové vztahy byly velmi 

průhledné a většina daní z příjmů byla spravována v režimu plátců daní. Také 

mezinárodní vlivy na výběr daní byly minimální. Nedocházelo také k teoretické 

podpoře a rozvoji daňového práva.  

Po roce 1989 bylo zřejmé, že s takovouto úpravou nelze v nových ekonomických, 

vlastnických situacích a při rozsáhlých změnách právního řádu vystačit. Byl proto přijat 

urychleně zákon, který se snažil za vydatné konsultační pomoci zahraničních expertů 

z USA, Německa a posléze Anglie a Francie, stanovit základní pravidla tak, aby bylo 

možné výběr daní v nových poměrech zajistit a získat další zkušenosti. Základem 

konstrukce nového zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „zákon o 

správě daní a poplatků) byla výslovná deklarace nezávislého postavení na tehdejším 

správním řádu. Toto nezávislé postavení si daňový proces udržel i vůči novému 

správnímu řádu přijatému zákonem č. 500/2004 Sb., přičemž současný text odkazuje na 

správní řád toliko v rámci agendy vyřizování stížností dle § 175 správního řádu. 

Nejeví se jako vhodné přistoupit k novému experimentu obnovujícímu konstrukci 

minulého režimu a přinášející nová rizika a nové nejasnosti, které provází samotnou 

existenci správního řádu, a to v situaci, kdy tento předpis není aplikován na rozsáhlou a 

četnými změnami trpící daňovou problematiku. 

 

3. Postavení daňového práva 

 

Názory volající po subsidiárním použití správního řádu na daňové zákony se nejvíce 

odvolávají na obecný pohled tradiční právní teorie, podle něhož by v rámci principu 
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jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu měly být zákony připravovány 

provázaně z pohledu celého systému. Nevhodná je konstrukce, podle níž je obdobná 

materie duplicitně roztříštěna do jednotlivých zákonů bez ohledu na to, že některé 

otázky jsou již řešeny v předpise obecném. S tímto názorem je možné bezvýhradně 

souhlasit. Je zcela v pořádku, když úpravu společnou upravuje zákon obecný (lex 

generalis) a specifické potřeby dané oblasti řeší zákon upravující tuto oblast (lex 

specialis). Tak tomu je i v platném právu daňovém, kdy zákon o správě daní a poplatků 

představuje lex generalis vůči procesním odchylkám ostatních daňových zákonů. Nutno 

ale dodat, že tento princip je možné paušálně uplatňovat pouze v rámci daného právního 

odvětví (viz výše) nikoliv pro celou oblast veřejného práva. 

Argumentace volající po subsidiárním podřazení daňového řádu je z obecného pohledu 

voláním po výlučném podřazení daňového práva pod právo správní. K tomu je nutno 

dodat, že správní právo sice nepochybně a zdánlivě obecně představuje část právního 

řádu, která upravuje veřejnou správu a která představuje soubor právních norem, které 

se vztahují k činnosti a organizaci veřejné správy, přičemž obecná část správního práva 

obsahuje takové úpravy jako zásady, pojmy a instituty, které v zásadě platí pro veškerou 

veřejnou správu. Avšak správní řád představuje procesní předpis, která je prostředkem 

aplikace od finančního práva zcela odlišné hmotně-právní úpravy, zakládající existenci 

administrativně-právních vztahů mezi nositeli a adresáty veřejné správy, přičemž tyto 

vztahy se dají nikoli v nepodstatných rysech odlišovat od vztahů finančně-právních, 

nota bene specifických vztahů daňově-právních mezi správcem daně a daňovým 

subjektem. Specifikum procesního práva daňového se s ohledem na výše uvedené zdá 

být dosti zřejmé a není zcela jasné, zda začlenění oblasti úpravy pod správní právo a 

tedy minimálně latentně pod vědu správního práva, by v budoucnu nepřineslo dnes 

nechtěné změny výkladů některých institutů a nebylo by v rozporu s vývojem směrem 

k větší autonomii disciplíny, tj. následně i výkladů a aplikace práva. 

 

4. Mezinárodní srovnání 

 

Z výše zmíněných principů bylo vycházeno při přípravě nové kodifikace daňového 

procesního práva, která zachovává tradiční konstrukci současného zákona o správě daní 

a poplatků a která je postavena na principu autonomie daňového práva. Ve prospěch 

tohoto přístupu hovoří i srovnání se zahraničními právními úpravami. Lze konstatovat, 

že v zahraničních státech s právním řádem srovnatelným s Českou republikou je 
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autonomie daňového práva včetně jeho procesní části výrazně přítomná. V některých 

případech se jedná o soubor zvláštních předpisů, případně následně formálně 

kodifikovaných v Zákoníku daňového řízení, resp. daňových řízení (např. francouzský 

Code des procédures fiscales). Některé státy se vydaly cestou materiální kodifikace tím, 

že soustřeďují systemizovaná pravidla daňového řízení jedním zvláštním předpisem 

(např. německý Abgabenordnung). Je rovněž možné najít státy, které aplikují soubor 

zvláštních předpisů v oblasti správy daní bez jejich formální kodifikace.  

V těch státech, ve kterých je zvláštní právní úprava daňového řízení již dlouhodobou 

tradicí, pak lze konstatovat trend sbližování některých institutů správního a daňového 

řízení, které je možno analyzovat jako identické nebo obdobné ve správním i ve 

finančním (daňovém) právu. Jedná se typicky o doručování nebo o záruky určitých 

standardních individuálních práv a svobod adresáta veřejné správy, případně o záruky 

kvality veřejné správy jako služby veřejnosti, tj. o společný standard veřejné služby 

poskytované uživateli. 

 

5. Uživatelské hledisko 

 

Při řešení otázky subsidiárního použití správního řádu na daňové zákony je zohledněno 

rovněž uživatelské hledisko. Pro běžný daňový subjekt, běžného daňového poradce či 

účetního, jakož i pro berní úřednictvo by podřazení daňového práva procesního pod 

strukturu platného správního řádu (se všemi nedostatky, které tento předpis nesporně 

má) znamenalo větší obtíže při aplikaci normativního textu. Dotyčný si bude nucen 

udělat představu o tom, co ze správního řádu platí jako obecné pravidlo, co je vyloučeno 

speciální úpravou daňového řádu a co je dále modifikováno speciální úpravou 

v konkrétním hmotně-právním zákoně. Bylo by tedy nutné pracovat se třemi zákony 

najednou. Není asi nezbytné zmiňovat, že komplikace by nastaly jak na straně správců 

daně, tak ale především na straně daňových subjektů, kteří jsou povinni k dani od 

nascitura až po zajištění povinností za zemřelého, a to ve velmi složitých a 

zpolitizovaných podmínkách rozdílných daňových hmotně-právních úprav. Ze sféry 

podnikatelské veřejnosti i územních finančních orgánů proto celkem jednoznačně 

zaznívá hlas pro zachování nezávislé koncepce. 

 

6. Vztah k jiným právním předpisům 
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Neochota podřadit daňové zákony pod správní řád a konstatace principu autonomie 

daňového práva, který je nutno chápat spíše z pohledu právní vědy, však neznamená, že 

daňový řád se chce za každou cenu vymezit nezávisle na existenci jiných právních 

norem, jako je tomu v některých jiných kodifikacích, zejména z dob totalitárního 

zákonodárství. Navržená úprava naopak počítá s existencí právního okolí, zejména 

občanského, resp. soukromého práva a jeho institutů (počínaje obecným vymezením 

právních úkonů, způsobilosti, fyzických a právnických osob, zastoupení, ručení, konče 

u zástavního práva). V oblasti daňové exekuce je počítáno se subsidiárním využitím 

občanského soudního řádu tak, aby byly zajištěny stejné standardy a rovný přístup 

k adresátům příslušných norem. Tak je tomu i ve vztahu ke správnímu řádu, jehož 

některé instrumenty jsou bez dalšího použitelné při správě daní (např. vymezení úřední 

desky). 

Dalším důvodem pro odmítnutí subsidiárního použití správního řádu je ta skutečnost, že 

současná koncepce správního řádu byla vytvářena bez ohledu na případnou provázanost 

s daňovým procesem, s ponecháním tzv. dělené správy. Pokud by výsledným cílem 

měla být důsledná harmonizace obou textů, znamenalo by to při zachování funkčnosti 

berní správy vedle nového pojetí daňového procesu v daňovém řádu i jednotlivých 

daňových zákonech nutnost novelizovat samotný správní řád. 

Lze shrnout, že vzhledem k zásadnímu rozšíření počtu spravovaných daňových subjektů 

a jejich různorodosti, jakož i k ohromnému rozšíření mezinárodní spolupráce, se nejeví 

jako vhodným řešením, že by rozsah úpravy a její význam měl být oproti dosud 

platnému zákoníku umenšen a zkomplikován zrušením jeho autonomie a podřazení do 

pozice lex specialis vůči správnímu řádu. Je nutné si přiznat, že funkce státu je 

bezprostředně závislá na výběru daní a právní znejistění a nestálost interpretace zákona 

minimálně komplikuje i tak složitý výkon státní moci na tomto úseku. Každý nejistý 

nebo vadný krok správce daně vede ke snížení příjmů veřejných rozpočtů a k náhradě 

škody, což se v obecném správním řízení tak často nevyskytuje. Daňová soustava, jejíž 

je daňový řád nedílnou součástí, musí spočívat na koncepci umožňující transparentní, 

předvídatelné a přiměřené uplatňování veřejné moci. 

 

 

 

 

 


