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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků je jednou 

z nejdůleţitějších daní pro všechny zaměstnané obyvatele naší republiky a důleţitou 

součástí příjmů státního rozpočtu a následně příjmů obcí. Právě díky její důleţitosti 

pro naše občany a následně stát je správa a výběr této daně závislý na zákonech, které 

tuto oblast upravují. Má diplomová práce je zaměřena na problém, který souvisí 

se změnou spravování výběru daní od 01. 01. 2011. Tímto problémem je přechod 

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

jen zákon o správě daní), na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen daňový řád). 

Diplomová práce se zabývá komparativní analýzou rozdílů ve správě podle zákona 

o správě daní a dle daňového řádu, ze kterého by při jeho aplikaci mohly vystat 

problémy, a nástinem moţných řešení. 

Klíčová slova: spravování výběru daní; zákon o správě daní; daňový řád; daň z příjmů 

ANNOTATION OF THSIS 

Income tax for employes is one of the most important duty for all employed 

citizens of our country and an important part of state budget revenues and consequently 

income communities. It is because of its importance to our citizens and then the state's 

administration and collection of this tax depends on the laws governing this field. My 

thesis is focused on the problem, which related to change management of tax collection 

from January 1. 2011. This problem is the transition from Act No. 337/1992 Coll. on the 

administration of taxes and fees, as amended (hereinafter the Law on Tax 

Administration), the Act No. 280/2009 Coll., Tax Regulations (hereinafter referred to as 

the tax code). This thesis deals with the comparative analysis of differences in 

administration under the Tax Administration Act and under the Tax Code, from which 

the application could not stand the problems and outline possible solutions. 

Keywords: administration of tax collection; the Law on Tax Administration; tax law; 

income tax 
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1 ÚVOD 

 Jelikoţ jsem před léty pracovala v soukromé sféře, vím, jak je daňovými 

subjekty podceňován význam zákonů, které se zabývají průběhem výběru daní 

a poplatků, tzv. procesem správy daní. Pro kaţdého podnikatele jsou v první řadě 

důleţité normy hmotného práva a mají pocit, ţe ty procesní jsou pouze pro úřady. Opak 

je pravdou, protoţe právě neznalostí procesních zákonů dochází k mnoha chybám 

ze strany daňových subjektů a posléze nastává čas nepříjemných dohadů mezi 

daňovými subjekty a správci daně. Při nástupu na finanční úřad jsem teprve pochopila, 

jak jsou zákony upravující správu daní důleţité i pro daňové subjekty a jak neznalost 

těchto norem můţe ovlivnit výsledek výběru daní. Za dobu mého působení jako 

pracovníka veřejné správy, jsem se zákon o správě daní naučila podle jednotlivých 

paragrafů a znala jsem postupy téměř nazpaměť. Postupem času a zkušeností 

i jednotliví plátci a poplatníci zjistili důleţitost procesně právní normy, a tak začali 

hledat v zákoně nedostatky a skulinky, jak na výběr daní vyzrát. Tento tlak ze strany 

daňových subjektů byl v posledních letech stále vyšší, začaly se mnoţit ţaloby 

a následné rozsudky soudů, které původní vizi výběru daní ztíţily. Vzhledem k tomu, 

ţe původní zákon o správě daní byl našimi legislativci vytvořen jiţ v roce 1992 a vývoj, 

praxe a zkušenosti se od tohoto roku posunuly jiným směrem, bylo nesmírně důleţité 

zmírnit nejasnosti a přiblíţit stávající správu daní novým podmínkám. Právě z těchto 

důvodů byl po několik let připravován nový zákon, který by komfort výběru zlepšil 

a vyjasnil. Ne vţdy však změny vedou k lepšímu a ani nový zákon č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, který výběr daní začal upravovat počínaje 1. 1. 2011, není výjimkou. Byl 

nespočetněkrát připomínkován, avšak při jeho zrodu občas něco někde vypadlo, občas 

někdo něco neodborně upravil, protoţe si myslel, ţe tak to bude lepší, aţ došlo k tomu, 

ţe zákon, který byl nakonec schválen, někde něco opomněl a nějaké části zákona 

nestihly reagovat na změny hmotných zákonů. Přestoţe, se tento zákon připravoval 

po mnoho let, pracovníci správce daní o něm mají stále minimum informací. První 

proškolení na tuto významnou změnu se začala provádět aţ na podzim roku 2009 

a bohuţel, vzhledem k rozsahu změn, neměli zaměstnanci ani šanci celý zákon vstřebat. 

Já jsem, na rozdíl od běţných pracovníků, měla jako člen garanční skupiny daně 

z příjmů fyzických osob při Ministerstvu financí České republiky daleko více prostoru 

k seznámení se s touto novou normou, a proto si zřejmě daleko více neţ běţný 

pracovník uvědomuji problémy, které by při správě daní mohly vyvstat. Právě proto 
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jsem vzala tuto skutečnost jako výzvu, abych zkusila provést analýzu moţných 

problémů při aplikaci do praxe a následně vyuţít při své práci moţná řešení. Problémy 

si jiţ začali uvědomovat i klíčoví pracovníci, kteří téţ započali dělat kroky vedoucí 

k nápravě problémů, které by mohly vést k rozporům. Proto se připravují technické 

novely, novely hmotných zákonů a různé pokyny, aby se zmírnily dopady těchto chyb. 

Jedním z velkých problémů je pro mne, jako garanta daně z příjmů fyzických osob, 

právě vztah procesně právního předpisu s touto daní. Jako asi jediná daň v naší 

republice má svou část specificky upravenu v zákoně řešícím proces výběru daní. Touto 

částí daňového řádu je HLAVA VI – SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŢKOU. 

Pod tuto kategorii totiţ spadá i část daně z příjmů fyzických osob. Snahou všech 

pracovníků znalých této daně bylo dostat její spravování na stejnou úroveň, jakou mají 

ostatní daně – tedy docílit její vyměřování shodně s ostatními daněmi, jelikoţ tím, 

ţe tato daň nebyla vyměřována při podáních daňových subjektů, byly způsobovány 

nemalé potíţe. Zavedením daňového řádu bylo však docíleno pouze jedné části 

poţadavků. Tato daň se stává daní vyměřovanou. Bohuţel nedošlo k důleţitému cíli – 

a to vyměřování shodně jako daně ostatní, a tak tato daň bude mít nadále svá specifika, 

která práci pracovníků správce této daně od ostatních budou stále odlišovat, takţe 

se správce daně bude potýkat s charakteristickými problémy a s problémy, které 

vyplývají z obecné správy daní. Svou prací se tedy pokusím některé problémy správců 

daně pojmenovat a popsat a následně ulehčit pracovní ţivot správců daně návrhem 

jejich řešení.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 Zásadním rozdílem mezi zákonem o správě daní a daňovým řádem je počet 

paragrafů, jejichţ počet v daňovém řádu značně narostl. Zatímco zákon o správě daní 

obsahoval „pouhých“ 107 paragrafů, daňový řád jich čítá 265.  

 Daňový řád, který nahrazuje zákon o správě daní a poplatků, vychází 

ze zhodnocení účinnosti dosavadní právní úpravy, přihlíţí k vývoji právní teorie 

a reflektuje změny v ostatních právních oblastech. Vychází rovněţ z tradic berní správy 

na našem území, z judikatury Nejvyššího správního soudu Republiky Československé, 

současné judikatury Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a krajských soudů 

vykonávajících působnost ve správním soudnictví, jakoţ i  správních úprav daňového 

řízení ve státech Evropské unie. Stejně jako se postupně propojují ekonomiky 

jednotlivých států, sbliţují se i postupy pro realizaci berních práv a povinností. 

Důsledkem ekonomické integrace je nutnost úzké spolupráce berních správ, a čím 

podobnější postupy se uplatňují v jednotlivých zemích, tím snazší je komunikace 

a spolupráce (například při koordinovaných kontrolách nadnárodních subjektů, 

automatické výměně informací, atd.). 

Daňový řád se snaţí o jednodušší a jednoznačnější úpravu dosavadního postupu 

při správě daní, nikoliv o neodůvodněný zásah do vývoje uplynulých patnácti let, který 

navázal v roce 1992 na tradici berní administrativy z první poloviny dvacátého století. 

Očekávaným přínosem by tak mělo být zlepšení a zefektivnění fungování správy 

daní. [4] 

2.1 Co přináší daňový řád nového 

Daňový řád přináší i nové pojmy, se kterými se musí správci daně naučit 

pracovat. Mezi nové pojmy patří: atrakce, pověřenec, odborný konzultant, vysvětlení, 

nicotnost rozhodnutí, spis a některé další.  

2.1.1  Atrakce 

Je řešena v § 19 daňového řádu. Dle názoru jednoho z autorů zákona by tato část 

zákona měla napomoci správcům daně v řešení interních problémů zasáhnutím do práv 

a povinností daňových subjektů. Nadřízený správce daně můţe věc převzít místo 

podřízeného správce daně, jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné 
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znalosti, za účelem zjednání nápravy v rámci ochrany před nečinností podřízeného 

správce daně nebo jde-li o rozhodnutí ve věci, které bude mít zásadní dopad i do řízení 

s jinými daňovými subjekty. Nadřízený správní orgán můţe na podnět podřízeného 

správního orgánu nebo na poţádání účastníka převzít řízení v případě výjimečně 

obtíţného nebo neobvyklého problému. Výjimečnost můţe například spočívat 

ve velkém počtu účastníků.  

2.1.2 Promíjení 

Je upuštěno od moţnosti promíjet daně a příslušenství správcem daně na základě 

individuálních ţádostí. 

2.2 Rozdíly mezi zákonem o správě daní a daňovým řádem 

2.2.1 Splatnost daně 

Je-li daňová povinnost stanovena na rámec tvrzení daňového subjektu – tzn. daň 

vyšší, je lhůta splatnosti této daně nově posunuta aţ po datu nabytí právní moci 

rozhodnutí, kterým je daň stanovena. Za účinnosti zákona o správě daní musel daňový 

subjekt daň uhradit a aţ posléze čekal, jak dopadne případné odvolací řízení, aby mu 

byl případný přeplatek vrácen. 

2.2.2 Opožděné podání daňového tvrzení 

Daňovým tvrzením se pro účely daňového řádu rozumí daňové přiznání, 

vyúčtování a hlášení. Nově se zavádí pokuta s pevně danými zákonnými pravidly 

bez moţnosti správního uváţení. Je zaveden dolní i horní limit sankce. Správce daně 

musí pokutu udělit i v případě, ţe daňovému subjektu z daňového tvrzení nevyplývá 

ţádná povinnost – daň je nula, nebo i kdyţ mu dokonce vyjde přeplatek. Za účinnosti 

zákona o správě daní se pokuta v případě nulové daňové povinnosti nebo daňového 

bonusu nevydávala. Výše pokuty v případě daňové povinnosti byla stanovena v rozmezí 

do 10 % z vyměřené daně s tím, ţe výše pokuty závisela na správním uváţení správce 

daně. O povinnosti zaplatit pokutu bude nově rozhodnuto samostatným platebním 

výměrem (doposud byla sankce součástí platebního výměru na daň). 
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2.2.3 Penále 

Daňový řád v § 251 zmírňuje výši sankce za případy, kdy daňový subjekt ve svém 

tvrzení uvede neoprávněně vyšší daňovou ztrátu a toto pochybení není zhojeno 

ani dodatečně. Sankce klesla z 5 % na 1 %. 

2.2.4 Úrok z prodlení 

Nově se úrok z prodlení dle § 252 počítá aţ od pátého pracovního dne, který 

následuje po dni splatnosti, ve kterém měla být uhrazena daň. 

2.2.5 Jednací jazyk 

Jednacím jazykem jiţ není slovenština. Prohlášení o tom, ţe vyţaduje úředně 

ověřený překlad písemností či nevyţaduje překlad vůbec, můţe správce daně učinit 

na své úřední desce i pro neurčitý počet písemností v budoucnu. V daňovém řádu je 

nově upraveno jednání s neslyšící či hluchoslepou osobou. 

2.2.6 Počítání času 

Nově je v § 33 daňového řádu stanoveno, ţe lhůta stanovená podle týdnů, měsíců 

nebo let počíná běţet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující 

počátek běhu lhůtu. Toto ustanovení způsobilo, ţe došlo k prodlouţení lhůt pro podání 

daňových přiznání k daním z příjmů a vyúčtování k daním vybíraných sráţkou. Podle 

zákona o správě daní a poplatků byla základní lhůta pro podání daňových přiznání 

k daním z příjmů do tří měsíců od konce zdaňovacího období, tedy do 31. 3. Daňový 

řád tento termín posunul, jelikoţ dnem určujícím běh lhůty je poslední den v roce 

a lhůta pro podání je počítána ode dne následujícího, tj. od 1. 1. Jelikoţ je stanovena tří 

měsíční lhůta pro podání, pak pro přiznání k daním z příjmů je v roce 2011 za rok 2010 

den 1. 4. 2011. Obdobně je posunuta lhůta pro vyúčtování k daním z příjmů vybíraných 

sráţkou, kdy je lhůta pro vyúčtování daně vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně 

posunuta na 2. 5. 2011 a pro vyúčtování zálohové daně, vyjma vyúčtování podaného 

elektronicky, posunuta na 1. 3. 2011. Pro elektronické podání zálohové daně je lhůta 

stanovena v zákoně o daních z příjmů, a to na 20. 3. 2011. 
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2.2.7 Odvolací řízení 

Podle zákona o správě daní a poplatků bylo připuštěno odvolání jen proti 

rozhodnutím, u nichţ to výslovně stanovil zákon. V daňovém řádu je opačný princip – 

odvolat se lze vţdy, pokud není stanoveno jinak. 

2.2.8 Přeplatek 

V daňovém řádu nemá daňový subjekt moţnost poţádat o převedení přeplatku 

na jinou daň u stejného správce daně. Zákon pak přímo ukládá správci daně převést 

vzniklý přeplatek na úhradu nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu téhoţ 

daňového subjektu. Tento postup se uplatní pouze v případě, ţe nelze reálně očekávat, 

ţe do 10 dnů vznikne předpis na osobním účtu, na kterém přeplatek vznikl. Jedná 

se o ošetření standardní situace, kdy daňový subjekt uhradí některou daň v předstihu. 

Dále byl stanoven, v rámci zásady hospodárnosti, limit 1 000,- Kč pro informování 

daňového subjektu o pouţití přeplatku na úhradu nedoplatku. Novinkou je také moţnost 

daňového subjektu poţádat správce daně o pouţití vratitelného přeplatku na úhradu 

nedoplatku i jiného daňového subjektu. 

2.2.9 Ukončení činnosti 

Daňový subjekt, který je právnickou osobou zanikající bez právního nástupce 

(včetně nepodnikajících právnických osob) je povinen přiloţit k ţádosti o výmaz 

z obchodního nebo obdobného rejstříku souhlas správce daně. Správci daně je dána 

nová povinnost oznamování ţivnostenskému úřadu, ţe daňový subjekt nepobírá příjmy 

nebo nevykonává činnost déle neţ 3 roky. 

2.3 Vymezení pojmů pro daně vybírané sráţkou 

2.3.1 Plátce daně 

Je definován v § 20 odst. 1 daňového řádu: „Daňovým subjektem je osoba, 

kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako 

poplatníka nebo jako plátce daně.“ [3] Dále je v § 38c odst. 1 zákona o daních 

z příjmů upřesněno: „Plátcem daně se rozumí osoba se sídlem nebo bydlištěm 

na území České republiky, která podle tohoto zákona odvádí správci daně daň nebo 
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zálohu na daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatníkům sraženy, nebo 

úhradu na zajištění daně.“ [2] 

2.3.2 Plátcova pokladna 

Je definována v § 21 odst. 1 daňového řádu: „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.“ [3] V § 21 

odst. 3 daňového řádu: „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.“ [3] V 38d odst. 11 zákona o daních z příjmů: 

„Pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně bankami, spořitelními a úvěrovými 

družstvy nebo pojišťovnami je jejich pobočka nebo organizační jednotka, kde k vybírání 

této daně dochází, pokud jsou zde k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky 

a její kontroly, plátcovou pokladnou.“ [2] V § 38h odst. 15 zákona o daních 

z příjmů: „Pokud dochází ke srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v organizační jednotce plátce 

daně, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou.“ [2] 

2.3.3 Náležitosti podání 

 V § 72 daňového řádu odst. 1: „Přihlášku k registraci, řádné daňové tvrzení 

nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem 

financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah 

i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.“ [3] Dle § 72 daňového řádu odst. 2: 

„V tiskopisech a v nich vyznačených přílohách, které jsou součástí podání, lze 

požadovat pouze údaje nezbytné pro správu daní.“ [3] § 72 daňového řádu odst. 3: 

„Podání podle odstavce 1 lze učinit i datovou zprávou ve formátu a struktuře 

zveřejněné správcem daně odeslané způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 nebo 

3 daňového řádu.“ [3] 

2.3.4 Daň vybíraná srážkou 

Jedná se o nově zavedený výraz ve zvláštní části o správě daní v daňovém řádu. 

Správě této daně je, jak jsem jiţ uvedla, věnována HLAVA VI.  
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Jedná se o zvláštní způsob vybírání daně. Tento výraz v sobě zahrnuje dva 

způsoby zdanění, a to jednorázové sraţení daně, kterým je zároveň vypořádána daňová 

povinnost subjektu, bez další povinnosti vyrovnání, a zdanění formou záloh. Zálohy 

mohou být následně vyúčtovány a tím i vypořádána výše daně poplatníka. Vypořádání 

záloh můţe být uskutečněno za určitých podmínek u posledního plátce daně ročním 

zúčtováním záloh nebo podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

přímo poplatníkem, tzn. zaměstnancem. 

2.3.5 Daňové zvýhodnění 

      Je definováno v § 35c zákona o daních z příjmů. Je poskytováno poplatníkům 

na vyţivované dítě ţijící s ním v domácnosti. Pro rok 2011 je stanoveno ve výši 

11 604,- Kč ročně. O daňové zvýhodnění si poplatník sníţí daň a můţe se uplatnit 

formou slevy na dani, daňovým bonusem nebo kombinací obou – tzn. slevy na dani 

a daňovým bonusem.  

2.3.6 Sleva na dani 

Slevu na dani můţe poplatník uplatnit aţ do výše daňové povinnosti, která je 

vypočítána podle zákona o daních z příjmů. Uplatněním slevy nemůţe na dani 

vzniknout záporná částka – tedy přeplatek. Nejprve se odečítají slevy podle § 35ba 

zákona o daních z příjmů a aţ po té slevy z titulu daňového zvýhodnění. 

2.3.7 Daňový bonus 

Vznikne poplatníkovi, pokud je jeho nárok na daňové zvýhodnění vyšší neţ jeho 

daňová povinnost vypočtená podle zákona o daních z příjmů.  Pokud vyţivuje poplatník 

jedno dítě a daň (po skončení zdaňovacího období) po uplatnění slev podle § 35ba vyjde 

11 000,- Kč, je částka daňového zvýhodnění rozdělena na dvě části – slevu na dani 

ve výši 11 000,- Kč a částku 604,- Kč, která je v tomto případě daňovým bonusem. 

V aplikaci na měsíční zálohy na daň v průběhu roku je postupováno obdobně s částkami 

odpovídajícími 1/12. Daňový bonus je záporná částka na dani – je tedy přeplatkem 

na dani z příjmů fyzických osob. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Přechod mezi daní předepisovanou a vyměřovanou 

Dosavadní daň vybíraná sráţkou byla předepisována k přímému placení (pouze 

ve výši dluţné částky), daň nebyla vyměřována, nestanovovala se poslední známá 

daňová povinnost plátci daně, nebylo moţné podat opravné ani dodatečné vyúčtování. 

Od účinnosti daňového řádu se tato daň stala daní vyměřovanou. V daňovém řádu je 

této dani věnována samostatná hlava VI. Daňový řád však neřeší, jak má být 

postupováno u daňových povinností vybíraných sráţkou, které vznikly před účinností 

tohoto zákona. Podle daňového řádu nelze provádět opravy chyb této daně předchozích 

let. Tento problém vyplývá právě ze skutečnosti, ţe tato daň do účinnosti daňového řádu 

nebyla daní vyměřovanou, ale předepisovanou. Jelikoţ si zákonodárci uvědomili 

závaţnost problému, díky kterému by nebylo moţno provádět správu této daně 

předchozích let, rozhodli se o jeho řešení a to nestandardně novelou zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela byla přijata pod číslem 346/2010 Sb. 

a v přechodných ustanoveních byla chyba napravena v odstavcích 12 a 14.  

Odstavec 12: „Dojde-li k dodatečnému sražení nebo vrácení částek poplatníkům 

na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybíraných 

srážkou formou záloh nebo na daňovém zvýhodnění za zdaňovací období roku 2009 

nebo předcházející zdaňovací období, postupuje plátce daně podle § 38i zákona 

č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. [2] 

Odstavec 14: „Při stanovení daně z úřední povinnosti plátcům daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybíraných srážkou formou 

záloh nebo plátcům daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby za zdaňovací 

období roku 2009 a předcházející, se použije § 69 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění 

účinném do dne 31. prosince 2010.“ [2] 

Zjednodušeně je zde řečeno, ţe se daň vybíraná sráţkou za zdaňovací období 

do roku 2010 nevyměřuje, ale stále předepisuje. Pro daňové subjekty toto ustanovení 

přináší problém s rozdílností postupu při vyplňování daňového formuláře vyúčtování, 

ale další postup se pro plátce nezměnil. Opravy chyb jsou stále prováděny v souladu 

se zákonem o daních z příjmů, jehoţ ustanovení týkající se těchto oprav nezměnily. 

Změna zákona přináší nutnost duálního postupu správců daně při správě této daně 
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aţ do roku 2013, kdy jiţ nebude moţno provádět opravy za období, kdy daň vybíraná 

sráţkou nebyla vyměřována, tzn. do roku 2009. Změna postupů přináší jiné sankce 

a nutnost rozlišování mezi daní vyměřovanou a předepisovanou. 

3.2 Správa daní vybíraných sráţkou 

Správa těchto daní je řešena v § 233 – 237 daňového řádu. Postupy uvedené 

v těchto ustanoveních platí jak pro vyměřovací řízení, tak i pro doměření daně 

s vyuţitím ostatních ustanovení daňového řádu a speciálních ustanovení (např. § 38d, 

§ 38h, 38i a 38j zákona o daních z příjmů). 

3.2.1 § 233 daňového řádu 

Odst. 1 zjednodušeně stanoví obecně povinnost plátci daně srazit daň z příjmů 

poplatníkům.  

Konkrétní postup plátce je však dále stanoven v zákoně o daních z příjmů. Lhůta 

pro odvod je určena v § 38h odst. 9: „Plátce odvede úhrn sražených záloh nebo úhrn 

částek, které měly být jako zálohy na daň sraženy, nejpozději do 20. dne kalendářního 

měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla“. [2] Termín sraţení daně je dále 

specifikován pro zálohovou daň v § 38h odst. 6 zákona o daních z příjmů: „plátce srazí 

zálohu při výplatě nebo připsání příjmů“ [2]; a pro daň vybíranou zvláštní sazbou daně 

je lhůta určena v § 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů: „plátce daně je povinen 

sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku“. [2] 

Sráţka této daně je dále specifikována v § 38d odst. 2 zákona o daních z příjmů a je 

opět v nejčastějších případech při výplatě. Pokud se jedná o opravy, je termín stanoven 

v § 38i odst. 3 zákona o daních z příjmů: „dodatečně sraženou daň nebo zálohu plátce 

daně odvede správci daně v nejbližším termínu pro odvod záloh na daň“. [2] 

Podle odst. 2 je plátce daně povinen provést nápravu své chyby. Jakým způsobem 

dále určuje zákon o daních z příjmů. 

V odst. 3 se jedná o přenesení platební povinnosti přímo na plátce – tzv. 

předepsání daně k přímé úhradě (pozn. dříve platební výměr k přímému placení). 

Platební výměr v průběhu roku před vyměřením můţe správce daně vydat pouze na daň 
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sraţenou a neodvedenou daň běţného zdaňovacího období (splatnost dle § 32 daňového 

řádu  - s náhradní lhůtou splatnosti 15 dnů). Odvolání je připuštěno. 

3.2.2  § 234 daňového řádu 

V odst. 1 je určena forma daňového tvrzení.  

V odst. 2 je vymezen obsah vyúčtování. „Plátce daně je povinen do vyúčtování 

zahrnout údaje z podaných hlášení za zdaňovací období, jakož i údaje o sražené 

a odvedené dani vybírané srážkou, která nebyla předmětem hlášení.“ [3] Povinnost 

zahrnutí údajů z podaných hlášení nevzniká, jelikoţ v průběhu roku v současné době 

plátce daně hlášení nepodává. Novela zákona o daních z příjmů, která měla tuto 

povinnost pro plátce daně zavést, neprošla schvalovacím procesem. „Do vyúčtování 

plátce daně nezahrne údaje za období, za která mu již správce daně daň vybíranou 

srážkou stanovil rozhodnutím k přímé úhradě, a pouze tato rozhodnutí uvede.“ [3]  

Odst. 3: “Zanikne-li povinnost plátce daně vybírat daň srážkou před uplynutím 

kalendářního roku je plátce daně povinen podat vyúčtování za jeho uplynulou část 

do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl naposledy povinen odvést daň 

vybíranou srážkou, popřípadě podat hlášení“ [3] (dosud § 69 odst. 2 zákona o správě 

daní a poplatků). 

3.2.3 § 235 daňového řádu 

Odst. 1: „Zjistí-li správce daně, že se částka, která byla plátcem daně 

vyúčtována“ [3] (jedná se o částku, která slouţí pro účely vyměření), „neodchyluje 

od částky, která měla být plátcem daně sražena a odvedena, stanoví daň vybíranou 

srážkou plátci daně potvrzením vyúčtování s náležitostmi podle § 102 odst. 1 písm. g) 

daňového řádu, pokud k jejímu stanovení nedošlo již z moci úřední platebním výměrem 

k přímé úhradě před podáním vyúčtování; tento způsob stanovení daně vybírané 

srážkou správce daně zaznamená pouze ve spise.“ [3] Proti tomuto způsobu stanovení 

daně se nelze odvolat. Potvrzené vyúčtování správce daně zaloţí do spisu a jedná se tzv. 

konkludentní vyměření. Dle tohoto ustanovení by však vyúčtování, které se zaloţí 

do spisu, mělo obsahovat podpis oprávněné úřední osoby a úřední razítko.  

„Dojde-li ke zjištění zřejmých a nepochybných rozdílů, jejichž odstraněním 

se nemění výše odvedené daně vybírané srážkou, správce daně o tom vyrozumí plátce 
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daně ověřenou kopií potvrzeného vyúčtování s vyznačením oprav.“ [3] Proti tomuto 

stanovení daně se nelze odvolat. 

Odst. 2 upravuje postup správce daně, pokud tvrzení z podaného vyúčtování 

neodpovídají skutečné daňové povinnosti. Správce daně potom rozdíl stanoví k úhradě 

přímo plátci. Rozdíl přitom můţe být kladný i záporný. Tento rozdíl bude sledován 

u Vyúčtování daně z příjmů na částku z řádku 13. sl. 9, u Vyúčtování daně z příjmů 

vybíraných sráţkou z řádku 13 sl. 8a. Platební výměr bude vydán podle jednotlivých 

měsíců a uvedena částka vyúčtovaná dle daňového subjektu a správce daně. Náhradní 

lhůta splatnosti tohoto výměru je 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru (odst. 

3 cit. paragrafu). Pozn. novelou č. 346/2010 Sb. o daních z příjmů byla lhůta uvedená 

v § 38i odst. 8 tzn. splatnost 5 dnů po doručení platebního výměru VYPUŠTĚNA, čímţ 

došlo k sjednocení s daňovým řádem a odstranění nerovnosti mezi jednotlivými daněmi. 

Proti tomuto platebnímu výměru se lze odvolat. 

V odstavcích 3 a 4 je stanovena lhůta splatnosti platebního výměru vydaného 

podle odstavce 2.  Je-li daň zvyšována, činí lhůta 15 dnů ode dne právní moci 

platebního výměru. Pokud je daň sniţována provede plátce daně vypořádání. „Pokud 

tento rozdíl nemůže být vypořádán, je plátce daně povinen vrátit neoprávněně sraženou 

částku poplatníkovi. Správce daně vrátí rozdíl podle odstavce 2 plátci daně do 30 dnů 

ode dne, kdy plátce daně prokáže vrácení neoprávněně sražené částky 

poplatníkovi.“ [3] 

3.2.4 § 236 daňového řádu 

Odst. 1: „Dojde-li u daně vybírané srážkou k doměření daně po zjištění správcem 

daně, vzniká k této částce povinnost uhradit penále podle ustanovení § 251 odst. 1 písm. 

a)“ [3] – tj. 20 %. Pozn.: penále zůstává i u platebních výměrů u kontrol za roky 2007 - 

2009 (nejedná se o dodatečný platební výměr), ale o platební výměr dle § 69 zákona 

o správě daní a poplatků - tzn. včetně penále dle 37b zákona o správě daní, ale splatnost 

jiţ vyplývá dle daňového řádu. Pokud plátce podá dodatečné vyúčtování sám, penále 

mu nevzniká. 

V odst. 2 je stanoven reţim vzniku úroku z prodlení v období před podáním 

vyúčtování, který je splatní do 30 dnů ode dne stanovení daně.  
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3.2.5 § 237 daňového řádu - Stížnost na postup plátce daně 

Pokud má poplatník pochyby o správnosti sraţené nebo vybrané daně můţe podle 

odst. 1 tohoto ustanovení poţádat plátce daně o vysvětlení, a to do 60 dnů ode dne, kdy 

se o výši daně dozvěděl.  Podle odst. 2: „Plátce daně je povinen podat poplatníkovi 

písemné vysvětlení do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, a v téže lhůtě případnou 

chybu opravit a současně podat následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování správci 

daně.“ [3] Pokud poplatník nebude souhlasit s postupem plátce daně, můţe podle 

odst. 3 „podat stížnost na postup plátce daně správci daně, který je tomuto plátci daně 

místně příslušný, a to do 30 dnů ode dne, kdy poplatník obdržel od plátce daně 

vysvětlení. Nesplní-li plátce daně svoji povinnost podle odstavce 2, je poplatník 

oprávněn podat takovou stížnost správci daně do 60 dnů ode dne, kdy měl plátce daně 

podat poplatníkovi vysvětlení.“ [3] Podle odst. 4: „Správce daně o stížnosti rozhodne 

tak, že stížnosti vyhoví nebo částečně vyhoví a současně uloží plátci daně zjednat 

nápravu ve stanovené lhůtě anebo stížnost zamítne. Rozhodnutí o stížnosti se oznamuje 

poplatníkovi i plátci daně.“ [3] V § 237 se  jedná o ochranu poplatníka, která spočívá 

v několika fázích.  

3.3 Co ukládá plátci daně zákon o daních z příjmů 

 Vypočíst, srazit a odvést zálohu (daň), 

 poţádá-li jej poplatník – provést – umoţňuje-li mu to zákon – roční zúčtování, 

 vrátit přeplatek z důvodu vyššího sraţení poplatníkovi do 3. let – zálohy nejpozději 

do 15. 2. následujícího roku, 

 o vrácený přeplatek poplatníkovi sníţit odvod záloh nebo si o něj zaţádat u správce 

daně, 

 do 12 - ti měsíců srazit daň poplatníkovi z důvodu niţšího sraţení – zálohy do 31. 3. 

následujícího roku, 

 v nejbliţším termínu pro odvod záloh nedoplatek odvést správci daně, 

 do 3. let srazit niţší daň ze zavinění poplatníka, v nejbliţším termínu pro odvod 

záloh odvést (od 1. 1. 2011 jiţ nemůţe o výběr poţádat správce daně – v § 38i odst. 2 

byly 4. a 5. věta novelou daně z příjmů č. 346/2010 Sb. zrušeny). 

 Předchozí platí obdobně i pro daňové bonusy. 

 Vést mzdové listy a podávat vyúčtování včetně předepsaných příloh, 

 do 10 - ti dnů od ţádosti poplatníka vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech. 
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Shrnutí: 

Chyba při výpočtu záloh  

 nedoplatek lze vybrat do 31. 3. následujícího roku, 

 přeplatek vrátit do 15. 2. následujícího roku. 

Chyba při výpočtu daně 

 přeplatek vrátit do 3. let, 

 nedoplatek lze srazit do 12 - ti měsíců. 

Opravy na dani či zálohách provedené podle § 38i zákona o daních 

z příjmů i za předcházející roky byly do roku 2009 součástí běţného Vyúčtování daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků (nově na základě 

novely zákona o daních z příjmů: „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“), které 

plátce daně předkládal po skončení roku (pokud zákon o daních z příjmů nestanovil 

jinak) do 20. února včetně přílohy č. 3 a č. 4 byly součástí Vyúčtování daně z příjmů 

fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně (termín podání 28. února), 

pokud se jednalo o opravy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a z funkčních poţitků provedené podle § 38d odst. 8 zákona o daních z příjmů (opravy 

sráţkové daně – opět přeplatek se vrací 3 roky, nedoplatek vybírá 1 rok) včetně Přílohy 

k dani z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně. Nutno 

podotknout, ţe do roku 2009 nerozlišoval zákon vyúčtování na běţné, opravné 

a dodatečné. Plátce mohl podávat pouze jedno vyúčtování v řádném termínu, ve kterém 

musel zúčtovat veškeré své úkony vztahující se k roku, za nějţ podával vyúčtování. 

Tzn. v tomto vyúčtování se promítal běţný rok i opravy za předcházející období. 

S účinností od 1. 1. 2011 se daň vybíraná sráţkou stává daní vyměřovanou –  

poprvé v rámci Vyúčtování za zdaňovací období 2010. Viz § 264 daňového řádu 

(přechodná ustanovení) odst. 1: „Řízení nebo postupy, které byly zahájeny podle 

dosavadních právních předpisů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí 

a práva a povinnosti z nich plynoucí se posoudí podle ustanovení tohoto zákona, která 

upravují řízení nebo postupy, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.“ [3] 

3.4 Vyměřovací řízení 

Je součástí tzv. nalézacího řízení, jehoţ účelem je správné zjištění a stanovení 

daně. Celý proces je řešen v § 135 - § 140 daňového řádu a obsahuje práva a povinnosti 

při prvním vyměření daně. 
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3.4.1 Řádné daňové tvrzení (vyúčtování) 

Splatnost daně a záloh 

Dle § 135 odst. 3 daňového řádu: „Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené 

pro podání řádného daňového tvrzení.“ [3] Toto ustanovení se na daň vybíranou 

sráţkou nevztahuje, jelikoţ splatnost této daně je řešena v zákoně o daních z příjmů 

v ustanovení §38h (pro zálohovou daň), a v § 38d (pro daň vybíranou sráţkou podle 

zvláštní sazby daně). Podle § 38h odst. 9 zákona o daních z příjmů: „Plátce odvede 

úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být jako zálohy na daň sraženy, 

nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla.“ [2] 

Termín sraţení daně je řešen v § 38h odst. 6 zákona o daních z příjmů: „plátce daně 

srazí zálohu při výplatě nebo připsání příjmů ze závislé činnosti“. [2] Podle § 38d odst. 

3: „Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně 

do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl 

povinen provést srážku.“ [2] Termín sráţky je dále určen v § 38d odst. 2 zákona 

o daních z příjmů. Pro sráţku z příjmů na základě pracovněprávního vztahu je dána 

povinnost srazit daň při výplatě. Dalšími termíny se vzhledem k obsáhlosti ustanovení 

nelze zabývat. 

Povinnost podávat Vyúčtování  

Je stanovena v § 234 odst. 1 daňového řádu: „Plátce daně je povinen podat 

hlášení a vyúčtování o svém postupu při vybírání nebo srážení daně vybírané srážkou, 

pokud tak stanoví zákon.“ [3] Lhůta pro podání vyúčtování je řešena v § 137 odst. 2 

daňového řádu: „Vyúčtování se podává do 4 měsíců po uplynutí kalendářního 

roku.“ [3] Toto ustanovení se týká vyúčtování pro sráţkovou daň, jelikoţ jeho lhůta 

pro podání není v zákoně o daních z příjmů dále řešena. Pro vyúčtování daně z příjmů 

ze závislé činnosti je lhůta řešena v zákoně o daních z příjmů, proto pro toto vyúčtování 

musíme lhůtu stanovit, podle tohoto zákona. Ten tuto lhůtu po novele daně z příjmů 

č. 346/2010 Sb., stanovuje odlišně po podání podané elektronicky a odlišně pro tzv. 

papírové podání. V § 38j odst. 5 zákona o daních z příjmů (novelou zákona o daních 

z příjmů č. 346/2010 Sb.): „Plátce daně je povinen podat správci daně vyúčtování daně 

z příjmů ze závislé činnosti do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce 

daně podá toto vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.“ [2] 

Lhůtu pro podání Vyúčtování zálohové daně a Vyúčtování sráţkové daně nelze 

prodlouţit (§ 38j odst. 7 a § 38d odst.10 zákona o daních z příjmů). 
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3.4.2  Stanovení lhůty – počítání času 

Tam, kde je lhůta jasně stanovena, musí být dodrţena (např. u vyúčtování 

zálohové daně 20.3.). Tam, kde je lhůta stanovena podle týdnů, měsíců nebo let, musí 

být lhůta počítána s přihlédnutím k § 33 odst. 1 daňového řádu – tzn. lhůta počíná běţet 

dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty. 

Tímto ustanovením je ovlivněna lhůta stanovená pro podání po uplynutí kalendářního 

roku do určitého počtu měsíců, tedy i vyúčtování. Tato lhůta je počínaje rokem 2011 

počítána: 

Pro podání do 2, 3, 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku – tzn. den určující 

počátek běhu lhůty 31. 12. – lhůta je počítána ode dne následujícího tzn. 

1. 1. následujícího roku – termín pro podání + lhůta daná zákonem. 

Typ daňového tvrzení 
lhůta pro podání 

posun 
2010 2011 

Vyúčtování daně vybírané sráţkou 1. 3. 2010 2. 5. 2011 2 měsíce 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - 

papírová forma 
20. 2. 2010 1. 3. 2011 8 dní 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - 

elektronické podání 
20. 2. 2010 20. 3. 2011 1 měsíc 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 31. 3. 2010 1. 4. 2011 1 den 

Tabulka č. 1 „Stanovení lhůt pro podání daňových tvrzení“ 

Výpočet lhůty pro podání Vyúčtování: 

 Zálohová daň – „papírová forma“ – 1. 3. (dva měsíce po 1.1.). 

 Zálohová daň – elektronické podání – 20. 3. (jasně stanovená lhůta). 

 Sráţková daň – 1. 5. resp. 2. 5. (1. 5. státní svátek) - (4 měsíce po 1.1.). 

 Nutno podotknout, ţe lhůty pro podání vyúčtování pro zálohovou a sráţkovou 

daň jsou od roku 2011 nové, a ţe za účinnosti zákona o správě daní a poplatků byla 

lhůta pro podání u obou daní do 30 - ti dnů od provedení poslední sráţky za zdaňovací 

období, za které bylo vyúčtování podáváno.  

POVINNOST PODÁVÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÉ DANĚ 

ELEKTRONICKY vyplývá z ustanovení § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů 

(po novele č. 346/2010 Sb.), a to včetně příloh, pro plátce daně, u nichţ je vybírána 

nebo sráţena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 

zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů) a to poprvé za zdaňovací období, 
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které započalo v roce 2010, tzn. v roce 2011 - termín pro podání tohoto Vyúčtování je 

do 20. března 2011). Povinnost podávat Vyúčtování zálohové daně včetně příloh 

elektronicky ze zákona o daních z příjmů nemá pouze plátce daně, který je fyzickou 

osobou, pokud počet těchto poplatníků v průběhu vykazovaného zdaňovacího období 

nepřesáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání 

Vyúčtování sráţkové daně. 

Plátce daně a plátcova pokladna se pro povinnost elektronického podání posuzují 

samostatně (počty nerezidentů se nesčítají u plátce a jeho plátcovo pokladny). 

Plátce daně/plátcova pokladna právnická osoba – má povinnost podání 

elektronicky jiţ při 1 nerezidentovi. 

Plátce daně/plátcova pokladna fyzická osoba – do 10 nerezidentů nevzniká 

povinnost elektronického podání - nad 10 nerezidentů  podává elektronicky ze zákona.   

Co musí splňovat „elektronické“ podání je stanoveno v § 71 a § 72 daňového řádu 

(formát a struktura u daňových tvrzení). 

3.4.3 Opravné vyúčtování 

Dle § 138 daňového řádu odst. 1 je stanoveno, ţe před uplynutím lhůty k podání 

vyúčtování můţe daňový subjekt nahradit vyúčtování, které jiţ podal, opravným 

vyúčtováním. Odst. 2 řeší postup správce daně, který k předchozímu vyúčtování jiţ 

nepřihlíţí a dále postupuje v řízení podle tohoto opravného vyúčtování. Nahradit lze 

i dodatečná vyúčtování nebo jiţ podaná opravná vyúčtování.  

3.4.4 Vyměření daně 

Je řešeno v § 139 daňového řádu, kde v odst. 1 je dána moţnost vyměření daně 

na základě vyúčtování nebo z moci úřední. Není zde stanovena moţnost vyměření daně 

jen na základě hlášení. Co se rozumí vyměřením daně, je stanoveno v odst. 2. Rozdílné 

vyměření správce daně oproti daňovému subjektu je řešeno v odst. 3, kde je zároveň 

stanovena lhůta splatnosti rozdílu daně, a to 15 dnů ode dne právní moci platebního 

výměru. Z tohoto odstavce vyplývá zásadní rozdíl mezi daní vyměřovanou podle 

zákona o správě daně a daňovým řádem a to lhůta splatnosti daně. Ta je nově podle 

daňového řádu nastavena aţ po dni právní moci platebního výměru. Toto ustanovení 

přináší nová práva daňového subjektu, který pokud má pochyby o správnosti stanovené 
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daně, se můţe odvolat a splatnost nastane aţ po vydání rozhodnutí o odvolání. Podle 

zákona o správě daní tuto moţnost daňový subjekt neměl a nejprve musel daň 

stanovenou platebním výměrem uhradit a posléze čekat, jak dopadne odvolací řízení. 

Další novinkou, kterou však přinesla novela daní z příjmů č. 346/2010 Sb., je náhradní 

lhůta splatnosti, která byla pro daně vybírané sráţkou původně stanovena na 5 dní. Toto 

ustanovení oproti jiným daním přinášelo pro daňové subjekty dost velkou nevýhodu, 

a proto nastavení jednotnosti splatnosti odstranilo nerovnosti oproti jiným daním. 

3.5 Doměřovací řízení 

Je tak jako předchozí vyměřovací řízení součástí tzv. nalézacího řízení, ale jak jiţ 

název napovídá, jedná se o další vyměření, které následuje po dokončeném předchozím 

vyměření. Tak jako u vyměření je jeho účelem správné zjištění a stanovení daně, 

a to jak daňovým subjektem tak správcem daně, pokud předchozí daň nebyla stanovena 

správně. Celý proces je řešen v § 141 - § 144 daňového řádu a obsahuje práva 

a povinnosti při dalších vyměření daně. 

3.5.1 Dodatečné vyúčtování na daň vyšší 

Je řešeno v odst. 1 § 141 daňového řádu: „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.“ [3] (Opravy se u daní vybíraných sráţkou 

provádí podle § 38i a 38d zákona o daních z příjmů.) „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] 

3.5.2 Dodatečné vyúčtování na daň nižší 

Právo podání tohoto vyúčtování řeší odst. 2 § 141 daňového řádu: „Daňový 

subjekt je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 1 podat dodatečné 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] (Toto neplatí pro daň stanovenou podle pomůcek nebo sjednání daně). Lhůta 

zjištění je stanovena v § 38i odst. 6 zákona o daních z příjmů (novela 

č. 346/2010 Sb.): „Nevrátil-li plátce daně poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, 
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než je stanoveno, přeplatek, nebo poskytl-li plátce daně poplatníkovi daňové zvýhodnění 

nižší, než je stanoveno tímto zákonem, a vzniklý rozdíl na daňovém zvýhodnění 

poplatníkovi nevyplatil, nevzniká plátci daně právo na vrácení přeplacené částky.“ [2] 

Plátce daně musí tedy nejdříve poplatníkovi přeplatek vrátit, pak můţe podat 

dodatečné vyúčtování. Den zjištění, od kterého běţí lhůta pro podání dodatečného 

vyúčtování je den vrácení přeplatku poplatníkovi. 

3.5.3 Společná ustanovení pro dodatečná vyúčtování 

Nepřípustnost podání dodatečného vyúčtování, řeší odst. 3 a nelze jej podat, 

pokud byla daň stanovena podle pomůcek či sjednána. Podle odst. 4 je daňový subjekt 

oprávněn ve lhůtách podle odstavce 1 podat dodatečné vyúčtování, kterým se nemění 

poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené (např. v příloze 

č. 1 a 2 Vyúčtování zálohové daně, nebo takové změny v rámci jednotlivých měsíců, 

u kterých nedojde ke změně souhrnné výše daně na ř. 13 sl. 9). Odst. 5 řeší vyplnění 

dodatečného vyúčtování, ve kterém daňový subjekt uvede rozdíl oproti poslední 

známé daňové povinnosti, den jeho zjištění a v případě vyúčtování na daň niţší nebo 

pokud mění jen údaje při zachování poslední známé daňové povinnosti (ř. 13 sl. 9) 

uvede i důvody pro jeho podání. K tomuto jsou tiskopisy vyúčtování přizpůsobené, jen 

důvody musí daňový subjekt rozepsat na zvláštní přílohu. Dle odst. 6 není dodatečné 

vyúčtování přípustné k dani, která je předmětem probíhající daňové kontroly nebo 

pokud daňový subjekt neumoţnil kontrolu správci daně, který jej k umoţnění vyzval 

nebo je-li o této dani zahájeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím 

prostředku nebo řízení o ţalobě podané proti rozhodnutí správce daně. Odst. 7 řeší 

situaci podání dodatečného vyúčtování před jeho vyměřením nebo doměřením. V tomto 

případě správce daně zahájené řízení zastaví a údaje, které daňový subjekt 

ve vyúčtování uvedl, správce daně pouţije při vyměření nebo doměření daně. Odst. 8 

řeší náhradní splatnost daně. Pro daně vybírané sráţkou je lhůta řešena v § 38i odst. 3 

zákona o daních z příjmů a plátce daně musí tuto daň odvést v nejbliţším termínu 

pro odvod záloh na daň. 
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3.5.4 Rozdíl mezi dodatečným vyúčtováním na daň nižší a dodatečným 

vyúčtováním na daň vyšší 

Zatímco na daň vyšší je daňový subjekt povinen podat dodatečné vyúčtování, je 

na daň niţší k podání jen oprávněn. Tzn. pokud byla daňovému subjektu stanovena daň 

vyšší nemá povinnost podání dodatečného vyúčtování a je jen na něm, zda tento krok 

učiní. Povinnost podání dodatečného vyúčtování ve stanovené lhůtě je dále podpořena 

ustanovením § 250 daňového řádu, kdy opoţděné podání podléhá sankci. Dalším 

institutem, který podání dodatečného vyúčtování pro daňové subjekty podporuje je 

§ 251 daňového řádu, který v odst. 3 osvobozuje daňové subjekty v případě jeho podání 

od penále z částky, která je uvedena v dodatečném vyúčtování. Tímto byla daňovým 

subjektům dána beztrestná moţnost opravy své chyby, kdy jsou naopak v případě 

doměřené daně v odst. 1 § 251 daňového řádu dány dost přísné sankce. 

3.5.5 Doměření daně 

Řeší § 143 daňového řádu. Dle odst. 1 lze daň doměřit na základě dodatečného 

vyúčtování, nebo z moci úřední. Proces doměření dále řeší Odst. 2, podle kterého 

se rozdíl na dani stanoví plátci k přímé úhradě a předepíše se do evidence daní. 

Splatnost tohoto rozdílu je řešena v odst. 5. 

3.6 Společné postupy při vyměření a doměření daně 

3.6.1 Nepodání řádného a dodatečného daňového tvrzení (vyúčtování) 

Je řešeno v § 145 daňového řádu. Podle odst. 1 pokud daňový subjekt nepodá 

daňové tvrzení, správce daně jej vyzve a stanoví náhradní lhůtu. „Nevyhoví-li daňový 

subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle 

pomůcek.“ [3] K podání dodatečného daňového tvrzení vyzve správce daně daňový 

subjekt, podle odst. 2: „Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň 

doměřena…Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce 

daně doměřit daň podle pomůcek.“ [3] 
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3.7 Opravy za roky 2007 - 2009 

Opravy na dani za předcházející roky, budou tak jako doposud, součástí běţného 

vyúčtování roku, ve kterém bude provedena oprava chyby. Tato oprava bude 

zaznamenána v příslušných sloupcích – tzn. pro předcházející období (pro rok 2010 

sl. 6 pro přeplatky a sl. 7 pro nedoplatky) a dále bude zaznamenána v příslušných 

přílohách (č. 3 zálohy daně a daň, č. 4 měsíčních a ročních bonusů). To znamená, 

ţe ve Vyúčtování zálohové daně - opravy na dani a daňovém bonusu podle § 38i zákona 

o daních z příjmů (případně podle § 38d ve Vyúčtování sráţkové daně). 

Opravy lze provést: 

 Vyúčtování za zdaňovací období 2010 opravy za ZO 2007, 2008, 2009. 

 Vyúčtování za zdaňovací období 2011 opravy za ZO 2008, 2009. 

 Vyúčtování za zdaňovací období 2012 opravy za ZO  2009. 

Opravy (zálohové daně) - § 38i zákona o daních z příjmů 

Přeplatek na záloze (odst. 1) a doplatek na měsíčním daňovém bonusu 

(odst. 4) – lze vrátit do 15. 2. po uplynutí roku. 

Přeplatek na dani (odst. 1) a doplatek na daňovém bonusu (odst. 4) – 

lze vrátit, pokud neuplynuly 3 roky od konce zdaňovacího období, v němţ přeplatek 

vznikl.  

Nedoplatek na záloze (odst. 2) a na měsíčním daňovém bonusu (odst. 5) – 

lze srazit do 31. 3.  po uplynutí roku (termín pro Roční zúčtování). 

Nedoplatek na dani a na daňovém bonusu (Roční zúčtování) – pokud 

neuplynulo 12 měsíců od doby, kdy ke vzniku dluţné částky došlo. 

Dluţná částka z viny zaměstnance + příslušenství – lze srazit do 3 let od konce 

zdaňovacího období, ve kterém ke vzniku dluţné částky došlo.  

Nedoplatek za rok 2010 - jiţ podle daňového řádu: plátce má povinnost podat 

dodatečné vyúčtování (do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy to zjistí) 

a ve stejné lhůtě dluţnou částku uhradit (pro úhradu je stanovena, tak jak jiţ bylo 

řečeno, lhůta v zákoně o daních z příjmů) bez ohledu, zda lze nedoplatek srazit. 

Pozn. Není-li z čeho srazit, můţe plátce vymáhat dluh na poplatníkovi jen občansko-

právní cestou. 
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3.7.1 Vyúčtování za zdaňovací období 2013 

 pouze opravy běţného zdaňovacího období, 

 zálohy, měsíční daňové bonusy a roční zúčtování za rok 2012. 

Opravy od roku 2010 budou řešeny formou dodatečného vyúčtování, ale toto 

se netýká roků předchozích. Z toho vyplývá, tak jak jiţ bylo řečeno, ţe opravy za roky 

2007 – 2009 nelze řešit dodatečným vyúčtováním, jelikoţ za tato období nebyla daň 

vyměřena, ale bude stále součástí řádného vyúčtování a příloh v roce, ve kterém byla 

oprava provedena. Uvedeno i v novele zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb. 

(přechodná ustanovení bod č. 12, 13 a 14).  

3.7.2 Platební výměr před vyměřením  

(tzn. v průběhu roku, který ještě není vyměřen) 

Zjistí-li správce daně, ţe plátce daně nesplnil svoji povinnost a v důsledku toho 

není daň vybíraná sráţkou uhrazena, stanoví ji plátci k přímé úhradě (kontrola či místní 

šetření). Pokud správce daně kontroluje v průběhu roku sraţenou a neodvedenou daň je 

nutné uvést přesně tento rozsah daňového kontroly např. „kontrola je zaměřena 

na plnění odvodové povinnosti plátce daně, jejím předmětem není zjištění správnosti 

výše daně sraţené plátcem poplatníkům“. Správce daně pak vydává  příslušný platební 

výměr, částku jím stanovenou není plátce povinen uvádět do vyúčtování (povinná 

poloţka je čj. rozhodnutí, částka Kč je nepovinná, ale plátce ji musí započítat do částky 

vyúčtované). 

3.8 Pokuta za opoţděné tvrzení daně  

Je řešena v § 250 daňového řádu. Dle tohoto ustanovení vzniká plátci daně 

povinnost uhradit pokutu, pokud nepodá hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo 

dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, 

a toto zpoţdění je delší neţ 5 pracovních dnů. Tato pokuta je ve výši 0,05 % z celkové 

částky daně (tzn. z částky vyúčtované, a to z absolutní hodnoty tzn. např. i z daňových 

bonusů), kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za kaţdý následující den 

prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo 

vyúčtování uvést. Dále je zde stanovena dolní a horní hranice této pokuty. Dolní hranice 

je stanovena v odst. 3: „Pokud by částka vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 byla nižší 
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než 500 Kč, činí výše pokuty za opožděné tvrzení daně 500 Kč.“ [3] Horní hranice je 

stanovena v odst. 4: „Maximální výše částky vypočtené podle odstavce 1 nebo 2 nesmí 

být vyšší než 300 000 Kč.“ [3] Dle následujícího odstavce správce daně o povinnosti 

platit pokutu rozhodně platebním výměrem a současně ji správce daně předepíše 

do evidence daní. Pokuta stanovená tímto platebním výměrem je splatná do 30 dnů ode 

dne oznámení tohoto výměru. Podle výkladu Ministerstva financí ČR by měla být 

vyměřena pokuta v případě dodatečného daňového tvrzení, kterým dochází ke sníţení 

daňové povinnosti, zvýšení ztráty nebo zvýšení daňového bonusu v minimální výši, tj. 

500,- Kč. 

3.9 Lhůta pro stanovení daně 

§ 148 odst. 1 daňového řádu: „Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty 

pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, 

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

splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.“ [3] 

Podle § 264 odst. 4 daňového řádu (přechodná ustanovení): „Běh a délka lhůty 

pro vyměření, která započala podle dosavadních právních předpisů a neskončila do dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzuje 

podle ustanovení tohoto zákona, která upravují lhůtu pro stanovení daně; okamžik 

počátku běhu této lhůty určený podle dosavadních právních předpisů zůstává 

zachován.“ [3]  

(Podle § 47 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků pokud tento nebo zvláštní 

zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit po uplynutí tří let od konce 

zdaňovacího období, v němţ vznikla daňová povinnost.) 

3.9.1 Lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období 2010 

Daňovou povinností plátce daně je jeho odvodová povinnost, tj. povinnost odvést 

sraţené zálohy na daň nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němţ povinnost 

srazit zálohy vznikla (§ 38h zákona o daních z příjmů – zálohová daň), resp. do konce 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést sráţku 

(§ 38d zákona o daních z příjmů – sráţková daň). 
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První daňová povinnost plátce daně ve zdaňovacím období 2010 plátci daně 

vznikla 20. 2. 2010 (zálohová daň), resp. 28. 2. 2010 (sráţková daň). Tzn. jak v případě 

zálohové daně, tak i v případě sráţkové daně, by okamţikem počátku běhu lhůty pro 

stanovení daně byl 31. 12. 2010. Tříletá lhůta pro stanovení daně by tak u obou daní 

(pro všechny odvodové povinnosti plátce daně za zdaňovací období 2010) skončila dne 

31. 12. 2013. 

3.9.2 Lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období 2011  

Podle § 33 odst. 1 daňového řádu: „Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo 

let počíná běţet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující 

počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo 

číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den 

v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.“  

Z á v ě r   pro zdaňovací období 2011:  

Tříletá lhůta pro stanovení daně počne běţet dnem: 

 1. 3. 2012 (u Vyúčtování zálohové daně podaného v papírové podobě)   

 20. 3. 2012 (u Vyúčtování zálohové daně podaného elektronicky) 

 2. 5. 2012 (u Vyúčtování sráţkové daně) 

Změnou počátku pro stanovení lhůt, který se díky § 33 posunul o 1 den – čímţ 

došlo k posunu do následujícího zdaňovacího období, ale zároveň se prodlouţila lhůta 

pro vyměření či doměření daně. Daň za rok 2010 lze tedy, pokud nedojde z jiných 

důvodů k prodlouţení lhůty, doměřit do konce roku 2013, ovšem lhůta za rok 2011 

jiţ díky těmto posunům uplyne aţ v roce 2015, tedy dojde k prodlouţení lhůty, 

coţ vyplývá z následující tabulky.  

Porovnání lhůt pro stanovení daně 

Typ daně 
2010 2011 

Počátek Konec Počátek Konec 

Zálohová daň –  

papírové Vyúčtování 

31. 12. 2010 31. 12. 2013 

1. 3. 2012 1. 3. 2015 

Zálohová daň –  

elektronické Vyúčtování 
20. 3. 2012 20. 3. 2015 

Sráţková daň 2. 5. 2012 2. 5. 2015 

Daň z příjmů fyzických osob 1. 4. 2012 1. 4. 2015 

Tabulka č. 2 „Porovnání lhůt pro stanovení daně“ 
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3.10 § 38s zákona o daních z příjmů - brutace 

Pokud povinnost vybrat nebo srazit daň včetně záloh podle § 38d nebo 38h nebyla 

ve stanovené výši plátcem daně splněna, a to ani dodatečně, je základem pro výpočet 

této částky vybírané nebo sraţené daně včetně záloh částka, z níţ by po vybrání nebo 

sraţení zbyla částka, která byla plátcem daně poplatníkovi skutečně vyplacena; 

u poplatníka s příjmy podle § 6 zvýšená o povinné pojistné podle § 6 odst. 13 (dosud 

pro zálohovou daň a sráţkovou daň bylo řešeno v § 69 zákona o správě daní 

a poplatků). 

3.11 Ţádosti o daňové bonusy 

Jsou řešeny v § 35d zákona o daních z příjmů. Plátce daně, který nemůţe 

uspokojit nárok z titulu vyplaceného měsíčního daňového bonusu nebo doplatku 

na daňovém bonusu z celkového objemu záloh na daň, můţe o tento přeplatek, který 

vznikne vyplacením těchto částek poplatníkovi z vlastních finančních prostředků, 

poţádat správce daně. Pro tento účel byl Ministerstvem financí vydán tiskopis, 

na kterém můţe plátce daně poţádat správce daně o vrácení přeplatku. Pro měsíční 

daňové bonusy se podává ţádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů 

a pro doplatky daňových bonusů ţádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů.  

Do roku 2010 bylo moţno podle zákona o správě daní poţádat o převod v rámci 

jednoho správce daně, avšak daňový řád tuto moţnost nepřipouští. 

§ 155 daňového řádu odst. 1: „Daňový subjekt je oprávněn požádat správce 

daně, u něhož má vratitelný přeplatek, o použití tohoto přeplatku na úhradu nedoplatku, 

který má u jiného správce daně, nebo na úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu 

u téhož nebo jiného správce daně.“ [3] 

Tento odstavec vychází z předpokladu, ţe existuje-li ještě po úhradě případných 

nedoplatků postupem podle § 154 odst. 3 a 4 (správce daně převede sám z moci úřední 

přeplatek na případné nedoplatky na jiných osobních daňových účtech) přeplatek, 

potom se jedná o přeplatek vratitelný. 

Hlavním problémem, proč jsou ţádosti o daňové bonusy specifické, je to, 

ţe přeplatek plátci vznikne právě aţ podáním této ţádosti – pokud ţádost nepodá, 

přeplatek nevznikne a správce daně o něm nemůţe rozhodovat sám z moci úřední (tedy 

podle § 154 daňového řádu). Další problém vychází např. ze specifika silniční daně, kde 
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pro změnu správce daně v průběhu roku nezná výši záloh, a tudíţ v průběhu roku nezná 

nedoplatek, přestoţe poplatníkovi tento v průběhu roku vzniká. Správce daně, 

to ţe poplatník měl povinnost platit zálohy a v jaké výši, zjistí aţ po podání daňového 

přiznání k silniční dani (tzn. po skončení zdaňovacího období) a aţ poté předepíše 

subjektu zpětně zálohy v patřičných termínech a výši. To znamená, ţe v současné době 

má správce daně dva hlavní problémy, díky kterým nemůţe sám rozhodovat v souladu 

s § 154 daňového řádu a převáděl daňovému subjektu přeplatky na nedoplatky sám, 

tak jak mu to ukládá zákon.  

V současné době není známo, jak postupovat v případě ţádosti o daňový bonus, 

kdy daňový subjekt bude poţadovat vrácení daňového bonusu a do účtu uvede účet jiné 

daně stejného správce daně – např. silniční daň, na které daňový subjekt v průběhu roku 

nebude vykazovat nedoplatek, ale ví, ţe má povinnost platit zálohy. Dle důvodové 

zprávy: „§ 155 Odstavec 1 stanoví, že pokud vznikne daňovému subjektu vratitelný 

přeplatek, vznikne mu současně i oprávnění disponovat s tímto přeplatkem.…… 

Navrhovaná změna tak odstraňuje pochybnosti o tom, zda daňový subjekt může provést 

dispozici se svým vratitelným přeplatkem.“ [4] 

Pro daňové subjekty bude dále nelogický postup v případě ţádosti o daňový 

bonus, kdy daňový subjekt ţádá o převedení daňového bonusu na úhradu nedoplatku 

u stejného správce daně (přeplatek vznikne aţ podáním ţádosti) tzn., do podání ţádosti 

daňového subjektu správce daně přeplatek nevykazuje. Přeplatek vznikne aţ podanou 

ţádostí, správce daně by měl ţádost zamítnout (není přípustná), jelikoţ tato moţnost 

daňovému subjektu v daňovém řádu není dána. Vyrozumění správce daně o převedení 

přeplatku vydá, pokud přeplatek bude vyšší neţ 1 000,- Kč – velké mnoţství ţádostí je 

na částku niţší neţ 1 000,- Kč – tzn., správce daně by měl ţádost podle daňového řádu 

zamítnout, ale přesto by měl přeplatek převést z moci úřední, ale daňovému subjektu 

by vyrozumění nezaslal a přesto přeplatek převedl. Pokud bychom chtěli předejít 

zastavení ţádosti (kvůli přípustnosti) mohl by daňový subjekt v ţádosti o vrácení 

daňových bonusů zaţádat o vrácení na účet jiné daně téhoţ správce daně, pak ale 

správce daně ţádosti nevyhoví, protoţe přeplatek musí převést z moci úřední a případně 

pokud to zákon připouští daňový subjekt o tomto vyrozumět.  
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4 VYHODNOCENÍ 

4.1 Přechod mezi daní předepisovanou a vyměřovanou 

Tak jak jiţ bylo řečeno v předchozí části chyba, kdy nebylo moţno řešit správu 

daně předchozích let, tj. před vyměřováním daně, byla odstraněna novelou zákona 

o daních z příjmů. V této novele č. 346/2010 Sb., bylo především v přechodných 

ustanoveních určeno, jak se má postupovat při správě daní před účinností daňového 

řádu. Přestoţe to byla novela zákona o daních z příjmů nikoliv daňového řádu, napravila 

nesrovnalosti, které by dále způsobovaly problémy správy této daně. Tato novela byla 

rozeslána dne 8. prosince 2010 coţ je těsně před účinností daňového řádu. Pro správu 

daní vybíraných sráţkou byla podstatná především novela § 38c odst. 10 daně z příjmů, 

kterou byla stanovena povinnost podání vyúčtování této daně a nemoţnost prodlouţení 

lhůty pro podání vyúčtování sráţkové daně. Zpřesnění a vymezení pojmů některých 

plátcových pokladen bylo součástí následujícího odstavce téhoţ paragrafu a dále § 38h 

odst. 15 zákona o daních z příjmů.  

Další významnou změnu přineslo vloţení odstavce 6 v § 38i zákona o daních 

z příjmů, který vyřešil problém vzniku nároku na vrácení přeplacené částky plátci, coţ 

má významný vliv při podání dodatečného vyúčtování na daň niţší. 

4.2 Správa daní vybíraných sráţkou a povinnosti plátce daně 

Správa daní vybíraných sráţkou se díky začlenění v daňovém řádu stala obtíţnou, 

nejen pro správce daně, ale také pro daňové subjekty. Problémem je v této části sloţitost 

zjišťování a hledání správných postupů, jejichţ část je řešena přímo v zákoně o daních 

z příjmů a část v daňovém řádu. Dle mého názoru, by daňový řád měl řešit obecné 

postupy pro všechny spravované daně jednotně a nevyčleňovat zvláštní postupy 

pro jakoukoli daň. Správci daně a daňové subjekty ztrácejí díky této rozpolcenosti 

orientaci a mnohdy dojde k tomu, ţe je něco chybně posuzováno. Řešením by v tomto 

případě bylo striktní sjednocení postupů daně z příjmů fyzických osob s daňovým 

řádem a jen vyčlenění specielních částí v zákoně o daních z příjmů, coţ zřejmě díky 

současné politické situaci nebude moţné. Příkladem nelogického začlenění je například 

rozdílný termín pro podání vyúčtování vybíraných sráţkou, který je řešen podle 

daňového řádu, a termín pro podání vyúčtování ze závislé činnosti, který je řešen 
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v zákoně o daních z příjmů, přestoţe obě daně jsou začleněny pod stejný pojem daně 

vybírané sráţkou. Tato rozdílná správa například ztěţuje všem orientaci a práci.  

Novela zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb. v § 28j odst. 4 – 5 přinesla nový 

termín „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ a dále upřesnila povinnost 

a termín podávání tohoto vyúčtování v papírové a elektronické podobě. Svým 

způsobem byla tímto dána další moţnost plátcům vyhnout se sankci za zapomenutí 

podání vyúčtování včas a to pokud nemají ze zákona povinnost podávat toto vyúčtování 

elektronicky, mají moţnost toto své opomenutí beztrestně napravit podáním 

elektronického vyúčtování v prodlouţené lhůtě do 20. března. Také je zde určeno, 

ţe lhůtu pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti také nelze prodlouţit. 

Pro zjednodušení a ulehčení orientace jsem ve své práci vyčlenila jednotlivé části 

a postupy a provedla jsem jejich výčet, coţ by mělo usnadnit správcům daně jejich 

práci. 

4.3 Vyměřovací a doměřovací řízení 

Vyměřovací a doměřovací řízení je pro daň vybíranou sráţkou novinka, jelikoţ 

do účinnosti daňového řádu, byla daň vybíraná sráţkou jen daní předepisovanou.  Svou 

prací se snaţím ve stručnosti pomoci správcům daně v orientaci v této oblasti 

a vyčleňuji a kompletuji zde nejdůleţitější kroky vztahující se k dani z příjmů fyzických 

osob.  

4.4 Opravy za roky 2007 – 2009 

Před novelou zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb., kde, tak jak jiţ bylo 

řečeno, v kapitole zabývající se přechodem na daň vyměřovanou, nebylo moţno 

spravovat daň vybíranou sráţkou za roky před účinností daňového řádu. Uvedenou 

novelou byly vloţeny odstavce 12 a 14 přechodných ustanovení, kde je určeno, jak má 

být za předchozí období postupováno. Tato novela tím vyřešila jeden z problémů, kdy 

nebylo zcela jasno, jak má být přistupováno ke starým rokům, jelikoţ ty nebyly dosud 

vyměřovány. 

Co se týká plátců daně, zde bohuţel dle nutnosti přechodu daně z daně 

předepisované na daň vyměřovanou není moţno vymyslet jednodušší postup. Jedinou 

moţností pro ulehčení práce daňových subjektů je nutnost pochopení rozdílů správci 

daně, kteří by následně trpělivě daňovým subjektům pomohli s realizací jejich oprav. 
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Má práce by správcům daně měla toto pochopení usnadnit a tím následně pomoci 

daňovým subjektům. 

4.5 Pokuta za opoţděné tvrzení daně 

Problémem nesystémovosti je dle mého názoru výklad, ţe se pokuta bude počítat 

z absolutní částky, který vyplývá z posuzování daňového bonusu jako daně. V tomto 

případě vzniká daňovým subjektům přeplatek, který je zápornou částkou. Řešením je 

posuzovat daňový bonus za daň ve výši nula a pak by pokuta byla předepisována 

v minimální výši, tj. 500,- Kč. Dále je dle mého názoru sporná pokuta v případě 

dodatečného daňového tvrzení na daň niţší, jelikoţ dle dikce odst. 1 § 250 daňového 

řádu vyplývá povinnost uhradit pokutu jen v případě, ţe daňový subjekt měl povinnost 

toto přiznání podat. Tak jak jiţ bylo v této práci řečeno, daňový subjekt je přiznání na 

daň niţší oprávněn podat, nikoliv povinen. Pokud správce daně bude daňový bonus 

posuzovat jako daň, není moţno, dle mého názoru, v případě zvýšení daňového bonusu, 

který de facto znamená sníţení daňové povinnosti, vydat pokutu dle § 250 daňového 

řádu.  

4.6 Ţádosti o daňové bonusy 

4.6.1 Posouzení žádostí 

Dle mého názoru má ţádost 2 roviny: 

 posouzení vzniku daňového bonusu a  

 ţádost, ve které daňový subjekt ţádá, jak máme s daňovými bonusy naloţit: 

a) vrátit, b) převést, c) ponechat – dle mého názoru musíme vţdy rozhodovat o ţádosti 

(§ 155 odst. 4 daňového řádu), jelikoţ je tato ţádost podána. V případě vyhovění 

rozhodnutí daňovému subjektu neoznamujeme, pokud o to výslovně neţádá, ale 

rozhodnutí vydáme a zaloţíme, v případě částečného vyhovění nebo nevyhovění 

musíme vydat a oznámit rozhodnutí daňovému subjektu.  

Bohuţel správce daně musí převést přeplatek na nedoplatek z moci úřední, ale 

mám za to, ţe toto má své řešení. Vzhledem k tomu, ţe správce daně musí podle § 155 

daňového řádu o všech ţádostech rozhodnout a podle § 154 daňového řádu o převodu 

z moci úřední vydat vyrozumění, mohl by správce daně tyto dva úkony sloučit. 
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V zákoně není stanoveno, jakým způsobem má správce daně plátce vyrozumět, proto 

by v rámci hospodárnosti bylo dobré provést toto vyrozumění v rámci odůvodnění 

rozhodnutí. Dalším problémem je, ţe v rámci zásady hospodárnosti, by správce daně 

neměl vydávat plátci vyrozumění, pokud přeplatek není vyšší neţ 1 000,- Kč. Pokud 

se týká ţádostí o daňové bonusy a výše daňového bonusu např. v roce 2011 činí tak jako 

předchozí rok částku 967,- Kč, je více neţ pravděpodobné, ţe velká část ţádostí 

o daňové bonusy hranici pro vydání vyrozumění nepřesáhne. Pokud by pak správce 

daně ctil literu zákona, zmatenému plátci daně by o případném převodu vyrozumění 

nevydával a plátce by tak ani neměl tušení, jak bylo s jeho přeplatkem bylo naloţeno. 

4.6.2 Typy naložení s daňovými bonusy: 

a) vrácení přeplatku 

přeplatek nevznikl:  

- posouzením správce daně (např. bonusy nebyly vyplaceny, nejednalo 

se o bonusy, ale slevu atp.) = ţádosti nelze vyhovět = správce daně vydá Rozhodnutí 

o ţádosti podle § 155 daňového řádu,  

- na osobním daňovém účtu zálohové daně daňového subjektu je vykázán 

nedoplatek z předchozích zdaňovacích období = ţádosti nelze vyhovět = správce daně 

vydá Rozhodnutí o ţádosti podle § 155 daňového řádu. Jelikoţ nedochází k převodu 

přeplatku z moci úřední na případný nedoplatek jiné daně, není nutno vydávat 

vyrozumění podle § 154 daňového řádu. 

přeplatek vznikl v celé výši: 

- je vratitelný celý a správce daně můţe přeplatek vrátit a poté vydat rozhodnutí, 

které není dle daňového řádu oznamováno (správce daně rozhodnutí vydá a zaloţí 

do spisu), 

- část přeplatku je vratitelná, část bude pouţita na nedoplatek jiného nebo 

i stejného správce daně = ţádosti je vyhověno částečně, správce daně vydá rozhodnutí 

podle §155 odst. 4 daňového řádu.  V odůvodnění rozhodnutí by se správce mohl 

vypořádat s vyrozuměním s odkazem na § 154 daňového řádu. 
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přeplatek vznikl, ale niţší: 

- není nikde jinde nedoplatek. Správce daně můţe vrátit niţší částku, ţádosti 

vyhovujeme částečně, a proto správce daně vydá rozhodnutí o ţádosti podle § 155 

daňového řádu,  

- je nedoplatek na jiném osobním daňovém účtu (jiná daň bez ohledu na správce 

daně). Správce daně vydá rozhodnutí, ve kterém by se správce daně mohl v odůvodnění 

vypořádat s vyrozuměním dle § 154 daňového řádu.  

b) převedení přeplatku 

 na nedoplatek u stejného správce daně: 

tuto ţádost daňový subjekt dle daňového řádu podat nemůţe. V tuto chvíli 

by se správce daně měl zabývat zda: 

na jiném osobním daňovém účtu je nedoplatek. Pokud ano, tak správce daně je 

povinen převést přeplatek na nedoplatek z moci úřední podle § 154 daňového řádu 

a vyrozumět o tom daňový subjekt. Jelikoţ správce daně musí podle § 155 také 

rozhodnout o ţádosti, bylo by moţno opět oba instituty spojit a v rámci odůvodnění 

rozhodnutí o ţádosti se vypořádat s vyrozuměním, které je správce daně povinen vůči 

daňovému subjektu učinit.  

na jiném osobním daňovém účtu není nedoplatek (např. silniční daň). V tomto 

případě bychom neměli ubírat daňovému subjektu práva rozhodovat o tom, jak naloţí 

se svým vratitelným přeplatkem. Podobný problém vznikal za účinnosti zákona 

o správě daní a poplatků, avšak na základě „Rozsudku 5 Afs 59/2007 – 72“ měl být 

tento nedostatek odstraněn právě daňovým řádem. Proto by správce daně měl ţádosti 

daňového subjektu vyhovět a přeplatek převést na poţadovaný jiný osobní daňový účet. 

 na nedoplatek jiného správce daně: 

Daňový subjekt má přeplatek – správce daně vydá rozhodnutí, které není DS 

oznamováno (správce daně jej jen zaloţí do spisu), jelikoţ vyhoví ţádosti daňového 

subjektu. 

Daňový subjekt má přeplatek, ale niţší – správce daně rozhoduje o ţádosti podle 

§ 155 daňového řádu. Vydá rozhodnutí o částečném vyhovění ţádosti, které zašle 

daňovému subjektu. 
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Daňový subjekt nemá přeplatek – správce daně nemůţe vyhovět ţádosti daňového 

subjektu a vydá rozhodnutí o ţádosti podle § 155 daňového řádu, ve kterém ţádost 

zamítne. 

c) ponechání přeplatku   

Daňový subjekt má přeplatek v celé výši – správce daně vydá rozhodnutí, které 

neoznamuje, ale jen zaloţí do spisu. 

Daňový subjekt má niţší přeplatek – správce daně vydá podle § 155 daňového 

řádu rozhodnutí o částečném vyhovění ţádosti, které zašle daňovému subjektu. 

Daňový subjekt nemá přeplatek – správce daně nemůţe vyhovět ţádosti daňového 

subjektu a vydá rozhodnutí o ţádosti podle § 155 daňového řádu, ve kterém ţádost 

zamítne.  

Tato varianta je v současné době pro správce daně nejjednodušší, jelikoţ v případě 

vzniku přeplatku můţe s tímto nakládat dle svého uváţení. 
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5 ZÁVĚR 

Úkolem mé práce bylo provést analýzu moţných problémů, které přinesla aplikace 

nového zákona, který upravuje proces výběru daní, daňového řádu, z hlediska daně 

z příjmů vybíraných sráţkou. Vzhledem k tomu, ţe daňový řád, je zákon velice 

rozsáhlý, tak to, ţe se problémy objeví, bylo velice pravděpodobné. Já jsem nastínila jen 

některé vybrané části, které by mohly přinést nebo uţ přinesly problémy v současné 

době. Určitě se ještě v průběhu práce s tímto novým zákonem další problémy objeví, 

neboť český člověk je nesmírně vnímavý, a pokud z chyb zákona bude mít prospěch, 

rád je vyuţije. Já jsem se snaţila nastínit problémy v současné době nejpalčivější 

a zároveň jsem se pokusila nastínit moţné řešení problému v současné době pro správce 

daně nejzávaţnější.  

Tak jak jsem ve své práci uvedla – mnoho problémů, které by aplikaci daňového 

řádu nastaly, bylo odstraněno na poslední chvíli, a to přijetím novely zákona o daních 

z příjmů, která vyšla pod číslem 346/2010 Sb. dne 08. 12. 2010, tedy těsně před 

účinností daňového řádu. Díky této novele byly vyřešeny neřešitelné problémy 

přechodu mezi předepisováním daně z příjmů vybíraných sráţkou a mezi jejím 

vyměřováním. Nebýt této novely, nemohl správce daně dále spravovat tuto daň od roku 

2007 do roku 2009. Za tato období se daň pouze předepisovala, coţ správcům daně 

přinášelo problémy, zejména pokud si plátci daně neplnili své povinnosti. Zmíněná 

novela zákona o daních z příjmů stanovila, ţe za období před účinností daňového řádu, 

uplatní plátce daně i správce postupy podle zrušeného zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků.  

Dalším problémem, který byl vyřešen výše uvedenou novelou, bylo podání 

dodatečného vyúčtování na daň niţší. Pouhým podáním dodatečného vyúčtování 

by plátci daně vznikl přeplatek na dani, aniţ by byla současně dána povinnost vyplacení 

přeplatku daňovému subjektu. Pro takto vzniklý přeplatek by platila stejná pravidla jako 

pro kaţdý jiný vratitelný přeplatek. Z tohoto důvodu byl do zákona o daních z příjmů 

vloţen nový odstavec, který stanovuje datum vzniku dotčeného přeplatku plátci, 

a to teprve po jeho vrácení poplatníkovi. Z výše uvedeného je zřejmé, ţe spravování 

takto vzniklého přeplatku se řídí stejnými pravidly, jako u jiných přeplatků, které plátci 

daní vybíraných sráţkou vznikají aţ po jejich vrácení poplatníkům – např. přeplatek 

daně z ročního zúčtování nebo doplatek ročního daňového bonusu.  
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Dalším sporným okamţikem se stal nově zavedený institut pokuty za opoţděné 

podání daňového tvrzení, především v souvislosti s daňovým bonusem, který je podle 

důvodové zprávy daňového řádu povaţován za jiný způsob zdanění (§ 2 odst. 4 

daňového řádu). Pokud daňový subjekt vykáţe daň ve výši nula, bude sankce 

za opoţděné podání stanovena v minimální výši 500,- Kč, ale v případě daňového 

bonusu, který je zápornou daní, bude sankce posuzována z absolutní hodnoty. 

Paradoxně tak můţe nastat situace, ţe čím vyšší bude nárok na daňový bonus (tedy 

přeplatek), tím vyšší bude sankce. Toto posouzení je dle mého názoru nelogické 

a záporná částka, by pro výši sankce měla být povaţována za nulu, čímţ by došlo 

ke stanovení minimální sankce ve výši 500,- Kč. V případě pozdě podaného 

dodatečného přiznání na daň niţší, by pak sankce neměla být stanovena vůbec. 

Největším problémem, který novela zákona o daních z příjmů nevyřešila, je 

v současné době spravování ţádostí o daňové bonusy. Přeplatek z titulu daňových 

bonusů vzniká aţ na základě podané ţádosti, s čímţ daňový řád nepočítá. Daňový řád 

vychází z logiky, ţe správce daně ví, lépe neţ plátce daně nebo poplatník, zda má 

daňový subjekt přeplatek nebo nedoplatek, a proto přednostně musí správce daně 

s těmito zůstatky osobních účtů pracovat průběţně, aby daňovým subjektům nevznikaly 

sankce. Bohuţel správce daně nezná zálohové daňové povinnosti např. silniční daně 

nebo právě řešených daní vybíraných sráţkou. Skutečné výše záloh pozná správce daně 

aţ po skončení zdaňovacího období, při podání daňových tvrzení subjektů. Proto 

správce daně nemůţe tyto daně spravovat tak, jak to měl v úmyslu tvůrce zákona. 

Zřejmě díky této nedokonalosti dochází tedy k situaci, kdy správce daně má rozhodovat 

o převádění přeplatků a nedoplatků, které nezná a při tom neumoţňuje daňovému 

subjektu o této akci rozhodovat sám. Aby byla splněna litera zákona, musel by správce 

daně ţádost daňového subjektu o převod přeplatku z titulu daňového bonusu zamítnout, 

protoţe daňový řád takovouto ţádost nepřipouští. Zároveň podle dalšího paragrafu, 

nakazuje správci daně s přeplatkem vzniklým právě aţ podáním ţádosti o daňové 

bonusy, nakládat z moci úřední. V praxi by pak správce daně po vydání rozhodnutí 

o zamítnutí ţádosti, zaslal daňovému subjektu další písemnost nazvanou vyrozumění, 

ve které by mu sdělil, ţe přeplatek převádí na nedoplatek z moci úřední, přestoţe 

správce daně daňovému subjektu v předchozí písemnosti nazvané rozhodnutí o ţádosti, 

sdělil, ţe jeho ţádost zamítá. Další komplikace by nastala, pokud by vzniklý přeplatek 

z titulu daňových bonusů činil částku niţší neţ 1 000,- Kč, protoţe v tomto případě 
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se vyrozumění dle daňového řádu daňovému subjektu nezasílá. Daňový subjekt 

by se o převodu nedozvěděl, a protoţe by mu ţádost byla zamítnuta, předpokládal by, 

ţe k převodu nedošlo. Nutno podotknout, ţe daňové zvýhodnění na 1 dítě činí částku 

967,- Kč, tedy částku niţší neţ hranice pro zaslání vyrozumění. Z tohoto důvodu ve své 

práci navrhuji, aby správce daně v případě těchto ţádostí spojil oba instituty daňového 

řádu a o převodu daňový subjekt vyrozuměl v odůvodnění svého rozhodnutí 

o přeplatku.  
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