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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce si dává za úkol seznámit s problematikou postavení právnických subjektů, 

jejich povinností a práv v rámci působení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, platný od 1. 1. 

2011, a upozornit na změny oproti původnímu zákonu ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, vysvětlení a porovnání jednotlivých odborných pojmů uţívaných v obou právních 

normách, provedení a seznámení s jednotlivými částmi zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a 

upozornění na klíčové změny, týkající se zejména podnikajících právnických subjektů, ať jiţ 

ve finanční oblasti, sluţbách, informačních technologiích, ale i ve výrobě a průmyslu. V 

závěrečné části pak poukazuje na nedostatky platného znění zákona a uvádí moţnosti řešení 

daňových a správních situací, kde čerpá i z právních úprav obdobného zákona na Slovensku. 

 

 

Klíčová slova: daň, daňový řád, legislativa, správa daní, místní příslušnost, kontrolní řízení, 

exekuce, zástavní právo, sankce, právnická osoba, průmysl 

 

 

ABSTRACT 

 

Bachelor thesis takes the task with the issue of the status of legal entities, of their obligations 

and rights under the action of Act No. 280/2009 Coll., tax law effective from the 1st January 

2011, and points out the changes to the original Act No. 337/1992 Coll., administration         

of taxes and fees, explanation and comparison of various technical terms used in both legal 

standards, execution and introduction of different parts of the Act No. 280/2009 Coll., tax 

rules and alerts to key changes particular relating to the operating legal entities, either            

in financial, services, information technology or also in manufacturing and industry. In the 

final section the thesis points out the shortcomings of the current version of the low and 

provides options for solving fiscal and administrative situations, drawing also from legislation 

of a similar law of the Slovak Republic.                                            
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ÚVOD 

 

Daně nejsou moderní termín, ale souvisejí se vznikem státu jiţ v raných civilizacích. Daně se 

platily ve starověkém Egyptě, kde slouţily k ochraně státu – k financování vojska, k výstavbě 

závlahových systémů pro zemědělskou výrobu a k financování dalších staveb, jako např. 

alexandrijská knihovna. Výše daní byla vypočítávána na základě sledování a měření povodní, 

tyto údaje byly zapsány do pozemkových knih a na jejich základě byly vypočítány příslušné 

daně, které byly přísně vymáhány. Za vlády dynastie Ptolemaiovců byla vydávána nařízení 

týkající se daní a cel.  I starověké Řecko znalo daňovou povinnost občanů vůči státu.  Ve 

starém Římě existovali úředníci – cenzoři, kteří zjišťovali majetek římských občanů, a z jejich 

údajů byly opět stanoveny daně v příslušné výši. 

V českých zemích se podařilo na konci 12. století Přemyslovcům zavést obecnou berni, která 

se vybírala od poddaných jednotlivých kníţectví a jejich schválení a výběr závisel na svolení 

kníţat. Šlo tedy o nepravidelné a sněmem kníţat zvlášť schvalované poplatky – berně. Tato 

situace trvala aţ do 19. století. V roce 1527, za vlády Ferdinanda I., byla zřízena česká 

komora, jejímţ úkolem bylo vést řádně státní finance. Od 16. století se vybíraly zemské berně 

a byli zvoleni krajští berníci. Kaţdý příslušník stavu panského, rytířského a městského byl 

povinen podat v určité lhůtě písemné oznámení o výši svého jmění. Vyplnil tzv. přiznávací 

list a zemští berníci mu určili, kolik berně má zaplatit. Kdo tak ve stanovené lhůtě neučinil, 

tomu byl majetek oceněn z úřední moci a navíc dostal pokutu. Kdo včas nezaplatil, na toho 

byla vedena berní exekuce a berní dluţníci mohli skončit v dluţnickém vězení na Praţském 

hradě.  Berní agendu vedli do r. 1714 zemští berníci, pak zemské výbory a poté zeměpanské 

(královské) finanční úřady. 

Z těchto příkladů vidíme, ţe snaha o řízení toku peněz do státní pokladny a stanovení pravidel 

pro vyměření a výběr daní je všem společenským zřízením vlastní od starověku. Daň z příjmů 

či spotřební daň se na našem území začaly vybírat v polovině devatenáctého století. S těmito 

propracovanějšími daněmi se začal tvořit i systém daňové správy. Jak se vyvíjela daňová 

soustava, vyvíjela se také činnost státních úřadů oprávněných k vybírání a účtování daní; 

zároveň docházelo k proměnám a inovacím administrativních postupů. Například v rakousko-

uherské monarchii na konci 19. století byly v Uhrách zavedeny poštovní poukázky, jejichţ 

přijetí poplatník potvrdil na přiloţeném korespondenčním lístku a následně stanovenou částku 
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řádně uhradil. V Uhrách bylo toto opatření odůvodňováno tím, aby plátci „nemusili konati 

cestu často dalekou k bernímu úřadu.” [26] Zajisté šlo o nyní v daňové správě znovu 

objevovaný a prosazovaný „klientský přístup“. 

Česká republika se od svého vzniku v roce 1918 také snaţí v kontextu svého historického 

vývoje – etap demokracie a budování socialismu – udávat pravidla pro stanovení a výběr daní. 

Největší změna v novodobé historii nastala po roce 1989, kdy jsme nastoupili cestu opětného 

budování demokratické společnosti a s tím došlo znovu k rozvoji soukromého podnikání. 

Byla schválena řada nových zákonů. Jedním z klíčových zákonů byl zákon 337/1992 Sb.,       

o správě daní a poplatků, který upravoval stanovení, výběr daní, jejich kontrolu a případně 

sankce za porušení stanovených pravidel. Tento zákon se po čase stal nevyhovujícím, byl 

mnohokrát novelizován a tak po téměř deseti letech legislativních prací byl vypracován a 

schválen nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen daňový řád). Od 1. ledna 2011 

nahradil osmnáct let existující právní úpravu obsaţenou v zákoně 337/1992  Sb. o správě 

daní a poplatků (dále jen ZSDP). Byl nejvyšší čas. ZSDP neúměrně posiloval postavení 

finančních úřadů, maximálně upřednostňoval výběr daní a dostatečně nechránil poplatníky. 

Novelizace ZSDP zapříčinily neprovázanost textu a nejednotnost terminologie, řada 

ustanovení umoţňovala dvojí výklad. Výsledkem pro firmy bylo opakované provádění 

daňové kontroly uţ zkontrolovaného období, doměřování daně bez provedení řádné daňové 

kontroly nebo formální zahajování daňové kontroly těsně před koncem lhůty pro vyměření 

daně. Nepřehlednou situaci navíc prohlubovaly četné judikáty. Bylo jich téměř 80 tisíc (viz 

příloha 1). Rozhodnutí správních soudů si sice často vyslouţila uznání průmyslových 

podniků, daňová správa je však často v praxi neakceptovala. Nový zákon proto vstoupil         

v platnost pomyslně „za pět minut dvanáct“. Jeho zrod však nebyl jednoduchý a ve výsledku 

se jedná o text kompromisní. Správa daní se totiţ ani při vzniku nového zákona neztotoţnila        

s některými judikáty a v daňovém řádu upravila některé oblasti v rozporu s nimi. [1] Daňový 

řád se netýká samotné výše nebo předmětu daní, ale upravuje „procesní“ práva a povinnosti –

hlavně vztahy daňových subjektů, tedy i průmyslových podniků s finančními úřady.              

A právě to, jak se nová ustanovení v daňovém řádu odrazí ve všech fázích daňového řízení      

z pohledu postavení nejen průmyslových podniků, tedy právnických osob vůči správcům daní 

– finančním úřadům, je cílem mé práce. 
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1 SPRÁVA DANÍ 

 

Správa daně je postup, jehoţ cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich 

úhrady. Výchozím kritériem není pouze eliminace moţného krácení daně, nýbrţ správné 

zjištění a stanovení daně, jakoţ i zajištění její úhrady [2]. Základem pro správné zjištění a 

stanovení daně je „řádné daňové tvrzení“ podané daňovým subjektem. 

Daňové řízení se řídí základními zásadami správy daní, které jsou uvedeny v §§ 5, 6, 7, 8, 9 

daňového řádu. 

 Zásada zákonnosti – správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony       

a jinými právními předpisy. Zákonem se pro účely tohoto zákona rozumí téţ 

mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. 

 Zásada pravomoci – správce daně uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, 

k nimţ mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu 

byla svěřena  - nová zásada. 

 Zásada součinnosti – práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích 

osob (dále jen „osoba zúčastněná na správě daní“, tzn. daňový subjekt a třetí osoby, 

ne správce daně) šetří v souladu s právními předpisy a pouţívá při vyţadování plnění 

jejich povinností jen prostředky, které co nejméně zatěţují daňový subjekt a ještě 

umoţňují dosáhnout cíle správy daní. 

 Zásada rovnosti – vyjadřuje, ţe všechny osoby zúčastněné na správě daní mají rovná 

procesní práva a povinnosti. Tedy nejen všechny daňové subjekty, ale i třetí osoby 

mají rovná procesní práva a povinnosti. § 6 osdt.1 DŘ. 

 Zásada spolupráce – osoby zúčastněné na správě daní a správce daně vzájemně 

spolupracují § 6 odst. 2 DŘ. 

 Zásada poučení – správce daně v souvislosti se svými úkony poučí osoby zúčastněné 

na správě daní o jejich právech a povinnostech. Jedná se o procesní poučení.   § 6 odst. 

3 DŘ. 

 Zásada vhodného chování – úřední osoba se vyvaruje při výkonu správy daní 

nezdvořilostí § 6 odst. 4 DŘ. 

 Zásada rychlosti postupu – správce daně postupuje bez zbytečných průtahů. Jde       

o ochranu před nečinností. § 7 odst. 1 DŘ. 
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 Zásada hospodárnosti – správce daně můţe konat úkony pro různá řízení společně.   

§ 7 odst. 2 DŘ .  

 Zásada materiální pravdy – vyjádření této zásady v daňovém procesu je vyjádřením 

jedné ze základních zásad, která je formulována slovy zákona jako „Skutečný obsah 

právního úkonu nebo jiná skutečnost rozhodná pro správu daní", v procesu aplikace 

daňových předpisů v ustanovení § 8 odst. 3 daňového řádu nahradilo velmi 

specifickou zásadu v ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP, ve znění pozdějších předpisů,       

ze které vyplývalo, „že při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se bere           

v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro 

stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od 

něho". [3] 

Tyto zásady nepředstavují deklaratorní a nezávazné poţadavky, ale mají stejnou právní 

závaznost jako kterékoliv další speciální ustanovení.  

Při aplikaci jednotlivých ustanovení daňových zákonů je tady nutno dbát, aby byla vţdy          

v souladu s těmito základními zásadami, které vyjadřují postup nezbytný pro dosaţení cíle,   

tj. pro správné stanovení a včasné vybrání daně.  

Proč tomu tak je, vyjádřil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, ve svém usnesení ze 

dne 16. 5. 2006 č. j. 2 Afs 52/2005-94. „Tak jako čl. 1 odst. 1 Ústavy[4] deklaruje podstatu 

státu založeném mj. na úctě k právům člověka a občana a čl. 2 odst. 4 zaručuje občanovi 

ochranu před donucením k tomu, co zákon neukládá. Obdobně i čl. 4 odst. 1 Listiny[21] 

stanoví, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 

zachování základních práv a svobod. Daňové řízení je tedy ovládáno určitými základními 

zásadami, mezi které patří i zásada zákonnosti, tj. povinnost správce daně jednat v řízení       

o daních v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy tak, aby byly 

chráněny nejen zájmy státu, ale i zachována práva a právem chráněné zájmy daňových 

subjektů  a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení." [5] 

Spory ohledně uplatňování základních zásad daňového řízení jsou často předmětem soudního 

přezkoumání. Vlastně je tomu tak v kaţdém daňovém sporu, neboť spory o správný výklad 

hmotně-právních předpisů ZSDP a daňového řádu, představují současně i spory ohledně 

aplikace zásady zákonnosti, základní zásady daňového řízení. Zmiňované zásady v daňovém 

řízení tak podle mého názoru představují důleţitý prostředek ke správné aplikaci a interpretaci 

ostatních ustanovení daňových zákonů.  
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Jinými slovy, správce daně je při uplatňování právních předpisů povinen vycházet ze 

skutečného obsahu právního úkonu, který musí být skutkově prokázán, včetně uvedení 

správní úvahy, tj. odůvodnění správcem daně. Z toho jednoznačně vyplývá, ţe důkazní 

břemeno k uplatnění této zásady nese správce daně.  
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2 DAŇOVÝ ŘÁD A JEHO TERMINOLOGIE 

Daňový řád [6] je uspořádán velmi přehledně a systematicky. Můţe se jevit poněkud 

rozsáhlým, protoţe čítá 266 paragrafů. Jednotlivé paragrafy a odstavce však nejsou dlouhé, 

takţe orientace v normě a čitelnost textu je dobrá. Daňový řád je rozdělen na šest částí:  

 Část první – Úvodní ustanovení;  

 Část druhá – Obecná část o správě daní;  

 Část třetí – Zvláštní část o správě daní;  

 Část čtvrtá – Následky porušení povinností při správě daní;  

 Část pátá – Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná;  

 Část šestá – Účinnost.  

Zásadní a rozsáhlejší části první aţ třetí jsou dále členěny na hlavy, díly, oddíly a paragrafy. 

Rozbor některých z nich, porovnání se ZSDP a posouzení jejich vlivu na postavení 

právnických osob v daňovém řízení bude předmětem následujících částí bakalářské práce. 

 

Terminologie 

 

Jedním z cílů při tvorbě daňového řádu bylo sjednocení nesourodé terminologie zákona          

o správě daní a poplatků, příp. dalších daňových zákonů. Některé termíny byly ze ZSDP 

přejaty víceméně bez dalších úprav. U jiných byl název změněn se zachováním současného 

významu. U některých termínů došlo i k významovým posunům. Uvádím zde alespoň 

základní přehled podstatných termínů [7] spolu se srovnáním dosavadní úpravy (viz tab. 1).  

 

Tab. 1 Terminologie 

Termín DŘ     Odpovídající termín ZSDP  

Daň       Daň  

Vymezení pojmu „daň“ je v DŘ širší neţ tomu je 

v ZSDP. Daní se rozumí: 

a) peněţité plnění, které zákon označuje jako daň, 

clo nebo poplatek,  

 b) peněţité plnění, pokud zákon stanoví, ţe se při 

jeho správě postupuje podle DŘ 

c) peněţité plnění v rámci dělené správy. 

Daň zahrnuje rovněţ daňový odpočet, daňovou 

ZSDP rozumí pod legislativní zkratkou 

„daň“ daně, poplatky, odvody, zálohy 

na tyto příjmy a odvody za porušení 

rozpočtové kázně. 
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ztrátu nebo jiný způsob zdanění a příslušenství 

daně. 

Samozřejmě je v obou zákonech stanoveno, ţe tento příjem musí být navázán na veřejný 

rozpočet.  

Cíl správy daní      Cíl řízení  

správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení 

jejich úhrady. 

stanovení a vybrání daně tak, aby 

nebyly zkráceny daňové příjmy. 

Daňový subjekt      Daňový subjekt  

Vymezení pojmu v DŘ je obdobné jako v ZSDP. 

Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový 

subjekt označuje zákon, jakoţ i osoba, kterou 

zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce 

daně.  

Daňovým subjektem je osoba, kterou za 

daňový subjekt označuje zákon, jakoţ i 

osoba, kterou zákon označuje jako 

poplatníka nebo jako plátce daně.  

 

Osoba zúčastněná na správě daní    Osoba zúčastněná na řízení  

DŘ za osoby zúčastněné na správě daní 

jednoznačně označuje daňové subjekty a třetí 

osoby, tedy osoby odlišné od pracovníků správce 

daně.  

Znění ZSDP není v tomto případě 

jednoznačné. 

Úřední osoba             Pracovník správce daně  

DŘ stanoví, ţe úřední osobou je zaměstnanec, 

který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci 

správce daně, nebo osoba oprávněná k výkonu 

pravomoci správce daně zákonem nebo na základě 

zákona.  

ZSDP pouţívá pojem pracovník správce 

daně, který blíţe nespecifikuje. 

Daňové tvrzení      (Daňové) přiznání, hlášení, 

vyúčtování  

DŘ zavádí pojem „tvrzení“ jako pojem společný 

pro daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování. 

Rozlišuje řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové 

tvrzení.  

Řádné daňové přiznání, hlášení nebo 

vyúčtování, dodatečné a dílčí daňové 

přiznání 

Poskytovatel platebních sluţeb  Poskytovatel platebních sluţeb 

DŘ zavádí poskytovatele platebních sluţeb jako 

legislativní zkratku pro banky, pobočky 

Od 1. listopadu 2009 poskytovatel 

platebních sluţeb, do té doby banka, 
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zahraničních bank a spořitelní a úvěrní druţstva a 

platební instituce. 

spořitelní a úvěrní druţstvo. ZSDP 

zavedl tento termín v souladu s novým 

zákonem o platebním styku. 

Postup k odstranění pochybností    Vytýkací řízení  

DŘ přebírá princip tohoto institutu ze ZSDP, ale 

upřesňuje jej a směřuje více ke komunikaci s 

daňovým subjektem. 

Postup k odstranění pochybností 

Mimořádný opravný prostředek    Mimořádný opravný prostředek  

DŘ za jediný mimořádný opravný prostředek 

označuje návrh na povolení obnovy řízení.  

ZSDP pod pojem mimořádné opravné 

prostředky zahrnuje obnovu řízení, 

prominutí daně, přezkoumávání 

daňových rozhodnutí, opravu zřejmých 

omylů a nesprávností.  

Dozorčí prostředky      Dozorčí prostředky 

DŘ odlišuje dozorčí prostředky jakoţto prostředky 

pouţívané z moci úřední od mimořádných 

opravných prostředků jakoţto návrhů příjemce 

rozhodnutí. Dozorčími prostředky jsou nařízení 

obnovy řízení a nařízení přezkoumání rozhodnutí.  

ZSDP nezná pojem dozorčí prostředky 

a všechny prostředky označuje za 

mimořádné. 

Elektronické doručování   

 

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, 

zřízené zákonem, organizační sloţky podniku, 

zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním 

rejstříku musí mít zřízenou datovou schránku. 

Prostřednictvím ní probíhá doručování písemností. 
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3 KLÍČOVÉ ZMĚNY V DAŇOVÉM ŘÁDU 

 

3.1 Rozhodnutí vydaná finančním úřadem  
 

Do konce roku 2009 nemusely finanční úřady svá rozhodnutí odůvodňovat. Firmy se tak často 

nedozvěděly, proč v daném případě úřad rozhodl tak, jak rozhodl. Některé změny předběhly 

nový zákon. Kdyţ byl totiţ návrh daňového řádu předloţen do legislativního procesu, 

předpokládalo se, ţe vstoupí v účinnost jiţ 1. ledna 2010. Jeho účinnost ale nakonec byla 

posunuta na začátek roku 2011. Některá vylepšení, související s daňovým řádem, se ale 

dostala do daňového procesu dříve, v podobě novely ZSDP. 

Uţ od začátku roku 2010 kaţdé rozhodnutí finančního úřadu musí obsahovat řádné 

odůvodnění. Tak se daňový subjekt dozví, jaké úvahy k jeho vydání vedly, případně o jaké 

důkazy své rozhodnutí finanční úřad opřel. Můţe se proto kvalifikovaně rozhodnout, jaký 

bude jeho další postup a zdali se proti rozhodnutí bude bránit, tzn. podá v zákonné lhůtě 

odvolání [7]. 

 

3.2 Odvolání proti doměrku  
 

Aţ do konce roku 2009 platilo, ţe odvolání proti doměrku daně nemělo odkladný účinek. [8] 

Kdyţ byla společnosti po provedené daňové kontrole vyměřena vyšší daň, musela ji zaplatit i 

v případě, ţe se proti výši doměrku odvolala. 

V praxi to znamenalo, ţe neoprávněně doměřenou daň firma získala zpět třeba za několik let. 

Tedy aţ poté, co vyhrála spor s finančním úřadem. Neplánované výdaje ve firemním rozpočtu 

samozřejmě neuhradil ani úrok, pokud byl daňovému subjektu přiznán (aktuálně činí jeho 

sazba 0,35 procenta ročně). Společnost sice mohla poţádat po dobu odvolacího řízení o 

posečkání se zaplacením doměřené daně, případně o její rozloţení do splátek, a finanční úřady 

těmto ţádostem obvykle vyhovovaly, jistotu však neměla. 

I tato novinka, v podobě novely ZSDP, o rok předběhla daňový řád. Ačkoli se způsob úpravy 

odkladného účinku obsaţený v aktuálním znění ZSDP a v daňovém řádu mírně liší, důsledek 

pro praxi je stejný. Kdyţ se daňový subjekt odvolá proti dodatečnému platebnímu výměru, 

který je výsledkem doměření daně správcem daně, je splatnost daně odloţena do ukončení 
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odvolacího řízení. Byl to jeden z dlouhodobých  poţadavků podnikatelských sdruţení, jako 

Hospodářská komora či Svaz průmyslu a dopravy. 

Nepříjemným dovětkem této pozitivní novinky je povinnost neúspěšné firmy uhradit úrok z 

prodlení i za dobu, po kterou běţelo odvolací řízení. 

 

 

3.3 Úroky z prodlení a daňové penále  
 

Ze zákona byla nově vypuštěna moţnost poţádat o prominutí penále a úroků. ZSDP 

umoţňoval, aby daňový poplatník poţádal o prominutí úroku z prodlení, případně i penále, 

které finanční úřad vyměřil kvůli pozdní úhradě daně nebo na základě doměření daně. 

Sankce nejsou přitom zanedbatelné – úrok z prodlení za pozdní úhradu daně činí aktuálně 

patnáct procent ročně. Navíc v případě, ţe chybu objeví finanční úřad při kontrole, se částka 

doměřené daně zvyšuje o 20 procent. Individuální moţnost jejich alespoň částečného 

prominutí ale s novým zákonem končí. Oproti tomu na Slovensku i nový daňový poriadok 

moţnost prominutí daně či příslušenství daně zachovává v § 157. odst. 1. „právnická osoba, 

preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti a výnos z jeho likvidácie by bol 

pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia.“ [10]   

Chtěl-li subjekt poţádat o prominutí úroku z prodlení či daňového penále, třeba i dosud 

nepředepsaného, mohl tak učinit nejpozději do 31. prosince 2010. 

Není však pravdou často uváděné tvrzení, ţe by ministr financí zcela ztratil moţnost promíjet 

daň a její příslušenství. Nadále mu zůstává pravomoc prominout daň kvůli nesrovnalostem v 

zákonech nebo při mimořádných (např. ţivelních) událostech. V takovém případě se však 

bude jednat o prominutí plošné.  

V zákoně je „schována“ moţnost, jak se úrokům vyhnout – ustanovení § 157 odst. 7 DŘ-

Upuštění od předepsání úroku z posečkání, pokud by ekonomické nebo sociální poměry 

daňového subjektu zakládaly tvrdost uplatňovaného úroku. Od 1. 1. 2011 je upuštění od 

předepsání úroku z posečkání moţné i u rozhodnutí o posečkání nebo splátkování daní 

vydaných v reţimu ZSDP, tedy před 1. 1. 2011. V praxi to znamená, ţe kdyţ si daňový 

subjekt podá odůvodněnou ţádost o posečkání nebo splátkování daně, uhradí správní poplatek 

a ţádosti bude finančním úřadem vyhověno, můţe si v „v průběhu“ běhu lhůty pro postupnou 
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úhradu daně poţádat o upuštění od předepsání úroku za příslušnou daň např. z ekonomických 

důvodů. Finanční úřad po přezkoumání v ţádosti uvedených důvodů, můţe od předepsání 

úroků upustit. Ţádost musí být podána nejpozději před datem poslední splátky nebo mohou 

být obě ţádosti podány zároveň. Od účinnosti DŘ je této moţnosti právnickými osobami 

vyuţíváno velmi málo. Myslím, ţe jde o neznalost tohoto ustanovení zákona ze strany 

managementu právnických osob. 

 

3.4 Dodatečné daňové přiznání 
 

Doposud bylo moţné, aby si společnosti následně sniţovaly svoji daňovou povinnost bez 

omezení. Stačilo pouze zjištění, ţe by výsledná daň měla být niţší. Kdyţ účetní zjistila, ţe 

udělala chybu a daňová povinnost má být niţší, stačilo podat do konce měsíce následujícího 

od tohoto zjištění dodatečné daňové přiznání. Záleţelo pak samozřejmě na posouzení 

finančního úřadu, zda toto sníţení daně po prověření dodatečného přiznání akceptoval. 

Daňový řád tuto moţnost zásadním způsobem limituje. Nově mohou být důvodem pro podání 

dodatečného daňového přiznání na niţší daňovou povinnost pouze nové skutečnosti nebo 

důkazy, ze kterých lze usuzovat na niţší daně. 

Otázkou je, jak bude moţné podat dodatečné daňové přiznání v případě, kdy společnost 

následně zjistí, ţe při kalkulaci daně došlo k početní či jiné administrativní chybě, která má za 

následek nadhodnocení její daňové povinnosti. Daňová tvrzení k dani z příjmu právnických 

osob podle DŘ budou poprvé podávána v březnu a červnu 2012. Jakým způsobem budou 

finanční úřady vykládat pojem „nové skutečnosti a důkazy“, proto ukáţe aţ praxe. 

 

3.5 Lhůta, po jejímţ uplynutí nebude moţné změnit daň  
 

Tříletá lhůta, po jejímţ uplynutí nelze vyměřit či doměřit daň, se bude nově počítat od 

posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Nikoli od posledního dne období (roku),  

ve kterém se podává daňové přiznání. 

Součástí programového prohlášení současné vlády je navíc prodlouţení této lhůty ze tří na pět 

let. Tato pětiletá lhůta platí i v sousedním Slovensku.[11] 
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Běh této prekluzivní lhůty se bude nově přerušovat, tedy prodluţovat, kdyţ daňový subjekt 

podá odvolání nebo dodatečné daňové přiznání. Doposud se lhůta přerušovala jen při 

některých krocích finančního úřadu. Můţe tak v praxi docházet k tomu, ţe lhůta bude 

prodlouţena aţ na maximum, tedy na deset let. 

 

3.6 Pravidla pro daňovou kontrolu 
 

Daňový řád zavádí jednoznačná pravidla pro zahájení daňové kontroly, specifikuje, kdy je 

kontrola skutečně zahájena a jaké kroky musí finanční úřad učinit, kdyţ se budete zahájení 

kontroly vyhýbat. Detailně jsou rovněţ specifikována poplatníkova práva při ukončení 

kontroly. Dostane dostatečný časový prostor k tomu, aby se seznámil s kontrolními závěry,     

a bude mít moţnost se k nim v přiměřené lhůtě vyjádřit. 

Zavádějí se rovněţ zákonná kritéria pro moţnost kontroly jiţ jednou zkontrolovaného období 

- opakovat daňovou kontrolu bude moţné jen tehdy, vyjdou-li najevo nové skutečnosti nebo 

bylo podáno dodatečné daňové přiznání. 

 

3.7 Změny sídla právnické osoby 
 

Společnosti, které se v minulosti snaţily vyhnout plnění svých daňových povinností častou 

změnou svého sídla, to budou mít sloţitější. Dojde-li ke změně sídla poplatníka, a tedy            

i změně jeho místní příslušnosti v průběhu daňové kontroly, můţe tuto daňovou kontrolu 

dokončit finanční úřad, který ji zahájil. 

Nicméně ani v tomto případě nelze paušalizovat a předpokládat, ţe kaţdá změna sídla má 

spekulativní charakter. V praxi mohou nastat i opačné situace, přestěhování potom bude 

jediná moţnost, jak se vyhnout „šikaně“ ze strany jeho finančního úřadu. Bohuţel, i toto se ve 

vztahu daňový subjekt – příslušný zaměstnanec správce daně můţe stát. Ale hlavním 

důvodem pro změnu sídla společnosti do velkého města, velmi často do Prahy, je statisticky 

dokázaná skutečnost, ţe se tam nemusejí bát kontroly finančního úřadu i několik desítek let.  
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3.8 Skončila anonymita zaměstnanců finančních úřadů 
 

Daňový subjekt má vţdy právo zjistit, který konkrétní úředník jeho věc právě vyřizuje. Ten 

pak bude povinen vţdy poskytnout přiměřené poučení o jeho právech a povinnostech v daném 

stadiu daňového řízení. 

Bude si také moci nově přizvat k daňovému řízení další osobu, takzvaného odborného 

konzultanta. Můţe jím být jakákoli osoba, která má znalosti o odborné otázce řešené v rámci 

daňového řízení. 

 

 

3.9 Účetní smí zastupovat několik společností 
 

Daňový řád ruší pravidlo, ţe osoba, která není daňovým poradcem či advokátem, můţe 

zastupovat u jednoho správce daně pouze jednoho poplatníka. Účetní, která zpracovává 

daňová přiznání pro více společností v rámci skupiny (registrovaných u jednoho finančního 

úřadu), tak napříště bude moci podat daňové přiznání za všechny společnosti. Slovenský 

daňový poriadok naopak tento institut, platný u nás do konce roku 2010 v ZSDP, nově zavádí. 

Nadále však platí, ţe lhůta pro podání daňového přiznání bude prodlouţena pouze v případě, 

ţe jej zpracovává a podává daňový poradce či advokát.  

 

 

3.10 Sankce za opoţděné přiznání 
 

V ZSDP závisí výše pokuty, která měla být zaplacena v případě pozdního podání přiznání, na 

uváţení toho kterého finančního úřadu. Vyměřenou daň mohl navýšit aţ o deset procent. 

Daňový řád nyní stanoví pevnou částku 0,05 procenta z vyměřené daně za kaţdý den 

prodlení, minimálně však 500 korun.  

Jiţ nyní se ale ukazuje, ţe toto ustanovení není šťastné a mnoho daňových subjektů podává 

proti platebním výměrům za opoţděné tvrzení daně odvolání. Výklad o tom, v jakém případě 

se musí pokuta vyměřit, není jednoznačný. Mnoţství jiţ doručených a daňovou správou 

očekávaných odvolání moţná bude důvodem ke změně či upřesnění §§ znění zákona, aby byl 

jednoznačný a jediný výklad této sankce.   
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3.11 Úrok za pozdní platbu 

 

Není třeba zvlášť připomínat, ţe daň je třeba zaplatit tak, aby nejpozději v den její splatnosti 

byly peněţní prostředky připsány na účet finančního úřadu. Daňový řád však poskytuje 

pětidenní „ochrannou lhůtu“, kdy platba se zpoţděním není sankcionována. 

Zmizelo také nevýhodné pravidlo, kdy se částka uhrazená na účet finančního úřadu nejprve 

započítala na úhradu příslušenství daně, tedy úroků a penále. Jakákoli platba se tedy napříště 

nejprve započte na dluţnou daň, aby se omezil prostor pro další úročení.  

I toto pravidlo je ale porušováno, a to v případě, ţe daňový subjekt uhradí daň, např. daň 

z přidané hodnoty, která je splatná 25. den následujícího měsíce po příslušném čtvrtletí, 

v termínu před předepsáním daně, tedy např. 10. den příslušného měsíce a má vyměřeny 

úroky za pozdní úhradu dřívější daňové povinnosti na téţe dani, je platba zaúčtována 

automaticky na dluţné úroky a teprve potom, ke dni předepsání daně, je zbytek platby 

přiřazen k jejímu předpisu. Tak mu vznikne úročitelný nedoplatek na předpisu daně a on se      

o něm dozví aţ se značným zpoţděním, kdy mu budou opět naúčtovány úroky z prodlení, 

kdyţ přesáhnou 200,- Kč. Pokud zde vítězí výpočetní technika nad literou zákona, lze 

očekávat spory a odvolání i v této oblasti.  

 

3.12 Daňová exekuce mnohem rychleji 
 

Téměř pětinu textu daňového řádu zabírá problematika daňové exekuce. Doposud se při 

exekuci postupovalo podle jiné právní normy - občanského soudního řádu. Finanční úřad 

musel obtíţně dovozovat své pravomoci podle pravomocí soudců. Daňový řád nyní vytváří 

předpoklady pro zlepšení fungování státní správy v této oblasti. Naproti tomu srozumitelně 

vysvětluje práva daňového subjektu. Lze však očekávat, ţe daňová exekuce bude mnohem 

rychlejší a efektivnější. V roce 2010 se dle údajů české daňové správy [27] s její pomocí 

vymohly téměř 7,2 miliardy korun. 
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4 MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST PRÁVNICKÝCH OSOB  

 

Místní příslušnost je jedna z prvních otázek, kterou musí daňový subjekt řešit, aby věděl, s 

kterým správcem daně má komunikovat. Pravidla pro její nastavení jsou v ZSDP i v daňové 

řádu určena naprosto jednoznačně.  

U právnických osob došlo úpravou daňového řádu k novému pojetí určování místní 

příslušnosti správce daně. ZSDP vázal v § 4 odst. 1 místní příslušnost správce daně u 

právnické osoby na její sídlo bez bliţšího určení, co se sídlem rozumí. Bylo tedy nutno 

vycházet z obecné úpravy, konkrétně ze zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník [12], ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který obsahuje obecná ustanovení o 

právnických osobách včetně úpravy sídla.  

Sídlo právnické osoby musí být určeno při jejím vzniku. Přesné znění najdeme v § 19c 

občanského zákoníku ve znění účinném od 31. prosince 2001:  

1. Při zřízení právnické osoby musí být určeno její sídlo.  

2. Sídlo musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je 

umístěna její správa a kde se veřejnost můţe s právnickou osobou stýkat.  

3. Kaţdý se můţe dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla 

zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůţe právnická osoba namítat, ţe má skutečné sídlo        

v jiném místě. 

Daňový řád zvolil ve svém § 13 odst. 1 písm. b) nově vlastní úpravu pojímání sídla právnické 

osoby pro potřeby správy daní, a tedy i pro určení místní příslušnosti. Sídlem se pro potřeby 

správy daní rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním nebo jiném 

obdobném veřejném rejstříku. Podle skutečného sídla se místní příslušnost právnické osoby 

bude řídit pouze v případě, ţe se právnická osoba do veřejných rejstříků nezapisuje.  

Dle § 13 odst. 2 daňového řádu je v případě, kdy je předmětem daně nemovitost, tradičně 

místně příslušným ten správce daně, v jehoţ obvodu územní působnosti se nemovitost 

nachází.  

V případě zpoplatněných úkonů, je podle § 13 odst. 3 daňového řádu ke správě poplatků 

místně příslušný ten orgán veřejné moci, který je příslušný k provedení úkonu.  
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Zvláštním způsobem je rovněţ upravena místní příslušnost správce daně pro plátcovu 

pokladnu. Podle § 21 odst. 2 daňového řádu je místně příslušným ten správce daně, v jehoţ 

obvodu územní působnosti je plátcova pokladna umístěna.  

Místní příslušnost správce daně, na něhoţ přechází správa placení peněţitého plnění (tzv. 

dělená správa), se dle § 162 odst. 5 daňového řádu řídí podle sídla orgánu veřejné moci, který 

platební povinnost k peněţitému plnění uloţil.  

Zvláštní úpravu místní příslušnosti obsahují kromě daňového řádu téţ hmotné daňové zákony. 

Tato úprava má před úpravou v daňovém řádu přednost.  

Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiných právních předpisů, je místně 

příslušný Finanční úřad pro Prahu 1. A rovněţ nelze-li určit místní příslušnost finančního 

ředitelství podle jiných právních předpisů, je místně příslušné Finanční ředitelství pro hlavní 

město Prahu. Platí pravidlo, ţe v pochybnostech určí místní příslušnost finanční ředitelství; 

jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho působnosti, určí ji Generální finanční 

ředitelství. Tato úprava se samozřejmě dá pouţít pouze pro správu daní, kterou vykonávají 

územní finanční orgány.  

Paragraf 14 daňového řádu řeší prakticky totoţně jako § 4 odst. 11 ZSDP problematiku 

případů, kdy je ke správě daní místně příslušných několik správců daně.  

V takovém případě provede řízení ten, u kterého bylo řízení zahájeno nejdříve. Přednost má 

dohoda příslušných správců daně. Zákon neřeší moţnost daňového subjektu do této dohody 

jakkoliv zasahovat. Ostatní správci daně řízení nezahájí, příp. zahájené řízení zastaví.  

Případné spory o místní příslušnost mezi správci daně rozhoduje správce daně, který je jim 

nejblíţe společně nadřízen. Např. tedy spory mezi finančními úřady, které spadají do územní 

působnosti stejného finančního ředitelství, bude řešit toto finanční ředitelství. Spory mezi 

finančními úřady spadajícími do působnosti různých finančních ředitelství bude vyřizovat 

Generální finanční ředitelství.  

Daňový řád zavádí v § 15 nově moţnost správce daně provést úkon i mimo svůj obvod 

územní působnosti. Podmínkou pro provedení tohoto úkonu je, ţe se týká daňového subjektu, 

ke správě jehoţ daní je místně příslušný. Lze si tedy představit např. výslech svědka, 

provedení místního šetření, provedení exekuce atd. i v jiných obvodech, aniţ by byl správce 

daně nucen tyto úkony u místně příslušného správce daně doţádávat.  
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4.1 Pověření místně nepříslušného správce daně  
 

 

Další z moţností, kdy úkony činí jiný neţ místně příslušný správce daně - jiný finanční úřad 

je, ţe tak činí na základě pověření vydaného dle § 8 odst. 4 zákona č. 531/1990 Sb., o 

územních finančních orgánech. Zákon o územních finančních orgánech [13] byl 

novelizován a nabyl účinnosti spolu s účinností daňového řádu k 1. lednu 2011. Nové znění je 

poněkud širší, protoţe nehovoří pouze o „některých úkonech“, ale zmiňuje „úkony, dílčí 

řízení nebo jiné postupy“. Znění je interpretováno i ve shodě s judikaturou jako moţnost 

pověřit místně nepříslušný územní finanční orgán provedením jednoho úkonu, několika 

úkonů nebo např. celé daňové kontroly. Nově můţe dle § 4a zákona o územních finančních 

orgánech pověřit místně nepříslušný územní finanční orgán téţ Generální finanční ředitelství.  

Pověření je dosti častým předmětem soudního rozhodování. Pravidla pro jeho pouţívání tak 

byla poměrně jednoznačně projudikována. Za prvé se judikatura opakovaně vyjádřila k formě 

pověření. Pověření není rozhodnutím, neboť jím ţalobci nejsou ukládány ţádné povinnosti ani 

přiznávána ţádná práva. Dále se judikatura vyjadřovala k odůvodnění pověření. Podle 

rozsudků Nejvyššího správního soudu není nutné, aby pověření obsahovalo odůvodnění, 

ovšem objektivní důvody, jakoţto zákonný předpoklad pro moţnost udělení pověření, musí 

jiţ v okamţiku pověření existovat a musí být tedy zjistitelné minimálně z daňového spisu. 

Daňový subjekt má právo na sdělení důvodů, aby mohl čelit případné svévoli, tedy překročení 

diskreční pravomoci správce daně.  

 

 

4.3 Doţádání  
 

 

Úkony jsou činěny místně nepříslušným správcem daně rovněţ v případě tzv. doţádání.         

V úpravě doţádání přinesl § 17 daňového řádu oproti § 5 ZSDP některé změny.  

Stejně jako dříve můţe místně příslušný správce doţádat jiného věcně příslušného správce 

daně téhoţ nebo niţšího stupně. Obdobně jsou textovány i důvody doţádání. ZSDP váţe 

doţádání na moţnost doţádaného správce daně provést úkon snáze, hospodárněji nebo 

rychleji. Daňový řád naopak posuzuje důvody na straně doţadujícího správce daně, přičemţ 

tento můţe doţádat, pokud by úkony sám mohl provést jen s obtíţemi nebo s vynaloţením 

neúčelných nákladů, příp. by je nemohl provést vůbec.  
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Základní rozdíl v úpravě daňového řádu spočívá v šíři doţádaných úkonů. Zatímco ZSDP 

hovoří pouze o jednotlivých úkonech[9], daňový řád umoţňuje doţádat provedení úkonů nebo 

dílčích řízení (např. exekuci) nebo jiných postupů (např. daňovou kontrolu).  

Daňový řád ukládá doţádanému správci daně provést doţádané úkony bezodkladně nebo 

sdělit důvody, pro které nemůţe doţádání provést.  

Finanční úřady začínají toto nové ustanovení pouţívat, ale myslím, ţe dobrý úmysl 

zákonodárce se můţe míjet účinkem. Uvaţme situaci, kdy si příslušný finanční úřad „vylepší“ 

statistiku tím, ţe např. vystaví exekuční příkaz na věci movité na společnost s r.o. se sídlem 

v Praze, který má provozovnu v obci na opačné straně republiky, na několik miliónů. Doţádá 

příslušný finanční úřad o provedení této exekuce, ale kromě exekučního titulu mu nepředá 

ţádná zjištění o stavu společnosti, přestoţe je můţe z vedeného spisu na místně příslušném 

finančním úřadu lehce zjistit. Tudíţ nastává sloţitá komunikace a korespondence mezi úřady, 

kdy doţádaný úřad musí vyvinout nemalé úsilí na zjištění skutečností, důleţitých k provedení 

doţádaného úkonu, pracovníky to stojí čas a námahu a řeší komplikovanou situaci za někoho 

jiného-tedy jiný finanční úřad. V případě, ţe náročnou exekuci na místě provede, nebude mít 

oficiálně na celé akci ţádný podíl, vše půjde na vrub místně příslušného správce daně. Jestliţe 

se exekuce neuskuteční, pracovníky doţádaného finančního úřadu to i tak zaměstnalo a jejich 

práce jim zůstala stát. Rozšíření doţádání o moţnosti takto rozsáhlých úkonů vůči daňovému 

subjektu se mi v praxi nejeví jako šťastné řešení. 

    

4.4 Atrakce  
 

 

Daňovým řádem je v § 19 nově zaveden institut tzv. atrakce, který byl dosud upraven pouze 

pro správce daně - územní finanční orgány - zákonem o územních finančních orgánech, a to   

v § 9 písm. g) jako oprávnění finančního ředitelství v odůvodněných případech provádět 

úkony, které jinak patří do pravomoci jím řízených finančních úřadů nebo se na jejich 

provádění podílet, a v § 11 písm. d) jako oprávnění Ministerstva financí v odůvodněných 

případech provádět úkony, které jinak patří do pravomoci územních finančních orgánů (jak 

finančních ředitelství, tak finančních úřadů), nebo se na jejich provádění podílet.  

Daňový řád tedy obsahuje obecnou úpravu pro jakéhokoliv správce daně převzít věc místo 

podřízeného správce daně (nejen nejblíţe podřízeného), a to v těchto případech:  
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1. jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti, 

2. za účelem zjednání nápravy v rámci ochrany před nečinností podřízeného správce 

daně, 

3. jde-li o rozhodování ve věci, které bude mít zásadní dopad i do řízení s jinými 

daňovými subjekty.  

Nadřízený správce daně si věc atrahuje formou rozhodnutí, které se doručuje subjektu, jehoţ 

věci se týká. Dotčený podřízený správce daně je o rozhodnutí informován běţnou úřední 

cestou. Jelikoţ není v uvedeném případě vyloučeno odvolání, má daňový subjekt v souladu    

s § 109 odst. 1 daňového řádu právo se odvolat.  

Odvolání proti rozhodnutím o atrakci z důvodů uvedených výše pod body 1. a 3. má odkladný 

účinek.  

 

4.5 Změny místní příslušnosti  
 

 

Úprava změny místní příslušnosti v daňovém řádu je velmi obdobná úpravě § 4 odst. 12 

ZSDP. § 16 daňového řádu stanoví správci daně povinnost bezodkladně postoupit části spisu 

týkající se daní, které lze stanovit nebo vybrat a vymáhat, nově příslušnému správci daně. 

Daňový subjekt o tom vyrozumí. ZSDP omezuje pravomoc dosud příslušného správce daně 

do doby postoupení spisu pouze na neodkladné úkony. Daňový řád přiznává původnímu 

správci daně právo provádět správu daní v celém rozsahu do doby, neţ bude postoupen spis.  

V případě registrovaných daňových subjektů platí zvláštní úprava § 131 odst. 3 a 4, která je 

obdobná současné úpravě § 33 odst. 16 ZSDP. Dojde-li ke změně podmínek pro určení místní 

příslušnosti, dosavadní správce daně na základě ţádosti nebo z moci úřední stanoví 

rozhodnutím datum, k němuţ přechází místní příslušnost na nového správce daně. Proti 

tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. Nově příslušný správce daně vydá k rozhodnému 

datu nové rozhodnutí o registraci. Registrace k daním, ke kterým je daňový subjekt 

registrován, zůstává po přeregistraci zachována k původnímu dni její účinnosti.  

Zvláštní úpravu obsahují i některá další ustanovení daňového řádu. Např. § 87 odst. 1 

daňového řádu stanoví pro případ změny místní příslušnosti v průběhu daňové kontroly 

moţnost původního správce daně, tj. toho, který daňovou kontrolu zahájil, ji také dokončit. 

Daňový řád v § 27 odst. 3 nově zavádí účinnost případně udělené plné moci i vůči novému 

správci daně po změně místní příslušnosti.  
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4.6 Delegace  

 

Delegace je moţnost, jak přenést na základě ţádosti daňového subjektu nebo z podnětu 

správce daně místní příslušnost, aniţ by se změnily podmínky, podle kterých se určuje – tedy 

typicky místo pobytu nebo sídlo. V případě, ţe o delegaci ţádá daňový subjekt, je ţádost dle 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích [14], ve znění pozdějších předpisů, 

zpoplatněna částkou 300 Kč.  

Stávající úprava delegace místní příslušnosti dle § 5 odst. 3 ZSDP a praxe správců daně byla 

často předmětem soudního rozhodování. Zásadní otázka, která byla soudy řešena, je ta, zda 

rozhodnutí o delegaci podléhá soudnímu přezkumu. Rozhodování jednotlivých senátů 

Nejvyššího správního soudu nebylo jednotné. Stejně rozdílné bylo i rozhodování o nutnosti 

odůvodňovat rozhodnutí o delegaci i přesto, ţe ZSDP ve znění účinném do 31. prosince 2009 

odůvodnění výslovně nevyţadoval. Subjekt se nemohl seznámit s podnětem správce daně,     

a tím mu nebyla dána moţnost se k podnětu vyjádřit v souladu se zásadou součinnosti. 

Nejednotnou rozhodovací praxi sjednotil rozsudek čj. 7 Afs 13/2007-54 rozšířeného senátu 

Nejvyššího správního soudu [28]. 

Závěry tohoto judikátu jsou následující:  

 Rozhodnutí o delegaci podléhá soudnímu přezkumu.  

 Správce daně je povinen seznámit daňový subjekt s došlým podnětem jiného správce 

daně a s podklady pro rozhodnutí a umoţnit mu se k nim vyjádřit.  

 Rozhodnutí o delegaci musí být odůvodněno.  

Z odůvodnění musí být patrné, jakými úvahami a na základě jakých podkladů správce daně 

shledal návrh na delegaci opodstatněným.  

ZSDP i daňový řád shodně svěřují rozhodování o delegaci nejblíţe společně nadřízenému 

správci daně. Důvody, pro které je moţné delegovat místní příslušnost, daňový řád oproti 

ZSDP precizuje. ZSDP hovoří v § 5 odst. 3 pouze o opodstatněných důvodech. Daňový řád    

v § 18 odst. 1 delegaci připouští, je-li to účelné nebo jsou-li pro výkon správy daní potřebné 

mimořádné odborné znalosti. Důvodnost delegace je nutno vykládat v souladu se základními 

zásadami.  

Právnickým osobám - často velkým průmyslovým podnikům, je z důvodu hospodárnosti        

a rychlosti řízení vyhovováno v ţádostech o delegaci daně z převodu nemovitostí v případech, 
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kdy jsou nemovitosti vloţeny do základního kapitálu a nacházejí se v územní působnosti 

různých správců daně. Naopak typickým příkladem, kdy není vyhovováno ţádostem 

daňových subjektů – právnických osob, je tvrzení, ţe se jejich sídlo, příp. provozovny            

a podnikatelské aktivity, nachází jinde, coţ nebylo místním šetřením správce daně potvrzeno.  

Zásadní rozdíl spočívá v moţnosti podat opravný prostředek. Zatímco ZSDP nepřipouští 

opravný prostředek, daňový řád nejenţe odvolání připouští, ale dokonce včas podanému 

odvolání přisuzuje odkladný účinek. V § 18 odst. 2 daňový řád upravuje postup správce daně 

v případě, ţe dojde ke změně okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo 

rozhodných pro určení místní příslušnosti. V takovém případě můţe správce daně, který 

rozhodnutí o delegaci vydal, rozhodnout o zrušení, změně nebo potvrzení delegace. V souladu 

s § 102 odst. 2 daňového řádu bude rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti i rozhodnutí       

o zrušení, změně nebo potvrzení delegace obsahovat odůvodnění.  

Citace z důvodové zprávy k daňovému řádu [15]: „Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o delegaci 

místní příslušnosti znamená výrazný zásah do práv a povinností dotčeného daňového 

subjektu, je odvolání proti tomuto rozhodnutí přiznán odkladný účinek.“  Algoritmus postupu 

správce daně je znázorněn v tabulce č. 2.  

Tab. 2 Postup správce daně 

Ţádost o delegaci 
Ţádost je podána v roce 2010, rozhodnuto je 

v roce 2011 

Rozhodnutí dle ZSDP 
Nelze se odvolat. 

Rozhodnutí dle DŘ 

Lze se odvolat, odvolání má odkladný 

účinek. Bude moţno podat odvolání, uplatní 

se § 264 odst. 1 DŘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

5 ZÁSADA SLEDOVÁNÍ OSUDU DANĚ 

Zásada sledování osudu daně je aplikována podle § 2 odst. 5 daňového řádu ve spojení s § 

251 daňového řádu. Daňový subjekt podá dodatečné přiznání na daň niţší poté, co mu byla 

daň doměřena z moci úřední a současně s tímto doměřením došlo i ke vzniku povinnosti 

uhradit penále. K otázce, zda v případě sníţení daně na základě dodatečného daňového tvrzení 

bude adekvátně sniţována i samotná povinnost hradit penále, přistupovali za účinnosti ZSDP 

správci daně na jednotlivých daních nejednotně, a to převáţně s ohledem na znění § 41 odst. 5 

ZSDP. 

Vzhledem k tomu, ţe daňový řád obdobnou úpravu při podání dodatečného daňového tvrzení 

na daň niţší jiţ neobsahuje, následující postup vycházející z ustanovení daňového řádu by měl 

být nyní podle Generálního finančního ředitelství [16] aplikován jiţ pro všechny případy 

doměření na základě dodatečného tvrzení na niţší daňovou povinnost, tj. i pro ty případy, kdy 

byla daň doměřena správcem daně ještě do 31. 12. 2010. V daňovém řádu je penále podle § 2 

odst. 5 zahrnuto mezi příslušenství daně, které sleduje její osud. Zásada sledování osudu daně 

platí pro případy, kdy se výše daně změní, kdy se daň nebo její část odepíše či promine. 

Penále vymezené v § 251 daňového řádu je sankcí za to, ţe daňový subjekt daň zatajil, resp.   

v daňovém tvrzení neuvedl správně výši daně. Důvody vzniku této sankce a její výše 

vyplývají tedy přímo ze zákona. Tato sankce se uplatní bez ohledu na stav osobního daňového 

účtu daňového subjektu, je nezávislá na době, která uplynula od původního data splatnosti 

daně, a je spojena právě vţdy s konkrétním doměrkem provedeným správcem daně. Zásada 

sledování osudu daně se u penále projeví právě při sníţení či zvýšení daně především             

v důsledku opravných a dozorčích prostředků.  

Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále v rámci dodatečného platebního výměru. 

Penále je předepisováno spolu s doměrkem a splatnost penále je rovněţ vázána na právní moc 

dodatečného platebního výměru, tak jako doměřený rozdíl poslední známé daně a částky nově 

zjištěné. 

Závěrem lze tedy konstatovat, ţe s ohledem na zákonné znění a na charakter penále jako 

sankce za to, ţe daňový subjekt nesplnil své břemeno tvrzení, daň nepřiznal ve správné výši    

a ta mu byla následně doměřena v důsledku kontrolní činnosti správce daně, dojde ke sníţení 

či eliminaci této částky pouze v případě, kdy došlo ke sníţení či eliminaci tohoto doměření. 



23 

6 PROMINUTÍ DANĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ 

V souvislosti se změnou zákona a konci moţnosti promíjení úroků a penále na daních, byly na 

finanční úřady zasílány do 31. 12. 2010 tzv. bianco ţádosti, ve kterých nebyla uvedena částka, 

která má být prominuta. Generální finanční ředitelství [17] doporučilo následující postupy při 

posuzování těchto ţádostí od 1. 1. 2011. 

1) Pokud se jedná o účelovou, obecně formulovanou, neurčitou ţádost (např. „žádám              

o prominutí příslušenství“ nebo „žádám o prominutí veškerého příslušenství z důvodu 

tvrdosti, které doposud nebylo vyměřeno, ale vyměřeno by být mohlo“ nebo „žádám                

o prominutí příslušenství sděleného i nesděleného a o prominutí příslušenství, které již bylo 

zaplaceno i příslušenství ještě nezaplaceného, a to z období, kde dosud není zákonná 

překážka uplynutí lhůty použití tohoto mimořádného opravného prostředku bylo postupováno 

takto:  

 Daňový subjekt byl nejprve vyzván podle § 74 daňového řádu, aby určil výši 

příslušenství daně a daň, ke které se toto příslušenství vztahuje. Tato výzva byla 

odůvodněna skutečností, ţe pokud tyto informace správce daně nemá k dispozici, 

nelze určit výši správního poplatku (neboť podle části I. poloţky 1 bodu 1 písm. c) 

Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p. [14], ve 

spojení s poznámkou č. 2 se poplatky podle bodu 1 této poloţky vybírají za kaţdou 

daň, které se ţádost daňového subjektu týká, a za kaţdý daňový subjekt, podává-li 

jednu ţádost více daňových subjektů) a nelze určit, kdo má o ţádosti rozhodovat 

(protoţe do částky 600 tis. Kč v běţném kalendářním roce u jednoho daňového 

dluţníka a jedné daně o těchto ţádostech ve smyslu vyhlášky č.299/1993 Sb., ve znění 

p. p., jsou kompetentní rozhodnout finanční úřady). 

 Pokud daňový subjekt na výzvu vůbec nereagoval, bylo postupováno podle § 74 odst. 

3 DŘ, tzn., správce daně o této skutečnosti pořídil úřední záznam (a daňový subjekt 

nebyl vyrozuměn). 

 Pokud daňový subjekt na výzvu odpověděl:  

- sdělil přesné částky, např. jiţ předepsaného příslušenství daně, pak tato ţádost jiţ 

nebude bianco ţádostí a bylo o ní rozhodováno; 

- nebyl schopen nic přesného sdělit, pak nebyly odstraněny vady podání a bylo 

postupováno podle § 74 odst. 3 DŘ, tzn., správce daně podatele vyrozuměl 

neformálním dopisem. 



24 

2) Jestliţe daňový subjekt ţádal o prominutí příslušenství daně vzniklého na základě výsledků 

daňové kontroly, která však ještě není do dne zpracování ţádosti ukončena (tzn., nevíme, jaká 

daň za jaké zdaňovací období bude vyměřena, pokud je zahájena daňová kontrola u více daní 

a více zdaňovacích období, a zda bude vůbec doměřeno), bylo postupováno stejně jako           

v bodu 1) s tím, ţe pokud je zahájena daňová kontrola pouze jedné daně, pak nebyl daňový 

subjekt vyzván, aby určil, ke které dani se ţádost vztahuje, neboť tato informace uţ je správci 

daně známa. 

3) Pokud je ke dni zpracování ţádosti vydán (dodatečný) platební výměr na daň, avšak daň 

nebyla ke dni zpracování ţádosti uhrazena, správce daně rozhodne o příslušenství daně (bez 

ohledu na to, zda vzniklo do 31. 12. 2010 nebo po 1. 1. 2011), s tím, ţe ţádosti nebude 

vyhověno z důvodu neuhrazení daně. Takto se bude postupovat i v případě, ţe ke dni 

zpracování ţádosti ještě nebylo ukončeno odvolací řízení proti (dodatečnému) platebnímu 

výměru a daň nebyla zaplacena. 

4) Pokud je ke dni zpracování ţádosti vydán (dodatečný) platební výměr na daň a daň byla ke 

dni zpracování ţádosti uhrazena, správce daně rozhodne a posoudí důvody pro prominutí 

příslušenství daně (bez ohledu na to, zda vzniklo do 31. 12. 2010 nebo po 1. 1. 2011). 

Celková délka lhůty pro vydání rozhodnutí o prominutí daně dle ustanovení § 55a ZSDP, ve 

spojení s § 264 odst. 6 daňového řádu je 6 měsíců ode dne doručení ţádosti daňového 

subjektu územnímu finančnímu orgánu. Pokud bylo jasné, o jakém příslušenství má být 

rozhodováno (např. na základě samotné ţádosti či na základě odpovědi na výzvu dle § 74 

DŘ), bylo rozhodováno v souladu se zásadou rychlosti tak, aby nemohla být namítána 

nečinnost správce daně. V opačném případě byla vyuţita šestiměsíční lhůta (neboť ještě 

nedošlo ke shromáţdění podkladů apod.). 

Ţádosti o prominutí podle § 55a ZSDP, které byly či budou podány od 1. 1. 2011.  

Pokud bude ze ţádosti evidentní, ţe jako důvod prominutí je zde uvedeno odstranění tvrdosti 

(u příslušenství daně), je odpovídáno daňovému subjektu neformálním dopisem s tím, ţe se 

mu mj. sdělí další zákonné moţnosti řešení jeho situace, tedy např. posečkání podle § 156 a § 

157 DŘ. Takto se postupuje u všech ţádostí o prominutí „z důvodu tvrdosti“, které jsou 

doručeny od 1. 1. 2011, bez ohledu na to, zda se odkazují na § 55a ZSDP či § 259, resp. § 260 

DŘ či se neodkazují na ţádné ustanovení. V daném případě není zahájeno řízení vůbec, neboť 
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daňový řád takovouto ţádost (tj. ţádost podanou za účelem prominutí příslušenství daně          

z důvodu tvrdosti) vůbec nezná. 

Právně nepřípustným podáním je takové podání, které zákon zná, ale nelze ho podat v dané 

situaci. Např., dodatečné daňové přiznání obecně podat lze, ale nelze ho podat v průběhu 

daňové kontroly či po uplynutí lhůty pro stanovení daně.  

Pokud bude ţádost např. nazvaná jako „prominutí z důvodu odstranění tvrdosti dle § 55a 

ZSDP“ či nebude odkazovat na ţádné ustanovení, avšak z obsahu bude patrné, ţe se jedná      

o prominutí při mimořádných, zejména ţivelných událostech (§ 260 odst. 1 písm. b) DŘ), 

posoudí toto podání finanční úřad/finanční ředitelství podle obsahu a ty ţádosti (podněty), 

které by podle obsahu mohly splňovat důvody pro prominutí dle DŘ, postoupí na Generální 

finanční ředitelství, které ji následně postoupí na Ministerstvo financí, které je kompetentní    

k přípravě návrhu rozhodnutí ministra, pokud by se shledalo, ţe podnět je důvodný.  

Stejně bude postupováno v těch případech, kdy ţádost bude přímo odkazovat na § 260 DŘ      

a poţadovat prominutí při mimořádných, zejména ţivelných událostech.  

Pokud budou jako důvody pro prominutí uvedeny nesrovnalosti vyplývající z uplatňovaných 

daňových zákonů (tedy důvody, pro které můţe daň nebo příslušenství prominout ministr 

podle § 260 DŘ), pak bude ţádost jakoţto podnět postoupena na Generální finanční 

ředitelství, které ji následně postoupí na Ministerstvo financí.  

Toto zcela nové ustanovení zákona je při stávající ekonomické situaci v naší zemi velmi 

tvrdé. Často se subjekty dostanou do „druhotné platební neschopnosti“ ne vlastní vinou, 

nejsou schopny z dluţníků plnění vymoci a následně se stanou dluţníky státu. Bez moţnosti 

prominutí vzniklých úroků a tedy jsou jakoby potrestáni dvakrát. ZSDP nebyl tak tvrdý           

a v odůvodněných případech umoţňoval úroky částečně nebo zcela promíjet. 
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7 KONTROLA 

 

Daňová kontrola v sobě spojuje dva pojmy, a to daně a kontrolu. Daňový subjekt přiznává      

a platí daně a správce daně kontroluje, zda byly daně přiznány ve správné výši. Daňová 

kontrola je tak nástrojem státu slouţícímu k tomu, aby bylo ověřeno, ţe ze strany daňových 

subjektů byly splněny daňové povinnosti. Daňovou kontrolu je správce daně oprávněn 

provádět u jakéhokoliv daňového subjektu i bez konkrétního podezření, a aby se jednalo         

o zákonný postup ze strany státu, musí být správcem daně respektována práva daňového 

subjektu.  

Pro daňové subjekty je důleţité vědět, ţe daňová kontrola se prováděla do 31. 12. 2010 podle 

ZSDP a od 1. 1. 2011 je prováděna podle daňového řádu. Hlavní význam daňové kontroly 

zůstává zachován a cílem nové právní úpravy je vyplnit mezery, na něţ poukazuje praxe        

a judikatura, zejména ve vztahu k problematice zahájení daňové kontroly a jejího opakování. 

Nová právní úprava zohledňuje apel na jasné vymezení předmětu a rozsahu daňové kontroly. 

Daňová kontrola nemusí být vţdy komplexním prověřením všech v úvahu přicházejících 

okolností a aspektů, ale můţe být tématicky zaměřena pouze na předem deklarovanou oblast.  

Daňová kontrola byla do konce roku 2010 upravena v ustanovení § 16 ZSDP. S účinností od 

1. 1. 2011 nacházíme právní úpravu daňové kontroly v ustanoveních § 85 aţ § 88 daňového 

řádu, která patří do části druhé - Obecná část o správě daní, hlava VI Řízení a další postupy, 

díl 2 Postupy při správě daní [19]. K nové právní úpravě daňové kontroly je třeba vzít v úvahu 

také přechodná ustanovení daňového řádu (§ 264), ze kterých vyplývá, ţe pokud byla daňová 

kontrola zahájena do 31. 12. 2010 podle ZSDP a nebyla do této doby ukončena, tak po 1. 1. 

2011 bylo moţné daňovou kontrolu dokončit jiţ podle příslušných ustanovení daňového řádu.  

 

7.1 Hlavní změny v daňové kontrole  

 

Při porovnání ustanovení § 16 ZSDP a ustanovení § 85 aţ § 88 daňového řádu zjistíme, ţe 

daňový řád upravuje daňovou kontrolu mnohem podrobněji a konkrétněji neţ tomu bylo v 

ZSDP. Jedná se zejména o:  

 vymezení předmětu a rozsahu daňové kontroly, včetně upřesňování rozsahu v jejím 

průběhu (§ 85 odst. 1 a 3 daňového řádu),  



27 

 moţnost provádět u jednoho daňového subjektu daňovou kontrolu společně pro více 

daní a zdaňovacích období (§ 85 odst. 4 daňového řádu),  

 specifikaci podmínek pro opakování daňové kontroly (§ 85 odst. 5 daňového řádu),  

 novou povinnost daňového subjektu umoţnit správci daně zahájení a provedení 

daňové kontroly (§ 86 odst. 1 daňového řádu),  

 vymezení okamţiku zahájení daňové kontroly (§ 87 odst. 1 daňového řádu),  

 řešení situace, kdy se daňový subjekt vyhýbá zahájení daňové kontroly (§ 87 odst. 2 aţ 

6 daňového řádu),  

 vymezení náleţitostí zprávy o daňové kontrole (§ 88 odst. 1 daňového řádu),  

 moţnost vyjádřit se k výsledku kontrolního zjištění pouze jednou (§ 88 odst. 3 

daňového řádu),  

 vymezení okamţiku ukončení daňové kontroly (§ 88 odst. 4 daňového řádu).  

 

7.2 Daňová kontrola jako postup při správě daní  
 

 

Kromě daňové kontroly patří mezi další postupy při správě daní vyhledávací činnost, 

vysvětlení, místní šetření a postup k odstranění pochybností. Kaţdý z těchto postupů má svůj 

význam, přičemţ pouze na základě výsledků daňové kontroly můţe dojít k doměření daně       

z moci úřední. Nelze tak tudíţ učinit na základě vyhledávací činnosti nebo místního šetření. 

Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, 

tj. řádné daňové tvrzení, a dále dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné 

vyúčtování, tj. dodatečné daňové tvrzení. Daňovou kontrolou jsou zejména ověřována právě 

tato tvrzení daňového subjektu, tj. řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení.  

Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně, která se posuzuje buď 

ke zdaňovacímu období, nebo ve vztahu k jednotlivé skutečnosti, pokud daň nemá zdaňovací 

období (§ 134 odst. 1 a 2 daňového řádu). Daňová kontrola se tudíţ bude týkat konkrétní daně 

a konkrétního zdaňovacího období na této dani. Z důvodu hospodárnosti můţe být daňová 

kontrola prováděna společně pro více daňových řízení týkajících se jednoho daňového 

subjektu, to znamená, ţe se můţe týkat více daní a více zdaňovacích období.  

Daňová kontrola je zahajována z úřední povinnosti. Daňový řád také dává daňovému subjektu 

moţnost navrhnout správci daně provedení daňové kontroly v rámci zahájeného postupu         

k odstranění pochybností daňového tvrzení, a to formou návrhu na pokračování v dokazování 
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(§ 90 odst. 2 daňového řádu). V takovém případě zahájí správce daně daňovou kontrolu, 

pokud shledá důvody k pokračování v dokazování. Daňový řád tímto způsobem umoţňuje 

přejít z postupu k odstranění pochybností do postupu daňové kontroly, a to v rámci jednoho 

daňového řízení. 

Při zahájení oznámí pověřený pracovník – úřední osoba daňovému subjektu do protokolu také 

zahájení daňového řízení (§ 91 odst. 1 daňového řádu).  

Předmět daňové kontroly je prověřován ve vymezeném rozsahu, který můţe být neomezený 

anebo omezený. Pokud na jedné dani a jednom zdaňovacím období bude ověřována celková 

daňová povinnost, bude se jednat o neomezený rozsah daňové kontroly. Pokud na jedné dani 

a jednom zdaňovacím období bude ověřováno plnění vybrané povinnosti nebo vybraných 

povinností (například zaměření na určitý typ nákladů), bude se jednat o omezený rozsah 

daňové kontroly. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu upřesnit, coţ znamená, ţe 

rozsah lze rozšířit či zúţit. Pokud při zahájení daňové kontroly by byl stanoven uţší rozsah, 

tak lze v průběhu daňové kontroly její rozsah rozšířit.[18,19] Právě na tuto novou úpravu – 

rozšířit rozsah daňové kontroly i v jejím průběhu, poukazují zástupci průmyslových podniků, 

jako na nedůvodná zvýhodnění pro správce daně.  Pokud ale byla zahájena daňová kontrola v 

rozsahu celkové daňové povinnosti, tak není moţné zúţit rozsah u těch skutečností, které jiţ 

byly podrobeny kontrole.  

Přesné vymezení předmětu a rozsahu daňové kontroly je důleţité pro běh lhůty pro stanovení 

daně (§ 148 odst. 3 daňového řádu), pro moţnost kontrolu opakovat (§ 85 odst. 5 daňového 

řádu) a také pro nepřípustnost podat dodatečné daňové přiznání (§ 141 odst. 6 daňového 

řádu).  

 

7.3 Opakovaná daňová kontrola  

 

Aby daňová kontrola (tj. kontrola jedné daně a jednoho zdaňovacího období) byla 

opakovanou daňovou kontrolou, tak se musí jednat o kontrolu těch skutečností, které jiţ byly 

v souladu s vymezeným rozsahem kontrolovány při předchozí daňové kontrole. Pokud 

například v roce 2011 byla zahájena daňová kontrola na dani z příjmů právnických osob za 

rok 2008 v neomezeném rozsahu a v jejím průběhu nebyl zúţen rozsah, tak druhá kontrola     

k této dani a zdaňovacímu období by byla jiţ opakovanou daňovou kontrolou.  
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Daňový řád [6] upravuje podmínky pro opakování daňové kontroly tak, ţe opakovat daňovou 

kontrolu lze, pokud správce daně zjistí nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez 

zavinění správce daně uplatněny v původní daňové kontrole, nebo pokud daňový subjekt 

učiní úkon, kterým mění své dosavadní tvrzení (§ 85 odst. 5 daňového řádu). Jedná se tak       

o dva důvody pro opakování kontroly.  

První důvod je ten, kdy sám správce daně zjistí nové skutečnosti nebo nové důkazy, které 

sice existovaly v době provádění původní kontroly, ale objektivně nemohly být správcem 

daně uplatněny při původní daňové kontrole (tj. bez zavinění správce daně); přitom tyto nové 

skutečnosti nebo důkazy zakládají pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud 

stanovené daně nebo tvrzení daňového subjektu. Daňovou kontrolu lze pak opakovat pouze     

v rozsahu odpovídajícímu nově zjištěným skutečnostem nebo důkazům a správce daně je 

povinen seznámit daňový subjekt s důvody pro opakování daňové kontroly při jejím zahájení.  

Druhý důvod pro opakování daňové kontroly souvisí s podaným dodatečným daňovým 

tvrzením, kterým se mění dosavadní tvrzení. Jestliţe daňový subjekt podá například 

dodatečné daňové přiznání, kterým mění poslední známou daň (nahoru nebo dolů), lze           

v rozsahu této změny provést opakovanou daňovou kontrolu. I v tomto případě je správce 

daně povinen daňový subjekt seznámit s důvody opakování daňové kontroly. Můţe být 

kontrolováno jen tvrzení z dodatečného daňového přiznání. 

 

7.4 V jaké lhůtě můţe správce daně zahájit daňovou kontrolu  

 

Většinu poplatníků a plátců daně zajímá jediné – do kdy můţe správce daně doměřit daň. 

Správce daně je vázán lhůtou pro stanovení daně (§ 148 DŘ). Daňovou kontrolu lze zahájit, 

dokud neuplynula lhůta pro stanovení daně, která činí tři roky, přičemţ tato lhůta končí 

nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku. Počátek běhu lhůty pro stanovení daně se 

odvíjí ode dne, v němţ uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení (tj. daňového 

přiznání, hlášení nebo vyúčtování), nebo v němţ se daň stala splatnou, aniţ by zde byla 

současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.  

Do  roku 2010 nebylo moţno daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na daňový odpočet: po 

uplynutí tří let od konce zdaňovacího období,[20] 

- v němţ vznikla daňová povinnost, nebo 

-  do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní, které nemají zdaňovací období 
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Od roku 2011 daň nebude moţno stanovit: 

- po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí tři roky. 

- Lhůta pro stanovení daně začne běţet dnem, v němţ uplynula lhůta pro podání 

řádného daňového tvrzení, nebo v němţ se stala daň splatnou, aniţ by zde byla 

povinnost podat tvrzení (viz obr. 1). 

 

Obr. 1: Lhůty pro doměření daně 

 

       „0“ rok                1.rok               2.rok                   3.rok               4.rok 

 

                                 Doměření roku „0“  (do roku 2010)           

                                                  Doměření od roku „2011“ 

 

 

Ode dne zahájení daňové kontroly běţí lhůta pro stanovení daně znovu. Pro zahájení daňové 

kontroly na daních za jiţ uplynulá zdaňovací období je také velmi důleţité přechodné 

ustanovení týkající se zachování počátku běhu lhůty pro vyměření daně a zachování účinků 

právních skutečností nastalých do 31. 12. 2010 podle ZSDP. Například do konce roku 2012 

můţe správce daně zahájit daňovou kontrolu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací 

období roku 2009, 2010 a 2011. Za účelem předejití soudním sporům, budou finanční úřady  

u daně z příjmů za zdaňovací období roku 2010 zahajovat daňové kontroly nejpozději do 31. 

12. 2013, pokud nebude předtím lhůta pro stanovení daně „prodlouţena“ jiným úkonem. 

 

 

7.5 Zahájení daňové kontroly  
 

Daňový řád nově upravuje povinnost daňového subjektu umoţnit správci daně zahájení          

a provedení daňové kontroly (§ 86 odst. 1 DŘ). Pokud daňový subjekt neumoţní správci daně 

zahájit daňovou kontrolu, tak k tomu můţe být vyzván správcem daně. Daňovému subjektu 

bude doručeno rozhodnutí správce daně označené jako výzva. Ve výzvě správce daně stanoví 

místo zahájení daňové kontroly, předmět daňové kontroly a lhůtu, ve které je daňový subjekt 

povinen správci daně sdělit den a hodinu v rámci úředních hodin správce daně, kdy je 

připraven k zahájení daňové kontroly. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě nebo neumoţní-
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li správci daně zahájit daňovou kontrolu ve sděleném termínu, můţe správce daně stanovit 

daň podle pomůcek, případně daň sjednat (§ 87 odst. 2 aţ 6 DŘ).  

Zahájení daňové kontroly je přesně specifikováno tak, ţe se jedná o provedení prvního úkonu 

správce daně vůči daňovému subjektu, při kterém je vymezen předmět a rozsah daňové 

kontroly a při kterém začne správce daně fakticky provádět kontrolní činnost (§ 87 odst. 1 

DŘ). O zahájení daňové kontroly bude sepsán protokol (§ 60 a násl. DŘ). Spolu se sepsáním 

protokolu o zahájení daňové kontroly by tak mělo dojít i k faktickému prověřování. Můţe 

nastat situace, kdy z důvodů na straně kontrolovaného bude faktické prověřování efektivněji 

provést později (např. daňový subjekt přislíbí připravit příslušné podklady apod.), coţ bude 

často věcí vzájemné dohody obou stran. Pokud nebude bezprostředně po zahájení daňové 

kontroly správce daně pokračovat v její realizaci, musí důvody, proč nepřezkoumává 

jednotlivé doklady (coţ můţe být zapříčiněno důvody na straně daňového subjektu) pečlivě 

zaprotokolovat.  

K formálnímu zahájení daňové kontroly se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 

17. 2. 2011, č. j. 9 Afs 53/2010-87, takto [29]: „Pokud správce daně formálně zahájí daňovou 

kontrolu sepsáním protokolu o daňové kontrole a jeho postup má vady, je nutno kontrolu 

považovat za zahájenou až prvním následujícím úkonem, který je učiněn v souladu se 

zákonem.“ Finanční úřady před uplynutím lhůty formálně zahajovaly kontrolu a první úkon 

učinily i několik měsíců po jejím zahájení. Zneuţívaly tak tento institut. 

Daňový subjekt, tedy i průmyslový podnik, se připravuje na kontrolu tak, ţe povede 

průkazné, úplné a správné účetnictví, podává daňová přiznání, vede záznamní povinnosti, 

uchovává příslušné doklady minimálně po dobu, v níţ zanikne právo daň doměřit.[20] 

Příprava na daňovou kontrolu by také měla spočívat v tom, ţe pověřený zástupce 

průmyslového podniku se před zahájením daňové kontroly seznámí s právy a povinnostmi, 

která má v průběhu daňové kontroly a se souvisejícími ustanoveními daňového řádu.  

 

7.6 Práva a povinnosti v průběhu daňové kontroly  
 

Základní práva a povinnosti daňového subjektu v průběhu daňové kontroly jsou upravena      

v § 86 odst. 2 a 3 DŘ a nacházíme je i v dalších ustanoveních daňového řádu.  

Daňový subjekt má při prováděné daňové kontrole zejména tato práva:  

 být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo jinými osobami vykonávajícími jeho 

činnosti  
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 předkládat důkazní prostředky nebo navrhovat jejich provedení  

 vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně  

 být přítomen výslechu znalce nebo výslechu svědka a klást jim otázky  

 poţádat o předloţení sluţebního průkazu úřední osobu, která provádí daňovou 

kontrolu (§ 12 odst. 3 daňového řádu)  

 nahlíţet do svého spisu (§ 66 daňového řádu)  

 podávat stíţnost proti nevhodnému chování úřední osoby při daňové kontrole nebo 

postupu správce daně při daňové kontrole (§ 261 DŘ) – stíţnost nahradila námitku 

podle § 16 odst. 4 písm. d) ZSDP  

 vyjádřit se k výsledku kontrolního zjištění a poţádat o lhůtu pro vyjádření (§ 88 odst. 2 

a 3 DŘ) 

 nově DŘ zavádí institut „odborného konzultanta“, kterého si můţe daňový subjekt 

nebo zástupce přizvat na jednání. Tento institut lze povaţovat za rozvedení ústavního 

práva na právní pomoc ve smyslu čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod [21].  

Daňový subjekt má při prováděné daňové kontrole zejména tyto povinnosti:  

 poskytnout potřebnou součinnost úřední osobě, která provádí daňovou kontrolu (§ 82 

odst. 1 DŘ)  

 zapůjčit správci daně vyţádané doklady a jiné věci i mimo své prostory (§ 82 odst. 2 

DŘ) – správce daně má stanovenou 30denní lhůtu na vrácení zapůjčených dokladů    

(§ 82 odst. 4 DŘ)  

 umoţnit provedení daňové kontroly  

 zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly  

 poskytnout informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých 

útvarů, o uloţení účetních záznamů a jiných informací, předloţit důkazní prostředky 

prokazující jeho tvrzení  

 umoţnit jednání se svým zaměstnancem nebo jinou osobou vykonávající jeho činnosti  

 nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici. [18,19]. 

 

7.7 Důkazní břemeno daňového subjektu  

 

Vzhledem k tomu, ţe v průběhu daňové kontroly provádí správce daně dokazování (§ 92         

a násl. DŘ), je zde třeba zmínit, ţe důkazní břemeno ohledně své daňové povinnosti nese 

prvotně daňový subjekt, který prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět             
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v řádném daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních (§ 92 odst. 3 

DŘ). Při daňové kontrole je tedy pro daňový subjekt důleţité, aby byl schopen prokázat ty 

skutečnosti, které uvedl do daňového přiznání. Daňový subjekt má jak povinnost předloţit 

důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení, tak právo předkládat v průběhu daňové kontroly 

důkazní prostředky nebo navrhovat provedení důkazních prostředků, které nemá                     

k dispozici.[18,25] Navrhuje-li daňový subjekt svědeckou výpověď, je povinen s návrhem 

sdělit správci daně potřebné údaje o svědkovi a informaci o tom, které skutečnosti hodlá 

prokázat   (§ 92 odst. 6 DŘ).  

Zásadní změnou je, ţe dodatečné daňové přiznání není přípustné k dani, která je předmětem 

probíhající daňové kontroly (§ 141 odst. 6 DŘ). Daňovou kontrolou se přerušuje běh 

subjektivní lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání. Podá-li daňový subjekt               

v průběhu daňové kontroly dodatečné daňové přiznání, bude se jednat o nepřípustné 

dodatečné přiznání a správce daně zastaví řízení. Není výjimkou, ţe se daňový subjekt dozví 

o chystané kontrole a ještě před jejím zahájením sám podá dodatečná daňová přiznání 

k příslušným daním, neboť si byl vědom toho, ţe daň zatajil a jen čekal, zda daň bude 

prekludována.    

 

7.8 Zpráva o daňové kontrole a ukončení daňové kontroly  

 

Daňový řád ve srovnání se ZSDP mnohem podrobněji upravuje, co má být obsahem zprávy    

o daňové kontrole. [18,25] Zpráva musí obsahovat výsledek kontrolního zjištění, včetně 

hodnocení důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly, odkaz na protokoly a úřední 

záznamy o zahájení daňové kontroly, o jednáních vedených v průběhu daňové kontroly,                        

o skutečnostech zjištěných správcem daně mimo jednání, o seznámení daňového subjektu        

s výsledkem kontrolního zjištění, o vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, návrhy 

nebo výhrady daňového subjektu k výsledku kontrolního zjištění, o stanovisku správce daně   

k jednotlivým tvrzením, návrhům nebo výhradám daňového subjektu (§ 88 odst. 1 DŘ).  

V rámci projednávání zprávy o daňové kontrole daňový subjekt můţe poţádat správce daně    

o stanovení přiměřené lhůty, ve které se můţe vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění             

a navrhnout jeho doplnění. Pokud dojde na základě vyjádření daňového subjektu ke změně 

kontrolního zjištění, bude mít daňový subjekt právo se k této změně opět vyjádřit. Nedojde-li 
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na základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze jiţ v rámci 

projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění (§ 88 odst. 3 DŘ).  

Stejnopis zprávy obdrţí daňový subjekt. Podpisem zprávy je ukončeno její projednání, zpráva 

o daňové kontrole se povaţuje za oznámenou a současně je ukončena daňová kontrola. Kdyţ 

se daňový subjekt odmítne seznámit se zprávou o daňové kontrole nebo ji odmítne projednat 

nebo se jejímu projednání vyhýbá, tehdy se zpráva o daňové kontrole doručí daňovému 

subjektu do vlastních rukou.  

Na základě výsledků daňové kontroly je správce daně oprávněn doměřit daň z moci úřední   

(§ 143 odst. 3 DŘ). Daň se doměří dodatečným platebním výměrem a za odůvodnění bude 

povaţována zpráva o daňové kontrole (§ 147 odst. 4 DŘ). V rámci dodatečného platebního 

výměru správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále z doměřené daně (§ 251 DŘ).      

K úhradě doměřené daně a penále bude daňový subjekt povinen aţ po nabytí právní moci 

dodatečného platebního výměru.  

 

 

7.9 Příklady řešení výsledků kontroly v přechodném období 
 

 

Sloţitost problematiky řešení a postupů u řízení zahájených do konce roku 2010 podle ZSDP 

a rozhodovaných v přechodném období, tedy po nabytí účinnosti daňového řádu, nastíním 

v několika níţe uvedených příkladech. 

 

Příklad 1 

 Dotaz: Ve 12/2010 byla podána námitka podle § 16 ZSDP. Rozhodnuto o ní bude 

v roce 2011, DŘ nezná námitku v kontrole, daňový subjekt může podat stížnost na 

postup správce daně. Rozhodnuto bude dle ZSDP nebo DŘ? 

 Odpověď: Podle ZSDP. Rozhodnutí o námitce je pro daňový subjekt výhodnější než 

stížnost dle DŘ (lze přezkoumat soudem). Případný chybný postup spočívající ve 

vydání rozhodnutí o námitce místo vyřízení stížnosti bude mít pro zákonnost ukončení 

daňové kontroly pravděpodobně menší závažnost, než by tomu bylo naopak. 
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Příklad 2 

 Dotaz: V roce 2010 byla zahájena daňová kontrola a bude probíhat i v roce 2011. 

Průběh a ukončení kontroly (projednání a podepsání zprávy) bude podle ZSDP nebo 

DŘ? 

 Odpověď: Podle DŘ, ust. § 264 odst. 1 DŘ. 

 

Příklad 3 

 Dotaz: V roce 2010 byla provedena a ukončena daňová kontrola. Daňový subjekt 

podá dodatečné daňové přiznání, finanční úřad ho vyměří a později (po 1. 1. 2011) 

správce daně zjistí, že je nutno provést daňovou kontrolu; lze v rozsahu podaného 

dodatečného daňového přiznání kontrolu provést (§ 85/5b DŘ)? 

 Odpověď: Ano, bude se postupovat dle § 85/5b DŘ, jedná se o pokračování 

nalézacího řízení a uplatní se § 264 odst. 1 DŘ. [17] 

 

Jak je z výše uvedených příkladů patrno,  při řešení této problematiky vychází daňové správa 

z dikce nového zákona a tam, kde je řešení výhodnější pro daňový subjekt podle původního 

zákona o správě daní a poplatků, dává přednost tomuto postupu. 

 

Kontrola a moţnosti řešení výsledku kontroly 

 

Pro jednodušší pochopení posloupností řešení výsledku kontrolního daňového řízení uvádím 

na  níţe uvedeném vývojovém diagramu časovou posloupnost a moţnosti řešení výsledku 

kontrolního řízení u právnické osoby. Od zahájení kontroly, ukončení daňové kontroly 

s doměřením daně nebo bez doměření daňové povinnosti, souhlasu s doměřenou výší daně, 

uhrazení či neuhrazení doměrku a eventuality postupu  řešení nastalých situací dle daňového 

řádu. Podání odvolání a moţnosti jeho vypořádání na prvoinstančním finančním úřadě, 

nadřízeném finančním ředitelství nebo i soudu. Finanční úřady mají na vyřízení odvolání 

stanovenu lhůtu 6 měsíců. 
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Obr.2: Vývojový diagram průběhu kontroly 

 

Začátek daňového řízení 

 

Daňová 

kontrola 
Nedoměření daně 

Doměření 

daně 
Úhrada daně 

Podání odvolání 

Rozhodnutí o 

odvolání FÚ 
FÚ vyhověl 

Postoupení na FŘ 

Rozhodnutí 

FŘ 

Zaplacení 

daně 

 

Rozhodnutí  

soudu o zaplacení 

doměrku 

Soudní řízení 

Vyhovění zcela 

daňovému 

subjektu 

Nevyměření doplatku 
Ukončení daňového řízení 

Částečné doměření daně 



37 

8 ZÁSTAVNÍ PRÁVO 

 

Správce daně nově můţe na základě § 170 odst. 3 DŘ [6] na základě předchozího písemného 

souhlasu vlastníka zaloţit zástavní právo i k věcem tohoto vlastníka odlišného od daňového 

subjektu. Jedná se o dobrovolnou garanci nedoplatků daňového subjektu, která vychází 

z klientského přístupu v rámci správy daní. V odst. 4 je obsaţena úprava vzniku zástavního 

práva zřízeného rozhodnutím správce daně. Jedná se o speciální úpravu vůči obecným 

normám občanského zákoníku. V případě movitých věcí vzniká zástavní právo doručením 

rozhodnutí o jeho zřízení daňovému subjektu nebo osobě, která poskytla věc náleţící do jejího 

vlastnictví jako zástavu k zajištění daňové pohledávky daňového subjektu, nikoli tedy 

odevzdáním zástavnímu věřiteli. U nemovitostí je pro vznik zástavního práva rozhodný 

okamţik doručení katastrálnímu úřadu. Důvodem pro toto zpřísnění je fakt, ţe nekorektní 

dluţníci před nabytím právní moci rozhodnutí zastavený majetek zcizili, a tak znemoţnili 

případnou exekuci.  

Podmínkou pro vydání rozhodnutí o zřízení zástavního práva je skutečnost, ţe splatná daň 

nebyla uhrazena, vedle toho však správce daně musí zváţit, zda jde o akt nezbytný. Je 

váţným zásahem do poměrů daňového subjektu, neboť majetek často slouţí jako hodnota 

k posouzení celkové situace daňového subjektu.[22]  

Dalším zcela novým způsobem zajištění daně je dobrovolné ručení a bankovní záruka. Projev 

vůle, kterým se ručitel zavazuje k přijetí ručení za pohledávku daňového subjektu u správce 

daně, musí mít podle § 173 odst. 1 DŘ písemnou formu, podpis musí být úředně ověřený. 

Akceptaci provede správce daně formou rozhodnutí. 
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9 VYMÁHÁNÍ DAŇOVÝCH NEDOPLATKŮ  

 

Vymáhání se týká těch daňových nedoplatků, které daňový subjekt neuhradil dobrovolně. 

K realizaci vymáhání se správci daně v § 175 odst. 1 DŘ [6] ponechává moţnost volby, zda 

tak učiní sám v daňové exekuci nebo zda podá návrh na výkon rozhodnutí soudu (bohuţel 

nebude moţné po novelizaci zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) či poţádá               

o vymoţení nedoplatku soudního exekutora. Dále můţe uplatnit daňovou pohledávku podle 

právní úpravy, která řeší úpadkové právo, nebo přihlášením nedoplatku do veřejné draţby. 

Daňové exekuční řízení je dílčím řízením při placení daní, je proto systematicky zařazeno do 

hlavy V. daňového řádu.  

Daňová exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu, čímţ je zahájeno exekuční řízení. 

V ZSDP je daňová exekuce zahájena výzvou nebo exekučním příkazem. Absence výzvy 

působí vůči daňovým dluţníkům relativně tvrdě a nutí je více dbát o své povinnosti. Výzva 

hrála významnou roli. Proti této výzvě se šlo odvolat ve lhůtě patnácti dnů, ale odvolání 

nemělo odkladný účinek, tzn.: daňová exekuce mohla být zahájena v okamţiku uplynutí lhůty 

poskytnuté správcem daně pro plnění i v případě, ţe o odvolání nebylo doposud rozhodnuto. 

Proti exekučnímu titulu mohla být podána námitka. Jen pro úplnost dodávám, ţe exekuci bylo 

moţné zahájit i bez předchozí výzvy k úhradě, ale pouze pokud hrozilo nebezpečí, ţe účel 

vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se neprodleně k vymáhání.[22] V tom případě bylo 

moţné podat proti exekučnímu příkazu odvolání. V daňovém řádu tento institut zcela chybí, 

důvodem bylo, ţe daňové subjekty jej zneuţívaly k prodluţování daňového řízení                    

a v „mezičase“ se zbavovaly majetku. Tento institut zůstal zachován na Slovensku, kde zákon 

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

obsahuje § 91 Daňová exekučná výzva [10,11]. Správce zašle výzvu na zaplacení daňového 

nedoplatku ve lhůtě určené správcem daně, přičemţ tato lhůta nesmí být kratší jak 8 dní       

od doručení daňové exekuční výzvy. 

Přijetí daňového řádu se dotklo taxativního výčtu exekučních titulů konkrétně v jeho 

ustanovení § 176 odst. 1 DŘ, exekučním titulem není splatná částka zálohy na daň, jak je 

v ZSDP. Také daňový poriadok účinný na Slovensku ve svém § 89 nezahrnuje mezi výčet 

exekučních titulů splatnou částku zálohy na daň a ve výčtu exekučních titulů se omezuje 

pouze na pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, kterým bylo uloţeno peněţité plnění a na 

vykonatelný výkaz nedoplatků. Oproti tomu polský daňový řád „Ordynacja podatkowa“ 
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uvádí [23]: „Daň, která není zaplacena ve lhůtě splatnosti je považována za daňový 

nedoplatek. Nedoplatkem se stávají rovněž zálohy na daň a splátky daně nezaplacené ve 

stanoveném termínu splatnosti“. 

 

Právo vymáhat nedoplatek   

 

Nutným předpokladem je moţnost nedoplatek na dani vymáhat, a to zejména z časového 

hlediska, kdy toto právo podléhá časovému omezení. Běh a délka lhůty pro promlčení práva 

vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se ode dne nabytí účinnosti daňového řádu posuzuje 

podle ustanovení tohoto zákona upravující lhůtu pro placení daně dle § 264 daňového řádu. 

Věcnou změnou je pojetí této lhůty jako výlučně prekluzívní, podobně, jako je tomu u lhůty 

pro stanovení daně. Je tak vypuštěn termín promlčení, které muselo být daňovým subjektem 

namítnuto. Ustanovení § 160 odst. 1 DŘ stanoví délku lhůty pro placení daně na 6 let. 

Počátek jejího běhu je vázán na okamţik splatnosti daně, který vyplývá ze zákona a od 

kterého je mj. odvozováno prodlení daňového subjektu v případě, ţe daň není uhrazena včas. 

Pokud dojde k doměření daně, je pro počátek běhu těchto lhůt rozhodný náhradní den 

splatnosti, tj. okamţik, kdy má být (nikoliv měla být) podle dodatečného platebního výměru 

uhrazena doměřená daň.   

Daňový řád upravuje podmínky pro přerušení běhu šestileté lhůty a to tak, ţe byl-li před 

uplynutím lhůty pro placení daně správcem daně učiněn úkon podle odst. 3, běţí lhůty pro 

placení daně znovu ode dne, v němţ byl tento úkon učiněn. Takto taxativně vymezenými 

úkony jsou a) zahájení exekučního řízení podle tohoto nebo jiného zákona (§ 178 DŘ, 

případně předání výkonu rozhodnutí soudu nebo soudnímu exekutorovi), b) zřízení 

zástavního práva a c) oznámení rozhodnutí o posečkání. [18]    

Lhůta pro placení daně nesmí přesáhnout dobu 20 let s výjimkou práva vybírat a vymáhat 

nedoplatek, pokud je takový nedoplatek zajištěn zástavním právem na nemovitosti. Ze své 

praxe mám zkušenost, ţe nedoplatky, které nebyly do 6 let od splatnosti vymoţeny, se 

v drtivé většině po uplynutí této lhůty jiţ vymoci nepodařilo.   
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem daňové politiky státu je vytvoření efektivně fungující daňové soustavy se 

zachováním současné úrovně daňové zátěţe. Daňová politika by měla vytvářet komfortní 

podmínky pro rozvoj ekonomické činnosti a přechodu ekonomiky na inovační typ rozvoje.  

Daňová politika by měla směřovat k překonání následků negativních vlivů ekonomické krize, 

z druhé strany by měla být zaměřena na vytvoření podmínek pro znovunastartování kladných 

temp ekonomického růstu. V této souvislosti bude jedním z hlavních úkolů daňové politiky 

zajištění vyváţeného rozpočtu. Důraz tedy bude kladen i na zefektivnění výběru daní. Je 

pravdou, ţe funkce státu je bezprostředně závislá na výběru daní a právní znejistění                

a nestálost interpretace zákona minimálně komplikuje i tak sloţitý výkon státní moci na tomto 

úseku. Kaţdý nejistý nebo vadný krok správce daně vede ke sníţení příjmů veřejných 

rozpočtů a k náhradě škody. Daňová soustava, jejíţ je daňový řád nedílnou součástí, musí 

spočívat na koncepci umoţňující transparentní, předvídatelné a přiměřené uplatňování veřejné 

moci. 

O důleţitosti daňového řádu, jakoţto zásadního daňového zákona, prostřednictvím nějţ jsou 

uplatňovány hmotné daňové zákony, svědčí skutečnost, ţe jeho zrod nebyl zrovna jednoduchý 

a trval téměř deset let. Text daňového řádu opakovaně procházel širokým připomínkovým 

řízením, byl podrobován kritice ze strany daňové veřejnosti, podléhal politickým vlivům. V 

neposlední řadě na jeho konečné znění měla vliv rozsáhlá judikatura Nejvyššího správního 

soudu k zákonu o správě daní a poplatků a připomínky, které byly vzneseny v průběhu jeho 

projednávání zástupci Legislativní rady vlády. Daňový řád čerpal i z legislativních úprav 

správního daňového řízení ostatních států Evropské unie. A právě ve srovnání s právním 

ustanovením na Slovensku a v Polsku vidím malé nedostatky, a to zejména z pohledu mé 

praxe, v moţnosti vymáhat nedoplatky či „trestat“ dluţníky na daních. Inspirací je mi 

například ustanovení slovenského daňového pozadku [10] v § 52: „Daňové riaditeľstvo         

a colné riaditeľstvo vypracúvajú zoznamy a) daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 

predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla                    

u  právnickej osoby 170 000 eur a nezaniklo právo na ich vymáhanie, b) daňových subjektov, 

ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie podľa § 70 a 157, u ktorých celková suma 

povolenej úľavy alebo odpustenia presahuje za kalendárny rok predchádzajúciho roku,           

v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať, u právnickej osoby 170 000 eur, c) daňových 

subjektov, ktorým bol povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane                 
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v splátkach presahujúce u právnickej osoby 330 000 eur. V prvom polroku bežného roka sa 

zverejňujú zoznamy na internetovej stránke daňového riaditeľstva a na internetovej stránke 

colného riaditeľstva.“ Dále ustanovení § 53 téhoţ zákona, ze kterého vyplývá, ţe daňový 

subjekt, který nedodrţel podmínky odkladu daně nebo splátkování, můţe další ţádost podat 

aţ po 5 letech ode dne, kdy měla být daň v rozhodnutí o povolení uhrazena. Naše praxe je 

taková, ţe daňový subjekt podává na jednu daň opakovaně i několik ţádostí – které zpravidla 

nedodrţí. Myslím, ţe v tomto případě je „klientský přístup“ daňové správy zneuţíván. Také 

institut „zápočtu“ dluţných daní [24] oproti pohledávkám u státních rozpočtových organizací 

vidím u mnoha našich právnických osob jako řešení jejich situace s pozdními platbami právě 

od státem vlastněných a řízených společností – § 87 daňového poriadku. Myslím, ţe nejde      

o zatěţující ustanovení pro daňové subjekty, ale měla by morální dopad na zodpovědnější 

chování daňových subjektů.  

Z pohledu zástupců výrobních podniků si myslím, ţe současná podoba daňového řádu je 

zklamáním. A to i přes ojedinělá zlepšení, například, ţe správce daně musí svá rozhodnutí 

odůvodňovat. Zlepšení jsou z jejich pohledu kompenzována řadou úprav, která ještě zhoršila 

dřívější neuspokojivý stav. Velkou mezeru v nerovném postavení daňových subjektů 

v zákonu vidím v tom, ţe veškeré úkony prováděné finančním úřadem nejsou časově 

ohraničeny tak, aby nedocházelo k jejich neúměrnému prodluţování a tím ztěţování 

podmínek pro podnikatelskou činnost daňového poplatníka jak malého, tak i velkého 

výrobního podniku..  

Pro posílení principu právní jistoty  by se měla řešit otázka odlišných výkladů sporných 

ustanovení. Především výrobní podniky proto volají po takzvané všeobecné editační 

povinnosti – závazném výkladu daňových předpisů. Editační povinnost bych popsala jako 

povinnost finančního úřadu písemně a závazně se vyjádřit k problému zdanění, popř. správy 

daní , s nímţ se na něj zástupce výrobního podniku nebo např. svazu průmyslu, obrátí. 

Předešlo by se tak situacím, kdy je subjekt při zpětné kontrole obviněn ze špatného postupu, 

přestoţe tak činil na doporučení konkrétního finančního úřadu. Při zavedení jednotné 

všeobecné editační povinnosti Generálním finančním ředitelstvím, by právě toto vyjádření 

slouţilo jako argument pro postup daňových subjektů v konkrétním případě. Všeobecná 

editační povinnost je ustanovena v Polsku.[23] Náš zákonodárce argumentuje tím, ţe úřady 

v Polsku jsou zavaleny ţádostmi o výklad zákona. Řešením by bylo volit takové formulace  
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znění zákona, ţe závazná posouzení konkrétního stavu – editační povinnost,  by právnické 

osoby či poţadovaly jen výjímečně. 

V jednotlivých institutech daňového řádu se více odráţí současný moderní trend, kterým se 

daňová správa ubírá, a to je klientský přístup a širší míra pouţívání výpočetní techniky. 

Zejména průmyslové podniky vítají moţnost plně elektronické komunikace daňové správy 

s poplatníky, včetně vedení elektronického spisu.  

 

Aplikace tohoto zákona v praxi by měla být především pro daňové subjekty, ale i pro 

pracovníky daňové správy jednodušší a jednoznačnější – přinášející právní jistotu. Zda 

shledají text zákona a jeho výklad berní správou jednoznačným a dostatečně zaručujícím 

práva daňových subjektů i soudy, ukáţe aţ budoucí vývoj. S dalšími úpravami zákona          

se počítá v souvislosti se vznikem jednotného inkasního místa v roce 2014, kde se budou 

podle daňového řádu vybírat nejen daně, ale i sociální a zdravotní pojištění. Věřím, ţe 

zákonodárci v novele stávajícího zákona vyslyší poţadavky nejen výrobního sektoru, ale 

doplní a upraví  i některé nedostatky a nejasná znění  paragrafů, na něţ jsem se snaţila 

upozornit.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Přehled o podaných ţalobách k soudu proti rozhodnutí územních finančních orgánů  
Statistické přehledy  

        Přehled o podaných ţalobách k soudu proti rozhodnutí územních finančních orgánů a o výsledku řízení u daní daňové soustavy 

platné od 1. 1. 1993 

              Rok: 2011 Období: 1. aţ 6. měsíc 

Členění: podle řádků ÚFO: celá ČR 

 Druh příjmu 

Počet 

případů
1)

 

Částka v 

tis. Kč 

Výsledek řízení 
2)

 Dosud 

nerozhodnuto 
2)

 zamítnuto vyhověno řízení zastaveno 

počet tis. Kč počet tis. Kč počet tis. Kč počet tis. Kč 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 

1 
DAŇ Z PŘIDANÉ 

HODNOTY 
141 4 051 627 89 3 502 887 29 32 053 53 197 430 420 1 676 813 

2 DANĚ SPOTŘEBNÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 218 

3 DAŇ Z PŘÍJMŮ PO 102 587 081 39 69 706 39 103 530 5 8 292 177 1 001 048 

4 
DAŇ Z PŘÍJMŮ FO - 

PODÁV.PŘIZN. 
124 55 768 46 24 637 24 28 470 4 1 596 249 131 105 

5 
DAŇ Z PŘÍJMŮ FO - 

ZÁV ČINNOST 
15 4 092 3 483 5 19 473 1 1 45 6 750 

6 
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZVL. 

SAZBA (§36) 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 130 

7 DAŇ Z NEMOVIT 2 1 3 4 1 1 0 0 21 2 762 

8 

DAŇ 

DĚDICKÁ,DAROV. 

 A Z PŘEV.NEM. 

13 2 098 5 2 300 1 0 1 85 27 39 018 

9 DAŇ SILNIČNÍ 3 137 0 0 2 1 0 0 42 12 202 

10 

ODVODY ZA  

PORUŠ. ROZP. 

KÁZNĚ 

18 173 692 5 3 304 5 2 581 6 7 794 19 183 670 

11 OSTATNÍ TYPU C 82 80 483 47 19 697 5 588 6 115 114 101 069 

12 

ŢALOBY U 

ÚSTAVNÍHO 

SOUDU 

10 16 917 2 13 967 1 1 105 5 1 605 7 32 238 

  Celkem 510 4 971 896 239 3 636 985 112 187 802 81 216 918 1 125 3 187 023 

Poznámky 

1. Počet ţalob podaných od počátku roku (rozdíl mezi celkovým počtem případů a součtem případů 

vyřízených a těch, o kterých dosud nebylo rozhodnuto jsou ţaloby podané v předchozích letech) 

2. Včetně případů předchozích let    

 


