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Anotace 

 

Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, je s účinností od 1.ledna.2011 novým procesním 

předpisem daňového práva, který upravuje na jedné straně práva, na druhé straně povinnosti  

daňových subjektů i správců daně.  

Z procesního hlediska Daňový řád završuje účinky hmotně právních daňových předpisů 

(např. zákona o daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a ostatních přímých a nepřímých 

daní) a stanoví základní principy správy daní na území České republiky. 

Daňový řád chronologicky navazuje a v plné míře nahrazuje zákon č. 337/1992 Sb. o 

správě daní a poplatků (dále jen ZSDP), který pozbyl účinnosti ke dni 31.12.2010, přičemž 

Daňový řád obsahuje od předchozí právní úpravy ZSDP významné změny. Jedná se zejména 

o daňovou kontrolu, opravné a dozorčí prostředky (odvolání či obnova řízení) a daňovou 

exekuci. 

Ve své disertační práci řeším problematiku procesního postavení daňových subjektů dle 

daňového řádu, a to mj. i v návaznosti na předchozí právní úpravu. Práce si klade za cíl 

významně pomoci při praktickém uplatňování současné daňové terminologie a při řešení 

očekávaných daňových sporů. Její součástí je i aplikace významných, avšak ne vždy obecně 

známých, judikátů jak Ústavního soudu, tak zejména Nejvyššího správního soudu.  

Dizertační práce nově definuje jako samostatnou a podstatnou součást správy daní 

daňový konflikt, přičemž teorii daňového konfliktu je možné aplikovat při tvorbě obranných 

strategií daňových subjektů u jednotlivých daňových řízení. Z tohoto pohledu je dizertační 

práce zaměřena na ty části Daňového řádu, které jsou daňovým konfliktem zasaženy nejvíce – 

dodržování zásad správy daní a daňovou kontrolu. 

 

Klíčová slova: daň, daňový proces, správa daní, daňový konflikt, daňová 

kontrola 

 

 

 

 

 

 



Annotation  

 

The Act No. 280/2009 Coll., Tax Rules, having taken effect as of the 1
st
 January 2011, 

is the tax law’s new procedural regulation that governs, on the one hand, the rights and, on the 

other hand, the obligations of both tax subjects, as well as the tax administrators.   

From a procedural viewpoint, the Tax Rules are capping the effects of substantive tax 

laws (like the Income Tax Act, VAT Act, and/or other Acts on direct and indirect taxes) and 

setting out basic principles for the tax administration in the territory of the Czech Republic. 

In terms of the chronology, the Tax Rules are subsequent to, and in the full extent 

subrogating the Act No. 337/1992 Coll., on Taxes and Charges Administration (TCAA), 

which has become null and void on the 31
st
 December 2010, and it is worthy to remark that 

the Tax Rules contain some significant changes in comparison with the TCAA. Those cases 

may involve, in particular, tax search, as well as remedial and supervisory instruments 

(appeals or procedure reopening), as well as the tax levies.   

Thus, my dissertation theses pursuit is to resolve the problems, such as arising from the 

tax subjects’ procedural position pursuant to the Tax Rules, namely, among other, with view 

to preceding legislature. My dissertation theses aim is to provide a significant assistance to 

practical application of current tax terms, as well as to provide guidance for resolving 

expected tax disputes. The integral part thereof will also be the application of  important, yet 

not always generally known, judicial decisions such as promulgated by the Constitutional 

Court or, in particular, the Supreme Administrative Court.    

In these dissertation theses, a tax conflict is newly defined as a self-standing, and 

substantial constituent of the tax administration and the tax conflict theory can be applied in 

developing tax subjects’ defence strategies in the course of individual tax proceedings. From 

this viewpoint, my dissertation theses aim at those parts of the Tax Rules, which are mostly 

affected by tax conflict – i.e. tax administration principles’ observance, as well as tax 

inspection.  

 

 

Keywords:   tax, tax procedure, tax administration,   tax conflict, tax inspection 
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1. ÚVOD 

 

Daňové zákony jsou z pohledu teoretického členění práva klasifikovány jako součást 

obecného finančního práva. Jedná se o právní odvětví, do něhož jsou zahrnovány především 

normy, které upravují vztahy vznikající v procesu tvorby a používání peněžních fondů státu a 

dalších subjektů. Z hlediska jejich právní aplikace lze kvalifikaci daňových zákonů rozlišit na 

hmotné a procesní. 

 

Hmotněprávní legislativu v rámci daňového práva zabezpečuje soubor daňových 

zákonů, které mají dani (čili hmotě) podrobit příjem, majetek, majetkový pohyb nebo obecně 

plnění, které je dani podrobeno. Mezi tyto hmotněprávní normy patří zejména: 

 

- zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

- zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

- zákon 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

- zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční 

- zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 

- zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních  

- zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

- zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů (obsahující tzv. 

ekologické daně) 

 

Nutno podotknout, že pojem „daň“ má v české daňové legislativě širší vymezení. Daní 

se nad rámec výše uvedeného rozumí rovněž cla nebo poplatky a od 1.1.2011 se daní, 

podléhající procesní formě její správy dle daňového řádu, rozumí i tzv. odvody z elektřiny, 

vyrobené ze slunečního záření, známé z medializované kauzy tzv. solárních elektráren. 

Právní teorie definuje pojem „daň“ jako plnění, při němž jde na rozdíl od plnění 

dobrovolného o nucený, autoritativně uložený závazek k plnění ve prospěch veřejnoprávní 

korporace, a to bez ohledu na vnější označení, jež však musí být uloženo na základě zákona. 

Daňový zákon tak ve formě hmotně právního předpisu přiznává státu a územním 

samosprávným celkům právní nárok žádat plnění na daňovém subjektu. 
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Procesněprávní normou, určující formu správy daní, postup správců daně, práva a 

povinnosti daňových subjektů a třetích osob, se s účinností od 1.1.2011 stal procesní předpis 

daňového práva, přijatý zákonem č. 280/2009 Sb. – Daňový řád. 

Výběr daní je zásadním příjmem státního rozpočtu a Daňový řád jakožto 

procesněprávní norma upravuje postup, jímž státní orgány či jiné veřejnoprávní orgány, jimiž 

jsou správci daně, aplikují právo za účelem realizace hmotněprávních daňových zákonů. 

Správa daní, aplikovaná dle Daňového řádu, reprezentuje veškeré činnosti veřejné 

správy při realizaci berního práva, jakož i dalších peněžních plnění, která splňují podmínky 

vymezeného pojmu „daň“. Tohoto cíle musí být dosaženo v souladu se zákonem a 

vzájemným respektováním práv a povinností při interakci mezi správcem daně a daňovým 

subjektem.  

Daňový řád je právní předpis, který svou významovou robustností a dosahem určuje 

z pohledu daňových subjektů nejen plnění jejich povinnosti, ale stává se i nástrojem jejich 

účinné obrany. 

 

 

1.1. Předmět a cíl disertační práce  

 

Hlavním cílem disertační práce je položení základů Teorie daňového konfliktu se 

zaměřením do té oblasti Daňového řádu, ve které je potenciál vzniku daňových konfliktů 

nejvyšší. Touto oblastí je daňová kontrola.   

Teorii daňového konfliktu, důvodům a příčinám jeho vzniku včetně jejich klasifikace je 

v disertační práci věnovaná samostatná Kapitola č. 3. V následujících kapitolách je potom 

Teorie daňového konfliktu přenesena do konkrétních činností, kterými správce daně vykonává 

svou zákonnou povinnost - správu daní. 

 

Dílčími cíli disertační práce jsou: 

 aplikace zásad správy daní jakožto nástroje proti daňové šikaně;  

 možnosti legální obrany v průběhu daňové kontroly, daňového procesu s nejvyšším 

počtem daňových konfliktů; 

 definování nezákonností, kterých se dopouští správce daně ve vybraných 

oblastech procesu správy daní;  
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 aplikace významných judikátů Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, 

vztahujících se k jednotlivým chybným postupům správce daně a umožňujících dle 

konkrétní situace jejich využití.  

 

Znalost Teorie daňového konfliktu ve vazbě na odbornou znalost Daňového řádu 

v souhrnu zajišťuje vysokou míru daňové stability daňových subjektů před šikanózními a 

nezákonnými postupy správců daně.   

 

Struktura daňových subjektů, postižených procesními ustanoveními Daňového řádu, je 

široká. Procesní důsledky Daňového řádu se týkají všech fyzických a právnických osob, které 

jsou jakkoliv dotčeny některou z daňových povinností. Lze přitom konstatovat, že každá 

oblast podnikání vyniká svou vlastní specifičností, která se vyznačuje odlišností při plnění 

daňových povinností. Svůj vlastní a od jiných odlišný daňový režim mají například daňové 

subjekty z oblasti cestovního ruchu či finančních instituce (banky, pojišťovny, investiční 

fondy). Specifika lze rovněž nalézt například při správě daňových povinností daňových 

nerezidentů, neboli subjektů, majících daňový domicil mimo území České republiky. 

Z hlediska dosažení cílů disertační práce je proto nutno abstrahovat od specializace na 

konkrétní, úzce zaměřený segment činnosti daňových subjektů a naopak nalézt oblast, kde lze 

aplikaci Daňového řádu uplatnit univerzálně. Tuto oblast shledávám v průmyslové sféře, která 

se vyznačuje širokým spektrem požadavků na zvládnutí daňového procesu zejména s ohledem 

na široké spektrum činností, které do této sféry spadají. Proto jsou jednotlivé části 

disertační práce zpracovány zejména s ohledem na jejich využití v průmyslových 

podnicích. 

 

Cílem disertační práce není pouhý popis jednotlivých ustanovení Daňového řádu, 

pozornost je zaměřena na konfliktní daňové situace, jejichž praktické dopady mohou 

významně zasáhnout do podnikatelského života daňových subjektů, zejména průmyslových 

podniků, a jejich možná řešení. V disertační práci jsou některé konfliktní situace 

identifikovány, nastíněny možnosti jejich předcházení a procesní způsoby jejich řešení. 

Zvláštní pozornost je upřena na porušování základních zásad správy daní a povinností při 

provádění daňových kontrol. 
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1.2. Identifikace cílové skupiny uživatelů 

 

Dle „Informací Generálního finančního ředitelství o činnosti daňové zprávy České 

republiky za rok 2011“ uskutečnily Finanční úřady v roce 2011 celkem 47.472 daňových 

kontrol. Celkový objem dodatečně doměřené daně v roce 2011 činil 6.685 mil. Kč. Výše 

zmiňované údaje se týkají ukončených daňových kontrol fyzických i právnických osob a 

doměřené daně se týkají jak daně z příjmů, tak DPH a ostatních daní. 

Jak vyplývá z dlouhodobých údajů, zjištěných z veřejně přístupných zdrojů české 

daňové správy (www.cds.mfcr.cz), počet provedených daňových kontrol se od roku 2000 

postupně snižuje, roste však efektivita při dodatečném vyměření daně ze strany finančních 

úřadů vztažena na průměrnou výši daňového doměrku na jednotku daňové kontroly (viz. 

Tabulka č. 1). Hodnota průměrného daňového doměrku z jedné ukončené daňové kontroly je 

od roku 2006 zhruba dvojnásobná a od roku 2010 trojnásobná oproti první polovině 

sledovaného období. 

  

                   Tabulka č. 1 - Počet daňových kontrol a doměrků  

Rok Počet 

daňových 

kontrol 

(v tis. Kč) 

Hodnota 

doměřených 

daní      

(v mld. Kč) 

Hodnota 

doměřených 

daní na jednu 

daňovou 

kontrolu     

(v tis. Kč) 

2000 187 7,3 39,04 

2001 174 5,7 32,76 

2002 162 5,1 31,48 

2003 132 4,9 37,12 

2004 119 5,4 45,38 

2005 105 3,9 37,14 

2006 96 6,4 66,67 

2007 91 5,8 63,74 

2008 86 6,8 79,07 

2009 80 4,6 57,50 

2010 70 8,3 118,57 

2011 48 6,7 139,58 
Zdroj:  Informace o činnosti České daňové správy za roky 2000 až 2011, GFŘ  

 

 

 

http://www.cds.mfcr.cz/
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Z uvedené statistiky vyplývá fakt, který mohu potvrdit i ze své dlouholeté praxe 

daňového poradce, datované od roku 1997, že daňové kontroly, prováděné finančními úřady, 

jsou uskutečňovány každým rokem sofistikovanějším způsobem a odbornost a kvalifikace při 

výběru daní a jejím dodatečném vyměření vykazuje u pracovníků finančních úřadů zvyšující 

se tendenci. Významná část daňových kontrol je přitom ze strany správce daně 

směřována do průmyslové sféry, přičemž platí, že čím větší průmyslový podnik je daňové 

kontrole podroben, tím větší pozornost je řádnému plnění jeho daňových povinností 

věnována. 

 

Vzhledem k faktu, že daňové řízení je pro jeho účastníky v řadě oblastí vázáno 

povinnosti zachovávat mlčenlivost, není prakticky možné statisticky exaktně doložit, nakolik 

je úspěšná obhajoba daňových subjektů, kteří čelí riziku daňového doměrku, založena na 

dokazování v hmotněprávní rovině (dokazování řádného plnění a neporušení hmotněprávního 

daňového předpisu) a nakolik je založena na porušení procesního postupu správce daně. 

Z vlastní praxe, ze studia dostupné judikatury a z dlouholetých konzultací s odborníky 

z daňové praxe však mohu konstatovat, že významnější a úspěšnější podíl na účinné obhajobě 

daňových subjektů má postup, směřující k prokázání nezákonného procesního postupu 

správce daně. 

Tohoto pochybení se správci daně dopouštějí z důvodů urychlení daňového řízení či 

nevědomosti buď ve formě neplnění povinností, které jsou jim z procesního hlediska uloženy 

zákonem, nebo naopak krácením procesně zakotvených práv daňových subjektů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že kvalitní znalost a porozumění Daňového řádu, spojená se 

schopností jeho praktické aplikace, zvyšuje míru daňového zabezpečení a právní jistoty u 

daňových subjektů, u nichž je každoročně v řádech desítek tisíc prováděna daňová kontrola. 

Současně je nutno konstatovat, že správci daně činí každoročně statisíce dalších úkonů a 

řízení, které sice nejsou prováděny formou daňové kontroly, které však potenciálně při 

nezvládnutí procesní stránky věci mohou daňový subjekt uvést do stavu zvýšeného daňového 

rizika. 

 

Pro všechny tyto daňové subjekty, zejména průmyslové podniky, může být zvládnutí 

účinných nástrojů Daňového řádu cestou k vyššímu daňovému bezpečí. Pro tyto daňové 

subjekty je disertační práce určena. 
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2. DAŇOVÝ KONFLIKT 

 

2.1. Teorie daňového konfliktu 

 

Prakticky ve všech oblastech správy daní, a to jak vlivem účinků hmotněprávních 

daňových zákonů, tak i daňového zákona procesního, lze očekávat situace s nejednotným 

názorem správce daně a daňového subjektu. 

 

Z hlediska aplikace daňového procesu, reprezentovaného v českém právním řádu 

účinky Daňového řádu, do praxe, lze tyto rozpory očekávat téměř ve všech daňových 

řízeních, úkonech či postupech (souhrnně procesech), které správu daní nezbytně provázejí. 

 

Každý rozpor, bez ohledu na příčinu jeho vzniku, znamená pro účastníky správy daní 

vznik daňového konfliktu. Jedná se o situace, které mohou nabýt mnoha podob, které však 

mají jednoho společného jmenovatele – vznik daňového rizika spojeného s negativním 

dopadem na daňový subjekt. Nemusí se přitom jednat pouze o dodatečné doměření daně či 

snížení daňové ztráty nebo přeplatku na dani, i když tyto případy jsou chápány jako 

nejagresivnější z hlediska intenzity zásahu do hmotných práv daňového subjektu. Mohou to 

být i daňové konflikty v řízení registračním, vyměřovacím, zjišťovacím nebo vymáhacím, 

stejně tak jako v různých jiných úkonech či postupech správce daně, například v otázkách 

lhůt, doručování, mlčenlivosti, nahlížení do spisů, v řízení o opravných a dozorčích 

prostředcích apod.. 

 

Daňový konflikt se vyznačuje odchylkou vedení daňového procesu jedním 

účastníkem správy daní od představ druhého účastníka správy daní.  

 

Z dlouhodobé praxe lze dovodit, že nejvýznamnější část daňových konfliktů je 

směřována do oblasti daňových kontrol. Daňová kontrola je postupem správce daně, který 

odhaluje rozdíly mezi daní, která daňovým subjektem vyměřená byla a daní, která dle názoru 

správce daně vyměřena být měla.  

Daňový konflikt je do daňových kontrol vnesen existencí principu presumpce viny 

daňových subjektů, vycházející z vrchnostenského postavení správce daně, zesíleném 

vynutitelností jeho rozhodnutí. Na rozdíl od trestního řízení, vycházejícího z presumpce 
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neviny, v daňovém řízení postačí správci daně vznést úvahu či pochybnost o správnosti 

konání daňového subjektu a je povinností daňového subjektu, aby tuto úvahu či pochybnost 

rozptýlil svým dokazováním. Neučiní-li tak daňový subjekt, nebo přesněji neučiní-li tak 

způsobem, který správce daně uspokojí, může správce daně přistoupit k rozhodnutí ve věci, 

přičemž je vázán pouze svou úvahou. Současně má kompetenci vynutit na daňovém subjektu 

realizaci výsledku svého rozhodnutí. 

 

Daňové kontroly se jen hemží případy, kdy správci daně své úvahy směřují jednoznačně 

k tíži daňových subjektů. Nepřihlížejí ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo, ale 

osvědčují jen ty důkazy, které jdou v neprospěch daňových subjektů a naopak opomíjejí 

důkazní prostředky, svědčící v jejich prospěch. Správci daně často neplní své povinnosti a 

upírají práva daňových subjektů. Průsečíkem těchto nezákonností je výsledek v podobě 

daňového konfliktu, kdy daňový subjekt „skřípe zuby“ a stává se bezradným vůči zlovůli 

správce daně. 

 

Nutno v této věci konstatovat, že dosud žádná odborná literatura nevěnuje problematice 

daňového konfliktu a jeho aspektům pozornost a zapracování této problematiky do disertační 

práce je výsledkem dlouholeté činnosti zpracovatele v oblasti daňového poradenství. 

 

  

2.2. Příčiny vzniku daňového konfliktu 

 

Je iluzorní představa, že v tak složitém komplexu pravidel, za jaký lze jistě Daňový řád 

považovat, budou všechny oblasti správy daní popsány způsobem, neumožňující dvojitý či 

vícenásobný výklad.  

 

Zejména v počátcích jeho existence, tj. v prvních letech jeho účinnosti, lze očekávat 

zakládání obrovského množství konfliktních situací, které budou důsledkem odlišných 

přístupů k jednotlivým ustanovením zákona ze strany státní správy a ze strany daňových 

subjektů. Lze očekávat, že celá řada ustanovení bude podléhat nutnému soudnímu přezkumu, 

a to v podobě zpracovaných správních žalob či kasačních stížností, nebo v podobě stížností 

ústavních. 
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Příčiny vzniku daňového konfliktu lze hledat jak na straně daňových subjektů, tak 

na straně správců daně. 

 

U daňových subjektů lze očekávat, že majoritní podíl na vzniku daňového konfliktu 

z jejich strany bude pramenit z nedodržování příslušných ustanovení hmotněprávních 

daňových zákonů, zevšeobecněno v podobě nesprávností uvedených v daňových tvrzeních či 

hlášeních. Minoritní podíl pak bude dán nesprávným postupem procesním, a to buď ve formě 

špatné realizace jednotlivých procesních kroků, nebo nesprávně zvolené strategie v daňovém 

procesu. 

Mnohem častější však v oblasti daňového procesního práva budou jistě odchylky, které 

od požadavků Daňového řádu budou vykazovat jednotlivé kroky správců daně. Ačkoliv má 

správce daně významnou pravomoc v daňovém řízení, která ústí až ve vykonatelnost jeho 

vlastních rozhodnutí, je současně vázán řadou povinnosti, které mu Daňový řád ukládá. A 

právě v povinnostech správce daně, kterými se rozumí i dodržování práv zákonem daných 

daňovým subjektům, se skrývá nejúčinnější nástroj k obraně daňových subjektů vůči libovůli 

správců daně a k řešení daňových konfliktů. Je velice účinné, pokud trvá daňový subjekt 

důsledně na dodržování povinností správce daně a současně se umí efektivně domoci svých 

zákonem stanovených práv. Nepostupuje-li správce daně striktně v souladu se zákonem, je na 

daňovém subjektu, aby konal. Jak, to je otázkou zvolené strategie vedení daňového řízení, 

která je dána kombinací znalosti teorie daňového konfliktu včetně příčin nezákonnosti a 

odborné znalosti daňového procesu, konkrétně jednotlivých ustanovení Daňového řádu. 

 

Pravomocná vykonatelnost rozhodnutí je správcům daně v daňovém řízení svěřena 

podle pravidla, že vyžaduje-li správce daně, aby daňový subjekt plnil své daňové 

povinnosti bez chyb, musí být ve svých krocích k odhalení těchto chyb sám bezchybný. 

 

Jak z daňové praxe vyplývá, správci daně s chutí využívají svého vrchnostenského 

postavení, často však dosahují svého cíle způsoby, které nejsou plně v souladu s příslušnými 

ustanoveními Daňového řádu, potažmo ZSDP před účinností Daňového řádu. Práce správců 

daně často vykazuje v jednotlivých procesech řadu vad, které umožňují daňovým subjektům 

namítat postupy správců daně a vymanit se tak z jeho libovůle.  
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2.3. Příčiny nezákonnosti správce daně při správě daní 

 

Po mnoha letech profesního působení v oblasti správy daní mohu konstatovat, že 

zdaleka ne všechny nesprávnosti a nezákonnosti jsou správcem daně činěny úmyslně. 

Základní rozdělení příčin, které vedou správce daně k nesprávným postupům, je rozdělení na 

aspekty odborné a lidské. Příčiny vad, které způsobují nezákonnosti v procesech ze stran 

správců daně, tak lze kategorizovat následovně: 

 

Nezákonnosti ve vazbě na aspekt odbornosti: 

- dostatečná odbornost pracovníka správce daně, avšak nejednoznačnost v přímé 

aplikovatelnosti konkrétního ustanovení daňových zákonů; 

- nedostatečná odbornost pracovníka správce daně, který nesprávně aplikuje i zákonné 

ustanovení s ustálenou judikaturou; 

 

Nezákonnost ve vazbě na lidský aspekt konání: 

- pracovník správce daně je příliš horlivý, koná překotně a nepromyšleně, řízení 

urychluje, zkracuje lhůty, popírá práva daňových subjektů v rámci zrychlení výsledků; 

- pracovník správce daně je příliš líný, nedodržuje lhůty, na jeho práci je podávána 

stížnost pro nečinnost, obchází své povinnosti, popírá práva daňových subjektů 

v rámci zjednodušení procesu; 

- pracovník správce daně je příliš ambiciózní, svou prací neuspokojený, vytváří daňový 

konflikt téměř všude, cítí se nedoceněný, popírá práva daňových subjektů jen pro 

zdůraznění svého vrchnostenského postavení; 

- pracovník správce daně je příliš časově zaneprázdněný, řeší více daňových konfliktů 

najednou, pod časovým tlakem, tendence k ukončení řízení za každou cenu, popírá 

práva daňových subjektů různými způsoby vlivem nedostatku času, v případě 

dostatečného časového prostoru je však vyvážený; 

- pracovník správce daně je příliš mstivý, závidí daňovému subjektu úspěch, v řízení 

kličkuje, vyhledává daňový konflikt za každou cenu, neakceptuje důkazní prostředky, 

vyhledává jen důkazy, jdoucí k tíži daňového subjektu, má „svou pravdu“, popírá 

práva daňových subjektů vždy, když je to možné; 



-10- 

 

- pracovník správce daně je příliš znuděný, nemá rád svou práci, v řízení je zcela 

nečitelný, nemá zájem na zahájení ani ukončení daňového konfliktu, na popírání práv 

daňových subjektů nemá zájem, nechá se „vést“, vždy nejasný výsledek. 

 

V řadě případů se lze setkat s průsečíkem výše zmiňovaných kategorií, přičemž 

procesní nezákonnost správců daně je výsledkem ne jednoho, ale více aspektů. 

 

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že uvedená kategorizace není v žádném případě 

obecné definování odborných a povahových vlastností všech pracovníků správců daně. 

Naopak, kvalita správy daní v posledních letech prudce vzrůstá a drtivá většina pracovníků 

správců daně řídí daňový proces s rozmyslem a vysokou odborností. Na druhé straně však je 

zahájení a průběh daňového konfliktu možno v některých případech skutečně pojmout jako 

maticové propojení vlastností, charakterizujících pracovníky správce daně a v mnoha z těchto 

případů odpovídá průběh daňového procesu výše uvedenému. 

 

Zmíněné aspekty pracovníků daně z pohledu jejich odbornosti a lidské povahy tak 

mohou být daňovému subjektu nápomocny při vytváření strategie pro úspěšné zvládnutí 

daňového konfliktu a vodítkem při jeho průběhu.  
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3. ZÁSADY SPRÁVY DANÍ JAKO NÁSTROJ PROTI DAŇOVÉ 

ŠIKANĚ 

 

Rozsahově nepříliš objemná část Daňového řádu, týkající se zásad daňového řízení (5 

paragrafů z celkového počtu 266) je víc než nahrazena jejím významem, neboť zohlednění 

zásad daňového řízení se prolíná celou touto procesní legislativní normou a významně 

ovlivňuje celkový pohled na celou daňovou legislativu. 

Ustanovení § 5 až 9 Daňového řádu obsahují ve formě zásad správy daní pravidla, které 

jsou nejdůležitějšími prostředky ke správné aplikaci a interpretaci ustanovení všech daňových 

zákonů, při jejich aplikaci je nutno mít je neustále na zřeteli. Základními prameny, které byly 

do daňového řádu široce zakomponovány, se v tomto ohledu stávají dosavadní správní 

judikatura, Ústava a Listina základních práv a svobod [8].    

Významnou změnou oproti ZSDP je možno spatřit v rozšíření výčtu jednotlivých zásad, 

kterými se daňový proces řídí. Implementací judikatury Nejvyššího správního soudu a 

Ústavního soudu dochází k významnému přenosu dosavadní správní praxe správců daně, 

činěné dle soudních rozsudků či nálezů, do zákonné podoby. Tato skutečnost ve svém 

praktickém důsledku umožňuje daňovým subjektům pohybovat se v průběhu daňového 

procesu v rámci platné legislativy, a nikoliv pracně a s nejistým výsledkem požadovat po 

správcích daně dodržování procesních zásad daňového řízení s poukazy na složitý judikaturní 

systém. 

Ústava české republiky určuje státní moci povinnost sloužit všem občanům a omezuje 

možnost uplatňovat státní moc jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (viz. 

Čl. 2, odstavec 3. Ústavy ČR). Řada základních principů uplatňování státní moci je obsažena 

v Ústavě ČR, přičemž další zásady mají vyplývat z legislativních ustanovení zákonů 

příslušného oboru, v tomto případě oboru daňového práva. 

Zásady správy daní a zejména nutnost jejich dodržování mají svůj nenahraditelný 

význam, neboť zajišťují jeden z nejsilnějších nástrojů daňových subjektů proti libovůli 

správců daně. Jsou pro daňové subjekty pravděpodobně nejúčinnějším nástrojem 

k domožení se svých práv, která jsou jinak v důsledku vrchnostenského postavení 

správce daně legislativně silně omezené. 

Jejich účinek je navíc posílen tím, že povinnost dodržování zásad správy daní je 

v průběhu celého Daňového řádu a s ním spojenými procesy všudypřítomná a platí bez 

výjimky ve všech jeho fázích. Z praktických zkušeností mohu konstatovat, že s jejich 
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dodržováním mají správci daně obecně nejvíce starostí. Objektivně je však nutno rovněž 

konstatovat, že dodržení celého souboru pravidel, které zásady správy daní tvoří, je vzhledem 

ke svému rozsahu a požadavkům na vysoké odborné zdatnosti správců daně úkol poměrně 

složitý. 

V této rovině tak pro daňové subjekty vzniká jedna z nejúčinnějších ochranných bariér 

vůči daňovým doměrkům a celá řada daňově konfliktních řízení byla v minulosti ukončena 

uspokojivě ve prospěch daňových subjektů zejména z důvodu nedodržení zásad správy daní 

ze strany správců daně.  

Vzhledem k tomu, že význam zásad správy daní v Daňovém řádu oproti ZSDP ještě 

posílil, je této oblasti věnována v disertační práci náležitá pozornost při opakovaném 

zdůrazňování jejich významu pro ochranu daňových subjektů v řešení daňových konfliktů. 

Významným zdrojem poznání obecných principů a jejich uplatňování [9] je zejména 

judikatura Ústavního soudu, pro oblast daňového práva Nejvyššího správního soudu. Ten ve 

svém usnesení č.j. 2 AFS 52/2005 – 94 ze dne 16.5.2006 mj. uvádí, že: 

„…čl. 1 odst. 1 Ústavy deklaruje podstatu státu založenou mj. na úctě k právům člověka 

a občana a č. 2 odst. 4 zaručuje občanovi ochranu před donucením k tomu, co zákon 

neukládá. Obdobně i č. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že povinnosti 

mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních 

práv a svobod. Čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod obecně poskytuje ochranu 

majetku, v odst. 5 pak výslovně stanoví, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. 

Daně jsou tedy v zásadě přípustným zásahem do vlastnického práva, ovšem při respektování 

principů právního státu. Stát tak může svou finanční politiku realizovat jen v zákonných 

mezích, vždy respektující jistoty daňového poplatníka. Tyto jistoty znamenají nejen vymezení 

druhu a výše daní, ale i podmínek, za jakých lze daň požadovat a vymáhat. Jen tak totiž lze 

zajistit, aby daňový systém byl současně efektivním i spravedlivým. Výrazem toho jsou 

oprávnění svěřená správci daně v mezích respektujících práva daňového subjektu. Jestliže se 

tedy správou daně rozumí právo činit potřebná opatření ke správnému a úplnému zjištění, 

stanovení a splnění daňových povinností, nejde o právo neomezené. Daňové řízení je proto 

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.“ 
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4.  DAŇOVÁ KONTROLA A MOŽNOSTI LEGÁLNÍ OBRANY 

 

Daňová kontrola je procesní postup správce daně, kterým zjišťuje správnost tvrzení 

daňového subjektu a další skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daně. Stává se tímto 

jednou z nejvýznamnějších fází celého daňového procesu s nejprudšími dopady do hmotných 

práv daňových subjektů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zahájením daňové kontroly se rovněž zahajuje interaktivní 

a často dlouhotrvající kontakt mezi správcem daně a daňovým subjektem, přičemž cíle obou 

účastníků jsou často rozdílné, nelze v žádné jiné oblasti správy daní nalézt postup, vytvářející 

větší množinu daňových konfliktů, než právě v průběhu daňové kontroly. 

 

S ohledem na vědomí významnosti daňové kontroly v podnikatelském životě daňových 

subjektů, na potenciální rizika z ní vyplývající, na vrchnostenské a nadřazené postavení  

správce daně, projevující se zejména v nalézacím a doměřovacím řízení, a zejména s ohledem 

na nutnost účinné procesní obrany v této konfliktní oblasti, je daňové kontrole věnována 

v disertační práci významná pozornost.     

 

Daňové řízení je v obecné rovině postaveno na zásadě, že každý daňový subjekt má: 

- povinnost formou daňového tvrzení daň přiznat;  

- povinnost toto své tvrzení doložit. 

 

Výše zmíněné povinnosti spadají do rámce, vymezeného definicí „správy daně“ dle § 1 

odst. 2. Daňového řádu, který správu daní vymezuje jako postup, jehož cílem je správné 

zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.  

 

Správce daně je oprávněn v rámci prověření správnosti zjištění a stanovení daně 

kontrolovat řádné plnění daňových povinností daňových subjektů. Tuto svou kontrolní roli 

realizuje správce daně prostřednictvím institutu daňové kontroly, která se tak stává jednou 

z nejvýznamnějších fází celého daňového procesu.  

 

Daňová kontrola je postupem, legislativně vymezeném v Daňovém řádu, jehož cílem je 

prověření tvrzení daňových subjektů a dalších skutečností rozhodných pro správné zjištění a 

stanovení daně správcem daně, který touto činností završuje jeden z cílů správy daní. 
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K problematice daňové kontroly se průřezově v rámci Daňového řádu váže celá řada 

ustanovení, která jsou legislativně vymezena samostatně a obsažena v různých částech 

zákona, nicméně jejich znalost je nezbytná pro správné a bezpečné absolvování daňové 

kontroly. Jedná se například o ustanovení, pojednávající o doručování, nahlížení do spisu, 

místní příslušnosti, zastupování, lhůtách a zejména o dokazování. 

 

Daňová kontrola je činností, která vyžaduje v rámci jejího průběhu silný 

interaktivní kontakt mezi správcem daně, daňovým subjektem popř. třetích osob, 

zúčastněných na řízení. Vzhledem k této skutečnosti a logice rozdílného přístupu 

účastníku daňové kontroly, vyplývající z odlišných zájmů správce daně a daňového 

subjektu, lze konstatovat, že se jedná o postup „nabitý“ konfliktními situacemi, přičemž 

daňový konflikt je často všudypřítomný. Z pohledu teorie daňového konfliktu lze její 

závěry nejlépe a nejpružněji vysledovat právě v tak „výbušném“ a „dynamicky se 

vyvíjejícím“ řízení, jako je daňová kontrola. 

 

Pro lepší pochopení standardního průběhu daňové kontroly uvádím níže v Obrázku č. 3 

procesní mapu, která ilustruje daňovou kontrolu jako daňový postup při vzájemné interakci a 

součinnosti daňového subjektu a správce daně.  
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Diagram aktivit procesu:         Daňová kontrola

Provedení prvního 

faktického úkonu 
správcem daně dle 

§ 87 odst. (1) DŘ

Zahájení

daňové 
kontroly dle §

87 DŘ

Pracovník 

správce daně

Daňový subjekt 

(zástupce DS)

Ověřování 

správnosti 
základu daně a 

daně

Pracovník 

správce daně

Účetnictví, 

daňové doklady, 
smlouvy, ostatní 

Požadavek na 

prokazování 
rozhodných  

skutečností 

Daňový subjekt 

(zástupce DS) -
součinnost dle § 86 
odst. (1) DŔ 

Protokol o 

zahájení daňové 
kontroly dle § 60 

Vymezení 

rozsahu daňové 
kontroly dle §

85 odst. (3) DŘ

Dokazování dle 

§ 86 odst. (3) a 
§ 92 odst. (3) 

DŘ

Pracovník 

správce daně

Daňový subjekt 

(zástupce DS) -
součinnost dle § 86 
odst. (1) DŔ 

Výzva k 

prokázání 
skutečností dle §

92 odst. (4) DŘ

Reakce na Výzvu 

k prokázání 
skutečností dle §

92 odst. (4) DŘ

Seznámení DS 

s výsledky 
kontrolních 

zjištění dle §
88 odst. (2) 

DŔ

Zpravidla návrh 

Zprávy o daňové 
kontrole dle § 92 

odst. (4) DŘ

Pracovník 

správce daně

Vyjádření se  

DS s výsledky 
kontrolních 

zjištění dle §
88 odst. (3) 

DŔ

Daňový subjekt 

(zástupce DS) -

Zpráva o daňové 

kontrole dle § 92 
odst. (4) DŘ

Podepsání

Zprávy o 
daňové 

kontrole dle §
88 odst. (4) 

DŔ

Daňový subjekt 

(zástupce DS) -

Reakce na návrh 

Zprávy o daňové 
kontrole dle § 92 

odst. (4) DŘ

Pracovník 

správce daně

 

Obrázek č. 3 – procesní mapa Daňové kontroly 
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Vzhledem ke skutečnosti, že daňová kontrola a její výsledek je potenciálně nejvyšší 

hrozbou, způsobilou otřást bezpečnou daňovou stabilitou a pozicí kteréhokoliv daňového 

subjektu, bude této problematice věnována podstatná část disertační práce.  

 

Obdobně jako v případě popisu místního šetření, je i analýza aspektů daňové kontroly 

v dalším pojednání disertační práce rozdělena na jednotlivé podkapitoly, které jsou vytvořeny 

v souladu s paragrafovým zněním. Domnívám se, že tento způsob je plně vyhovující a 

zejména přehledný. 

 

 

4.1. Předmět, místo, rozsah a opakování daňové kontroly (§ 85) 

 

4.1.1. Předmět daňové kontroly  

 

Institut daňové kontroly je v obecné rovině přebrán z předchozí procesní úpravy, 

konkrétně § 16 ZSDP. Nově je provedeno v Daňovém řádu vymezení procesního řešení 

případu, kdy daňový subjekt neumožňuje správci daně kontrolu zahájit a významně zpřesněny 

jsou i pravidla, platná při jejím ukončení.  

Vymezením předmětu daňové kontroly odbourává Daňový řád oproti předchozí právní 

úpravy nejasnost, panující v pochybnostech, zda je daňová kontrola řízením, celistvým 

úkonem nebo souborem dílčích úkonů. Zmíněné nejasnosti byly před účinností Daňového 

řádu předmětem řady soudních sporů.  

Daňový řád zařadil daňovou kontrolu systematicky do oddílu druhého, Hlavy VI, části 

druhé, z čehož vyplývá, že daňová kontrola je postupem při správě daní. Je tedy nástrojem 

správce daně v podobě jasného a uceleného procesu, jehož výsledkem není rozhodnutí, ale 

podepsaná a projednaná zpráva o daňové kontrole, v níž správce daně konstatuje výsledky 

kontrolních zjištění, vypořádává se s důkazy a provádí jejich hodnocení. Jedná se tedy o 

procesní postup kontrolní povahy, jehož závěry ve formě kontrolní zprávy mohou v případě 

existence rozdílů mezi daní přiznanou daňovým subjektem a zjištěnou správcem daně sloužit 

k vydání rozhodnutí o daňové povinnosti. Svým obsahem je tak daňová kontrola postupem, 

jehož cílem je shromažďovat, provádět a hodnotit důkazní prostředky správcem daně. 

Postavení daňového subjektu v daňové kontrole, a to v souladu s výše uvedeným, 

vyplývá z obecného principu daňového řízení, dle něhož má daňový subjekt povinnost jednak 



-17- 

 

daň sám přiznat, má ale také povinnost toto své tvrzení doložit, tedy unést břemeno důkazní. 

Toto vyjádření vyplývá z ustanovení § 92 odst. 3 Daňového řádu, podle něhož daňový subjekt 

prokazuje všechny skutečnosti, které uvádí v řádném či dodatečném daňovém tvrzení či 

dalších podáních. Tímto je rozsah jeho důkazní povinnosti ohledně unesení důkazního 

břemene vymezen. 

Z hlediska samotného uplatnění daňové kontroly v rámci daňového procesu se kontrolní 

postup a jeho výsledky využijí v řízení nalézacím (§135 až 148), zejména ve fázi vyměřovací 

(§ 135 až § 140) a doměřovací (§141 až 144). Svou podstatnou roli sehrává daňová kontrola, 

její průběh a závěry i v řízení o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti 

rozhodnutím, vydaným v nalézacím řízení. Z hlediska legislativních pravidel platných pro 

odvolací řízení platí, že odvolací orgán, ověřující tvrzení daňového subjektu a dalších 

skutečností v průběhu odvolacího řízení, zásadně nedoplňuje dokazování cestou daňové 

kontroly, ale způsobem, stanoveným v § 115 daňového řádu. Zmíněné ustanovení umožňuje 

odvolacímu orgánu provádět samostatné dokazování k doplnění podkladů pro rozhodnutí 

nebo k odstranění vad řízení, anebo toto doplnění nebo odstranění vad uloží správci daně, 

který napadené rozhodnutí vydal, se stanovením přiměřené lhůty. Před vydáním rozhodnutí je 

odvolací orgán – podobně jako správce daně v případě projednání zprávy o daňové kontrole – 

povinen seznámit odvolatele před vydáním rozhodnutí o odvolání se zjištěnými skutečnostmi 

a důkazy, které je prokazují, a umožní odvolateli, aby se s nimi v přiměřené lhůtě seznámil a 

vyjádřil se k nim, popřípadě navrhl provedení dalších důkazních prostředků. 

Předmětem daňové kontroly není jen ověření správnosti daňových povinnost, ale také 

tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně. 

Předmětem kontroly je tak jak vlastní daňová povinnost, tak i její formální vyjádření 

daňovým subjektem. 

Ve věci dokazování tak není v rámci daňové kontroly oprávněn správce daně vyzvat 

daňový subjekt k prokázání čehokoliv, ale výhradně k prokazování toho, co on sám 

v daňovém přiznání tvrdil nebo co je nutné k prokázání skutečností potřebných pro 

správné stanovení daně (viz § 92 odst. 3. a 4.).  

Tato omezená kompetence je však v praxi správcem daně často vykládána 

v extenzivním pojetí a daňový subjekt je vyzýván k dokazování i ohledně skutečností, které 

s daňovým subjektem a jeho daňovou povinností nijak nesouvisí. Požaduje-li tímto způsobem 

správce daně, aby daňový subjekt unesl důkazní břemeno i mimo svá vlastní tvrzení, dopouští 
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se nezákonnosti a je na daňovém subjektu, aby těmto v praxi často užívaným postupům 

správce daně zabránil.  

Uvádím v této věci odkaz na nález Ústavního soudu č. III.ÚS 2196/07, který mj. 

konstatuje: 

„Ústavní soud se ve své judikatuře již dříve obecně zabýval tím, zda a v jaké míře může 

být přeneseno důkazní břemeno na daňový subjekt v daňovém řízení, přičemž došel k závěru, 

že ustanovení § 31 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků nedává správci daně oprávnění 

vyzvat daňový subjekt k prokázání čehokoliv, ale pouze k prokázání toho, co tvrdí tento 

subjekt sám. Taková úprava důkazního břemene v daňovém řízení není v rozporu s ustanovení 

čl. 11 odst. 5 Listiny ani s jinými ústavně zaručenými právy a svobodami (Pl. ÚS 38/95 in 

Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení sv. 5, str. 271, 1996 - I. díl; č. 

130/1996 Sb.). 

Daňová povinnost má pak jak rozměr druhový, tedy povinnost vážící se k zákonem 

stanovené konkrétní dani, tak rozměr časový, vyjádřený v ustanovení § 47 daňového řádu, 

který stanoví správci daně lhůty, po jejichž marném uplynutí právo státu na vyměření či 

doměření daně zaniká. Podle Ústavního soudu pouze v tomto časově a věcně omezeném rámci 

lze po daňovém subjektu požadovat nesení důkazního břemene v daňovém řízení. Rozšíření 

důkazního břemene mimo tento rámec je nepřípustným vybočením (excesem) správce daně, 

které v rovině ústavněprávní představuje zásah do výše vymezené autonomní sféry 

jednotlivce, a tedy i porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny. Rozsah povinnosti nést 

důkazní břemeno v daňovém řízení je tedy třeba vůči daňovému subjektu vykládat tak, aby 

vůbec ještě byl respektován onen autonomní prostor jednotlivce, resp. zachována proporce 

mezi tímto prostorem na straně jedné a veřejným zájmem na straně druhé. Vyměří-li či 

doměří-li správce daně na základě takto excesivně vyložené důkazní povinnosti daňového 

subjektu daň podle pomůcek, poruší tím rovněž i článek 11 odst. 5 Listiny.“ 

Je-li správce daně oprávněn v rozsahu, vymezeném předmětem daňové kontroly, 

ověřovat správnost daně, přiznané daňovým subjektem, je zřejmé, že tak může učinit až poté, 

co je daň vyměřena [12]. Daňová kontrola se poté stává jediným postupem, na základě 

jehož výsledků může správce daně přikročit k doměření daně z úřední povinnosti. 

Podstatnou okolností, spojenou se zahájením daňové kontroly, je časová souvislost mezi 

okamžikem řádného vyměření daně a možností správce daně ověřit daňovou kontrolou její 

správnost. V této souvislosti je nutno vnímat tzv. prekluzivní lhůtu, to znamená lhůtu pro 

promlčení práva správce daně doměřit daňovému subjektu daňovou povinnost, která je 
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stanovena v ustanovení § 148 Daňového řádu. Uvedené ustanovení uvádí, že daň nelze 

stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky, přičemž lhůta počíná běžet 

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

splatnou, aniž by zde byla současná povinnost podat řádné daňové tvrzení. Ustanovení § 148 

rovněž uvádí skutečnosti, které jsou způsobilé obecnou tříletou lhůtu prodloužit. 

V souvislosti se zahájením daňové kontroly je povinován správce daně z úřední 

povinnosti zkoumat, zda nedošlo k prekluzi práva na stanovení daně. Uplynula-li lhůta pro 

stanovení daně (obecně tříletá), nelze daňovou kontrolu zahájit a nelze v ní tedy ani 

pokračovat. Pokud by daňová kontrola byla přesto po uplynutí prekluzivní lhůty zahájena, a 

v praxi se tato skutečnost stává, postupoval by správce daně v rozporu se zákonem a je na 

daňovém subjektu, aby uplatnil zákonné prostředky k ochraně svých práv. Tímto prostředkem 

se stává stížnost na postup správce daně podle § 261 Daňového řádu. Nebude-li stížnost 

vyřešena uspokojivě ve prospěch daňového subjektu, je na místě domáhat se ochrany u soudu 

ve správním soudnictví podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem 

nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád 

správní. 

 

V souvislosti s prováděním daňové kontroly je nutno mít na zřeteli i respektování 

základních zásad správy daní, a to zejména: 

- zásadu zdrženlivosti a přiměřenosti dle § 5 odst. 3, která ukládá správci daně 

povinnost volit jen prostředky, které daňový subjekt co nejméně zatěžují. 

S odkazem na judikaturu, uvedenou v kapitole, pojednávající o této zásadě, lze 

aplikovat ústavní názor, znamenající pro účely daňové kontroly její provádění 

jen v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k dosažení účelu daňového řádu. Jak 

již bylo zmiňováno dříve, bylo by v rozporu s touto zásadou, pokud by správce 

daně vyzýval kontrolovaný subjekt k prokazování nad rámec jeho tvrzení; 

- zásadu rychlosti a současně zásada hospodárnosti dle § 7, ukládající správci 

daně povinnost postupovat při daňové kontrole bez zbytečných průtahů a 

nezatěžovat daňový subjekt nad nutný rámec různými zbytečnými, ekonomicky 

a časově náročnými požadavky (nadměrné požadavky na kopie dokladů, 

překladů dokumentů apod.). Aplikace zásad rychlosti a hospodárnosti vychází 

z faktu, že daňová kontrola nepochybně daňový subjekt omezuje a zatěžuje a 

správce daně je povinen svým přístupem tuto skutečnost neprohlubovat; 
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- zásadu spolupráce (součinnosti) dle §6 odst. 2, která aplikovaná na daňovou 

kontrolu znamená povinnost daňového subjektu unesení důkazního břemene za 

prokázání všech skutečností, které uvádí v daňovém tvrzení a které je 

předmětem ověřování správcem daně. V této souvislosti je nutné konstatovat, že 

neunesení důkazního břemene jde vždy k tíži daňového subjektu. Na druhé 

straně i správce daně nese důkazní břemeno v rozsahu, uvedeném v ustanovení § 

92 odst. 5 Daňového řádu, přičemž vzhledem k vzájemné provázanosti 

povinnosti daňového subjektu i správce daně přinášet důkazní prostředky pro 

podporu svých tvrzení nutnost dodržování zásady součinnosti zvýrazňuje; 

- zásada volného hodnocení důkazů dle § 8 odst. 1, která ukládá správci daně 

povinnost posuzovat při dokazování každý důkaz jednotlivě a následně v jejich 

vzájemných souvislostech. Přitom je povinen přihlédnout ke všemu, co 

v průběhu daňové kontroly vyšlo najevo. Je častou praxí správce daně, že 

některé důkazy, jdoucí ve prospěch daňového subjektu, nehodnotí, neosvědčuje 

jako důkaz a současně neuvádí důvody, proč tak učinil. Tato praxe způsobuje 

nezákonnost výsledků daňové kontroly, jak je možno vyčíst i z judikatury, 

uvedené v části disertační práce, věnované zásadě volného hodnocení důkazů. 

 

 

4.1.2. Rozsah daňové kontroly 

 

Z hlediska účinné obrany v průběhu daňové kontroly je nutné, aby daňový subjekt trval 

na přesném vymezení rozsahu daňové kontroly. Je potřebné zdůraznit, že je nutno důsledně 

rozlišovat předmět daňové kontroly (viz § 85 odst. 1) a rozsah daňové kontroly (viz § 85 

odst. 3).  

Rozsahem správce daně vymezuje, která tvrzení a které skutečnosti budou v průběhu 

daně prověřována v rámci daného předmětu kontroly. Rozsah daňové kontroly musí být 

v souladu s ustanovením § 85 odst. 3 vymezen při zahájení daňové kontroly, uskutečněné dle 

ustanovení § 87 odst. 1. Daňová správa není dimenzována na to, aby ověřila všechny daňové 

povinnosti na všech daních u všech daňových subjektů. Vše se odvíjí od kapacity správců 

daně.  S ohledem na rentabilitu a efektivitu při výběru daní jsou správcem daně upírány 

kontrolní aktivity zejména do oblastí, vykazujících vyšší problémovost při výběru daní. 
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Koncentrace sil pracovníků správců daně se zaměřuje zejména na důkazní prostředky, 

týkajících se věcí, které jsou předmětem nejčastějších pochybení, ať již nedbalostních nebo 

úmyslných. 

Rozsah daňové kontroly může být zaměřen buď na ověřování všech tvrzení a 

skutečností, které se vážou k daňové povinnosti, nebo může být zaměřen pouze na ověření 

plnění vybraných povinností.  

Dle zjištění, učiněných v průběhu kontroly, je správce daně oprávněn rozsah daňové 

kontroly v jejím průběhu měnit, vždy však je povinen dodržet postup dle § 87 odst. 1. 

Daňového řádu. Správce daně je tedy oprávněn rozsah daňové kontroly v jejím průběhu 

rozšířit či zúžit, v daném případě však musí závěrečná zpráva o kontrole obsahovat ve 

výsledcích kontrolního zjištění všechny skutečnosti, vztahující se k rozšířenému či zúženému 

rozsahu. 

Stanovení rozsahu daňové kontroly je plně v kompetenci správce daně, přičemž ten je 

povinen ctít základní zásady správy daní a v souladu se zásadou zdrženlivosti a přiměřenosti 

volit rozsah daňové kontroly tak, aby na jedné straně co nejméně daňový subjekt zatěžoval, na 

straně druhé umožnil dosažení cíle správy dní, tedy ověření správného zjištění a stanovaní 

daňové povinnosti. 

 

 

4.2. Práva a povinnosti daňových subjektů při daňové kontrole 
 

4.2.1. Uplatnění povinnosti součinnosti  

 

Ustanovení § 86 Daňového řádu užším způsobem vymezuje rozsah práv (§ 86 odst. 2) a 

povinností (§ 86 odst. 3), které má daňový subjekt v průběhu daňové kontroly. Nejedná se o 

výčet úplný, neboť další kompetence a povinnosti jsou uváděny i v jiných ustanoveních 

Daňového řádu, vztahujících se ke konkrétním úkonům či procesům (například svědecká 

výpověď dle § 96, dokazování dle § 92 a další), které mohou, avšak nemusí být nezbytně 

součástí pouze daňové kontroly. 

„Daňovou kontrolu je třeba chápat jako prostor, ve kterém je i daňovému subjektu 

umožněno, aby prokázal, že je schopen doložit svá tvrzení. Výlučně vrchnostenský charakter 

získává daňová kontrola až spolu s prvními pochybnostmi, že důkazní prostředky daňového 
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subjektu nejsou zcela v pořádku. I tehdy však musí být prováděna při zohlednění všech 

základních zásad, včetně zásady součinnosti“ [1].   

 

Jak již bylo uvedeno v předchozích částech disertační práce, daňová kontrola je 

postupem, jejímiž pravidly je správce daně při její realizaci vázán v souladu s příslušnými 

ustanoveními daňového řádu. Postup při daňové kontrole lze chápat v této souvislosti jako 

souhrn jednotlivých úkonů, které dávají správci daně možnost naplnit jeden z cílů správy 

daní, tj. správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.  

Prvním úkonem, který je správce daně povinen učinit, je daňovou kontrolu zahájit, tj. 

učinit krok, který bude zevrubněji popsán v další části disertační práce. Aby bylo možno cíle 

správy daní naplnit, je povinností daňového subjektu zahájení a provedení daňové kontroly 

umožnit.  

 

K tomu, aby mohl být postup daňové kontroly fakticky realizován, je v 86 odst. 1 

vyžadována nezbytná součinnost ze strany daňového subjektu, tedy uplatnění zásady 

spolupráce. Součinnost je základní povinností daňového subjektu v průběhu daňové 

kontroly a nelze se této povinnosti beztrestně vyhnout. 

 

Vzhledem k tomu, že je daňová kontrola procesem, naplněným dokazováním, je nutno 

v obšírnějším pojetí chápat potřebu součinnosti jako povinnost oboustrannou. Daňový subjekt 

by měl být ze strany správce daně průběžně informován o provádění důkazních prostředků a 

správce daně by měl dle zásady součinnosti vyvinout úsilí s daňovým subjektem 

spolupracovat. Jen za těchto okolností může v průběhu daňové kontroly daňový subjekt 

uplatňovat svá práva. V praxi stále ještě často používaný postup správců daně, kdy jsou 

zajišťovány důkazní prostředky, jdoucí převážně k tíži daňových subjektů, aniž je o nich 

daňový subjekt informován, je postupem nesprávným a je možno jej efektivně napadnout. 

Neposkytne-li daňový subjekt potřebnou součinnost, tj. neumožní zahájení či průběh 

daňové kontroly, a to ani na základě výzvy správce daně, je správce daně oprávněn stanovit 

daň náhradním způsobem (viz § 98), konkrétně stanovením daně podle pomůcek nebo 

sjednáním daně.  

Umožnit zahájení a řádný průběh daňové kontroly je vynutitelné i prostřednictvím 

sankčních nástrojů, zakotvených v § 247 a 248 Daňového řádu, konkrétně uložením 

pořádkové pokuty až do výše 50.000 Kč. Mnohem závažnější však může být fakt, že 
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neumožnění provedení daňové kontroly opravňuje správce daně doměřit daň podle pomůcek 

s konečným postihem mnohem závažnějším. 

 

 

4.2.2. Práva daňového subjektu v průběhu daňové kontroly 

 

Ustanovení § 86 odst. 2 vymezuje práva daňového subjektu v průběhu daňové kontroly. 

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že se nejedná o výčet úplný. Daňový řád - na rozdíl od 

ZSDP, který specifikovat práva daňových subjektů v daňové kontrole rozsáhleji – vychází 

svou koncepcí i v této věci z judikatury k ZSDP. Ta již za účinnosti ZSDP dovodila, že 

daňovému subjektu náleží práva, specifikována a vztahující se dle ZSDP pouze k daňové 

kontrole, i k jiným řízením a postupům, než je daňová kontrola, pokud směřuje ke stejnému 

účelu. Jinými slovy, nedostatkem systematičnosti postrádal ZSDP skutečný rozsah 

uplatnitelnosti práv daňových subjektů v jednotlivých daňových řízeních, postupech či 

úkonech, jelikož je uváděl jen v některých svých částech, přičemž zamezoval jejich širšímu 

uplatnění. Jelikož rozsudky soudů na tuto skutečnost několikrát upozornily, jsou v Daňovém 

řádu práva daňových subjektů zařazena do těch ustanovení, jichž se týkají (např. svědecká 

výpověď, dokazování, podávání stížností, prokazování úředních osob) a zajišťují tak obecnou 

použitelnost a aplikovatelnost nejen u daňové kontroly, ale i u jiných procesů. Řádné 

zvládnutí daňové kontroly tak vyžaduje ze strany daňových subjektů, či spíše jejich 

zmocněných zástupců – daňových poradců, komplexní znalost Daňového řádu. 

 

Jedním ze základních práv daňového subjektu, vztahujícím se k daňové kontrole, je být 

přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají jeho 

činnost (externí účetní, daňoví poradci apod.). Je zřejmé, že má-li v průběhu daňové kontroly 

daňový subjekt právo zúčastnit se všech těchto jednání, má současně správce daně povinnost 

jim tuto účast umožnit. Nelze pak akceptovat často rozšířený nešvar správců daně, kdy 

procházejí provozovnou daňového subjektu, kladou dotazy zaměstnancům a všem lidem 

„okolo“, aniž je daňový subjekt o tomto kroku zpraven. Bude-li tak učiněno a správce daně 

získá informace, které by chtěl uplatnit jako důkaz v daňové kontrole, byl by takovýto postup 

nezákonný a jistě by měl být předmětem námitky, uvedené v opravném prostředku (odvolání). 

Bezprostředně po učinění tohoto nezákonného postupu by měl daňový subjekt brojit proti 
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jeho uskutečnění podáním stížnosti dle § 261 Daňového řádu, jakožto prostředku 

subsidiární ochrany práv daňových subjektů proti nevhodnému postupu správce daně. 

V případě stížnosti platí, že lze tohoto prostředku použít v kterékoliv fázi daňového řízení a 

dle § 361 odst. 4 musí být stížnost, podaná na postup správce daně při daňové kontrole, 

vyřízena nejpozději do skončení daňové kontroly. 

 

Právo daňového subjektu předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní 

prostředky, případně navrhovat předložení těch důkazních prostředků, které sám nemá 

k dispozici, je spojeno s otázkou dokazování. Je zjevné, že toto právo daňového subjektu, 

blízce související s ustanovením § 92 odst. 2 Daňového řádu, je současně vyústěním jeho 

primární snahy o unesení důkazního břemene v průběhu daňové kontroly. Tomuto právu 

daňového subjektu odpovídá na druhé straně povinnost správce daně zabývat se předloženými 

důkazy či návrhy na jejich doplnění. 

Ze zásady součinnosti rovněž vyplývá povinnost správce daně, aby v případě 

pochybností, které u něj vzniknou v průběhu daňové kontroly, tyto zformuloval ve výzvě, 

adresované daňovému subjektu a vyzval tímto daňový subjekt k prokázání požadovaných 

tvrzení. Současně by správce daně měl své pochybnosti přesně specifikovat [13].   

Dospěje-li správce daně, že předložené důkazní prostředky nesouvisí s prošetřovanými 

skutečnostmi, stejně tak jako s nimi nesouvisí návrhy na doplnění důkazních prostředků, které 

sám daňový subjekt nemá k dispozici, není povinen předložené důkazy osvědčit jako 

relevantní a není rovněž povinen návrhy na doplnění důkazů provést. Vždy se však musí 

s tímto svým rozhodnutím a myšlenkovým postupem vypořádat formou zdůvodnění v 

závěrečné zprávě o daňové kontrole, a umožnit tak daňovému subjektu namítat a oponovat 

těmto závěrům.   

Nemá-li daňový subjekt přístup k důkazním prostředkům, je při jejich obstarávání 

odkázán na činnost správce daně, který je vybaven pravomocemi veřejnoprávního charakteru. 

Je tedy nezadatelným právem daňového subjektu, pokud ví o nějakém důkazu, který 

není schopen zajistit sám, požádat o jeho opatření správce daně. Postačující je označit 

konkrétní osobu za svědka včetně uvedení dosažení smyslu svědecké výpovědi, popřípadě 

sdělení o umístění požadovaného dokumentu (např. u obchodního partnera) s uvedením jeho 

předpokládané důkazní hodnoty. Je na správci daně, aby následně vyhodnotil požadavek 

daňového subjektu na opatření důkazů ve vztahu k probíhající daňové kontrole. Jak z praxe 

vyplývá, správci daně často ve snaze urychlit řízení neakceptují návrhy daňových subjektů na 
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opatření důkazů. V případě, že správce daně navrhované důkazy nezajistí a současně se řádně 

nevypořádá s důvody, proč navrhovaný důkaz neopatřil, jedná se o nezákonnost, která je i 

v judikatuře shledávána jako pochybení správce daně, způsobující neplanost daňového 

doměrku. Jako příklad zle uvést judikát 38 Ca 288/99, který ve zdůvodnění obsahuje mimo 

jiné: 

„Nesporné je, že daňový subjekt má ze zákona povinnost prokázat svá tvrzení ohledně 

skutečností, které tvrdí v daňovém přiznání. To obecně znamená, že musí předložit všechny 

důkazní prostředky, které má k dispozici a o nichž má za to, že prokazují jeho tvrzení – listiny, 

účetní a jiné doklady, záznamy, vzorky a podobně. Vždy však mohou existovat takové důkazní 

prostředky, které se vztahují  k jeho tvrzením, které však nemá ve své moci, a nemůže je proto 

předložit. To mohou být jak listiny či jiné hmotné důkazy, které drží jiná osoba, tak zejména 

svědectví jiných osob ve smyslu § 8 odst. 1 ZSDP. 

Jsou-li tedy daňovému subjektu známy důkazní prostředky, kterými sám nedisponuje, 

nemůže ohledně nich postupovat jinak, než že navrhne správci daně jejich provedení. Správce 

daně není bez výjimky povinen každý takový navržený důkaz provést, zda tak učiní je věcí jeho 

úvahy. K tomu jej ovšem musí nejprve předběžně zhodnotit, a tedy hodnotí něco, co zatím 

úplně a přesně nezná. Musí proto být ve svém hodnocení uvážlivý a vycházet nikoliv ze svých 

předpokladů, ale z toho, co o navrhovaném důkazu skutečně ví. Pokud je mu tedy navrženo 

opatřit svědeckou výpověď, musí si předem ujasnit, zda výpověď označené osoby může být 

relevantní, tedy zda se vůbec může vztahovat k předmětu daňového řízení. Bude-li navržen 

výslech osoby, jejíž vztah k věci není zřejmý, lze po právu daňový subjekt vyzvat, aby ozřejmil, 

co podstatného o věci navržená osoba ví a co může sdělit. Pokud daňový subjekt tento poměr 

navrženého svědka k věci alespoň minimálně objasní, bude na místě jeho výslech provést, a 

teprve potom se v rámci hodnocení důkazů vypořádat i s tím, zda se jeho výpověď okolností 

důležitých pro daňové řízení skutečně týkala či nikoliv. 

 Jen tehdy, když by daňový subjekt vůbec nebyl schopen vysvětlit, co podstatného k jeho 

daňové věci může navržený svědek uvést, lze tento důkazní prostředek odmítnout; v takovém 

případě však musí správce daně vyložit a odůvodnit, proč takto postupoval. Neprovedení 

důkazu bez udání důvodu je vadou dokazování, porušením základních povinností správce 

daně při dokazování podle § 31 odst. 1 a 2 zákona o správě daní, které může znamenat 

nepřezkoumatelnost rozhodnutí a vést k jeho zrušení.“   
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Právo na předkládání důkazních prostředků a navrhování na jejich doplnění správcem 

daně má kontrolovaný subjekt po celou dobu konání daňové kontroly. Tímto se rozumí 

časový úsek od zahájení daňové kontroly podle § 87 odst. 1, až po její ukončení – tj. 

podepsáním zprávy o kontrole daňovým subjektem dle § 88 odst. 4. Je rovněž častým 

porušením ze strany správce daně, sepíše-li závěrečnou zprávu z daňové kontroly a vyzve 

daňový subjekt k jejímu projednání a podepsání s tím, že již není prostor na úpravu zprávy a 

nic již na znění zprávy nelze změnit. Naopak, projednání zprávy je moment, který ještě 

umožňuje daňovému subjektu poté, co si vezme přiměřenou lhůtu na její prostudování, 

vznášet na základě zjištění, ve zprávě uvedených, návrhy na další doplnění důkazů. Nevyjde-

li správce daně daňovému subjektu vstříc, dopouští se porušení zákonem garantovaných práv 

daňových subjektů a způsobuje tím nezákonnost svých rozhodnutí. K tomuto uvádím výňatek 

z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. 8 Afs 46/2007-59: 

 

„Projednání zprávy o daňové kontrole je procesní součástí daňové kontroly a daňový 

subjekt má i v této fázi daňového řízení stále ještě zákonnou možnost zpochybnit zjištění 

správce daně a navrhnout jeho další doplnění, aby mohly být tyto pochybnosti vyvráceny“. 

 

Dalším právem daňového subjektu v průběhu daňové kontroly je možnost vyvracet 

pochybnosti vyjádřené správcem daně. Toto právo se do značné míry překrývá s právem 

předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky. Ve svém souhrnu zajišťují tyto dvě 

práva, zakotvené do ustanovení § 86 odst. 2 Daňového řádu, účinnou možnost daňového 

subjektu unést důkazní břemeno k vlastním daňovým tvrzením, a současně zamezují vzniku a 

rozvíjení neodůvodněných protinázorů správce daně.  

Pochybnosti, které má právo daňový subjekt vyvracet, znamená pro správce daně 

povinnost mu je ve srozumitelné formě sdělovat. Jinými slovy je na správci daně, aby zvolil 

formu seznámení daňového subjektu se svými pochybnostmi, vždy však musí být učiněno tak, 

aby je daňový subjekt mohl předkládáním či navrhováním důkazních prostředků vyvracet. 

Nesrozumitelná, nejasná či vzájemně si protiřečící pochybnosti správce daně, kterých lze 

při praktickém uplatňování daňové správy nalézt bezpočet, a jimiž vyzývá daňový subjekt 

k prokázání něčeho ne zcela jasného, jsou nezákonná. V některých daňových kontrolách lze 

narazit i na skutečnost, že správce daně zásadu součinnosti nectí, své pochybnosti si v celém 

průběhu daňové kontroly ponechává pro sebe, shromažďuje důkazní prostředky k tíži 
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daňového subjektu tajně a se vším seznámí daňový subjekt až v závěrečné zprávě z daňové 

kontroly. 

O tom, že pochybnosti musí být správcem daně definovány jasně a včas v průběhu 

daňové kontroly, hovoří například následující judikát Nejvyššího správního soudu č. 8 Afs 

97/2005-65: 

„Žalovaný namítal, že správce daně shromáždil dostatek důkazních prostředků, ze 

kterých vyplynul jednoznačný závěr, že docházelo ke krácení daně jiným způsobem ve smyslu 

ustanovení § 23 odst. 10 zákona o daních z příjmů. K tomu je třeba konstatovat, že krajský 

soud nezrušil žalobou napadené rozhodnutí proto, že daňové orgány neshromáždily dostatek 

důkazních prostředků a že by nebyl dostatečným způsobem zjištěn skutkový stav. Důvodem 

zrušení byl fakt, že finanční orgány řádně nerespektovaly procesní práva daňového subjektu, 

především prokazovat v řízení rozhodné skutečnosti. Žalobci ani nebylo správcem daně 

sděleno, v čem vlastně spočívají pochybnosti o údajích v jeho daňovém přiznání, nebyl poučen 

o tom, které skutečnosti je povinen v daňovém řízení prokazovat a vyzván k tomu, aby ve 

stanovené lhůtě důkazní prostředky ke svým tvrzením předložil, či je označil. Aby mohl daňový 

subjekt předložit v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky ve smyslu ustanovení § 16 

odst. 4 písm. c) d. ř., musí být k jejich předložení správcem daně vyzván, pokud má správce 

daně za to, že doposud předložené důkazní prostředky tvrzení daňového subjektu neprokazují. 

 Žalovaný namítal, že v souzené věci správce daně nepochybil, pokud již dále žalobce 

nevyzýval ve smyslu ustanovení § 31 odst. 9 d. ř., a kontrolu ukončil. K tomu je třeba 

konstatovat, že náhled správce daně (s výjimkou vyjádření samotného žalobce z 31. 10. 2001, 

kde ostatně pouze uvádí, že se v průběhu daňové kontroly pracovnice správce daně 

"pozastavila nad operací s cennými papíry") byl žalobci předestřen až při jednání dne 15. 7. 

2002, kdy byl dotazován na důvod předmětné transakce a na podnikatelský záměr. Ani v 

tomto případě však žalobci nebyly sděleny konkrétní pochybnosti správce daně, na které by 

mohl adekvátně reagovat. Je proto třeba přisvědčit názoru krajského soudu, že uvedený 

požadavek je třeba hodnotit jako žádost o podání vysvětlení dle ustanovení § 16 odst. 2 

písm.c) d. ř. Pokud vyjádření žalobce nepovažoval správce daně za dostatečné, měl jej v 

daňovém řízení vyzvat procesně odpovídajícím způsobem. Se žalovaným lze souhlasit v tom, 

že daňový řád neukládá správci daně povinnost skutečnosti jednoznačně v rámci daňové 

kontroly prokázané znovu prokazovat. To však neznamená, že daňový subjekt neměl být 

poučen o tom, že je to on, kdo nese důkazní břemeno ohledně skutečností, k jejichž prokázání 
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jej správce daně vyzval a rovněž takto postupovat a k prokazování jej řádně vyzvat. Ani tato 

kasační námitka žalovaného proto není důvodná.“ 

 

4.2.3. Povinnosti daňového subjektu v průběhu daňové kontroly 

 

První povinností daňového subjektu je zajistit podmínky pro výkon daňové kontroly, 

které odpovídají ustanovení o místním šetření dle § 82. Rozumí se jimi zejména zapůjčení 

vyžádaných dokladů a dalších věcí, nezbytných pro správu daně, včetně strpění odebrání 

vzorků věcí pro účely expertízy. Dále musí daňový subjekt v souladu s povinnostmi pro 

místní šetření umožnit úřední osobě vstup do každého objektu, v němž provozuje 

podnikatelskou činnost, vč. svého obydlí, prokázat existenci dopravních prostředků, sloužící 

k podnikání, nahlížení do přepravních obalů a umožnit jednání s jakýmkoliv svým 

zaměstnancem. 

 

Další povinností daňového subjektu je zajistit vhodné místo a podmínky pro provádění 

daňové kontroly. Plnění této podmínky bude správce daně oprávněně požadovat tehdy, bude-

li daňová kontrola probíhat v prostorách daňového subjektu. Pokud daňový subjekt těmito 

prostory nedisponuje, lze daňovou kontrolu provést i v prostorách správce daně. Pokud však 

daňový subjekt takovými prostory disponuje a neumožní správci daně vykonat v nich 

v důstojných podmínkách daňovou kontrolu, může být daňový subjekt sankcionován 

pořádkovou pokutou dle § 27 odst. 2 až do výše 50.000 Kč. 

 

K povinnosti zajistit vhodné místo a podmínky pro provedení daňové kontroly se váže 

zajímavý judikát Nejvyššího správního soudu č. 1 Afs 11/2004-190 ze dne 27.3.2006, který 

dává nikoliv daňovému subjektu, ale správci daně možnost nejen zvážit vhodnost místa 

k provedení daňové kontroly, ale rovněž provést jejich výběr: 

„Dotčené - ostatně nepříliš vhodně formulované - ustanovení stanoví jednoznačně 

povinnost daňového subjektu "zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly". 

To, jestli místo a podmínky (podle mínění daňového subjektu "vhodné") vyhovují, musí sám 

posoudit správce daně s ohledem na konkrétní okolnosti daňové kontroly, zejména rozsah 

kontrolovaných písemností, její předpokládanou časovou náročnost, dostupnost takto 

zvoleného místa pro pracovníky správce daně, jejich časové možnosti při vytížení dalšími 
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pracovními úkoly atp. Výběr místa, které daňový subjekt zajistil, proto musí podrobit své 

úvaze správce daně a využít jej nebo nevyužít a v takovém případě současně podle § 16 odst. 

2 písm. g) d. ř. převzít doklady ke kontrole provedené v sídle správce daně]. Opačný názor, 

zejména v tom smyslu, že daňový subjekt bude sám svým výběrem určovat, kde se kontrola 

provede, nejenže nemá oporu v zákoně, ale mohl by fakticky zmařit také cíl a smysl kontroly 

samotné.“ 

 

Další povinností daňového subjektu je poskytnout správci daně nezbytné informace o 

vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oprávnění jednotlivých 

zaměstnanců nebo jiných osob zajišťující jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných 

informací. V rámci splnění této povinnosti dává mimo jiné daňový subjekt správci daně 

informaci o tom, se kterými pracovníky a o jakých skutečnostech může správce daně v rámci 

organizační struktury daňového subjektu hovořit či kde lze nalézt informace o potřebných 

důkazech. 

 

Další povinností daňového subjektu je předložit správci daně důkazní prostředky, 

které prokazují jeho tvrzení. Tato povinnost je speciální úpravou k ustanovení § 92 

Daňového řádu, pojednávajícím o obecné povinnosti unést důkazní břemeno. Jedná se o 

naprosto stěžejní povinnost daňového subjektu, jejíž rozsah není předem dán, neboť je dán 

individuálně dle vývoje daňové kontroly, jedná se však rozhodně o veškeré účetní a jiné 

doklady a písemnosti, které prokazují účetní a hospodářské operace, rozhodné pro správné 

stanovení daně. Povinnost předložit veškeré důkazní prostředky je i nástrojem daňového 

subjektu k unesení důkazního břemene nejen ohledně tvrzení, uskutečněného formou řádného 

či dodatečného daňového přiznání, ale rovněž k unesení obecných tvrzení, které uvedl 

v průběhu daňové kontroly. Součástí povinnosti daňového subjektu je i povinnost navrhnout 

důkazní prostředky, které sám nemá k dispozici. Řádná příprava daňového subjektu pro 

unesení důkazního břemene a jeho realizace v průběhu daňové kontroly je zcela klíčová, 

neboť neunesené důkazní břemeno daňovým subjektem je silným aspektem vedoucím správce 

daně k dodatečnému stanovení daně, a to buď v podobě dokazování, nebo prostřednictvím 

pomůcek. 

  

S povinností dokazovací je úzce spojena i povinnost nezatajovat důkazní prostředky, 

které má daňový subjekt k dispozici nebo o nichž ví, kde se nacházejí. Jedná se o snahu o 
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zamezení řady předpokládaných situací, kdy daňový subjekt ve svém zájmu nebude operovat 

s důkazem, který bude správcem daně vykládán v jeho neprospěch. Jedná se však o povinnost 

s velkým nádechem subjektivity, neboť výše zmiňovaná povinnost nezatajení důkazu 

neurčuje míru požadované aktivity daňového subjektu z hlediska jeho aktivního předložení 

správci daně. V praxi nelze daňovým subjektům doporučit zatajování některých důkazů stejně 

tak jako nelze doporučit jejich aktívního předkládání správci daně, přičemž nulová aktivita 

neboli pasivita nerovná se zatajování.  

 

 

4.3. Zpráva o daňové kontrole 

 

4.3.1. Obsah zprávy o daňové kontrole 

 

Zpráva o daňové kontrole představuje zásadní důkazní prostředek správce daně 

v případě, že rozhoduje o daňové povinnosti kontrolovaného daňového subjektu na základě 

provedené daňové kontroly, tj. odlišně od tvrzení daňového subjektu. Je nezbytným 

procesním krokem, který zakončuje svým projednáním a podepsáním daňovou kontrolu 

jakožto legitimní postup při správě daní. Její význam je dán tím, že daňová kontrola je 

jediným postupem při správě daní, při níž může dojít k doměření daně z moci úřední. 

Ustanovení § 88 odstavec 1 Daňového řádu upravuje povinný obsah zprávy o daňové 

kontrole. Její součástí musí být shrnutí celého průběhu daňové kontroly, zahrnující okamžiky 

jejího zahájení, popis jejího průběhu a způsob jejího ukončení. 

Zpráva o daňové kontrole musí dále obsahovat výsledek kontrolního zjištění, který se 

stává těžištěm závěrů správcem daně. Jeho součástí je rekapitulace celého procesu 

dokazování, které bylo v průběhu daňové kontroly prováděno jak ze strany daňového 

subjektu, tak i správce daně. Ve výsledku kontrolního zjištění musí správce daně uvést 

veškeré důkazní prostředky, nashromážděné v průběhu daňové kontroly, a žádný z nich 

nesmí vynechat. Zdůrazňuji tuto skutečnost zejména proto, že obrovský počet ukončených 

daňových kontrol, obsahujících nálezy v neprospěch daňových subjektů, věnují rozsáhlou 

pozornost těm důkazním prostředkům, které jdou k tíži daňového subjektu, naopak důkazy, 

potvrzující  tvrzení daňového subjektu, se ve zprávě o daňové kontrole bez povšimnutí a 

komentáře „krčí v koutě“ nebo nejsou uvedeny vůbec.  



-31- 

 

Mimo povinnost uvést do zprávy o daňové kontrole veškeré důkazní prostředky, 

zjištěné v jejím průběhu, se musí správce daně vypořádat i s jejich důkazní hodnotou, přičemž 

je povinen uvést, jaké úvahy ho vedly k tomu, zda konkrétní důkaz osvědčuje jako důkaz pro 

své rozhodnutí či nikoliv. U těch důkazů, které správce daně osvědčí jako důkaz, musí být 

patrné, jaké zjištění z nich učinil. Na druhé straně se musí vypořádat s tím, proč jiným 

důkazům neuvěřil a řádně toto své uvážení zdůvodnit.  

Je zjevné, že významnou komplikací daňové stability kontrolovaného subjektu spojenou 

s eskalací daňového konfliktu, mající často až emotivní rovinu, je okamžik seznámení se se 

zjištěními, uvedenými ve zprávě o daňové kontrole, a zejména způsob hodnocení důkazů. 

Zdůrazňuji, že v praxi se lze setkat s množstvím případů, kdy správcem daně prováděné 

hodnocení důkazů je zcela jednostranné, myšlenky správce daně jsou od zahájení daňové 

kontroly a po celou dobu jejího průběhu upřeny pouze jedním směrem, kterým je docílení 

daňového doměrku.  Seznámení s výsledky kontrolních zjištění, což je okamžik, kdy se 

daňový subjekt seznamuje se stanoviskem správce daně pravděpodobně poprvé způsobem 

písemného dokumentu, je okamžikem emotivním a vysoce konfliktním. Zejména v této fázi je 

však nutno zachovat „chladnou hlavu“ a upřít pozornost na důležitou fázi daňové kontroly, 

následující po seznámení s výsledky kontrolních zjištění. 

Výsledky kontrolního zjištění, budou-li pro daňový subjekt negativní a odlišné od jím 

podaného tvrzení, budou základem pro vydání rozhodnutí o dodatečně stanovené povinnosti a 

budou současně základem odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

Je tedy zřejmé, že výsledky kontrolního zjištění mají významný dopad na daňový 

subjekt a tvoří stěžejní část zprávy o daňové kontrole.  

Jak již bylo uvedeno, je daňová kontrola postupem, jejímž zásadním prvkem je proces 

dokazování a závěry o skutkových zjištěních, které byly správcem daně z důkazů dovozeny. 

Vzhledem k možnému zásahu do hmotných práv daňového subjektu musí být tento proces 

prováděn plně v souladu s pravidly, které daňový řád pro dokazování, provádění důkazů, a 

zejména pro jejich vyhodnocení určuje. 

V rámci dokazování je významný princip rozložení důkazního břemene, a to 

samostatně pro daňový subjekt a rozdílně pro správce daně. 

Daňový subjekt je povinen v rámci daňové kontroly prokazovat vše, co uvádí ve svém 

daňovém tvrzení, resp. dodatečném daňovém tvrzení či jiných podání. Je předmětem obsahu 

mnoha judikátů, a to jak Ústavního soudu, tak i soudů ve správním soudnictví, že správce 

daně není oprávněn činit své úvahy na základě neunesení důkazního břemene daňovým 
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subjektem v případě, kdy jej správce daně vyzve k prokázání skutečností, které nesouvisí 

s vlastním tvrzením daňového subjektu. 

Správce daně naopak nese důkazní břemeno u skutečností, které vyvracejí věrohodnost 

a průkaznost evidencí a účetních záznamů daňového subjektu, listin a důkazů, které daňový 

subjekt uplatnil v daňové kontrole, skutečnosti rozhodné pro stanovení skutečného obsahu 

právního úkonu a zejména také skutečnosti, které jsou rozhodné pro užití právní domněnky 

nebo právní fikce. 

V průběhu daňové kontroly rovněž platí, že správce daně není omezen výhradně na 

důkazní prostředky, které mu předložil daňový subjekt. Na základě povinnosti dbát o to, aby 

skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji, 

může sám vyvíjet aktivitu k zajišťování důkazů, například formou místních šetření.  

Obsahem zprávy o daňové kontrole musí být rovněž odkazy na protokoly (o místním 

šetření, o ústním jednání) či úřední záznamy. Součástí zprávy o daňové kontrole tyto 

protokoly či úřední záznamy být nemusí, je nutno je ovšem zahrnout do kontrolního spisu 

daňového subjektu. 

Význam zákonem požadovaného znění zprávy o daňové kontrole plně v souladu 

s požadavky Daňového řádu je dán zejména uvědoměním si možných účinků její 

nezákonnosti. Té se správce daně dopouští nesprávným zněním zprávy o daňové kontrole a 

nevypořádáním se se všemi zákonem požadovanými náležitostmi jejího obsahu, jak bylo 

popsáno v této kapitole. Zmiňuji v této věci na podporu svého tvrzení například rozsudek 

Nejvyššího správního soudu č. 1 Afs 47/2007-51 ze dne 12.9.2007, který mimo jiné 

konstatuje: 

 

„Obsahuje-li zpráva o daňové kontrole protichůdná tvrzení, která způsobují její vnitřní 

rozpornost, je oslabena pozice této zprávy jako důkazního prostředku v daňovém řízení a 

pouze na základě takové zprávy nelze doměřit daň.“ 

 

 

4.3.2. Seznámení daňového subjektu s výsledky kontrolních zjištění a stanovení lhůty k 

vyjádření 

 

O podmínce seznámit daňový subjekt s výsledky kontrolních zjištění a o způsobu, jak 

tak učinit, pojednává ustanovení § 88 odst. 2 Daňového řádu.  
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Správce daně je rovněž povinen umožnit daňovému subjektu v dostatečném časovém 

prostoru seznámit se s výsledky kontrolního zjištění. Tato povinnost a současně právo 

kontrolovaného daňového subjektu je zakotveno v ustanovení § 88 odst. 3 Daňového řádu. 

V danou chvíli se jedná o takovou fázi daňové kontroly, kdy je již správce daně 

přesvědčen o tom, že v průběhu daňové kontroly ověřil veškeré skutečnosti a zajistil dostatek 

důkazních prostředků, které mu umožňují naplnit cíle správy daní, tj. správné zjištění a 

stanovení daně. Výsledky svého kontrolního úsilí naformuluje správce daně do návrhu zprávy 

o daňové kontrole, který již musí naplňovat podmínky na něj kladené v ustanovení § 88 odst. 

1 Daňového řádu.  

Následně je správce daně povinen zahájit s daňovým subjektem další fázi daňové 

kontroly, kterou je seznámení daňového subjektu s výsledky kontrolního zjištění, včetně 

hodnocení dosud zjištěných důkazních prostředků, a předložení těchto výsledků daňovému 

subjektu k vyjádření. Daňový subjekt má v této fázi následující práva: 

 

- být seznámen s výsledky daňové kontroly, obsahující výsledky kontrolních zjištění; 

seznámení probíhá tak, že správce daně předá daňovému subjektu písemně zpracovaný 

návrh zprávy o daňové kontrole za účelem seznámení se s jeho obsahem; 

- být seznámen s hodnocením důkazů, které jsou rovněž obsaženy v návrhu zprávy o 

daňové kontrole; hodnocení důkazů a z nich vyplývající správní úvahy a závěry 

správců daně musí být řádně odůvodněny. 

 

Následujícím krokem, který vehementně doporučuji daňovým subjektům k realizaci, je 

právo daňového subjektu na podání vyjádření k výsledkům kontrolního zjištění a možnost 

podání návrhu k jeho doplnění. Jinými slovy, po předložení návrhu zprávy o daňové kontrole 

má daňový subjekt: 

 

- právo na vyjádření se k výsledkům kontrolního zjištění; 

podat vyjádření se k výsledkům kontrolního zjištění je právem daňového subjektu, 

nikoliv jeho povinností. Pokud daňový subjekt svého práva nevyužije, bude správce 

daně oprávněn považovat výsledky kontrolního zjištění za projednané a výsledky 

z daňové kontroly budou konečné. Vyplývají-li z nich závěry pro vydání rozhodnutí o 

doměření daňové povinnosti, může jej správce daně na základě těchto výsledků vydat. 

V praxi tak bude učiněno formou vystavení platebních výměrů na dodatečně 
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stanovenou daň. Tento postup navrhuji jen v krajním případě, kdy je doměrek daně 

nevýznamný a další obrana vůči závěrům správců daně by se jevila ekonomicky 

neefektivní; 

Převážně doporučuji daňovým subjektům sdělit správci daně uplatnění práva na 

vyjádření se k výsledkům kontrolních zjištění. Toto vyjádření se lze učinit: 

o bezprostředně poté, co je daňový subjekt o výsledcích daňové kontroly 

informován, a to do protokolu z jednání, jehož předmětem je seznámení 

daňového subjektu s výsledkem kontrolních zjištění. Tohoto postupu by se 

však měl daňový subjekt vyvarovat, neboť bezprostřední reakcí na závěry 

správce daně lze lehce opomenout podstatné okolnosti, které mu v danou chvíli 

nepřijdou důležité, s časovým odstupem se však mohou jevit z pohledu 

výsledků daňové kontroly za klíčové. Z hlediska možné ukvapenosti zejména u 

složitějších případů nelze tuto bezprostřední formu reakce daňovým subjektům 

doporučit; 

o s časovým odstupem na základě žádosti daňového subjektu o stanovení lhůty 

k seznámení se s výsledky kontrolních zjištění a podání vyjádření k nim. 

Používá-li daňový řád slovní spojení “na žádost daňového subjektu“, nedává 

tím správci daně variantní možnosti tuto žádost přijmout nebo odmítnout. 

Žádost daňového subjektu v této dimenzi vyjadřuje jeho odhodlání právo na 

stanovení lhůty využít, přičemž v případě tohoto uvážení není správce daně 

oprávněn ji odmítnout, ale je naopak povinen reagovat na žádost daňového 

subjektu stanovením této lhůty.  

Daňový řád konkrétní délku této lhůty nestanoví a daňový subjekt nemá 

zákonnou možnost stanovit si sám lhůtu, do kdy se seznámí s výsledky 

kontrolních zjištění a podá své vyjádření k těmto zjištěním či navrhne jejich 

doplnění. Z toho důvodu zavazuje Daňový řád správce daně k tomu, aby 

stanovil lhůtu přiměřenou. Otázka přiměřenosti takové lhůty je věcí značně 

relativní a lze se zájmem očekávat, zda projde tato otázka v budoucnosti 

zvážením soudem ve správním soudnictví s vyslovením právní závaznosti 

nějaké lhůty včetně zdůvodnění. Obecně však lze konstatovat, že přiměřenost 

lhůt se bude odvíjet individuálně případ od případu v závislosti na náročnosti 

průběhu daňové kontroly, závažnosti zjištění správců daně, počtu důkazních 

prostředků a jejich hodnocení, počtu svědeckých výpovědí, znaleckých 
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posudků, úplnosti důkazní situace a podobně. Stanovil-li by však správce daně 

lhůtu nepřiměřeně krátkou, vystavil by se riziku, že daňová kontrola bude 

zatížena vadou, která může mít vliv na zákonnost pozdějšího rozhodnutí o 

doměřené dani. 

 

- možnost navrhnout doplnění výsledků kontrolních zjištění či jejich změnu. 

Součástí vyjádření se k výsledkům kontrolních zjištění může být i návrh na provedení 

dalších, nových důkazů a doplnění důkazního řízení. Daňový subjekt musí zde, v této 

závěrečné fázi daňové kontroly, pečlivě zvážit veškeré možné atributy účinné obrany 

vůči negativním dopadům daňové kontroly, řádně si připravit formulaci svých 

požadavků na doplnění a věnovat jejich obsahu patřičnou pozornost. K uplatnění této 

možnosti přistoupí daňový subjekt zpravidla tehdy, pokud návrh kontrolní zprávy 

neobsahuje např. výčet použitých důkazů a jejich hodnocení, uvedení právních či 

skutkových úvah správce daně nebo zpráva neobsahuje ostatní požadavky, kladené na 

její obsah v ustanovení § 88 odst. 1 Daňového řádu. Předmětem požadavků na 

doplnění zprávy o daňové kontrole může být i poukázání na častý nešvar správců 

daně, kterým je absence vyhodnocení všech důkazů, získaných v průběhu daňové 

kontroly. Správce daně mimo důkazní prostředky, předložené daňovým subjektem a 

samozřejmě prokazující jeho tvrzení, opatřuje i vlastní důkazy, na jejichž základě 

dospívá k odlišným závěrům. Vzájemné propojení všech těchto důkazních prostředků 

na základě principu volného hodnocení důkazů dle § 8 odst. 1 Daňového řádu, ústící 

ve stanovení správní úvahy o potvrzení či vyvrácení tvrzení daňového subjektu, musí 

být správcem daně ve zprávě o daňové kontrole zřetelně objasněno a každý důkaz 

jednotlivě vyhodnocen. Není-li tomu tak, způsobuje tato absence hodnocení důkazů 

vadu, která může mít vliv na zákonnost pozdějšího rozhodnutí o doměřené dani. 

 

Vyjádření se k výsledkům kontrolních zjištění včetně možnosti navrhnout jeho doplnění 

je právem daňového subjektu, které nemá žádnou zákonem stanovenou podobu. Je otázkou 

zejména odborné erudice, dlouhodobé praxe, intuice a správně zvolené strategie i v této fázi 

daňové kontroly zvolit takovou formu vyjádření, která bude efektivně směřovat k odvrácení 

hrozícího daňového doměrku a tím i ohrožení daňové stability kontrolovaného subjektu.  
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Význam uplatnění práva vyjádřit se k výsledkům kontrolních zjištění umocňuje fakt, že 

se jedná o prakticky poslední nástroj, jaký může daňový subjekt použít před faktickým 

ukončením daňové kontroly.  

 

Pakliže i po podání vyjádření daňového subjektu správce daně na svém kontrolním 

zjištění setrvá, to znamená, že neakceptuje námitky a návrhy, obsažené ve vyjádření daňového 

subjektu, nelze již další doplnění či změnu zprávy o daňové kontrole navrhovat a daňová 

kontrola dospívá k jejímu formálnímu ukončení. 

 

O vadách, kterými jsou zatíženy výsledky kontrolních zjištění či zprávy o daňových 

kontrolách, bylo v minulosti pojednáno v řadě judikátů [15]. Z těchto judikátů vyjímám a 

předkládám rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 7 Afs 105/2007-52, ze kterého vyplývá 

porušení zákona z důvodu absence hodnocení důkazů, zjištěných v průběhu daňové kontroly. 

 

„Ze zprávy o daňové kontrole, ani z přílohy č. 1 však nevyplývá, jakým způsobem 

správce daně získané důkazní prostředky hodnotil. Takový postup ztěžuje daňovému subjektu 

možnost, aby bez obtíží využil svého práva, které je zakotveno v ustanovení § 16 odst. 1 písm. 

f) zákona o správě daní a poplatků, tedy vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k 

výsledku uvedenému ve zprávě a ke způsobu jeho zjištění. 

Zpráva o daňové kontrole, byť k ní nebyly připomínky, proto trpí systémovou vadou, 

která tak nebyla objektivně sama o sobě dostatečným důkazním prostředkem pro rozhodnutí o 

doměření daně z příjmů fyzických osob. V této zprávě totiž není přezkoumatelným způsobem 

popsáno pochybení, kterého se stěžovatel dopustil (srov. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 11. 4. 2006, č. j. 2 Afs 85/2005-117 a contrario). V důsledku uvedených vad 

proto nemůže obstát závěr městského soudu, že správní orgán nemohl porušit zákon, 

nepřihlédl-li ke skutečnostem jemu neznámým, které s ohledem na jejich povahu může uvést 

jen účastník řízení. Takový závěr by byl jistě správný v případě, pokud by zpráva o daňové 

kontrole odpovídala plně požadavkům na ní kladeným.“ 

 

 

 

 

 



-37- 

 

4.4. Závěr k problematice daňových kontrol. 

 

V kapitole 8 bylo systematicky pojednáno o náročném daňovém postupu, nazvaném 

daňová kontrola. Je zde obsažena zákonem požadovaná forma jejího zahájení, průběhu a 

ukončení. Důraz byl kladen zejména na aspekty, související se vznikem možných daňových 

konfliktních situací, jejichž završením je odlišné stanovení daně správcem daně (daňový 

doměrek) oproti daňovému tvrzení, kterým výši daně primárně přiznal daňový subjekt.  

 

Disertační práce si neklade za cíl pouhou citaci a praktickou aplikaci vybraných 

ustanovení daňového řádu jakožto procesní právní normy správy daní, nýbrž vybírat z něj 

situace, v nichž lze daňově konfliktní situaci shledávat a často i předvídat. Daňová kontrola, 

která jako jediná je způsobilá svým závěrem zasáhnout razantně do hmotných práv daňových 

subjektů formou daňových doměrků, je daňovým postupem, v němž se střetává řada obecných 

i speciálních ustanovení Daňového řádu do souhrnu, neboli postupu, kterým je správce daně 

při jejím výkonu vázán.  

 

Z praxe mohu dovodit, že mnoho daňových doměrků bylo správcem daně doměřeno na 

základě daňové kontroly, která probíhala plně v intencích Daňového řádu potažmo předchozí 

právní úpravy ZSDP a sankce byla na daňový subjekt uvalena zcela oprávněně a při plném 

respektování zákonnosti. 

 

Z praxe však mohu rovněž dovodit, že řada daňových doměrků byla zapříčiněna 

nesprávným přístupem k daňové kontrole.  

 

Toto se týká jednak přístupů daňových subjektů, které se vyznačující přílišnou pasivitou 

nebo naopak přílišnou aktivitou, nabuzenou emocemi a souhrnně zapříčiňující nesprávnost 

v úsudku a volbě vhodné strategie. Obojí však rovněž způsobuje nekoordinovaný a neodborný 

postup při zvládání daňové kontroly. Zvýšená chybovost při volbě jednotlivých kroků, 

nedůsledné prosazování vlastních práv a nehlídání povinností správců daně je v mnoha 

případech hlavní příčinou zbytečného doměření daně správcem daně na základě daňové 

kontroly. 
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Nesprávný procesní postup při provádění daňové kontroly však lze v řadě případů nalézt 

i na straně správců daně. Pochybení správce daně v jakékoliv fázi daňové kontroly způsobuje 

vadu, která může vyvolat stav nezákonnosti celého postupu. Daňový řád sice vybavuje 

správce daně na jedné straně obrovskými kompetencemi při správě daní, vyvolanými jeho 

vrchnostenským postavením a vynutitelností či vykonatelnosti jeho rozhodnutí. Současně 

však požaduje po správci daně, aby svou činnost vykonával bezchybně a klade mu na cestu, 

vedoucí k ověření či doměření daně, řadu povinností, kterých se musí bezezbytku zhostit. 

Daňový proces tak vytváří stav, kdy je správce daně nadán mocí, kterou může uplatňovat jen 

ve vymezeném prostoru a daným způsobem. Je zřejmé, že míra „vymezeného prostoru“ bude 

v následujících letech podrobena judikatuře, která bude práva a povinnosti správců daně (a 

rovněž daňových subjektů) vymezovat přesněji. Již nyní je však možno považovat Daňový 

řád za právní normu, která svou kvalitou převyšuje předchozí ZSDP a která umožňuje 

daňovým subjektům bránit se případné libovůli ba často i šikanózním postupům správce daně. 

 

Podmínkou pro účinné užívání nástrojů, které na obranu daňových subjektů Daňový řád 

nabízí, je schopnost odborně zvládat konfliktní situace, které při správě daní mohou nastat. 

Pokud se daňový subjekt či jeho zástupce naučí procesně zvládnout problematiku daňové 

kontroly jakožto množiny řady daňových konfliktů již vzniklých nebo potenciálních, lze 

očekávat, že souboj s libovůlí či šikanózním postupem správce daně může daňový subjekt 

zvládnout. 
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ZÁVĚR 

 

V úvodu disertační práce jsou definovány cíle, které má disertační práce naplnit.  

 

Hlavní smysl disertační práce a její přínos shledávám v tom, že identifikuje konfliktní 

oblasti daňového procesu jakožto množinu interakcí mezi daňovým subjektem a správcem 

daně, vymezuje legislativní rámec těchto oblastí a nabízí strategii pro zdárné zvládnutí 

konfliktních situací při správě daní ve prospěch daňových subjektů. 

Disertační práce popisuje a vysvětluje řadu úkonů, postupů a řízení, které jsou 

v Daňovém řádu obsaženy, a to rovněž s ohledem na jejich využití při úspěšném zvládnutí 

daňových konfliktů.  

Daňový řád je založen na zásadách daňového řízení, které zasahují do všech oblastí 

správy daní. Tou se rozumí zejména správné zjištění a stanovení daně (v rovině nalézací), ale 

také zajištění její úhrady (v rovině platební). Podrobná znalost jednotlivých zásad umožňuje 

daňovému subjektu trvat na dodržování svých práv a dožadovat se plnění povinností správce 

daně. Zákonnou povinností správce daně je zabezpečit daňový příjem do státního rozpočtu a 

horlivost, s jakou někdy tuto povinnost realizuje, může způsobit odchylku jeho praktické 

činnosti od legislativního rámce, kterým je jeho činnost ohraničena. Důsledkem těchto 

odchylek je vznik konfliktních situací. 

Disertační práce obsahuje teorii daňového konfliktu, popisuje jeho vznik a průběh. 

Definuje také příčiny možných nezákonností správce daně, způsobené odbornými a lidskými 

aspekty. 

Nejvýznamnějším daňovým konfliktem, který znamená razantní zásah do hmotných 

práv daňových subjektů, je daňová kontrola. Její účinky mohou být v případě nesprávného 

vedení pro daňový subjekt destrukční, vedoucí v mnoha případech až k jeho ekonomickému 

zániku.  

Zásadám daňového řízení a daňové kontrole je v disertační práci věnována zvláštní 

pozornost, neboť vzájemnou symbiózou znalostí obou těchto oblastí daňového procesu lze 

kvalifikovaně předejít škodám, které může nezákonný výkon při správě daní způsobit. 

Zvládnutí složitých situací, které správa daní přináší, vyžaduje kvalifikované zvládnutí 

nejen hmotně právní daňové legislativy, ale i daňového procesu, reprezentovaném v české 

legislativě zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád. Vysoká kvalifikace v tomto právním odvětví 

společně s vhodnou strategií při řešení daňových sporů přináší vyšší jistotu a daňovou 
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stabilitu všech daňových subjektů. Disertační práce může být vodítkem pro řadu daňových 

subjektů, jak se ubránit nezákonnostem správce daně. 

Disertační práce obsahuje pro podporu svých závěrů celou řadu judikátů, zejména 

Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Judikatura je přehledně uspořádána do těch 

kapitol, v nichž se pojednává o oblastech, kterých se soudní nálezy a rozsudky týkají. 

Disertační práce zahrnuje rovněž množství praktických zkušeností, které jsem získal 

v rámci mnohaleté činnosti daňového poradce se specializací na daňový proces. 

 

V souhrnu se domnívám, že cíle, formulované v kapitole 1.1, byly v disertační práci 

splněny. 

 

 

CONCLUSION 

 

The postulate regarding the objectives of these dissertation theses has been established 

in the introductory part hereof.   

 

I see the main meaning, as well as contribution, of these theses in the identification of 

the tax procedure’s conflict areas, viewed as the set of interactions between the taxpayer and 

the tax administrator, where these dissertation theses define not only the legislature 

framework for such areas, but also offer some strategies for successful dealing with those tax 

administration conflicts to the benefit of the taxpayer.   

These dissertation theses also provide for both description and explanation regarding 

numerous acts, processes and proceedings, such as contained in the Tax Rules, also with view 

to their applicability in the tax conflicts’ successful resolving.   

The Tax Rules are based upon the tax procedure’s principles, which reflect themselves 

and intervene within the entire tax administration sphere. This involves, in particular, not only 

a correct determination and fixation of respective tax (within a finding level), but also 

necessary arrangements aimed at such tax recovery (within a settlement level). A detailed 

knowledge of individual principles makes possible for the taxpayer to insist and require that 

his respective rights, as well as the tax administrator’s duties, are duly observed and fulfilled. 

The tax administrator is under the legal obligation, i.e. to ensure the flows of tax recoveries to 
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the State Budget; nonetheless, the eagerness, which is sometimes involved in such 

obligation’s performance, may result in situation, when the tax administrator’s activities 

diverge from the applicable legislature framework. The conflict situations are then deemed 

arising just from such divergence.  

These dissertation theses contain the theory of tax conflict, and provide description of 

such conflict’s origination and progress. The theses also define the reasons behind possible 

unlawful behaviour of the tax administrator caused by both professional and human aspects.  

Of the tax conflicts, the most important is the tax examination, which represents a 

dramatic intervention in the substantive rights of the taxpayers. In case of mismanagement on 

the tax administrator’s part, the impact of tax examination on the taxpayer’s position might be 

very destructive, in many cases leading towards the taxpayer’s economic liquidation.    

In these dissertation theses, a special attention is devoted to the principles of the tax 

procedure, as well as the tax examination, because only a mutual symbiosis of knowledge of 

both parts of the tax process gives sufficient qualifications so as to prevent any damages that 

can possibly arise from unlawful exercise of the tax administration 

Coping with difficult situations, which are brought forward by the tax administration, 

requires skilled mastering of not only substantive tax legislature’s laws, but also the laws of 

the tax procedure such as represented in the Czech Republic’s legislature by the Act No. 

280/2009 Coll., Tax Rules. Indeed, high qualifications in that particular legal sector, together 

with the appropriate strategies aimed at the tax disputes’ resolving, brings greater security and 

fiscal stability of all taxpayers.  Thus, these dissertation theses may well serve as guidance for 

a number of taxpayers in showing them how to defend against some unlawful acts of the tax 

administrators.   

In order to support the conclusions, such as contained therein, these dissertation theses 

include a number of judgements, namely those adopted by the Constitutional Court and the 

Supreme Administrative Court. The case law is neatly organized into those chapters, which 

deal with problems to whom such judicial decisions and court judgements relate.  

In addition, these dissertation theses also include a wealth of practical experience that I 

have gained in many years tax advisory practice specializing in the tax process.  

 

In summary, I believe that the objectives formulated in the Chapter 1.1 hereof were met.  
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