
(platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017)

280/2009 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. července 2009
daňový řád

ve znění zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření č. 344/2013
Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb.. a zákona

č. 170/2017368/2016 Sb.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 33
Počítání času

 
(1)  Lhůta  stanovená  podle  týdnů,  měsíců  nebo  let  počíná  běžet  dnem,  který  následuje  po  dni,  kdy  došlo  ke

skutečnosti  určující  počátek  běhu  lhůty,  a  končí  uplynutím  toho  dne,  který  se  svým  pojmenováním  nebo  číselným
označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Neníli takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho
poslední den.

(2)  Lhůta  stanovená  podle  dní  počíná  běžet  dnem,  který  následuje  po  dni,  kdy  došlo  ke  skutečnosti  určující
počátek běhu lhůty.

(3) Lhůta určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny,stanovená dobou kratší než jeden den se počítá
od okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty.

(4) Připadneli poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek,  je posledním dnem lhůty nejblíže následující
pracovní den; to neplatí, jdeli o lhůtu určenou v kratších časových jednotkách, než jsou dnykratší než jeden den.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 35
Zachování lhůty

 
(1) Lhůta je zachována, jeli nejpozději v poslední den lhůty

a)  učiněn úkon u věcně a místně příslušného správce daně,
b)    podána  u  provozovatele  poštovních  služeb  poštovní  zásilka  obsahující  podání  adresovaná  věcně  a  místně

příslušnému správci daně,

c)  podána datová zpráva adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně  na technické zařízení správce daně
nebo na technické zařízení společné pro několik správců daně (dále jen "technické zařízení správce daně"),

d)  podána datová zpráva do datové schránky  5) věcně a místně příslušného správce daně.
Jdeli  o  lhůtu  určenou  v  kratších  časových  jednotkách,  než  jsou  dnydobou  kratší  než  jeden  den,  je  tato  lhůta
zachována, jeli požadovaný úkon učiněn před jejím uplynutím.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA IV
OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 
Povinnost mlčenlivosti

§ 52
 

(1) Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě
daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při
správě jeho daní.



(2)  Daňový  subjekt  může  správce  daně  nebo  jinou  osobu  zúčastněnou  na  správě  daní  zprostit  povinnosti

mlčenlivosti  ohledně údajů,  které  se ho  týkají,  a  údajů,  které  byly  využity  při  dokazování  jeho povinností  při  správě

daní, s uvedením rozsahu údajů a účelu zproštění. Zanikneli daňový subjekt bez právního nástupce, nebo zemřeli

bez dědice, má oprávnění ke zproštění povinnosti mlčenlivosti ministr financí.

(3)  Povinnost  mlčenlivosti  se  nevztahuje  na  informace  veřejně  známé,  nebo  které  jsou  veřejnosti  dostupné  z

informačních systémů veřejné správy.

(4) Porušením povinnosti mlčenlivosti není zveřejnění zobecněných informací získaných při správě daní, z nichž

nevyplývá, které osoby se týkají.

(5) O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytneli úřední osoba informace

a)  úřední osobě téhož nebo jiného správce daně pro výkon jeho pravomoci,

b)  úřední osobě při plnění povinností ve věcech archivnictví, nebo

c)  osobě zúčastněné na správě daní v rozsahu, v jakém jsou její práva a povinnosti správou daní dotčena.

(6)  Povinnost  mlčenlivosti  se  nevztahuje  na  informace  získané  při  správě  daní  zveřejňované  při  plnění

informační povinnosti poskytovatele veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu podle jiného zákona nebo přímo

použitelného předpisu Evropské unie nebo rozhodnutí Evropské komise z oblasti veřejných podpor.

 

§ 53

 

(1) O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytneli správce daně informace získané při správě daní

a)   Finančnímu analytickému úřadu na základě zákona o boji proti  legalizaci výnosů z  trestné činnosti a  financování

terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,

b)  koordinačnímu orgánu veřejné podpory podle zákona upravujícího některé vztahy v oblasti veřejné podporyÚřadu

pro ochranu hospodářské soutěže při plnění informační povinnosti ve věci veřejné podpory nebo podpory malého

rozsahu poskytované správcem daně,

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 56

Informační povinnost správce daně
 

(1) Správce daně určí a zveřejní

a)    úřední hodiny pro  veřejnost,  ve  kterých  lze  zejména učinit  podání ústně do protokolu nebo nahlížet  do  spisu,  a

pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně,

b)  elektronickou adresu své podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových

zpráv, které je způsobilý přijmout,

c)   jiné technické prostředky,  jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3, a jaká

podání lze učinit tímto způsobem,

c)  další možnosti učinit podání pomocí jiných technických prostředků,

d)  čísla účtů, na které přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu

náleží,

e)    druhy  daní,  které  lze  platit  inkasem  podle  zákona  upravujícího  platební  styk  nebo  soustředěnou  platbou

zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet,.

f)     druhy daní, které  lze platit bezhotovostním převodem, k němuž  je dán platební příkaz prostřednictvím platební

karty nebo obdobného platebního prostředku, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 71

 

(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

a)  podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo

b)  s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

(2) Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.



(3) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána

způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo za použití jiných přenosových

technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně,

potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 72

 

(1) Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové

tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který

má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.

(2) V tiskopisech a v nich vyznačených přílohách, které jsou součástí podání, lze požadovat pouze údaje nezbytné

pro správu daní.

(3) Podání podle odstavce 1 lze učinit i datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře

zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 nebo 3.

(4) Máli daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost

mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou s využitím

dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst.

1.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Posečkání
§ 156

 

(1)  Na  žádost  daňového  subjektu  nebo  z  moci  úřední  může  správce  daně  povolit  posečkání  úhrady  daně,

popřípadě rozložení její úhrady na splátky (dále jen "posečkání"),

a)  pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,

b)  pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,

c)  pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by

byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,

d)  neníli možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo

e)  při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

(2) Správce daně rozhodne o žádosti o posečkání do 30 dnů ode dne jejího podání.

(3) V rozhodnutí, kterým bylo povolenovyhověno žádosti o posečkání, se stanoví doba posečkání a posečkání

může být vázáno i na další podmínky.

(4) Posečkání lze povolit nejdříve ode dne splatnosti, a to i zpětně.

(5) Posečkání nesmí být povoleno na dobu delší, než je lhůta pro placení daně.

(6) Na žádost daňového subjektu může správce daně změnit stanovenou dobu posečkání nebo změnit anebo

doplnit další podmínky, na které je posečkání vázáno; při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

 

§ 157

 

(1) Po dobu povoleného posečkání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení.

(2)  Za  dobu  posečkání  vzniká  daňovému  subjektu  povinnost  uhradit  úrok  z  posečkané  částky,  který  odpovídá

ročně  výši  repo  sazby  stanovené  Českou  národní  bankou,  zvýšené  o  7  procentních  bodů,  platné  pro  první  den

příslušného kalendářního pololetí.

(3) O předpisu úroku z posečkané částky za dobu posečkání vydá správce daně platební výměr bezodkladně po

skončení posečkání. Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesahujeli 100 Kč.

(4) Úrok z posečkané částky je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(5) Neníli dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá toto rozhodnutí účinnosti dnem jejího

nedodržení;  správce  daně  o  tom  vydá  rozhodnutí.  Rozhodnutí  o  posečkání  pozbývá  účinnosti  rovněž  zahájením

likvidace nebo dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku.



(6)  Úrok  z  posečkané  částky  nevzniká  po  dobu,  kdy  daňovému  subjektu  nevzniká  povinnost  uhradit  úrok  z
prodlení z jiného důvodu, než je povolení posečkání.

(6)  Při  posečkání  příslušenství  daně  nebo  peněžitého  plnění  placeného  v  rámci  dělené  správy  se  úrok  z
posečkané částky neuplatní.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 160
Lhůta pro placení daně

 
(1) Nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení daně

začne běžet dnem splatnosti daně. Jdeli o nedoplatek z částky daně, k  jejíž úhradě byla stanovena náhradní  lhůta
splatnosti, začne lhůta pro placení běžet náhradním dnem splatnosti daně.

(2)  Bylli  před  uplynutím  lhůty  pro  placení  daně  správcem daně  učiněn  úkon  podle  odstavce  3,  běží  lhůta  pro
placení daně znovu ode dne, v němž byl tento úkon učiněn.

(3) Úkonem přerušujícím běh lhůty pro placení daně je
a)  zahájení exekučního řízení podle tohoto nebo jiného zákona,
b)  zřízení zástavního práva, nebo
c)  oznámení rozhodnutí o posečkání nebo rozhodnutí, kterým se mění stanovená doba posečkání..

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 166
Den platby

 
(1) Za den platby se považuje

a)  u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den,
kdy byla připsána na účet správce daně, nebo

b)  u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala, nebo
c)    u  platby  prováděné  bezhotovostním  převodem,  k  němuž  je  dán  platební  příkaz  prostřednictvím  platební  karty

nebo obdobného platebního prostředku, den, kdy ten, kdo daň platí, předal platební příkaz správci daně.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 179
Vyloučení majetku z daňové exekuce

 
(1)  Po  nařízení  daňové  exekuce  správce  daně  na  návrh  osoby,  které  svědčí  právo  k  majetku  nepřipouštějící

provedení  exekuce  nebo  osoby,  které  je  exekučním  příkazem  ukládána  povinnost  ohledně  takového  majetku,
popřípadě  z  moci  úřední,  rozhodnutím  vyloučí  z  daňové  exekuce  majetek,  kterému  svědčí  právo  nepřipouštějící
provedení exekuce; příjemcem tohoto rozhodnutí je dlužník a další osoby, které podaly návrh na vyloučení majetku z
daňové exekuce.

(2) O návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce  rozhodne správce daně do 30 dnů. Proti  rozhodnutí o
vyloučení majetku z daňové exekuce se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení. Po dobu řízení o návrhu na
vyloučení majetku z daňové exekuce nelze majetek, který je předmětem návrhu, prodat; to neplatí, pokud se jedná o
věc, která se rychle kazí.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA VII
PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI

 



Díl 1
Právní nástupnictví

 
§ 238

Ukončení činnosti
 

(1) Daňový subjekt, který je právnickou osobou zanikající bez právního nástupce,  je povinen předložit současně
se žádostí o výmaz z obchodního  rejstříku nebo obdobného veřejného  rejstříku souhlas správce daně, u kterého  je
registrován.

(2)  Vydalli  správce  daně  zamítavé  rozhodnutí  k  žádosti  daňového  subjektu  o  souhlas  s  výmazem,  lze  žádost
opakovat po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy bylo zamítavé rozhodnutí daňovému subjektu doručeno.

(3) Neníli o žádosti o souhlas s výmazem vydáno rozhodnutí do 2 měsíců ode dne jejího podání, má se za to, že
byl souhlas udělen.

(4) Správce daně při zjištění, že daňový subjekt nevykonává činnost nebo nepobírá příjmy podrobené dani, učiní
opatření  potřebná  k  urychlenému  zjištění,  stanovení  a  vybrání  daně,  jakož  i  k  úhradě  nedoplatků. Pokud  daňový
subjekt  nevykonává  činnost  nebo  nepobírá  příjmy  podrobené  dani  déle  než  4  roky,  oznámí  správce  daně  tuto
skutečnost příslušnému živnostenskému úřadu, popřípadě  jinému orgánu veřejné moci,  který vydal povolení nebo
oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován. Jdeli o daňový subjekt zapsaný v obchodním rejstříku,
podá  správce  daně  za  stejných  podmínek  návrh  na  zrušení  právnické  osoby  a  provedení  její  likvidace  soudu
příslušnému k vedení obchodního rejstříku.

(5) Správce daně oznámí příslušnému orgánu veřejné moci  skutečnosti  zjištěné při  své činnosti  nasvědčující
naplnění podmínek stanovených jinými právními předpisy pro zrušení
a)  právnické osoby,
b)  živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti nebo
c)  oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován správcem daně.

(6) Pokud je zrušení právnické osoby vázáno na návrh, podá jej správce daně v případě podle odstavce 5 písm.
a) příslušnému soudu.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Díl 2
Vztah k insolvenčnímu řízení

 
§ 242

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka
 

(1) Daňové pohledávky,  které  vznikají  v  důsledku daňových povinností,  které  vznikly  v  době ode dne účinnosti
rozhodnutí o úpadku do ukončení insolvenčního řízení, jsou pohledávky za majetkovou podstatou.

(2) Pro potřeby insolvenčního řízení je za majetek daňového subjektu považován vratitelný přeplatek s tím, že
přeplatek  vzniklý  na  základě  daňových  povinností,  které  vznikly  nejpozději  dnem  předcházejícím  dni  účinnosti
rozhodnutí o úpadku, se použije pouze na úhradu splatných daňových pohledávek, které nejsou pohledávkami za
majetkovou podstatou, nejpozději do jejich přezkoumání při přezkumném jednání.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 243
Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení

 
(1) Po zahájení  insolvenčního řízení  lze daňové řízení zahájit a v celém daňovém řízení pokračovat, s výjimkou

daňové exekuce, kterou lze nařídit, avšak nelze ji provést, pokud insolvenční zákon nestanoví jinak.
(2)  Ukončením  přezkumného  jednání  nebo  schválením  zprávy  o  přezkumu  soudem  nabývá  nepravomocné

rozhodnutí  v  nalézacím    27)  se  nalézací  řízení  týkajícímtýkající  se  pohledávek,  které  nejsou  pohledávkami  za
majetkovou podstatou, zastavuje a dosud nepravomocné rozhodnutí nabývá právní moci.



 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 247
Pořádková pokuta

 
(1) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit  tomu, kdo při  jednání vedeném správcem daně

závažně ztěžuje správu daní tím, že
a)  navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek,
b)  neuposlechne pokynu úřední osoby, nebo
c)  navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.

(2) Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit  tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu
daní  tím,  že  bez  dostatečné  omluvy  nevyhoví  ve  stanovené  lhůtě  výzvě  ke  splnění  procesní  povinnosti  nepeněžité
povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanovíli zákon jiný důsledek.

(3) Pořádkovou  pokutuRozhodnutí  o  uložení  pořádkové  pokuty  podle  odstavce  1  lze  uložit  i  tomu,  kdo  učiní
hrubě urážlivé podánívydat pouze při jednání vedeném správcem daně, při kterém vznikly důvody k jejímu uložení.

(4) Pořádkovou pokutu lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém došlo k jednání, které je důvodem k
jejímu uložení podle odstavce 2.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 251
Penále

 
(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně  tak,  jak byla stanovena oproti

poslední známé dani, ve výši
a)  20 %, jeli daň zvyšována,
b)  20 %, jeli snižován daňový odpočet, nebo
c)  1 %, jeli snižována daňová ztráta.

(2) Správce daně sníží penále podle odstavce 1 písm. a) o penále podle odstavce 1 písm. c), pokud povinnost k
jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které bylo penalizováno.

(3)  Správce  daně  rozhodne  o  povinnosti  uhradit  penále  platebním  výměremv  rámci  dodatečného  platebního
výměru  a  současně  je  předepíše  do  evidence  daní.  Penále  je  splatné  do  30  dnů  ode  dne  oznámení  platebního
výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovenádoměřená daň, ze které se toto penále vypočte.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 254
Úrok z neoprávněného jednání správce daně

 
(1) Dojdeli ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně z důvodu nezákonnosti

nebo z důvodu nesprávného úředního postupu správce daně, náleží daňovému subjektu úrok z částky, která byla
daňovým subjektem uhrazena na základě tohoto rozhodnutí nebo v souvislosti s tímto rozhodnutím, který odpovídá
ročně  výši  repo  sazby  stanovené Českou  národní  bankou,  zvýšené  o  14  procentních  bodů,  platné  pro  první  den
příslušného  kalendářního  pololetí,  a  to  ode  dne  následujícího  po  dni  splatnosti  nesprávně  stanovené  daně,  nebo
došloli k úhradě nesprávně stanovené daně později, ode dne její úhrady. Tento úrok nevzniká v případě peněžitého
plnění v rámci dělené správy.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



 

§ 254a

Úrok z daňového odpočtu
 

(1) Daňovému subjektu náleží úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně ode dne následujícího po

uplynutí doby 4 měsíců od posledního dne  lhůty stanovené pro podání řádného daňového V případě,  že postup k

odstranění  pochybností  vztahující  se  k  řádnému  daňovému  tvrzení  nebo  dodatečného  daňovéhododatečnému

daňovému tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, nebotrvá déle než 5

měsíců, náleží daňovému subjektu úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně.

(2) Úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu náleží ode dne následujícího po uplynutí 5 měsíců ode dne,

kdy bylo toto tvrzení podáno, pokud bylo podáno po lhůtě stanovené pro jeho podání zahájení postupu k odstranění

pochybností,  který  trvá  déle  než  5  měsíců,  do  dne  vrácení  daňového  odpočtu  nebo  jeho  použití  na  úhradu

nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení.

(2) Běh doby podle odstavce 1 se staví a úrok z daňového odpočtu nevzniká ode dne vydání

a)   výzvy k odstranění vad podání, které  je učiněno v rámci nalézacího řízení  týkajícího se daňového odpočtu, do

dne, kdy dojde k odstranění těchto vad, nebo kdy dojde k marnému uplynutí lhůty stanovené v této výzvě,

b)  výzvy k umožnění zahájení daňové kontroly do dne, kdy dojde k zahájení daňové kontroly,

c)  rozhodnutí, kterým správce daně stanoví lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního

zjištění a navrhnout  jeho doplnění, do dne, kdy dojde ze strany daňového subjektu k požadovanému vyjádření,

nebo kdy dojde k marnému uplynutí lhůty stanovené k vyjádření.

(3)  Úrok  z  daňového  odpočtu  odpovídá  ročně  výši  repo  sazby  stanovené  Českou  národní  bankou,  zvýšené

o 21procentní bodybod, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 259a

Prominutí penále
 

(1)  Daňový  subjekt  je  oprávněn  požádat  správce  daně  o  prominutí  části  penále,  pokud  byla  uhrazena  daň,  v

důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.

(2) Správce  daně  na  základě  posouzení  rozsahu  součinnosti  daňového  subjektu  v  rámci  postupu  vedoucího  k

doměření daně z moci úřední může prominout až 75 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

(3) Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního

výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 261

Stížnost
 

(1)  Osoba  zúčastněná  na  správě  daní  má  právo  podat  správci  daně  stížnost  proti  nevhodnému  chování  jeho

úředních osob nebo proti postupu tohoto správce daně, neposkytujeli daňový zákon jiný prostředek ochrany.

(2)  Podání  stížnosti  nesmí  být  stěžovateli  na  újmu;  odpovědnost  za  trestný  čin  nebo  správní  delikt  není  tímto

ustanovením dotčena.

(3)  Správce  daně  prošetří  skutečnosti  uvedené  ve  stížnosti.  Považujeli  to  za  vhodné,  vyslechne  stěžovatele,

osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, jejichž výpověď může přispět k objasnění věci.

(4) Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správci daně příslušnému k  jejímu vyřízení.

Stanovenou  lhůtu  lze  překročit  jen  tehdy,  nelzeli  v  jejím  průběhu  zajistit  podklady  potřebné  pro  vyřízení



stížnosti.  Stížnost  proti  nevhodnému  chování  úřední  osoby  při  daňové  kontrole  nebo  postupu  správce  daně  při
daňové kontrole musí být vyřízena nejpozději do ukončení daňové kontroly.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

 
____________________________________________________________
 

1)        § 19 a 20 občanského soudního řádu.
2)               Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákon č.

185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3)        Například § 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
5)        Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
6)                Zákon  č.  29/2000  Sb.,  o  poštovních  službách  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  poštovních

službách), ve znění pozdějších předpisů.
7)        § 8 trestního řádu.
8)        § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
9)        Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2001

Sb., o  finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  (zákon o  finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů.

10)      Čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.
11)           Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve

znění zákona č. 320/2002 Sb.
12)      Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.
13)      § 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.
14)      Například § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví

a  náboženských  společností  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  církvích  a  náboženských
společnostech).

15)           Nařízení  vlády č.  142/1994 Sb.,  kterým se stanoví  výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle
občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.

16)      Například § 56 odst. 5 obchodního zákoníku, § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 322/1993 Sb.

17)      Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.
18)       Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o

ověřování  střelných  zbraní,  střeliva a pyrotechnických předmětů a o  změně  zákona  č.  288/1995 Sb.,  o
střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č.
368/1992  Sb.,  o  správních  poplatcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.  455/1991  Sb.,  o
živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (zákon  o  zbraních),  ve
znění pozdějších předpisů.

19)      § 92 a 93 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
20)      Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
21)      Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
22)      Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
23)      § 336a odst. 2 občanského soudního řádu.
24)      § 175b občanského soudního řádu.
25)      § 462 občanského zákoníku.
26)      § 11 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27)      § 190 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

 



(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


