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Rozdělení daňového řádu:

´ Část první  Úvodní ustanovení § 1 – 9
´ Část druhá Obecná část o správě daní § 10 – 124a
´ Část třetí Zvláštní část o správě daní § 125 – 245
´ Část čtvrtá Následky porušení povinností při správě daní § 246 – 254a
´ Část pátá Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná

a závěrečná § 255 - 265
´ Část šestá Účinnost § 266



Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a 
zabezpečení jejich úhrady. - § 1

´Postup = veškeré úkony a soubory úkonů
´Cíl správy daní = správné zjištění a stanovení daně
´Správa daní = veškeré postupy správce daně a 

uskutečňování práv a povinností osob zúčastněných 
na správě daní.

´Daňové řízení = zahájení vznikem daňové povinnosti 
ukončení zaplacením nebo uplynutím lhůty 
(stanovení daně, placení daně)



´ Judikatura: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 
2012, sp. zn. 7 Afs 86/2011

´ „Zákon o správě daní a poplatků v zásadě umožňuje stanovit 
základ daně a daň třemi způsoby, a to dokazováním, za použití 
pomůcek a sjednáním (dohodou), přičemž zákon o správě daní a 
poplatků preferuje stanovení daně dokazováním. Teprve nelze-li 
stanovit základ daně a daň dokazováním, lze ji stanovit za použití 
pomůcek. V případě nemožnosti stanovit daň některým z těchto 
uvedených způsobů, je třeba ji sjednat. … Společné pro všechny 
uvedené způsoby stanovení daně je, aby daň byla stanovena ve 
správné výši a nikoliv v maximální možné výši ve prospěch 
státního rozpočtu, které by bylo navíc provázeno libovůlí 
finančního orgánu.“



Předmět správy daní - §2

´ Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného 
rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen „vratka“).

´ Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí - rozpočet 
územního samosprávného celku.

´ Daní se pro účely tohoto zákona rozumí:
a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek,
b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje 
podle tohoto zákona,
c) peněžité plnění v rámci dělené správy.
Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, 
jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a 
pokuta za opožděné tvrzení daně sledují osud daně.



´ Daň = poplatek (místní, soudní, správní)
´ Daň = pokuta (při její správě se postupuje podle DŘ,  nebo v dělené správě)

Dotaz:
Vymáhání nedoplatků na pokutách a nákladech řízení, uložených přestupkovou komisí - zda je 
možné do výroku rozhodnutí, jímž je ukládána sankce, sdělit, že po určité době dojde k navýšení 
pomocí úroků z prodlení?
1) Nelze v případě prodlení s placením správní pokuty nebo nákladů správního řízení v souladu s 

ustanovení § 253 odst. 3 daňového řádu požadovat úrok z prodlení
2) Správní pokuta i náklady správního řízení musí být v rozhodnutí přesně vyčísleny a tato částka je 

pak konečná.
3) Podle ustanovení § 103 odst. 2 správního řádu je exekučním správním orgánem správní orgán, 

který je podle správního řádu nebo zvláštního zákona oprávněn k exekuci.
4) Ustanovení § 106 správního řádu upravuje exekuce na peněžitá plnění a vyplývá z něj, 
že tento druh exekucí provádí obecný správce daně místně příslušný podle zvláštního zákona, 
není-li zvláštním zákonem stanoveno, že by exekuce prováděl přímo sám správní orgán, který 
vydal exekuční titul.

5) Obecní úřad je exekučním správním orgánem tehdy, je-li současně orgánem, který vydal 
vykonatelné rozhodnutí v prvním stupni nebo schválil vykonatelný smír (dále jen „exekuční titul“) 
nebo jde-li o exekuční titul vydaný jiným orgánem územního samosprávného celku. Na žádost 
obecního úřadu exekuci provede obecný správce daně. Pro exekuční řízení se uplatní postup 
pro správu daní. 



Rozsudek NSS 2 Afs 234/2014-43

´Smyslem a účelem daňového řízení je stanovení a 
vybrání daně ve správné výši. Daňové orgány tak musí 
k naplnění této zásady směřovat ve všech svých 
postupech, přičemž je nutné vyjít z jejího širšího pojetí, 
tedy ve správné výši stanovit nejen daň samotnou, ale i 
její příslušenství (srov. § 2 odst. 4 a 5 daňového řádu).



Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, 
které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto 
povinnost zakládající. - § 3

´ Daň = konkrétní číselné vyjádření daňové povinnosti
´ Daňová povinnost = povinnost daňového subjektu uhradit v určené lhůtě 

daň
´ S daňovou povinností se pojí i vznik daňové pohledávky – daňového dluhu
´ Vznik daňové povinnosti se váže i na platební výměr, který je deklaratorní 

(určující).

´ Souvisí předpisem u místních poplatků nezletilého poplatníka a převod jeho 
poplatkové povinnosti na zákonné zástupce

´ Souvisí s přihlašování poplatků do insolvenčního řízení



Použití daňového zákona
´ Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon 

správu daní jinak. - § 4 

´ Daňový řád je vůči ostatním daňovým zákonům generální – je aplikován pokud jiný 
zákon nestanoví pro správu daní něco jiného.

´ Speciálním – je ve vztahu například k  - Insolvenci
- Právnímu nástupnictví
- Ochrana osobních údajů apod.

´ Lex specialis derogat generali – zvláštní úprava má přednost před normou 
obecnější, subsidiární, která se uplatní jen tam, kde zvláštní právní předpis věc sám 
neupravuje. Tedy platí, že daňový zákon je každý zákon, popřípadě jeho část či 
ustanovení, kterým se upravuje jak hmotněprávní otázky, tak procesní daňové 
postupy.



´Otázka
Městská policie nás požádala o seznamy poplatníků místního poplatku ze 
psů, které chce používat při svých kontrolách. Myslíme si, že dle zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, tyto informace podléhají mlčenlivosti, tudíž je 
nemůžeme poskytnout.                                                 
V zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, se hovoří v § 11a:
(1) Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle 
tohoto nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z 
informačních systémů 
c) obecních úřadů o
1. psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce 
místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních 
poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování 
obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.                           

Zmíněné zákony si odporují



´ Podle pravidla lex specialis derogat generali má zvláštní úprava přednost 
před normou obecnější, subsidiární, která se uplatní jen tam, kde zvláštní 
právní předpis věc sám neupravuje. Pak by tedy mělo platit, že daňový 
zákon je každý zákon, popřípadě jeho část či ustanovení, kterým se 
upravuje jak hmotněprávní otázky, tak procesní daňové postupy. 
Například právě zákon o obecní policii v procesním řešení poplatků u psa -
kontrola placení a přihlášení - je podle mého názoru lex specialis a 
daňový řád lex generalis). 

´ Podle mého názoru by tyto informace měli strážníci dostat, ale na 
dožádání nebo zpřístupněním systému tak, aby nebyly informace zneužity. 
Zároveň s tím bych strážníky upozornil na mlčenlivost vůči třetím osobám a 
o tomto zapsal úřední záznam do spisu.

´ Ve složitějších případech, zejména pokud jde o kolizi mezi více než dvěma 
právními normami, může však být určení priority sporné velice sporné. 



Základní zásady správy daní
Desatero úředníka

´ 1. Dodržování právního řádu
´ 2. Nestrannost – rovné zacházení
´ 3. Včasnost - lhůty
´ 4. Předvídatelnost – stejné rozhod.
´ 5. Přesvědčivost - odůvodnění
´ 6. Přiměřenost - hospodárnost
´ 7. Odpovědnost – vyjádření se
´ 8. Otevřenost – nahlížení do spisu
´ 9. Vstřícnost – respekt a zdvořilost
´ 10. Součinnost - směrnice



Platí, že konkrétní ustanovení zákona nelze 
interpretovat bez zohlednění základních 
zásad. Ta plní funkci interpretačního vodítka, 
které musí být vždy zohledněno. Nelze tedy 
účel a smysl zákona hledat pouze v jeho 
jednotlivých ustanovení. Je nezbytné 
konkrétní zákonná ustanovení interpretovat v 
souladu se základními zásadami, které 
obsahují základní principy právního státu.



Rozsudek NSS č.j. 2 Afs 24/2005-44 ze 
dne 14.7.2005

´ Základních principů daňového práva (a veřejného práva obecně), 
které jsou v daných souvislostech relevantní, zejména principu legální 
licence a enumerativnosti státních pretenzí, principu právní jistoty a 
principu předvídatelnosti právní regulace, z nichž plyne zákaz analogie 
v neprospěch daňového subjektu a zásada, že v případě, že daňový 
zákon z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo 
„mezery v zákoně“ umožňujte vícero rovnocenně přesvědčivých 
výkladů, je nutno použít takový z nich, který je vůči daňovému subjektu 
mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své daňové zákony natolik 
jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval 
výkladové nejasnosti; v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou 
libovůli zákonodárce).



Vyměřování poplatku zákonným 
zástupců nezletilého od roku 2016

´ Soudní praxe a občanský soudní řád řeší případy, kdy je žalobců nebo 
žalovaných v jedné věci několik. V takovém případě jedná v řízení každý z 
nich sám za sebe. Judikatura tedy připouští více dlužníků a to i společně a 
nerozdílně na jednom rozhodnutí. Správce poplatku musí také dodržet 
zásadu rovnosti a proto nemůže jednat svévolně, poplatek je povinen 
vyměřit společně a nerozdílně všem (oběma) zákonným zástupcům, aby 
jej mohl řádně vymoci na kterémkoliv z nich. Tak bude správce daně mít 
exekuční titul na oba dva, kde bude jasně řečeno, že jde o dluh společný 
a nerozdílný. I když pasívní solidarita vzniká (přímo) na základě právního 
předpisu (zákon o místních poplatcích), neznamená to ještě, že – není-li 
rozsah (způsob) plnění stanoven exekučním titulem – by oprávněný mohl v 
exekučním řízení vymáhat celé plnění po jediném ze solidárních dlužníků. 

´ Více na http://spmo.cz/e-linka-vip/e-linka/e-linka-2017/e-linka-04-2017/



Nejvyšší soud - usnesení z 24. 2. 2005, 
sp. zn. 20 Cdo 426/2004

´ Podle § 40 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb. má-li podle exekučního titulu uvedeného v 
odstavci l písm. a/, b/ nebo c/ splnit povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění, 
platí, že povinnosti, nestanoví-li exekuční titul jinak, jsou zavázaní splnit všichni povinní 
rovným dílem. 

´ Podle § 511 odst. l obč. zák. jestliže je právním předpisem nebo rozhodnutím soudu 
stanoveno, nebo účastníky dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění, že více 
dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn požadovat 
plnění na kterémkoliv z nich. Jestliže dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne.

´ Aby bylo možné na základě podkladového rozhodnutí soudu prvního stupně vymáhat 
celý dluh po povinném, muselo by být ve výroku vysloveno, že žalovaní jsou povinni ho 
splnit společně a nerozdílně nebo že jsou povinni dluh zaplatit s tím, že v plněním jednoho 
z nich zaniká povinnost ostatních.

´ Není-li tomu v souzené věci tak a soudní rozhodnutí ukládá čtyřem žalovaným povinnost k 
dělitelnému plnění, aniž bylo určeno, jaké jsou konkrétní povinnosti jednotlivých 
povinných vůči oprávněnému a mezi nimi navzájem, je třeba vycházet z fikce stanovené 
v § 40 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., že všichni povinní jsou zavázáni splnit povinnosti 
rovným dílem.



§ 5 Postup správce daně

´Správní uvážení se pak v právních normách objevuje 
ve dvou formách, které označujeme jako „uvážení 
jednání“ (možnost úvahy o tom, zda daný postup bude 
použit či nikoliv) nebo „uvážení volby“ (tedy volby 
jednoho z více možných postupů či řešení). Z hlediska 
tradičního dělení práva na oblast procesní a oblast 
hmotněprávní je třeba zmínit, že správní uvážení není 
zakotvováno pouze pro řešení otázek hmotněprávních, 
ale též za účelem řešení otázek procesních. Jde však o 
volnost relativní, neboť musí být vždy v intencích 
právního řádu (Skulová 2003).



Usnesení NSS Č.J. 6 A 25/2002 - 42

´ Správní uvážení je v prvé řadě vždy limitováno principy 
vyplývajícími z ústavního pořádku České republiky; z nich lze 
vyvodit, že i tam, kde vydání rozhodnutí závisí toliko na uvážení 
správního orgánu, je tento orgán omezen zákazem libovůle, 
příkazem rozhodovat v obdobných věcech obdobně a ve 
stejných věcech stejně (různost rozhodování ve stejných či 
obdobných věcech může být právě projevem ústavně 
reprobované libovůle), tj. principem rovnosti, zákazem 
diskriminace, příkazem zachovávat lidskou důstojnost, jakož i 
povinností výslovně uvést, jaká kritéria v rámci své úvahy 
použil, jaké důkazní prostředky si opatřil, jaké důkazy provedl a 
jak je hodnotil, a k jakým skutkovým a právním závěrům 
dospěl. 



Minimalizace průtahů a nákladů § 7 

´Správce daně postupuje tak, aby nikomu nevznikaly 
zbytečné náklady. Z důvodu hospodárnosti může 
konat správce daně úkony pro různá řízení společně.



Hodnocení důkazů - § 8
´ Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje každý 

důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co při 
správě daní vyšlo najevo.

´ I.US118/09 
Zásada volného hodnocení důkazů tudíž neznamená, že by soud ve svém rozhodování (v 
úvahách nad ním) měl na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí a které nikoli nebo o 
které z provedených důkazů své skutkové závěry (zjištění) opře a které opomene. Procesnímu 
právu účastníka navrhovat důkazy odpovídá povinnost soudu nejen o vznesených návrzích 
(včetně návrhů důkazních) rozhodnout, ale také - pokud jim nevyhoví - ve svém rozhodnutí vyložit 
proč, z jakých důvodů tak činí. 
Neakceptování důkazního návrhu účastníka řízení lze založit pouze třemi důvody. Prvním je 
argument, podle něhož tvrzená skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je navrhován důkaz, 
nemá relevantní souvislost s předmětem řízení. Dalším je argument, podle kterého důkaz není s to 
ani ověřit ani vyvrátit tvrzenou skutečnost, čili ve vazbě na toto tvrzení nedisponuje vypovídací 
potencí. Konečně třetím je pak nadbytečnost důkazu, tj. argument, podle něhož určité tvrzení, k 
jehož ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován, bylo již v dosavadním řízení bez důvodných 
pochybností (s praktickou jistotou) ověřeno nebo vyvráceno. Jestliže tak obecný soud 
nepostupuje, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných procesních 
předpisů, ale současně postupuje v rozporu se zásadami vyjádřenými v hlavě páté (především čl. 
36 odst. 1, čl. 38 odst. 2) Listiny.



Neveřejnost správy daní §9
´ Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za 

podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v 
souvislosti se správou daní dozvěděly.

´ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.12.2012 pod sp.zn. 2 As 132/2011-121
Právě paradoxem je, jestliže výše uvedený soud tvrdí, že orgán veřejné moci je povinen na 
základě zákona o svobodném přístupu k informacím sdělit tyto informace. Ty ale sděluje 
prostřednictvím úředních osob. Úřední osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se 
při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. Úřední osoba je fyzická osoba, která je 
vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených daňovým zákonem. Pokud se 
dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší, lze ji za přestupek lze uložit pokutu do 500000 
Kč.
´ Rozsudek NSS ze dne 30.10.2003, č.j. 6A 76/2001-41 
"Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, 
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všem, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním 
dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s 
podnikáním. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být třetí osoby zúčastněné na daňovém 
řízení a pracovníci daňového orgánu daňovým subjektem zproštěni pouze písemně, s 
uvedením rozsahu a účelu."



Vymezení pojmů - § 20
´ Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, 

kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.

´ Podle daňového řádu je daňovým subjektem rovněž osoba, které bylo uloženo placení 
určitého peněžitého plnění podle správního řádu (§161 DŘ – dělená správa) – pokuty a 
přestupky.

´ § 239 a následující ustanovuje přechod daňové povinnosti v případě úmrtí daňového 
subjektu fyzické osoby a v případě zániku právnické osoby. 

´ Rozsudek NSS č.j. 7 As 167/2012 - 34 ze dne 13. prosince 2012 – pokuty a dědictví

“Předně je nutno poznamenat, že podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu se ve 
správním trestání obecně uplatňují základní zásady trestání soudního (viz např. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007 – 135, č. 1338/2007 Sb. NSS, 
všechna zde a dále citovaná rozhodnutí jsou dostupná též na www.nssoud.cz). V trestněprávní 
doktríně přitom platí zásada, že výkon trestu zaniká v případě smrti odsouzeného, popř. jeho 
prohlášení za mrtvého (viz např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, 
s. 1132). Trestní sankce (jako například peněžitý trest) tak nemůže přejít na jinou osobu, tj. na 
dědice. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že každá trestní sankce má ryze osobní charakter a 
je neodmyslitelně spojena s osobou odsouzeného.”



Procesní způsobilost - § 24
´ (1) Osoba zúčastněná na správě daní může při správě daní samostatně jednat v rozsahu, v 

jakém je svéprávná.
´ (2) Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán, nebo 

ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem podle jiného právního předpisu jednat3).

´ (3) Právnická osoba je oprávněna pověřit svého zaměstnance nebo jinou fyzickou osobu, 
která vykonává činnost této právnické osoby, aby jednala jejím jménem před správcem 
daně v rozsahu tohoto pověření. Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn 
jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

´ (4) V téže věci může jménem právnické osoby současně jednat jen jedna fyzická osoba. V 
případě, kdy je pro jednání statutárního orgánu právnické osoby vyžadováno společné 
jednání více osob, jedná jejím jménem kterýkoliv člen tohoto statutárního orgánu.

´ (5) Odstavce 3 a 4 se použijí obdobně pro jednání jménem podnikající fyzické osoby.

´ (6) Ustanovení týkající se právnických osob se použijí obdobně i na organizační složky státu 
nebo pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby a na jiné 
jednotky, kterým zákon svěřuje výkon práv a povinností osob zúčastněných na správě daní.



Zástupce - § 25
´1) Zástupcem osoby zúčastněné na správě daní je

a) zákonný zástupce fyzické osoby nebo opatrovník,
ObčZ § 457 a násl.:
´Zákonný zástupce – ze zákona 
´Opatrovník – rozhodnutí soudu
´Zákonným zástupcem nezletilé osoby – oba rodiče, 

osvojitel, ustanovený opatrovník
´Pozor na omezení svéprávnosti



NSS – č.j. 1 As 116/2014-29

´ Poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. 6. 2012 byla fyzická osoba, která měla v 
obci trvalý pobyt, bez ohledu na její věk. Dané ustanovení jednoznačně vymezovalo 
osoby povinné platit poplatek, nelze jej vykládat jako pravidlo určující pouze počet osob, 
za které je třeba poplatek platit. Jestliže byl tedy poplatek na jeho základě řádně vyměřen 
nezletilé osobě a její zákonní zástupci jej za ni neuhradili, je správce poplatku oprávněn 
takto vzniklý nedoplatek vymáhat po předmětné osobě.

´ Za řádně vyměřený však uvedený místní poplatek nelze považovat v případě, že jej 
správce poplatku vyměřil platebním výměrem, který doručil pouze některému ze 
zákonných zástupců nezletilého poplatníka, ačkoliv nezletilý poplatník a jeho zákonní 
zástupci byli ve střetu zájmů. Správce poplatku byl v takovém případě povinen ustanovit 
nezletilé osobě jiného zástupce a doručovat jemu. Nezletilá osoba a její zákonní zástupci 
jsou v takovém střetu zájmů typicky tehdy, jestliže vztahy mezi nimi jsou nefunkční a zákonní 
zástupci jsou osobami natolik výchovně nezpůsobilými, že byla nařízena ústavní výchova 
nezletilé osoby.



§ 26 – Ustanovení zástupce

´ (1) Správce daně ustanoví zástupce
a) osobě, která nemá plnou procesní způsobilost k jednání při správě daní, pokud 
nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo nemohou-li ji zastupovat,

b) právnické osobě, která nemá osobu způsobilou jednat jejím jménem, popřípadě je-li 
sporné, kdo je k tomu oprávněn,

c) osobě neznámého pobytu nebo sídla,

d) osobě stižené přechodnou duševní poruchou, která jí brání při správě daní 
samostatně jednat; v těchto případech správce daně rozhoduje na základě 
odborného lékařského posudku, nebo

e) osobě, které brání jiná překážka, aby při správě daní činila úkony, pokud si nezvolila 
zmocněnce



´Zástupcem ustanoví správce daně toho, u koho 
je osoba, jíž se zástupce ustanovuje, v péči, 
anebo jinou vhodnou osobu. Rozhodnutí o 
ustanovení zástupce může správce daně vydat 
jen s předchozím souhlasem předpokládaného 
zástupce. Nelze-li takto ustanovit zástupce, 
navrhne jej ze seznamu daňových poradců 
Komora daňových poradců na vyžádání správce 
daně, a to do 30 dnů od vyžádání; předchozí 
souhlas se u zástupce navrženého Komorou 
daňových poradců nevyžaduje.



Účinnost plné moci - § 27

´(1) Osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit 
zmocněnce, s výjimkou případů, kdy má při správě 
daní něco osobně vykonat.

´(2) Plná moc je vůči správci daně účinná od okamžiku 
jejího uplatnění u tohoto správce daně.

´(3) Plná moc je účinná i vůči jinému správci daně po 
změně místní příslušnosti, vůči správci daně, který 
provádí úkony na základě dožádání, jakož i vůči dalším 
správcům daně, pokud vedou řízení ve věci, pro kterou 
byla plná moc uplatněna.



NSS 4 Afs 68/2015

´ Účelem § 27 odst. 2 daňového řádu je určit přesně okamžik, kdy 
vzniká zmocněnci oprávnění k zastupování osoby zúčastněné na 
správě daní a tomu odpovídající povinnost správce daně s touto 
osobou jednat. Naproti tomu účelem § 136 daňového řádu je 
stanovit lhůty pro podání daňového přiznání. U otázky týkající se 
vzniku zastoupení je nezbytné, aby oprávnění k zastupování 
vzniklo u konkrétního správce daně právě ve chvíli, kdy se plná 
moc dostane do jeho sféry, protože je tak postaveno najisto, od 
kdy má tento správce daně se zmocněncem jednat (jiný výklad 
ani není možný, protože nelze požadovat po správci daně, aby 
jednal se zmocněncem předtím, než je mu známo, že zde takový 
zmocněnec je). 



Rozsah zmocnění a účinky plné moci - § 28

´ (1) Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo 
zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná 
moc vztahuje.

´ (2) Není-li rozsah zmocnění vymezen nebo není-li vymezen přesně, 
vyzve správce daně zmocnitele k úpravě plné moci; ustanovení o 
vadách podání se použije obdobně. O nedostatcích při vymezení 
rozsahu plné moci vyrozumí rovněž zmocněnce.

´ (3) Plná moc je vůči správci daně účinná až po odstranění vad. 
Účinky podání učiněného zmocněncem na základě vadné plné 
moci zůstávají zachovány, pokud dojde k odstranění vad ve 
stanovené lhůtě.



´ Daňový řád nekoncipuje plné moci na principu omezenosti či neomezenosti. 
Ponechává na zmocniteli, aby si rozsah zmocnění vymezil sám. Vymezení rozsahu je 
mimo jiné důležité i z hlediska doručování.

´ Dotaz:
Prosím o zodpovězení dotazu, zda musí být v plné moci pro zmocněnce, který má 
zastupovat zmocnitele (poplatníka místních poplatků) v daňovém řízení, výslovně 
uvedeno, že jde o plnou moc k zastupování ve všech úkonech v rámci všech daňových 
řízení, nebo postačí obecné vyjádření vůle zastupovaného, že zmocňuje zmocněnce ke 
svému zastupování ve všech právních věcech (což by mělo znamenat i v daňovém řízení) 
a aby vykonával veškeré úkony (což by mělo být přesné vymezení dle DŘ = pro všechny 
úkony).

Pro nastolení právní jistoty byste měli postupovat podle § 28 odst. 1 a 2 DŘ. Podle toho je 
zmocnitel povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením 
nebo jiným postupům se plná moc vztahuje. Zároveň platí, že není-li rozsah zmocnění 
vymezen nebo není-li vymezen přesně, vyzve správce daně zmocnitele k úpravě plné 
moci; ustanovení o vadách podání se použije obdobně. O nedostatcích při vymezení 
rozsahu plné moci vyrozumí rovněž zmocněnce. Bude tedy nutné jej vyzvat k upřesnění 
vymezení zmocnění a o tomto zároveň informovat zmocněnce.



Omezení zmocnění § 29
´ (1) V téže věci může být současně zvolen pouze jeden zmocněnec.

´ (2) Zmocněnec, nejde-li o daňového poradce nebo advokáta (dále jen „poradce“), 
není oprávněn zvolit si dalšího zmocněnce, s výjimkou zmocněnce pro doručování 
podle § 28 odst. 5.

´NSS 1 As 4/2003-48

Využije-li advokát svého oprávnění, plynoucího z ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 
85/1996 Sb., dát se zastoupit jiným advokátem, stává se tento advokát (tzv. substitut) 
zástupcem advokáta, nikoli zástupcem účastníka řízení. Doručí-li krajský soud usnesení, 
kterým se řízení končí, substitutovi advokáta, jde o neúčinné doručení.



Společné zastupování - § 30
´ (1) Vzniká-li více daňovým subjektům společná daňová povinnost, jsou povinny si zvolit 

společného zmocněnce. Pokud tak neučiní ani na výzvu správce daně, ustanoví jim 
správce daně společného zástupce; § 26 se použije obdobně.

´ (2) Rozhodnutí o ustanovení společného zástupce se doručuje pouze tomuto zástupci; 
zastoupené daňové subjekty správce daně o ustanovení společného zástupce 
vyrozumí. Zastoupené daňové subjekty se proti rozhodnutí o ustanovení společného 
zástupce nemohou odvolat.

´ (3) Pro společného zmocněnce se použijí § 27 až 29 obdobně.

-------------

´ Otázka společných zákonných zástupců nezletilého
´ Rozhodnutí o ustanovení zástupce může správce daně vydat jen s předchozím 

souhlasem předpokládaného zástupce

´ Nelze-li takto ustanovit zástupce, navrhne jej ze seznamu daňových poradců Komora 
daňových poradců na vyžádání správce daně, a to do 30 dnů od vyžádání; předchozí 
souhlas se u zástupce navrženého Komorou daňových poradců nevyžaduje.



Počítání času § 33

´ (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. Není-li 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 stanovená dobou kratší než jeden den se počítá od 
okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty.

´ (4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je 
posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to neplatí, 
jde-li o lhůtu kratší než jeden den.



Zachování lhůty § 35
´ (1) Lhůta je zachována, je-li 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 věcně a místně příslušného správce daně.

Jde-li o lhůtu určenou dobou kratší než jeden den, je tato lhůta zachována, je-li požadovaný 
úkon učiněn před jejím uplynutím.

´ (2) Nebyl-li úkon učiněn u věcně a místně příslušného správce daně, je lhůta zachována, je-li 
nejpozději v poslední den lhůty učiněn tento úkon u nadřízeného správce daně nebo u jiného 
věcně příslušného správce daně.

´ (3) V pochybnostech se považuje lhůta za zachovanou, pokud se neprokáže opak.



Přednostní doručování

§ 39 odst. 1

- Příslušnou úřední osobou při ústním jednání 
nebo při jiném úkonu

- Elektronicky do datové schránky



Elektronicky:

- Podle zákona 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů

- Datovou schránkou (musí být zprovozněna)
- Doručeno při přihlášení oprávněné osoby do 

DS
- Nepřihlásí se – po 10 dnech doručeno fikcí
- I když konec lhůty připadne na sobotu, neděli 

nebo svátek (Podle rozsudku NSS čj. 5 Afs
76/2012-28).



1 Afs 86/2007-35
Jestliže tedy na straně jedné je nutno trvat na tom, aby bylo 
řádně doručováno, neboť v opačném  případě účastníci řízení 
mohou být výrazně dotčeni na svých právech, na straně druhé 
nelze přijmout formalistický přístup těchto účastníků.

1Afs 148/2008-73
Je-li totiž adresát s obsahem písemnosti obeznámen, potom 
otázka, zda bylo doručení vykonáno předepsaným způsobem, 
nemá význam. Nedodržení normy tedy samo o sobě neznamená, 
že se doručení musí opakovat, rozhodující je, zda se daná 
písemnost dostala do rukou adresáta.



Rozpory v doručování
´ Rozdíl mezi právními principy a právními pravidly spočívá v logice věci. Oba 

soubory standardů se vztahují ke konkrétním rozhodnutím o právní povinnosti za 
určitých konkrétních okolností, liší se však co do charakteru direktivy, kterou dávají. 
Pravidla je třeba aplikovat metodou všechno nebo nic. Jsou-li dány skutečnosti, o 
nichž pravidlo hovoří, pak pravidlo buď platí, a v takovém případě je třeba 
akceptovat odpověď, kterou dává, nebo neplatí a pak pro rozhodnutí nic 
nepřináší.

´
Pro právní principy je charakteristické, že se vyvažují. Pokud dva principy vedou k 
odlišným závěrům, pak se musí posoudit relativní význam každého z nich a 
rozhodnout, který princip je v konkrétním případě významnější. Například konflikt 
mezi principem hospodárnosti správy daní na jedné straně (yyměřování
hromadným předpisným seznamem) a právní jistoty adresátů ve vztahu ke státní 
správě na straně druhé (zřízení datové schránky občanem). Při jeho řešení se pak 
musí přihlížet k relativní závažnosti každého z nich a dojít k jeho vzájemnému 
poměřování (srovnej: DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Praha : 
Oikoymenh, 2001).



Další doručení 

- Není-li možné doručení dle § 39 odst. 1, pak:

a) Prostřednictvím provozovatelem poštovních 
služeb
b) Úřední osobou určenou pro doručování
c) Jiným orgánem, o  němž to stanoví zákon



Jak pošta doručuje: 

„Adresát neznámý“, 
„Na adrese se nezdržuje“, 
„Odstěhoval se“, 
„Nemá domovní schránku“ 
„Adresa je sídlem Městského úřadu“…



Vyhláška 464/2012 o stanovení specifikace jednotlivých základních
služeb a základních kvalifikačních požadavků na jejich poskytování

§13 Úřední doručování písemnosti

Základní služby umožní zejména dodání do vlastních rukou, dodání do 
vlastních rukou výhradně jen adresáta, poskytnutí dodejky, lhůty pro 
uložení poštovní zásilky a vyloučení změny místa a vyloučení změny místa 
dodání, a to podle požadavků podle jiných právních předpisů upravující 
pravidla pro úřední doručování písemností, zejména v trestním, správním, 
daňovém a soudním řízení. 

----------------
Například: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů



Úřední osobou pověřenou doručováním 

- Úřední osoba - § 12 odst. 2, s pověřením o 
doručování (vedoucí, tajemník)

- Využití při doručování v rámci menší obce 
(efektivita a hospodárnost)

- Doručování na vlastní ohlašovnu (rychlost a 
hospodárnost) – oznámení o uložení 
písemnosti



Jiný orgán, o němž to stanoví zákon 

- Vězeňská služba
- Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy
- Územní vojenské správy
- Celní správa 
- Policejní orgány
- Ne městská policie



Vadné doručení ? 
- Písemně místo datovou schránkou
- Na jinou adresu
- Jiná osoba než úřední 

„Podstatné je doručení písemnosti, nikoli 
naplnění formální náležitosti doručování“

- 1Afs 86/2007-35, 1 Afs 148/2008-73, 1 As 
90/2010-95



Jaká obálka ?



Doručování do vlastních rukou 
- Doručují se písemnosti, pokud je den 

doručení rozhodný pro začátek běhu lhůty 
stanovené právním předpisem nebo 
rozhodnutím správce daně; 

- Stanoví-li tak zákon nebo tak určí správce 
daně (§ 40)

- Písemnost určená do vlastních rukou 
adresáta se doručuje přímo adresátovi (§ 44 
odst. 4) 



Doručování do vlastních rukou

Ústavní soud  IV ÚS 591/99

„Ukládá-li zákon doručení do vlastních rukou,
je třeba mít takové doručení za bezpečně
prokázáno, neboť teprve v návaznosti na tento
moment se odvíjí i možnost účastníka 
domáhat se stanoveným postupem svého 
práva“ 



Doručování fyzickým osobám - § 44/1
Adresa evidovaná v informačním systému
- § 10/1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu 

občana v České republice, která je vedena v 
základním registru obyvatel ve formě referenční 
vazby označen číslem popisným nebo evidenčním, 
popřípadě orientačním číslem a který je určen pro 
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále 
jen „objekt“). V případech stanovených tímto 
zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo 
ohlašovny.



Trvalý pobyt

V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu 
občana, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto 
občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se 
občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že 
se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v 
případech, kdy žena s trvalým pobytem na území 
České republiky, která porodila dítě, jež je občanem 
České republiky, písemně požádá o utajení své 
osoby v souvislosti s porodem.



Doručování fyzickým osobám - § 44/1
Doručení na ohlašovnu 

NSS 2 2 As 28/2011 – 131
„Ve prospěch stěžovatele nelze ničeho dovodit ani 
ze skutečnosti, že adresa (…) je adresou ohlašovny. 
Je sice logické, že osoby s takovým trvalým 
pobytem na daném místě fakticky nebydlí, ovšem 
je jejich zájmem, aby sledovaly doručování na 
danou adresu, zejména za situace, kdy vedou 
správní řízení, v němž nepožádali o doručování na 
jinou možnou adresu.“



V souvislosti s novelou zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti od 1.1.2016 je třeba upozornit
na nový § 10c, který stanoví – cit.:

§ 10c

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, 
zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o 

uložení zásilky a výzvu s poučením28).
__________________

28) Například § 23 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 46 zákona č.

280/2009 Sb., daňový řád



Doručování fyzickým osobám - § 44/4

Uložení – provozovatel poštovních služeb, správce 
daně nebo jiný orgán
Související ustanovení:
- § 46 postup při uložení zásilky
- § 47/1 – účinky doručení v případě převzetí §

47/2 – účinky doručení v případě nepřevzetí §
47/3 – účinky doručení v případě odmítnutí 
převzetí

- §47/5 a 6 – další postup při nevyzvednutí 



Doručování právnickým osobám - § 45/2
- Datová schránka právnické osoby
- Pokud právnická osoba požádá správce daně o doručování 

na jinou adresu v České republice, doručuje se písemnost na 
tuto adresu. 

- Judikatura přednostní doručování právnickým osobám 
prostřednictví datové schránky 

- 1 As 90/2010-95 – Teprve v případě, že písemnost není možné 
doručit do datové schránky účastníka řízení, resp. jeho 
zástupce, je možné doručovat ji prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, a to prioritně na adresu, 
kterou si účastník řízení zvolí (§ 19 odst. 3 SŘ).



Doručování právnickým osobám v likvidaci

- Nastupuje likvidátor, ale ten není daňovým 
subjektem

- Dále se doručuje do datové schránky či na 
sídlo společnosti nikoli na adresu či  do datové 
schránky likvidátora

- Judikatura – NS 29 Odo 5/2001 – jednání 
likvidátora je přičítáno jednání společnosti, 
proto doručování má být na sídlo společnosti, 
nikoli na adresu likvidátora.



Doručování do zahraničí – zákon č. 164/2013 Sb. – Zákon o 
mezinárodní spolupráci při správě daní a o změněn dalších 
souvisejících zákonů

Evropská unie, státy „dohody“

Kontaktní místo může dožádat kontaktní místo jiného státu o 
doručení rozhodnutí nebo jiné písemnosti týkající se daní. Toto 
doručení se považuje za doručení podle daňového řádu.

V žádosti uvede kontaktní místo předmět rozhodnutí nebo jiné 
písemnosti, jméno a místo pobytu, obchodní firmu nebo název a 
sídlo adresáta, další informace potřebné k jeho identifikaci a 
případné další údaje potřebné k účinnosti doručení.



Úřední kontaktní orgán

(1) Generální finanční ředitelství vykonává působnost ústředního 
kontaktního orgánu.
(2) Ústřední kontaktní orgán zajišťuje komunikaci s kontaktními 
místy jiného státu.
(3) Ústřední kontaktní orgán vede seznam kontaktních orgánů a 
tento seznam zveřejňuje na svých internetových stránkách.
(4) Ústřední kontaktní orgán může převzít vyřízení žádosti o 
poskytnutí mezinárodní spolupráce, i když je k jejímu vyřízení 
příslušný kontaktní orgán. O tomto postupu uvědomí tento 
kontaktní orgán a informuje dožadující kontaktní místo jiného 
státu.



Mimo evropskou unii

V případě doručování do zahraničí (mimo Evropskou 
unii) bude správce daně využívat pravděpodobně 
následující postup:
V případě neznámého pobytu adresáta se bude 
doručovat veřejnou vyhláškou. 
Je-li místo pobytu adresáta v zahraničí známo, 
správce daně ustanoví daňovému subjektu zástupce 
ve smyslu ust. § 26 odst. 1 písm. e) daňového řádu. 



Uložení písemnosti § 46/1

- Písemnost se ukládá 

a) u správce daně, jehož písemnost se doručuje 
(§ 39/2b), nebo u správce daně, který byl o 
doručení dožádán (§ 17 - dožádání), nebo

b) u provozovatele poštovních služeb, jestliže se 
doručuje jeho prostřednictvím (§ 39/2a)



Uložení písemnosti § 46/2
V upozornění na uložení písemnosti, které se 
vkládá do domovní nebo jiné adresátem užívané 
schránky nebo na jiné vhodné místo, se adresát 
vyzve k převzetí písemnosti a dále se v něm 
uvede označení správce daně, jehož písemnost 
je doručována, komu je doručováno, kde a od 
kterého dne a v jakých hodinách je písemnost 
připravena k vyzvednutí; současně se adresát 
písemně poučí o právních důsledcích jejího 
nevyzvednutí (vzor VIP sekci, modrá obálka dle 
DŘ).



Účinky doručení § 47/2
- Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve 

lhůtě 10 dnů od jejího uložení, považuje se 
písemnost posledním dnem této lhůty za 
doručenou, i když se adresát o uložení 
nedozvěděl. 

- Pozor na pravidla počítání času – kontrolovat po 
provozovateli poštovních služeb (§ 33/4) –
„Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli 
nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže 
následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu 
kratší než jeden den.“



Účinky doručení § 47/5

- Písemnosti, u nichž marně uplynula lhůta pro 
jejich vyzvednutí, vhodí osoba provádějící 
doručení do domovní nebo jiné adresátem 
užívané schránky, ledaže to správce daně 
předem vyloučí. Není-li takové schránky, nebo 
je-li tento způsob seznámení adresáta s 
obsahem písemnosti správcem daně vyloučen, 
písemnost se vrátí odesílajícímu správci daně.

- Pozor na postup správce daně
- Rozpor zda vhodit do schránky nebo nevhodit



NSS ze dne 31. 3. 2015, č. j. 2 As 165/2014-27 

„[13] Stěžovateli tak nelze přisvědčit, že vložení písemnosti do schránky 
adresáta není podmínkou doručení písemnosti fikcí dle ust. § 24 odst. 1 
správního řádu. Vložení do schránky nutnou podmínkou účinnosti fikce 
doručení zásadně je, avšak tato podmínka může být splněna i s menší 
časovou prodlevou (v řádu jednotek dní) od konce úložní doby. Jen 
výjimečně vložení do schránky nutnou podmínkou účinnosti doručení fikcí 
nebude. V první řadě půjde o situaci, že doručení nebude možné pro 
existenci objektivní překážky na straně osoby, které má být doručeno, 
přesněji řečeno „na straně“ adresy, kam se doručuje. Není-li na této adrese 
schránka, kam by bylo možno zásilku vhodit, nelze po doručujícím orgánu 
požadovat, aby ji do neexistující schránky vhodil. Dalším důvodem výjimky 
je, že správní orgán vyloučí vhození do schránky. K tomu může ovšem 
přistoupit jen výjimečně, existují-li k takovému kroku závažné a skutkově 4 
substancované důvody na straně toho, komu je doručováno; 



NSS ze dne 9. 10. 2014, č. j. 4 As 158/2014-2
Ostatně s vložením do domovní schránky správní řád 
žádné účinky nespojuje, nýbrž byla-li zásilka, kterou se 
nepodařilo jejímu adresátu fyzicky předat, uložena, 
nastává tzv. fikce doručení posledním dnem 10-ti denní 
úložní lhůty, nikoliv až vložením písemnosti do domovní 
schránky. Vložení má význam pouze informační a 
zvyšuje se jím pravděpodobnost, že se adresát 
písemnosti po uplynutí úložní lhůty skutečně dozví, jaká 
písemnost mu byla na základě právní fikce doručena. Z 
hlediska účinků doručení fikcí tedy následné vložení 
písemnosti, po marném uplynutí úložní doby, do domovní 
schránky nemá jakýkoliv právní význam.



Prokázání doručení dle způsobu doručování

1) při jednání - podpis protokolu nebo úředním 
záznamem o odmítnutí podpisu protokolu
2) elektronicky - prostřednictvím systému datových 
schránek
3) veřejnou vyhláškou/ hromadným předpisným 
seznamem - podepsaná kopie písemnosti nebo 
uplynutím doby pro vyvěšení
4) Zásilkou - doručenka, která je veřejnou listinou,
prokázaným odepřením převzetí písemnosti



Mlčenlivost § 52 – 55 DŘ

Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností 
mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných 
osob.

Rozsudek NSS ze dne 30.10.2003, č.j. 6A 76/2001-41 - "Pracovníci správce daně, 
jakož i třetí osoby, které jsou jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o všem, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním 
dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i 
souvisejících s podnikáním. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být třetí 
osoby zúčastněné na daňovém řízení a pracovníci daňového orgánu daňovým 
subjektem zproštěni pouze písemně, s uvedením rozsahu a účelu.„

Proti tomu rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.12.2012 pod sp. zn. 2 As 
132/2011-121 ohledně úpravy mlčenlivosti v daňovém řádu (§ 52), respektive ZSDP 
(§ 24). Podle toho rozsudku není a nebyla mlčenlivost v daňovém řádu speciální 
úpravou k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
ZOSPI).



NSS ze dne 20.12.2012 pod sp.zn. 2 As 132/2011-121

"Normativně zakotvená povinnost mlčenlivosti se tedy v posuzované 
věci týká pouze úředních osob a osob zúčastněných na správě daní 
(§ 52 odst. 1 daňového řádu), respektive pracovníků správce daně, 
jakož i třetích osob, které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém 
řízení (§ 24 odst. 1 ZSDP). Nejde tedy o povinnost správního orgánu, 
jako veřejnoprávního subjektu, který má zákonem svěřenou 
působnost v oblasti veřejné správy, zde správy daní. Správní orgán 
(zde v postavení povinného subjektu) tak povinnost mlčenlivosti 
neváže; vázán je naopak povinností poskytnout informaci, kterou 
žadatel požaduje, pokud to zákon o svobodném přístupu k 
informacím nebo jiný právní předpis výslovně nezakazuje." 

E-linka 40/2015



Úkony § úřední
záznam

protokol

Doručování do vlastních rukou při ústním 
jednání

51/5 ne ano (s 
podpisy)

Poskytnutí informací jinému správci daně – dle
povahy úkonu

54/1 ano ano

Ústní podání - obecné ustanovení 60, 71 ne ano

Důležité úkony správce daně - obecné 
ustanovení

63 ano ne

Nahlížení do spisu - dle povahy úkonu 67/1 ano ano

Pořízení listiny a vydání ověřovací doložky 67/3 ano ne





Dokumentace
Daňová informační schránka § 69

1) Správce daně, který je k tomu technicky 
vybaven, poskytuje daňovému subjektu informace 
shromažďované ve spisu a na osobním daňovém 
účtu tohoto daňového subjektu rovněž 
prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a 
členění, v jakém jsou tyto informace soustředěny v 
daňové informační schránce daňového subjektu, 
která je zřízena na technickém zařízení správce 
daně.



Dokumentace
Daňová informační schránka § 69

Informace na webových stránkách města:
Městský úřad ......(dále jen "MěÚ") tímto informuje 
daňové subjekty, že orgány MěÚ, které jsou 
v postavení správce daně, nejsou technicky 
vybaveny ke zřizování a provozování daňových 
informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. 
daňového řádu a proto neposkytují službu 
daňových informačních schránek.



Podání § 70

´ (1) Podání je úkonem osoby zúčastněné na správě daní 
směřujícím vůči správci daně.

´ (2) Podání se posuzuje podle skutečného obsahu a bez ohledu 
na to, jak je označeno.

´ (3) Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se 
navrhuje.



NSS 7 Afs 71/2005-74 NSS 9 Afs 24/2013
´ Při posuzování procesního úkonu je rozhodující jeho obsah a nikoliv to, jak je označen. 

To platí i v případě, že procesní úkon nebyl nijak označen. Tato zásada však platí jen 
tehdy, je-li úkon účastníka určitý a srozumitelný nebo má-li potřebné náležitosti. 
Neumožňuje-li úkon jednoznačný závěr o tom, co jím účastník vyjádřil, je třeba v souladu 
s § 21 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků účastníka vyzvat, aby odstranil vady 
podání. Posouzení procesního úkonu podle jeho obsahu však neumožňuje, aby finanční 
úřad určitému a srozumitelnému úkonu přikládal jiný než účastníkem sledovaný smysl, 
domýšlel obsah podání nebo z jeho obsahu činil nevyplývající závěry. 

´ Má-li správce daně dle § 8 odst. 3 daňového řádu ve smyslu zásady materiální pravdy 
postupovat dle skutečného obsahu (významu) právního jednání nebo jiné skutečnosti 
rozhodné pro správu daní, nesmí v prvé řadě existovat závažné a hluboké pochyby o 
tom, co vůbec mělo být podáním sděleno. Pro případy pokračování zmíněných 
pochyb ohledně podání je zcela příhodné nechat skrze výzvu dle § 74 odst. 1 
daňového řádu vyjasnit pochybnosti o podání ze strany samotného podatele.



Vyhledávací činnost § 78 (Správa daní)

´ (1) Správce daně vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich 
povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu.

´ (2) Vyhledávací činnost provádí správce daně i bez součinnosti s daňovým subjektem.

´ (3) V rámci vyhledávací činnosti správce daně

a) ověřuje úplnost evidence či registrace daňových subjektů,

b) zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro 
správné zjištění, stanovení a placení daně,

c) shromažďuje a zpracovává informace a využívá informační systémy v rozsahu podle § 9 
odst. 3,

d) opatřuje nezbytná vysvětlení,

e) provádí místní šetření.

´ (4) Správce daně, který není místně příslušný, může provádět místní šetření i bez dožádání.



Výzva k odstranění pochybností - § 89
´ (1) Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti 

podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších 
písemností předložených daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich 
uvedených, vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností.

´ (2) Ve výzvě správce daně uvede své pochybnosti způsobem, který umožní daňovému 
subjektu, aby se k nim vyjádřil, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil, nepravdivé 
údaje opravil nebo pravdivost údajů prokázal a předložil důkazní prostředky tak, aby došlo 
k odstranění těchto pochybností.

´ (3) Ve výzvě daňovému subjektu stanoví správce daně lhůtu k odstranění pochybností, 
která nesmí být kratší než 15 dnů, a poučí ho o následcích spojených s neodstraněním 
pochybností nebo nedodržením stanovené lhůty.

´ (4) Pokud vyplývá z podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového 
tvrzení, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, vydá správce daně v 
případě pochybností výzvu k odstranění pochybností do 30 dnů ode dne, kdy bylo 
takovéto podání učiněno, nejdříve však od posledního dne lhůty stanovené pro podání 
řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.



´ § 90 DŘ – další ustanovení o odstraňování pochybností
´ (1) O průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně podle povahy 

odpovědi protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede vyjádření nebo důkazní 
prostředky, na jejichž základě považuje pochybnosti za zcela nebo zčásti 
odstraněné, a případné důvody přetrvávajících pochybností.

´ (2) Nedošlo-li k odstranění pochybností a výše daně nebyla prokázána dostatečně 
věrohodně, sdělí správce daně daňovému subjektu výsledek postupu k odstranění 
pochybností. Daňový subjekt je oprávněn do 15 dnů ode dne, kdy byl seznámen s 
dosavadním výsledkem postupu k odstranění pochybností, podat návrh na 
pokračování v dokazovaní spolu s návrhem na provedení dalších důkazních 
prostředků.

´ (3) Pokud správce daně shledá důvody k pokračování v dokazování, zahájí v 
rozsahu těchto důvodů daňovou kontrolu. Neshledá-li správce daně důvody k 
pokračování v dokazování, vydá do 15 dnů ode dne, kdy daňový subjekt podal 
návrh na pokračování v dokazování, rozhodnutí o stanovení daně.

´ (4) Neposkytne-li daňový subjekt potřebnou součinnost k odstranění pochybností, 
může správce daně stanovit daň podle pomůcek. 

´ Neplést s § 128 – odstranění pochybností v registračních údajích



NSS 1 Aps 20/2013

´ Jak praví důvodová zpráva k těmto ustanovením, postup k odstranění 
pochybností je ucelený soubor úkonů, jež správce daně fakultativně využívá 
v rámci nalézacího řízení. Slouží zejména k ověření, zda je tvrzení daňového 
subjektu podloženo důkazy, jestliže vzniknou pochybnosti o správnosti, 
průkaznosti, úplnosti nebo pravdivosti daňového tvrzení. V případě, že se 
správce daně domnívá, že není potřeba provádět kapacitně náročnou 
daňovou kontrolu, a pro odstranění vzniklých pochybností postačí jen 
poskytnutí dílčích důkazních prostředků subjektem daně, v tomto duchu jej k 
tomu vyzve. ...

´ Cílem postupu k odstranění pochybností je stejně jak i u ostatních postupů při 
správě daní (viz vyhledávací činnost správce daně, místní šetření a daňová 
kontrola) přispět k zjištění a vyměření daňové povinnosti ve správné výši.



Vydání a oznámení rozhodnutí § 101

´ (1) Správce daně ukládá povinnosti nebo přiznává práva anebo prohlašuje práva a 
povinnosti stanovené zákonem rozhodnutím.

´ (2) Rozhodnutí je vydané okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení; rozhodnutí, 
které se nedoručuje, je vydané okamžikem, kdy bylo podepsáno úřední osobou.

´ (3) Příjemcem rozhodnutí je ten, komu je rozhodnutím ukládána povinnost nebo 
přiznáváno právo anebo prohlášeno právo nebo povinnost stanovená zákonem.

´ (4) Přiznat stejné právo nebo uložit stejnou povinnost lze ze stejného důvodu témuž 
příjemci rozhodnutí pouze jednou.

´ (5) Rozhodnutí se oznamuje všem jeho příjemcům. Vůči příjemci je rozhodnutí účinné 
okamžikem jeho oznámení.

´ (6) Oznámením rozhodnutí se pro účely tohoto zákona rozumí doručení rozhodnutí 
nebo jiný zaprotokolovaný způsob seznámení příjemce s obsahem rozhodnutí.



Obsah rozhodnutí - § 102
´ (1) Rozhodnutí obsahuje

a) označení správce daně, který rozhodnutí vydal,

b) číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru,

c) označení příjemce rozhodnutí,
d) výrok s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodováno, a jde-li o platební 
povinnost, také částku a číslo účtu příslušného poskytovatele platebních služeb, na který má být 
částka uhrazena,
e) lhůtu k plnění, je-li nutné ji stanovit,
f) poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u 
kterého správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení 
odkladného účinku,

g) podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; tuto 
náležitost lze nahradit kvalifikovaným elektronickým podpisem úřední osoby,

h) datum, kdy bylo rozhodnutí podepsáno.



Obsah rozhodnutí - § 102
(2) Rozhodnutí obsahuje odůvodnění, nestanoví-li zákon jinak.
(3) V odůvodnění správce daně uvede důvody výroku nebo výroků rozhodnutí a informaci o tom, 
jak se vypořádal s návrhy a námitkami uplatněnými příjemcem rozhodnutí.
(4) V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně dále 
uvede, které skutečnosti má za prokázané, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, o které 
důkazy opřel svá skutková zjištění a jak věc posoudil po právní stránce.
-----------
Správce poplatku má povinnost v rozhodnutí, kterým navyšuje nedoplatek, podrobně odůvodnit 
nejen to, proč se rozhodl přistoupit k navýšení nedoplatku, ale také, na základě jakých skutečností 
dospěl k výsledné míře navýšení tohoto nedoplatku.

10 Afs/2015 NSS:
Nejvyšší správní soud tedy shrnuje, že před případným (nikoli nevyhnutelně nutným) zvýšením 

poplatku bylo povinností správce poplatku (a nesplnil-li ji on, pak povinností žalovaného)vypořádat 
se se všemi konkrétními okolnostmi, které způsobily, že stěžovatelka neuhradila poplatek ve lhůtě k 
tomu určené. Žalovaný se dosud spokojil jen s argumentem, že stěžovatelka byla v prodlení; tento 
argument je však nedostatečný - ostatně spíše než o argument jde o vlastní zákonnou podmínku, 
při jejímž splnění teprve může správce poplatku uvažovat o tom, zda poplatek zvýší a o kolik. 



Právní moc a vykonatelnost - § 103

´ (1) Rozhodnutí, které je účinné a proti kterému se nelze 
odvolat, je v právní moci.

´ (2) Rozhodnutí, které je účinné, je vykonatelné, jestliže se proti 
němu nelze odvolat, nebo jestliže odvolání nemá odkladný 
účinek, a uplynula-li lhůta k plnění, pokud byla stanovena.

´ (3) Na žádost příjemce rozhodnutí vyznačí správce daně na 
vyhotovení rozhodnutí doložku právní moci, popřípadě 
vykonatelnosti.



Přípustnost obnovy řízení - § 117
´ (1) Řízení ukončené pravomocným rozhodnutím správce daně se obnoví na návrh 

příjemce rozhodnutí, nebo z moci úřední, jestliže
a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce 
rozhodnutí nebo správce daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na 
výrok rozhodnutí,
b) rozhodnutí bylo učiněno na základě padělaného nebo pozměněného dokladu anebo 
dokladu obsahujícího nepravdivé údaje, křivé výpovědi svědka nebo nepravdivého 
znaleckého posudku,

c) rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem, nebo

d) rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky a příslušný orgán veřejné moci o ní 
dodatečně rozhodl jinak způsobem, který má vliv na toto rozhodnutí a jemu předcházející 
řízení.

´ (2) Nalézací řízení nelze obnovit z důvodů, za kterých lze podat dodatečné přiznání nebo 
dodatečné vyúčtování.



Nařízení přezkoumání rozhodnutí - § 121
´ (1) Správce daně z moci úřední nařídí přezkoumání rozhodnutí, jestliže po předběžném 

posouzení věci dojde k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem. 
K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného 
rozhodnutí s právními předpisy, se nepřihlíží.

´ (2) V rozsahu, ve kterém bylo rozhodnutí vydané při správě daní přezkoumáno ve správním 
soudnictví, nelze nařídit přezkoumání rozhodnutí.

´ (3) Podnět k nařízení přezkoumání rozhodnutí podá u správce daně, který rozhodl v řízení v 
posledním stupni, kterýkoli správce daně, jakmile zjistí, že pro nařízení přezkoumání 
rozhodnutí jsou dány zákonné podmínky.

´ (4) Za podmínek podle odstavce 3 může podnět k přezkoumání rozhodnutí podat kterákoli 
osoba zúčastněná na správě daní. Pokud o to osoba, která podala podnět, požádá, sdělí 
jí správce daně, zda shledal podnět důvodným či nikoliv.



§ 14a ZMP - Ohlášení

´ (1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 
identifikátor14a), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu 
pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku 
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

´ (2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské 
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v 
tuzemsku pro doručování.

´ (3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto 
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.



DŘ - § 127 - Oznamovací povinnost 
registrovaných daňových subjektů

´ (1) Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, 
je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, 
popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.

´ § 130 Daňové identifikační číslo

´ (2) Daňové identifikační číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve všech případech, které 
se týkají daně, ke které byl pod tímto daňovým identifikačním číslem registrován, při styku se 
správcem daně a dále v případech stanovených zákonem.

´ (3) Obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo, popřípadě jiný obecný 
identifikátor, stanoví-li tak zákon, a u právnické osoby identifikační číslo.

´ (4) Není-li obecný identifikátor daňovému subjektu přidělen, přidělí mu správce daně 
rozhodnutím vlastní identifikátor.



Účel daňového řízení; dílčí řízení - § 134
´ (1) Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její 

úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní souvisí.
´ (2) Pro potřeby vymezení předmětu daňového řízení se daň posuzuje buď ke zdaňovacímu 

období, nebo ve vztahu k jednotlivé skutečnosti.
´ (3) Daňové řízení se skládá podle okolností z dílčích řízení, ve kterých jsou vydávána jednotlivá 

rozhodnutí. Dílčím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí řízení
a) nalézací
1. vyměřovací, jehož účelem je stanovení daně,
2. doměřovací, které je vedeno za účelem stanovení změny poslední známé daně,
3. o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v řízení podle bodů 1 a 2,
b) při placení daní
1. o posečkání daně a rozložení její úhrady na splátky,
2. o zajištění daně,
3. exekuční,
4. o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v řízení podle bodů 1 až 3,
c) o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti jednotlivým rozhodnutím vydaným v 
rámci daňového řízení.



Vyměření daně - § 139

´(1) Daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo 
vyúčtování, nebo z moci úřední.

´(2) Podle výsledků vyměřovacího řízení správce daně 
vyměří daň, kterou předepíše do evidence daní; 
vyměřením daně se rozumí i stanovení daně plátci daně k 
přímé úhradě.

´(3) Je-li daň vyměřená správcem daně vyšší než daň 
tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v náhradní 
lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. 
Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň vyměřená z moci 
úřední.



§ 11 ZMP

´ (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

´ (2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

´ (3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

´ (4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, 
se neuplatňují.

´ § 140 DŘ
(1) Neodchyluje-li se vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce 
daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem; to 
neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností. Platební výměr správce daně 
založí do spisu.



Možnost doměření daně; splatnost daně - § 143
´ (1) Daň lze doměřit na základě dodatečného daňového přiznání nebo 

dodatečného vyúčtování, nebo z moci úřední. Právní moc dosavadních rozhodnutí 
o stanovení daně není jejímu doměření na překážku.

´ (2) Podle výsledků doměřovacího řízení doměří správce daně daň ve výši rozdílu 
poslední známé daně a částky nově zjištěné a tento doměřený rozdíl na dani 
současně předepíše do evidence daní; doměřením daně se rozumí i dodatečné 
stanovení daně plátci daně k přímé úhradě.

´ (3) K doměření z moci úřední může dojít pouze na základě výsledku daňové 
kontroly. Zjistí-li správce daně nové skutečnosti nebo důkazy mimo daňovou 
kontrolu, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, 
postupuje podle § 145 odst. 2.

´ Daňová kontrola - § 85 a násl. DŘ



Rozhodnutí o stanovení daně - § 147

´ (1) Správce daně v nalézacím řízení stanoví daňovému subjektu daň 
rozhodnutím, které se označuje jako platební výměr, dodatečný platební 
výměr nebo hromadný předpisný seznam; tato rozhodnutí se 
neodůvodňují.

´ (2) Pokud se stanovená daň odchyluje od daně tvrzené daňovým 
subjektem, musí být rozdíl v rozhodnutí o stanovení daně odůvodněn.

´ (3) Dojde-li ke stanovení daně z moci úřední, musí být rozhodnutí o 
stanovení daně odůvodněno.

´ (4) Dojde-li ke stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové 
kontroly, popřípadě výsledku postupu k odstranění pochybností, považuje 
se za odůvodnění zpráva o daňové kontrole, popřípadě protokol o 
projednání výsledku postupu k odstranění pochybností.



Lhůta pro stanovení daně - § 148

´ (1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která 
činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž 
uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v 
němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost 
podat řádné daňové tvrzení.

´ U místních poplatků – dle vyhlášek



Osobní daňové účty - § 149 DŘ
´ (1) Předmětem evidence daní, kterou vede správce daně, je 

zaznamenávání vzniku, stanovení, splnění, popřípadě jiného zániku 
daňových povinností, a z toho vyplývajících přeplatků, nedoplatků a 
případných převodů; tyto údaje jsou evidovány na osobních 
daňových účtech.

´ (2) Osobní daňový účet je veden pro jednotlivé daňové subjekty 
odděleně za každý druh daně. S ohledem na přehlednost evidence 
daní může být daný druh daně rozčleněn na několik částí, o nichž se 
vedou samostatné osobní daňové účty.

´ (3) Ministerstvo financí zveřejňuje přehled druhů daní a jejich částí, o 
nichž vedou osobní daňové účty jím řízení správci daně, ve Finančním 
zpravodaji a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ostatní správci 
daně zveřejňují tyto údaje způsobem podle § 56 odst. 2.



Osobní daňové účty - § 149 DŘ
´ (4) Údaje na osobních daňových účtech jsou průkazným způsobem 

evidovány v písemné nebo elektronické podobě na základě dokladů, které 
zachycují veškeré změny prováděné na osobních daňových účtech a které 
jsou potvrzeny úřední osobou. Těmito doklady jsou

´ a) předpisné doklady,
´ b) odpisné doklady,
´ c) platební doklady,
´ d) opravné doklady.
´ (5) Správnost evidence osobních daňových účtů měsíčně odsouhlasí 

správce daně podle dokladů, které obdrží od poskytovatele platebních 
služeb, popřípadě dalších dokladů o provedení platby.

´ (6) Roční uzavření záznamů následuje po uzávěrce posledního měsíce 
kalendářního roku a výsledné částky se přenesou jako počáteční zůstatky na 
osobních daňových účtech v následujícím kalendářním roce.



§ 150
´ (1) Na debetní straně osobních daňových účtů se evidují předpisy a odpisy daní, 

včetně jejich případných oprav, jakož i odpisy nedoplatků.
´ (2) Platby a vratky jsou evidovány na kreditní straně osobních daňových účtů. 

Podkladem pro evidenci jsou doklady poskytovatelů platebních služeb, 
provozovatelů poštovních služeb, popřípadě další doklady o provedení platby. 
Vratky se mohou uskutečnit jen na základě vydaných platebních dokladů.

´ (3) Nedobytný nedoplatek se eviduje v oddělené části pro evidenci nedobytných 
nedoplatků osobního daňového účtu.

´ (4) Částky na zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň se 
přijímají a evidují na osobním depozitním účtu daňového subjektu. Ke dni zániku 
účinnosti zajišťovacího příkazu se převede zajištěná částka ve výši potřebné k úhradě 
zajištěné daně z osobního depozitního účtu na příslušný osobní daňový účet 
daňového subjektu.



§ 150
´ (5) Částky vymožené jednotlivými způsoby vymáhání se přijímají a evidují na 

osobním depozitním účtu daňového subjektu. Vymožené částky převede správce 
daně na osobní daňový účet daňového subjektu s datem platby evidovaným na 
osobním depozitním účtu. Je-li částka na osobním depozitním účtu předmětem 
rozvrhového řízení, převádějí se určené částky podle pravomocného rozhodnutí 
správce daně o rozvrhu nebo na základě pravomocného usnesení soudu o výsledku 
rozvrhového řízení.

´ (6) Částka dobrovolně uhrazená ze strany daňového subjektu v souvislosti s 
vyrozuměním podle § 153 odst. 3 se přijímá a eviduje na osobním depozitním účtu 
daňového subjektu. Takto získanou částku převede správce daně na osobní daňový 
účet s datem platby evidovaným na osobním depozitním účtu. Jsou-li nedoplatky 
evidovány na více osobních daňových účtech, převede se tato částka na úhradu 
nedoplatků postupně podle jednotlivých skupin uvedených v § 152 odst. 1 bez 
ohledu na to, na jakém osobním daňovém účtu se nacházejí.



Pořadí úhrady daně - 152
´ (1) Úhrada daně se na osobním daňovém účtu použije na úhradu splatných 

daňových pohledávek postupně podle těchto skupin:
a) nedoplatky na dani a splatná daň,
b) nedoplatky na příslušenství daně,
c) vymáhané nedoplatky na dani,
d) vymáhané nedoplatky na příslušenství daně.
´ (2) Úhrada daně vymožené jednotlivými způsoby vymáhání podle § 175 se použije 

na úhradu nedoplatků evidovaných u daného správce daně postupně podle 
těchto skupin:

a) nedoplatky na dani vymáhané daným způsobem vymáhání,
b) nedoplatky na příslušenství daně vymáhané daným způsobem vymáhání.



Pořadí úhrady daně - 152
´ (3) Úhrada daně hrazené jako pohledávka za majetkovou podstatou 

se na osobním daňovém účtu použije na úhradu splatných daňových 
pohledávek postupně podle těchto skupin:

a) nedoplatky na dani a splatná daň z daňových povinností, které 
vznikly v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku,
b) nedoplatky na příslušenství daně z daňových povinností, které vznikly 
v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku.
´ (4) V jednotlivých skupinách podle odstavců 1 až 3 se úhrada daně 

použije nejdříve na splatné daňové pohledávky s dřívějším datem 
splatnosti.



Nedoplatek - § 153
´ (1) Nedoplatek je částka daně, která není uhrazena, a uplynul již den 

splatnosti této daně; nedoplatek je rovněž neuhrazené příslušenství 
daně, u kterého již uplynul den splatnosti, popřípadě též neuhrazená 
částka zajištěné daně.

´ (2) Nedoplatek hradí daňový subjekt jako svůj daňový dluh; tomuto 
dluhu odpovídá na straně příslušného veřejného rozpočtu splatná 
daňová pohledávka.

´ (3) Správce daně může daňový subjekt vhodným způsobem 
vyrozumět o výši jeho nedoplatků a upozornit jej na následky 
spojené s jejich neuhrazením.

´ (4) Po marném uplynutí lhůty pro placení daně nedoplatek zaniká.



Přeplatek - § 154
´ (1) Přeplatek je částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního 

daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového 
účtu.

´ (2) Správce daně převede přeplatek na úhradu případného nedoplatku téhož daňového 
subjektu na jiném osobním daňovém účtu, popřípadě na úhradu nedoplatku podle 
odstavce 4. Není-li takového nedoplatku, stává se přeplatek vratitelným přeplatkem a 
zůstává jako platba na dosud neuhrazenou daň na osobním daňovém účtu, na kterém je 
evidován. Pokud existuje odůvodněný předpoklad, že dojde do 10 dnů ode dne, kdy má 
být přeplatek na úhradu nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu použit, ke vzniku 
povinnosti uhradit daň na stejném osobním daňovém účtu, přeplatek se na úhradu 
nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu nepoužije.

´ (3) Jsou-li nedoplatky evidovány na více osobních daňových účtech, upřednostní 
správce daně při převodu přeplatku na jiný osobní daňový účet úhradu nákladů řízení a 
zbylý přeplatek použije na úhradu nedoplatků postupně podle jednotlivých skupin 
uvedených v § 152 odst. 1 bez ohledu na to, na jakém osobním daňovém účtu se 
nacházejí.



Přeplatek - § 154
´ (4) Přeplatek se použije i na úhradu nedoplatku téhož daňového subjektu u jiného 

správce daně, u něhož je nedoplatek evidován, vyžádá-li si ho správce daně tak, aby 
žádost došla správci daně, u něhož je evidován přeplatek, ještě před vystavením příkazu 
k jeho vrácení, nejpozději však do dne, kdy uplyne lhůta stanovená pro jeho vrácení. K 
žádosti se připojí výkaz nedoplatků, které mají být přeplatkem uhrazeny; pokud se 
požadavek uplatní prostřednictvím propojených informačních systémů, stačí předložit 
výkaz nedoplatků dodatečně do 30 dnů od uplatnění požadavku na úhradu nedoplatků 
prostřednictvím těchto systémů. Žádosti se vyhoví i v případě, že přeplatek vznikne do 30 
dnů ode dne vyžádání. Bylo-li správci daně doručeno více žádostí, provede se úhrada v 
pořadí, v jakém správci daně žádosti došly. Úhrada nedoplatků evidovaných u správce 
daně, u něhož je evidován přeplatek, má přednost.

´ (5) O převedení přeplatku podle odstavců 2 a 4, jehož výše přesahuje částku 1000 Kč, se 
daňový subjekt vyrozumí. Za den úhrady nedoplatku převodem přeplatku se považuje 
den, který následuje po dni vzniku přeplatku, pokud tento nastal po dni vzniku 
nedoplatku; jinak den vzniku nedoplatku.

´ Přeplatek vymáhaný exekučně – bezdůvodné obohacení, ale…



§ 155
´ (1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně, u něhož má vratitelný přeplatek, o použití 

tohoto přeplatku na úhradu nedoplatku, který má u jiného správce daně, nebo na úhradu 
nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo jiného správce daně, anebo na úhradu zálohy, 
jejíž výše se předepíše na debetní stranu osobního daňového účtu na základě uhrazené částky. Je-li 
této žádosti vyhověno, považuje se za den úhrady nedoplatku nebo zálohy den, kdy došla žádost 
správci daně.

´ (2) Správce daně vrátí daňovému subjektu vratitelný přeplatek na základě žádosti daňového subjektu 
o vrácení vratitelného přeplatku, nebo pokud tak stanoví zákon. Správce daně vratitelný přeplatek 
nižší než 100 Kč daňovému subjektu vrátí jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna 
zásada hospodárnosti.

´ (3) Pokud v době podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku dosahuje vratitelný přeplatek 
nejméně částku 100 Kč, poukáže jej správce daně do 30 dnů ode dne obdržení žádosti podle 
odstavce 2, v opačném případě žádosti vyhoví, pouze pokud vratitelný přeplatek této částky 
dosáhne do 60 dnů ode dne podání žádosti; lhůta pro jeho vrácení počíná běžet až ode dne 
následujícího po dosažení této částky. Je-li daňový subjekt u správce daně registrován, je povinen 
určit k vrácení přeplatku jeden z účtů u poskytovatelů platebních služeb uvedených v registraci.

´ (4) Proti rozhodnutí správce daně o žádosti podle odstavců 1 a 2 se lze odvolat do 15 dnů ode dne 
jeho doručení. Vyhoví-li správce daně v plném rozsahu této žádosti, rozhodnutí daňovému subjektu 
neoznamuje, pokud o to není v žádosti výslovně požádán. Za den vydání rozhodnutí o žádosti, které 
bylo v plném rozsahu vyhověno, a současně za den jeho oznámení daňovému subjektu se považuje 
den, který následuje po dni doručení žádosti správci daně; proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit 
opravné prostředky.



§ 155
´ (5) Je-li poukazován správcem daně vratitelný přeplatek na žádost po lhůtě stanovené v 

odstavci 3 nebo po lhůtě stanovené zákonem pro vrácení vratitelného přeplatku, který se vrací 
bez žádosti, náleží daňovému subjektu úrok z vratitelného přeplatku, který odpovídá ročně výši 
repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první 
den příslušného kalendářního pololetí. Tento úrok daňovému subjektu náleží ode dne 
následujícího po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku, do 
dne jeho poukázání daňovému subjektu. Úrok se nepřizná, nepřesahuje-li 100 Kč. O výši úroku 
rozhodne správce daně bezodkladně po vrácení tohoto přeplatku; § 254 odst. 3 a 6 se použije 
obdobně.

´ (6) Za den poukázání vratitelného přeplatku se považuje den, kdy došlo k jeho odepsání z účtu 
správce daně. Vratitelný přeplatek poukazuje správce daně v české měně ve výši, v jaké byl 
evidován, a to bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb 
nebo poštovním poukazem; v případě bezhotovostního převodu na účet vedený u 
poskytovatele platebních služeb mimo území států Evropské unie hradí náklady převodu daňový 
subjekt.

´ (7) Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku, ve 
kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena 
činnost správce daně, který o něm evidoval.



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) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku 

povinnosti uhradit daň.



´Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 20.5.2015, čj. 4 Afs 54/2015-21,

´Za úkon způsobující prodloužení lhůty pro stanovení daně 
podle § 148 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, nelze považovat takovou výzvu k podání dodatečného 
daňového tvrzení, kterou správce daně vydal formálně na 
samém konci dosavadní prekluzívní lhůty za výhradním 
či hlavním účelem spočívajícím v zachování lhůty pro 
doměření daně.

´Bude platit i pro § 160 a posečkání



´ Rozhoduje-li správce daně o žádosti o posečkání (či z moci úřední), vychází z 
podkladů, které má již shromážděny v daňovém spise daňového subjektu, z 
tvrzení uvedených v žádosti a z dokladů, které ke své žádosti daňový subjekt 
připojil. Správce daně posuzuje, zda existují a jsou prokázány důvody (zákonné 
podmínky), pro které může úhradu daně posečkat.

´ Pokud daňový subjekt splní své břemeno tvrzení v tom smyslu, že žádost o 
posečkání obsahuje precizně popsanou skutkovou podstatu vymezenou v 
některém nebo více písmenech a) až e) § 156 odst. 1 DŘ, avšak daňový 
subjekt své tvrzení uvedené v žádosti nedoloží, a ani správce daně nemá 
tvrzení daňového subjektu jakkoliv podepřeno obsahem daňového spisu, nese 
daňový subjekt riziko možného negativního rozhodnutí v dané věci. V případě 
podané žádosti jde ryze o dispozitivní úkon daňového subjektu, a proto 
daňový subjekt nemůže být nucen k prokázání tvrzených skutečností, a to i s 
ohledem na znění ust. § 92 odst. 3 DŘ (viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. II. 
ÚS 703/06 ze dne 21. 4. 2009, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Aps
2/2009 – 52 ze dne 3. 12. 2009).

´ E-linka 24/2015



§ 158 Odpis nedoplatku pro nedobytnost

(1) Správce daně odepíše nedobytný nedoplatek.

(2) Nedobytným nedoplatkem se pro účely tohoto zákona rozumí
nedoplatek,

a) který byl bezvýsledně vymáhán na daňovém subjektu i na jiných
osobách, na nichž mohl být vymáhán, nebo jehož vymáhání by zřejmě
nevedlo k výsledku, anebo u něhož je pravděpodobné, že by náklady
vymáhání přesáhly jeho výtěžek, nebo

b) jehož vymáhání je spojeno se zvláštními nebo nepoměrnými obtížemi.

(3) Na základě příkazu správce daně k odpisu nedobytného nedoplatku z
osobního daňového účtu se vystaví odpisný doklad, který současně
plní úlohu předpisného dokladu na účtu nedobytných nedoplatků;
nedoplatek trvá dále, pokud neuplynula lhůta pro placení daně.



Námitka § 159

´ (1) Proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u 
kterého zákon připouští podání odvolání, může osoba zúčastněná na 
správě daní uplatnit námitku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o 
úkonu dozvěděla.

´ (2) Námitka se podává u správce daně, který úkon provedl.
´ (3) Správce daně námitku posoudí a rozhodne o ní. Vyhoví-li 

námitce v plném rozsahu, napadený úkon zruší, a vyhoví-li námitce 
částečně, napadený úkon změní nebo zjedná nápravu jiným 
způsobem. Neuzná-li správce daně oprávněnost v námitce 
uplatňovaných důvodů, námitku rozhodnutím zamítne. Rozhodnutí, 
kterým je námitce v plném rozsahu vyhověno, se neodůvodňuje.

´ (4) V řízení o námitce se použije obdobně § 111 odst. 5 a § 112. Proti 
rozhodnutí o námitce nelze uplatnit opravné prostředky.



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

(2) Byl-li 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.



§ 160 Lhůta pro placení daně

(4) Lhůta pro placení daně neběží po dobu
a) vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem,
b) přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do

veřejné dražby,
c) odkladu daňové exekuce odložené na návrh,
d) daňové exekuce srážkami ze mzdy, nebo
e) dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku.
(5) Lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od

jejího počátku podle odstavce 1, s výjimkou nedoplatku
zajištěného podle odstavce 6.

(6) Je-li nedoplatek zajištěn zástavním právem, které se zapisuje
do příslušného veřejného registru, zaniká právo vybrat a
vymáhat nedoplatek uplynutím 30 let po tomto zápisu.



§ 161 – Dělená správa
´ (1) K dělené správě dochází, je-li rozhodnutím orgánu veřejné moci, 

který není správcem daně, vydaným při výkonu veřejné moci uložena 
platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného 
rozpočtu a postupuje-li se při jeho placení podle tohoto zákona nebo 
podle jeho jednotlivých ustanovení. To platí i tehdy, pokud vznikla 
platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného 
rozpočtu přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí.

´ (2) Orgán veřejné moci věcně příslušný ke správě placení peněžitého 
plnění podle odstavce 1 je v tomto rozsahu správcem daně. Osoba 
povinná k placení tohoto peněžitého plnění má stejná práva a 
povinnosti jako daňový subjekt při placení daní.

´ (3) K dělené správě rovněž dochází, jestliže zákon stanoví, že ke správě 
placení peněžitého plnění je příslušný jiný správní orgán než orgán 
veřejné moci, který platební povinnost k peněžitému plnění uložil.



´ § 162
´ (1) Pokud orgán veřejné moci, který uložil platební povinnost k peněžitému plnění v 

rámci dělené správy, není současně příslušný ke správě placení tohoto peněžitého 
plnění, předá příslušnému správci daně nezbytné údaje o uložení nebo vzniku této 
povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, jímž byla platební 
povinnost uložena; přílohou těchto údajů je stejnopis rozhodnutí s vyznačením právní 
moci a přehled o předávaných rozhodnutích.

´ (2) Pokud orgán veřejné moci, který uložil platební povinnost k peněžitému plnění v 
rámci dělené správy, není současně příslušný k vymáhání tohoto peněžitého plnění, 
předá příslušnému správci daně nezbytné údaje o uložení nebo vzniku této platební 
povinnosti, včetně stejnopisu rozhodnutí s vyznačením právní moci a přehledu 
předávaných rozhodnutí. Tyto údaje jsou předávány o peněžitém plnění, které nebylo 
dobrovolně uhrazeno do 30 dnů po marném uplynutí lhůty jeho splatnosti.

´ (3) Orgán veřejné moci, který předal údaje ke správě placení peněžitého plnění v rámci 
dělené správy příslušnému správci daně, je povinen tomuto správci daně neprodleně 
sdělit jakékoliv změny, které nastaly nebo mohou nastat při správě placení těchto 
peněžitých plnění.

´ (4) Správce daně, který převzal údaje ke správě placení peněžitého plnění v rámci 
dělené správy, poskytne na dožádání orgánu veřejné moci, který mu tyto údaje předal, 
informace o placení tohoto peněžitého plnění.

´ (5) Místní příslušnost správce daně, na něhož přechází správa placení peněžitého plnění, 
se řídí podle sídla orgánu veřejné moci, který platební povinnost k peněžitému plnění 
uložil.



Směrnice

S = K1+C+K2+J+P



´ § 164
´ (1) Daňový subjekt je povinen uvést, na kterou daň je platba určena, a správce 

daně ji na tuto daň přijme.
´ (2) Platbu vykonanou bez dostatečného označení daně přijme správce daně 

na účtu nejasných plateb a vyzve daňový subjekt, aby mu ve stanovené lhůtě 
oznámil, na kterou daň byla platba určena. Obdrží-li správce daně odpověď ve 
stanovené lhůtě, zaeviduje platbu na daň určenou daňovým subjektem v 
odpovědi s účinností ke dni, kdy byla vykonána. Neodpoví-li daňový subjekt ve 
stanovené lhůtě, určí správce daně, na kterou daň se platba zaeviduje; v tomto 
případě platí za den platby den, kdy ji správce daně zaevidoval.

´ (3) Na účet nejasných plateb přijme správce daně i platby, u nichž není 
jednoznačně identifikován daňový subjekt, a učiní opatření k jeho identifikaci; 
odstavec 2 se použije přiměřeně. Není-li platba identifikována do 6 let od 
konce roku, ve kterém byla přijata na účet nejasných plateb, stává se příjmem 
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně, který platbu přijal, a 
zaniká nárok na její vrácení.

´ (4) Správce daně přijme každou platbu daně, i když není provedena daňovým 
subjektem, a zachází s ní stejným způsobem, jako by ji vykonal daňový subjekt.



´ § 165
´ (1) Vrácení platby tomu, kdo ji za daňový subjekt uhradil, není přípustné.
´ (2) Správce daně vrátí pouze platbu, která byla provedena zřejmým omylem, a 

to na žádost poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních 
služeb učiněnou nejpozději v den, kdy platba daně byla připsána na účet 
správce daně; je-li žádost uplatněna později, lze tuto platbu vrátit pouze tehdy, 
vznikl-li touto platbou vratitelný přeplatek, který nebyl do dne vyřízení žádosti 
vrácen daňovému subjektu, ani použit na úhradu jiného nedoplatku, a to pouze 
do výše tohoto přeplatku, i když je nižší než 100 Kč.

´ (3) Obdobně jako podle odstavce 2 se postupuje, pokud je žádost podána 
osobou, která provedla úhradu za daňový subjekt, prokáže-li tato osoba zřejmý 
omyl při úhradě a nemá-li současně na svém osobním účtu nedoplatek; v 
případě existence takového nedoplatku, správce daně převede přeplatek na 
nedoplatek na osobním účtu osoby, která provedla omylem úhradu za daňový 
subjekt.

´ (4) Nelze-li žádosti vyhovět, vydá správce daně žadateli potvrzení o došlé 
platbě a o totožnosti daňového subjektu, na úhradu jehož nedoplatku byla v 
důsledku jím způsobené chyby zaevidována.



´ § 170 DŘ
´ Zástavní právo
´ (1) Správce daně může zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku daňového

subjektu k zajištění jím neuhrazené daně za podmínek stanovených občanským
zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

´ (2) Rozhodnutí o zřízení zástavního práva obsahuje ve výroku kromě náležitostí
podle § 102 odst. 1 výši daně zajištěné zástavním právem a označení zástavy.

´ (3) Správce daně může rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku
vlastníka, odlišného od daňového subjektu, jehož nedoplatek je zajišťován, a to
na základě předchozího písemného souhlasu vlastníka s úředně ověřeným
podpisem.

´ (4) Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva
daňovému subjektu nebo osobě podle odstavce 3. Zástavní právo k nemovité
věci evidované v katastru nemovitostí, jakož i k dalšímu majetku, o kterém
jsou vedeny veřejné registry, vzniká doručením rozhodnutí o zřízení
zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, popřípadě tomu, kdo vede
veřejný registr.



´ Automobil se řadí mezi věci movité hmotné a z pohledu 
zástavního práva věci neregistrované, přestože jsou 
automobily evidovány v registru silničních vozidel vedeném 
podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. Tento registr není považován za 
veřejný seznam, proto je automobil považován za věc 
neregistrovanou. Ohledně motorových vozidel platilo dle 
dosavadní judikatury, že zástavní právo zřízené na základě 
zástavní smlouvy k silničnímu motorovému vozidlu nebo k 
přípojnému vozidlu vzniká zápisem zástavního práva do 
technického průkazu těchto vozidel a do registru silničních 
vozidel.



Způsoby vymáhání - § 175

´ (1) Správce daně může vymáhat nedoplatek daňovou exekucí 
nebo zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního 
exekutora, popřípadě jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo 
přihlásit jej do veřejné dražby.

´ (2) Správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše 
nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt 
povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku.

´ (3) Správce daně je při vymáhání nedoplatku příslušný i k jeho 
vybrání.



´ „Náklady spojené s vymáháním prostřednictvím soudního
exekutora tedy představovaly k okamžiku rozhodování
žalovaného o vhodném způsobu vymáhání potenciálně částku
7865 Kč, tj. více než trojnásobek dlužné částky. Taková výše
nákladů je ve zjevném nepoměru k výši dlužné částky.“

´ Nejvyšší správní soud ze dne 31.července 2015 č.j. 8 As 143/2014 - 47

´ "Exekuční správní orgán (§ 106 odst. 2 správního řádu) postupuje při
provádění exekuce na peněžitá plnění podle § 175 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád. Při volbě způsobu vymáhání je povinen
dbát zásad přiměřenosti a hospodárnosti. Vymáhat plnění
prostřednictvím soudního exekutora může pouze, pokud výše
nákladů spojených s vymáháním, které bude povinný subjekt nucen
uhradit, není ve zjevném nepoměru k výši vymáhané částky."
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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.
(3) Přeplatek vzniklý na základě daňových povinností, které vznikly v době 
ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije pouze na úhradu 
splatných pohledávek za majetkovou podstatou.



§ 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 se nalézací řízení týkající se 
pohledávek, které nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou, 
zastavuje a dosud nepravomocné rozhodnutí nabývá právní moci.
(3) Ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku nevzniká k daňové 
pohledávce, která není pohledávkou za majetkovou podstatou, 
úrok z prodlení.
(4) Výsledek popření daňové pohledávky v rámci incidenčního 
sporu zohlední správce daně v evidenci daní.



Exekuční titul - § 176
´ (1) Exekučním titulem je

a) výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní,

b) vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění, nebo

c) vykonatelný zajišťovací příkaz.

´ (2) Výkaz nedoplatků obsahuje

a) označení správce daně, který výkaz nedoplatků vydal,

b) číslo jednací,

c) označení daňového subjektu, který neuhradil nedoplatek (dále jen „dlužník“),

d) údaje o jednotlivých nedoplatcích,

e) podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; tuto 
náležitost lze nahradit kvalifikovaným elektronickým podpisem úřední osoby,

´ f) potvrzení o vykonatelnosti,

´ g) den, k němuž je výkaz nedoplatků sestaven.



Vrchnostenská pozice

§ 177 – vztah k občanskému soudnímu řádu

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při 
daňové exekuci podle občanského soudního řádu.

(2) Pravomoci správce daně, jakožto exekučního 
orgánu, upravuje výlučně tento zákon. Tam, kde 
vystupuje správce daně coby oprávněný z exekučního 
titulu, použijí se obdobně ustanovení občanského 
soudního řádu upravující postavení oprávněného.



D1 + D2 + D3
´ Poskytování informací správci daně
´ § 57 DŘ
´ (1) Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce 

daně mají orgány veřejné moci a osoby, které
a) vedou evidenci osob nebo věcí,
b) poskytují plnění, které je předmětem daně,
c) provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové 
povinnosti, nebo
d) získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní.
´ (2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny na vyžádání správce daně 

poskytnout údaje, které jsou na základě zákona oprávněny 
shromažďovat.



D1 + D2 + D3
(3) Banky, včetně zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva a

platební instituce (dále jen „poskytovatel platebních služeb“) jsou
povinny na vyžádání správce daně poskytnout čísla účtů, údaje o
jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o
jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech.

(4) Provozovatelé poštovních služeb jsou povinni na vyžádání
správce daně poskytnout údaje o poštovních zásilkách,
poštovních poukazech a pronajatých poštovních přihrádkách, a
to i o jejich příjemcích a pronajímatelích.

(5) Podnikatelé poskytující veřejně dostupnou telefonní službu jsou
povinni na vyžádání správce daně poskytnout údaje, které
shromažďují o účastnících veřejně dostupných telefonních služeb.

(6) Vydavatelé periodického tisku jsou povinni na vyžádání správce 
daně poskytnout jméno nebo název a adresu objednatele 
inzerátu uveřejněného pod značkou.



D1 + D2 + D3
´ § 58 DŘ

´ (3) Správce daně si může údaje podle § 57 vyžádat jen v případě, 
že je nelze získat z úřední evidence, kterou sám vede; správce 
daně si může vyžádat potřebné údaje od osob uvedených v § 57 
jen v případě, že je nelze získat od jiného orgánu veřejné moci.



D1 + D2 + D3

´ ARES - http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
´ JUSTICE - http://portal.justice.cz/Justice2/uvod/uvod.aspx
´ KATASTR NEMOVITOSTÍ - http://www.cuzk.cz/
´ DATABÁZE DLUŽNÍKŮ - http://www.bpx.cz/; 
´ INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK - https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
´ AUKCE, DRAŽBY - http://www.drazebnikalendar.cz/
´ CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ - https://www.ceecr.cz/
´ VAZBY FIREM A OSOB - http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz/
´ GOOGLE
´ …apod.



D1 + D2 + D3



Prohlášení o majetku - § 180
´ (1) Nebyl-li nebo nemohl-li být vymáhaný nedoplatek uhrazen 

daňovou exekucí přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele 
platebních služeb, má na výzvu správce daně dlužník povinnost podat 
ve stanovené lhůtě prohlášení o majetku. Lhůta pro podání prohlášení 
o majetku nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ve 
výzvě správce daně poučí dlužníka o povinnostech spojených s 
doručením výzvy a případných následcích spojených s nepodáním 
prohlášení nebo uvedením nepravdivých anebo hrubě zkreslených 
údajů; ohledně nesplnění této povinnosti není správce daně vázán 
povinností mlčenlivosti pro účely trestního řízení.

´ (2) V prohlášení o majetku je dlužník povinen uvést úplné a pravdivé 
údaje o svém majetku, včetně majetku patřícího do společného jmění 
manželů. Podpis dlužníka na prohlášení o majetku, které není podáno 
ústně do protokolu nebo prostřednictvím datové zprávy podle § 71 
odst. 1, musí být úředně ověřen.



Frankie Dlouhán

„Kde pracujete?“
„Různě.“
„Jak, různě?“
„Jdu a prostě, když vidím, že někdo potřebuje pomoct, tak přiložím ruku k dílu
a pak jdu zas dál.“

Štrůdl od maminky

Nic nemám, nic nedám. Nemám ani korunu ani sebemenší nepeněžní majetek.
Vše, včetně toho, co mám na sobě, je majetek mé matky. Pojídám jen
jablíčka (ročně na matčině zahradě okolo 150 kg /v r. 2006 přes 300 kg/,
kromě takových 30-40 kg na záviny.



Nařízení daňové exekuce - § 178
´ (1) Daňová exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu, čímž 

je zahájeno exekuční řízení.
´ (2) Výrok exekučního příkazu obsahuje kromě náležitostí podle § 102 

odst. 1
´ a) způsob provedení daňové exekuce,
´ b) výši nedoplatku, pro který je exekuce nařizována,
´ c) výši exekučních nákladů podle § 183 odst. 1 a 2,
´ d) odkaz na exekuční titul.
´ (3) Pokud se částka, pro kterou je daňová exekuce nařizována, 

zvyšuje po nařízení daňové exekuce o úrok z prodlení, správce 
daně nařídí ve výroku exekučního příkazu i exekuci tohoto úroku a 
uvede zde rovněž způsob jeho výpočtu; z úroku z prodlení vzniklého 
po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady.



Nařízení daňové exekuce - § 178
´ (4) Exekuční příkaz se doručuje dlužníkovi a dalším příjemcům 

tohoto rozhodnutí a nelze proti němu uplatnit opravné prostředky.
´ (5) Daňovou exekuci lze provést pouze těmito způsoby
a) srážkami ze mzdy,
b) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb,
c) přikázáním jiné peněžité pohledávky,
d) postižením jiných majetkových práv,
e) prodejem movitých věcí, nebo
f) prodejem nemovitých věcí.



§ 187 Provádění daňové exekuce srážkami ze 
mzdy

- Mzdy a jiné příjmy
- Oznámení o nabytí právní moci ex. příkazu
- V době vydání ex. příkazu musí být existence plátce mzdy
- Nesmí vyplatit dlužníkovi
- Poddlužnická žaloba
- Jiný plátce mzdy – pořadí zůstává stejné
- Do příjmů podle § 299 OSŘ, z nichž lze provádět exekuční srážky, 

jsou i odměny z dohody o provedení práce, výsluhový příspěvek 
vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů a zvláštní 
příplatky a příspěvky k důchodům pro účastníky odboje. Např. 
výsluhové příspěvky byly doposud ve většině případů plně 
zabavovány.



§ 190 Daňová exekuce přikázáním pohledávek z 
účtu u poskytovatele platebních služeb

- 59 institucí 
- Oznámení nabytí právní moci
- V době vydání musí být existence účtu
- Pouze 6 měsíců
- Možnost zrušení účtu

´ Podle ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 
občanského soudního řádu se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku 
životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 110/2006 Sb., o 
životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.) Má-li u jednoho peněžního 
ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto účtů. Dle ust. §
304b odst. 2 občanského soudního řádu peněžní prostředky podle odstavce 1 peněžní 
ústav vyplatí povinnému na jeho žádost nejvýše jednou. O tom musí být povinný při 
nařízení výkonu rozhodnutí poučen.



§ 190 Daňová exekuce přikázáním pohledávek z 
účtu u poskytovatele platebních služeb

´§ 307 o.s.ř.

´Peněžní ústav provede výkon rozhodnutí ve dni, který 
následuje po doručení vyrozumění podle § 305; není-li 
však pohledávka povinného z účtu ještě splatná, 
provede peněžní ústav výkon rozhodnutí ve dni, který 
následuje po její splatnosti. Výkon rozhodnutí se 
provede i tehdy, postačuje-li pohledávka povinného z 
účtu jen k částečnému uspokojení oprávněného.



§191 Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité 
pohledávky

´ (1) Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky postihuje jinou 
peněžitou pohledávku dlužníka než nárok na mzdu nebo na pohledávku z účtu u 
poskytovatele platebních služeb, a to do částky uvedené v exekučním příkazu. 
Tuto exekuci lze nařídit i v případě, že pohledávka dlužníka se stane splatnou 
teprve v budoucnu, jakož i v případě, že dlužníkovi budou dílčí pohledávky z 
téhož právního důvodu v budoucnu postupně vznikat. Exekuční příkaz se doručí 
poddlužníkovi dříve než dlužníkovi.

´ (2) Poddlužník nesmí od okamžiku, kdy mu byl doručen exekuční příkaz, po dobu 
trvání daňové exekuce vyplatit dlužníkovi jeho pohledávku, ani na ni provést 
započtení nebo s ní jinak nakládat. Dlužník nesmí od tohoto okamžiku se svou 
pohledávkou jakkoli nakládat a ztrácí právo na její vyplacení.

´ (3) Úkony potřebné k vyplacení pohledávky dlužníka správci daně, které přísluší 
dlužníkovi, může místo něho provést správce daně.



Daňová exekuce postižením jiných majetkových 
práv 

´ § 192
´ (1) Při provádění daňové exekuce postižením jiných majetkových práv dlužníka, než podle 

§ 178 odst. 5 písm. a) až c), za podmínky, že nejsou spojena s jeho osobou a jsou 
převoditelná na jiného, se přiměřeně použije ustanovení o provádění takového způsobu 
daňové exekuce, který odpovídá povaze majetkového práva, které je postiženo exekucí.

´ (2) Úkony potřebné k uplatnění jiného majetkového práva podle odstavce 1, které přísluší 
dlužníkovi, může místo něho provést správce daně.

´ § 193
´ (1) K postižení pohledávky na vydání nebo dodání movitých věcí uplatní správce daně 

postup k přikázání jiné než peněžité pohledávky, ve kterém zakáže exekučním příkazem 
vydání nebo dodání věcí dlužníkovi a nařídí jejich vydání nebo dodání správci daně. 
Exekuční příkaz se doručí poddlužníkovi dříve než dlužníkovi.

´ (2) Správce daně současně s vyrozuměním o právní moci exekučního příkazu upřesní 
způsob, místo a dobu plnění pohledávky, a to i v případě, že lhůta k plnění pohledávky 
nastane až v budoucnu.



Daňová exekuce prodejem movitých věcí 
a nemovitých věcí

´ Rozšiřuje a zpřesňuje se seznam věcí podle § 322 OSŘ, které nelze dlužníkovi 
zabavit. Novela č. 164/2015 Sb. definuje, co se za vybavení domácnosti 
pokládá. 

´ Jde o lůžko, stůl, židli, kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí a nádobí, 
ledničku, sporák, vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a ložní 
prádlo, pokud hodnota některé z těchto věcí zjevně nepřesahuje cenu 
obvyklého vybavení. Dále nebude možné zabavit: běžné oděvní součásti, 
včetně prádla a obuvi, studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a 
dětské hračky, snubní prsten a zdravotnické potřeby a jiné věci, které 
povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci 
nebo tělesné vadě. 

´ Již není možné prodat dům či byt dlužníka, v němž má nahlášen trvalý pobyt, 
kvůli malému dluhu do 30 tisíc korun. Výjimkou budou dluhy z výživného či 
trestné činnosti.



Odklad a zastavení daňové exekuce - § 181
(1) Správce daně může daňovou exekuci na návrh dlužníka nebo z moci úřední částečně nebo 
zcela odložit, zejména šetří-li se skutečnosti rozhodné pro zastavení daňové exekuce, vyloučení 
předmětu exekuce ze soupisu věcí nebo podmínky pro posečkání úhrady nedoplatku. Nestanoví-li 
správce daně v rozhodnutí o odložení daňové exekuce jinak, právní účinky již provedených 
exekučních úkonů zůstávají zachovány. Pominou-li důvody, které vedly k odkladu daňové 
exekuce, a nedojde-li k jejímu zastavení, rozhodne správce daně o pokračování v daňové 
exekuci.

(2) Správce daně na návrh příjemce exekučního příkazu nebo z moci úřední daňovou exekuci 
zcela nebo zčásti zastaví, pokud
a) pro její nařízení nebyly splněny zákonné podmínky,
b) odpadl důvod, pro který byla daňová exekuce nařízena,
c) povolí posečkání úhrady nedoplatku,
d) bylo pravomocně rozhodnuto, že postihuje majetek, k němuž náleží právo nepřipouštějící 
exekuci, nebo věci nepodléhající exekuci,
e) zaniklo právo vymáhat nedoplatek,
f) předpokládaný výtěžek nepostačí ani ke krytí exekučních nákladů,
g) by pokračování v daňové exekuci bylo spojeno s nepoměrnými obtížemi,
h) bylo nařízeno více daňových exekucí a k úhradě vymáhaného nedoplatku postačí pouze 
některá z nich, nebo
i) je tu jiný důvod, pro který nelze v daňové exekuci pokračovat.



Odklad a zastavení daňové exekuce - § 181
´ (3) Rozhodnutí o odložení, jakož i o pokračování v odložené daňové 

exekuci, nebo rozhodnutí o zastavení daňové exekuce se doručuje 
všem příjemcům exekučního příkazu. Jde-li o částečné zastavení 
daňové exekuce, doručuje se rozhodnutí pouze dlužníkovi a plátci 
mzdy, poskytovateli platebních služeb nebo jinému poddlužníkovi 
(dále jen „poddlužník“), kterého se částečné zastavení 
týká. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na odložení nebo zastavení 
daňové exekuce se doručuje pouze navrhovateli.

´ (4) Proti rozhodnutím podle odstavce 3 nelze uplatnit opravné 
prostředky.



Přechod daňové povinnosti u fyzických osob –
§ 239a

´ (1) Pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil do 
dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

´ (2) Daňovou povinností zůstavitele se pro účely správy daní rozumí daňová 
povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o 
pozůstalosti.

´ (3) Daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o 
dědictví; dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele.

´ (4) Pokud je dědiců více, přechází na ně společná daňová povinnost. Daňové 
dluhy z ní vzešlé hradí dědicové společně a nerozdílně v rozsahu podle občanského 
zákoníku. Společnou daňovou povinnost spravuje správce daně, který byl příslušný 
ke správě daňové povinnosti zůstavitele v den předcházející dni skončení řízení o 
pozůstalosti.

´ (5) Pro daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele, 
neběží lhůta pro placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o 
pozůstalosti.



´V § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích je 
stanoveno, že poplatky zavede obec obecně 
závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti 
jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu 
poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty 
pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a 
případné osvobození od poplatků.

´V opačném případě by se potom na tuto právní 
skutečnost (smrt) hledělo tak, jako by zůstavitel žil do 
dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.



Rozsudek NSS č.j. 7 As 167/2012 - 34 ze dne 
dne 13. prosince 2012

´ “Předně je nutno poznamenat, že podle ustálené judikatury Nejvyššího 
správního soudu se ve správním trestání obecně uplatňují základní 
zásady trestání soudního (viz např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007 – 135, č. 1338/2007 Sb. NSS, 
všechna zde a dále citovaná rozhodnutí jsou dostupná též na 
www.nssoud.cz). V trestněprávní doktríně přitom platí zásada, že výkon 
trestu zaniká v případě smrti odsouzeného, popř. jeho prohlášení za 
mrtvého (viz např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2012, s. 1132). Trestní sankce (jako například peněžitý trest) 
tak nemůže přejít na jinou osobu, tj. na dědice. Důvodem je mimo jiné 
skutečnost, že každá trestní sankce má ryze osobní charakter a je 
neodmyslitelně spojena s osobou odsouzeného.”



Pořádková pokuta - § 247
´ (1) Pořádkovou pokutu do 50000 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 500000 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, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

´ (3) Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty podle odstavce 1 lze vydat 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 podle 
odstavce 2.

´ (5) Pořádkovou pokutu lze ukládat i opakovaně, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k 
nápravě a protiprávní stav trvá.



Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy 
- § 247a

´ (1) Pokutu do 500000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo
a) nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým 
zákonem nebo správcem daně, nebo
b) nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo 
správcem daně.
´ (2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2000 Kč, pokud učinil podání 

podle § 72 odst. 1 jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky.
´ (3) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 2 rozhodne správce daně platebním výměrem a 

současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení 
platebního výměru.

´ (4) Správce daně kromě pokuty podle odstavce 2 uloží pokutu do 50000 Kč, pokud daňový 
subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.

´ (5) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve 
kterém došlo k porušení povinnosti.

´ Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se 
neuplatňují.



Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně -
§ 259

´ (1) Pokud zákon stanoví orgánu veřejné moci pravomoc zcela nebo částečně 
prominout daň nebo příslušenství daně, lze tak učinit na základě žádosti daňového 
subjektu nebo z moci úřední.

´ (2) K prominutí daně i příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až 
do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě.

´ (3) Byla-li žádost o prominutí daně nebo příslušenství daně zamítnuta, lze novou 
žádost podat nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí. V 
této nové žádosti je daňový subjekt povinen uvést jiné důvody než ty, které již 
obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost odložena. O odložení musí být 
žadatel vyrozuměn.

´ (4) Proti rozhodnutí ve věci prominutí daně nebo příslušenství daně nelze uplatnit 
opravné prostředky.

´ §16a + 16b ZMP



Společná ustanovení o prominutí daně nebo 
příslušenství daně - § 259c

´ (1) Při posouzení žádosti o prominutí daně nebo příslušenství daně 
správce daně zohlední četnost porušování povinností při správě daní 
daňovým subjektem.

´ (2) Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový 
subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v 
posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní 
právní předpisy.

´ (3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo 
účetní právní předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky 
podle odstavce 2 na osobu, která byla v době tohoto porušení v této 
právnické osobě členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.



§ 262 - Vztah ke správnímu řádu

´Při správě daní se správní řád nepoužije.
´ Přechodná ustanovení
´ (1) Řízení nebo postupy, které byly zahájeny podle dosavadních právních předpisů, se 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se 
posoudí podle ustanovení tohoto zákona, která upravují řízení nebo postupy, které jsou jim 
svou povahou a účelem nejbližší.

´ (2) Právní úkony, zejména rozhodnutí vydaná správcem daně, a jejich účinky ve správě 
daní, které nastaly do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány; to platí i 
pro plné moci uplatněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že jejich 
účinky se posuzují podle tohoto zákona. V případě pochybností o rozsahu dříve udělené 
plné moci správce daně vyzve zmocnitele k předložení nové plné moci; do doby 
předložení nové plné moci nebo marného uplynutí lhůty stanovené ve výzvě, se takto 
udělené plné moci posuzují podle dosavadních právních předpisů.



´ Běh a délka lhůty pro promlčení práva vybrat a vymáhat daňový 
nedoplatek, která započala podle dosavadních právních 
předpisů a neskončila do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzuje podle 
ustanovení tohoto zákona, která upravují lhůtu pro placení daně; 
okamžik počátku běhu této lhůty určený podle dosavadních 
právních předpisů zůstává zachován. Účinky právních 
skutečností, které mají vliv na běh této lhůty a které nastaly přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů. Právní skutečnosti nově 
zakládající stavění běhu lhůty pro placení daně podle tohoto 
zákona, které započaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, staví běh lhůty až ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.



Děkuji za pozornost
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