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Úvod 

Už americký státník, Benjamin Franklin, tvrdil, že v tomto světě není nic jistého - 

kromě smrti a daní. Americký ústavní soudce Oliver Wendell Holmes zase prohlašoval, 

že daně jsou cenou, kterou platíme za civilizaci. Francouzský ekonom Jean-Baptiste 

Colbert přirovnával výběr daní ke škubání husy. 

Faktem je, že daně jsou jedním z nezbytných předpokladů fungování státu a jeho 

základním zdrojem financování. Jestliže občané požadují od státu určitá plnění, musejí 

také počítat s tím, že se budou podílet na jejich zaplacení. Stát je jediným subjektem, 

který při sestavování svého rozpočtu postupuje obráceně než je běžným zvykem – na 

základě výdajů musí získat příjmy. Na to, jakým způsobem ony příjmy získá, má 

z převážné části vliv daňové procesní právo. Od kvality správy daní se taky často odvíjí 

suma vybraných daní. Vzhledem ke skutečnosti, že povinnost odvádět daně 

významným způsobem zasahuje do práva občanů na majetek, musí tento zásah být 

zákonem aprobovaný a pravidla procesu jeho provádění musí splňovat nejvyšší 

standardy ochrany zachování práv jeho adresátů. 

Daňové právo jako takové je oborem natolik specifickým, že v České republice byl 

přijat přístup, na jehož základě byla provedena samostatná kodifikace jeho procesních 

ustanovení. Už samotný fakt, že v daňovém procesu je to daňový subjekt, nikoliv orgán 

veřejné moci, koho stíhá důkazní břemeno, je přinejmenším neobvyklý. Ve spojení 

s nemožností vykonávat správu daní auditorským způsobem a z ní pramenících 

daňových úniků existuje naléhavá potřeba alespoň namátkově tvrzení daňových 

subjektů kontrolovat. Daňová kontrola je institutem, který představuje v rámci správy 

daní snad nejcitelnější zásah do práv daňových subjektů. Proto jsem se rozhodla zaměřit 

svou práci právě na ni. 

Jelikož se mi naskytla výjimečná příležitost tuto práci vypracovávat v době, kdy 

vedle sebe zároveň platí dvě procesní normy daňového práva, ta první „dosluhující“ a ta 

druhá ještě „v plenkách“, je zajímavé sledovat, v čem se tyto normy shodují a v čem 

naopak rozcházejí. Účelem této práce je pomocí různých interpretačních vodítek, 
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poskytnutých především judikaturou Ústavního a Nejvyššího správního soudu, 

analyzovat vývoj právní úpravy daňové kontroly vycházející z textu současně účinného 

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

výklad byl právě judikaturou postupně upřesňován a někdy dokonce i měněn. Analýza 

se zaměří právě na tyto sporné momenty a vypořádání se s nimi na poli nově platného 

zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jenž se momentálně nachází v legisvakanci. 

Nová právní úprava totiž nepředstavuje revoluční skok, nýbrž změnu evoluční. Jak se 

právě touto prací pokusím nastínit, dnešní podoba daňové kontroly je výsledkem 

několikaletého vývoje. 

Pro úplnost a přehlednost jsem na začátek práce zařadila i stručnou kapitolu o vývoji 

daňového procesního práva před současně účinnou úpravou. Následující dvě kapitoly 

jsem již obě věnovala právu platnému, druhou kapitolu zákonu současně účinnému, 

tedy zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 

a kapitolu třetí zákonu, č. 280/2009 Sb., daňovému řádu, jež nastoupí v účinnost ke dni 

1. lednu 2011. Obě tyto kapitoly jsem strukturovala obdobně, aby bylo srovnání obou 

úprav co nejpřehlednější. Po pokusu o definování daňové kontroly jako takové následují 

podkapitoly věnující se postupně procesu provádění daňové kontroly od zahájení, přes 

práva a povinnosti uplatňovaná v jejím průběhu, až po její ukončení. Závěrečná 

podkapitola se zabývá nezbytnou ochranou dat, jež jsou procesem daňové kontroly 

získána. Zvláštní pozornost je věnována opakování daňové kontroly, jako fenoménu, jež 

se stal zdrojem mnoha sporů a tématem velkého počtu odborných diskusí. 

Během své analýzy jsem zvolila přístup, kdy v kontextu zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je vždy upozorněno 

na problematická ustanovení a nejasnosti, které bylo nutno překlenout judikaturou, 

a v kontextu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, je vždy posouzeno, zda a jak se 

nová právní úprava s těmito nejasnostmi vyrovnala, popřípadě jaké nové nejasnosti 

mohou vyvstanout.  

Ačkoliv je analýza všech zákonných ustanovení prováděna z pohledu obou 

zúčastněných stran, tedy daňového subjektu i správce daně, pozice daňového subjektu je 
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mírně akcentována. K tomuto přístupu mě vedlo nejen vrchnostenské pojetí správy daní 

a z něj plynoucí nerovné postavení daňového subjektu se správcem daně, ale především 

také má osobní zkušenost jako daňového subjektu. 

Aby práce reflektovala ty nejaktuálnější názory, použila jsem v jejím textu vedle 

rozsáhlých publikací a komentářů, jež byly k zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, publikovány a aktualizovány, také aktuální články zabývající se relevantní 

tematikou. V třetí kapitole věnované zákonu č. 280/2009 Sb., daňovému řádu, jsem se 

potýkala s prozatímním nedostatkem literatury, jelikož přímo k tomuto zákonu prozatím 

nebylo příliš publikováno. Přivítala jsem alespoň vydání praktické příručky autorů 

Jaroslava Kobíka a Aleny Kohoutkové1, kteří také v současné době připravují rozsáhlý 

komentář k tomuto zákonu. Jeho vydání plánuje nakladatelství ANAG na podzim roku 

2010. 

                                                 
1 KOBÍK, J., KOHOUTKOVÁ, A. Orientační průvodce novým daňovým řádem. 1. vyd. Praha: 1. VOX a.s., 
2010. 188 s. 
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Kapitola I. Stručný vývoj daňové kontroly na území Československa2 

S daněmi a jejich výběrem se lidstvo potýká už od nepaměti. Jako jeden 

z nezbytných prvků státnosti a základní zdroj financování pospolitosti státu se na území 

Československa objevují logicky už od prvních státních útvarů, ať už pod označením 

berně, desátky, regály či daně jako takové. Vznik moderní soustavy daní na našem 

území se pak datuje přibližně do poloviny 18. století. 

Po několika zásadních změnách v letech 1799, 1849 a 1896 se úprava daňového 

systému ustálila v relativně komplexně uspořádaném zákoně č. 76/1927 Sb., o přímých 

daních. Tento zákon bývá často považován za jeden z nejdokonalejších daňových 

zákonů vůbec, o čemž svědčí i fakt, že obsahuje mimo jiná také ustanovení týkající se 

tzv. řízení co do vyměření daně upravující i takové instituty jako je nahlédnutí do knih 

a místní prohlídka. Za velice zajímavé a pokrokové považuji především pravidlo 

vylučující přepjatě formalistický přístup správce daně. 

Daňová kontrola jako taková byla nejdříve upravena pouze podzákonným 

předpisem, a to vyhláškou MF č. 162/1953 Ú. l., jež obsahovala rozsáhlejší úpravu 

daňového procesu. Příslušnými k provedení kontroly byly tehdy orgány pověřené 

národním výborem, o jejich provedení se daňový poplatník zpravoval jen sporadicky. 

Kontroly se u některých daní konaly dle potřeby jak je tomu dnes, u stanovených daní 

však byly prováděny pravidelně ex officio. 

V období od roku 1962 do roku 1992 platila na našem území vyhláška MF 

č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků, kterou byla vyhláška 

č. 162/1953 Ú. l. až na některé části zcela zrušena. Co se týče daňové kontroly, bylo 

především doplněno, že daňové řízení musí být jednoduché, byl stanoven jeho účel, 

jako správné stanovení a vybrání daní, a možnost podat v tomto řízení odvolání. Přijetí 

vyhlášky mělo na našem území navíc nežádoucí efekt znepřehlednění správy daní, kdy 

se postupovalo nejprve dle zvláštního (hmotně-právního) předpisu, dále podle této 

                                                 
2 DRÁB, O., TRUBAČ, O., ZATLOUKAL, T. Obrana před daňovou kontrolou. 1.vyd. Praha: ASPI, 2006, 
s. 15 - 19. 
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vyhlášky a konečně dle vládního nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení, které bylo 

záhy nahrazeno zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení. 

Situace se změnila až v roce 1992, když dne 5. května byl přijat dodnes účinný 

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jímž se úprava daňové kontroly 

dostala na zákonnou úroveň. Komplexní uzákonění daňového práva procesního tak 

reagovalo na politické změny, přechod na zásady právního státu a zavedení nové 

daňové soustavy. Zákon byl vzhledem k jeho naléhavé potřebě přijat v poměrně 

krátkém časovém úseku, což se spolu se zcela nedostatečnou aktuální teoretickou 

rozpracovaností daňového práva podepsalo na problematickém výkladu některých 

pojmů. Účinnost tohoto zákona byla stanovena ke dni 1. ledna 1993. Teprve však 

ustanovením Nejvyššího správního soudu se začal výklad jednotlivých pojmů 

sjednocovat a jeho judikatura získala při správě daní velký význam. 
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Kapitola II. Daňová kontrola v zákoně o správě daní a poplatků 

V současnosti účinná právní úprava daňové kontroly je tedy, jak již bylo uvedeno 

výše, obsažena v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZSDP“ nebo „zákon o správě daní a poplatků“), konkrétně 

v ustanovení jediného paragrafu, tj. § 16. Jelikož však většina pojmů, které zákonodárce 

v textu zákona používá, je z velké části závislá na jejich interpretaci soudy, považuji pro 

účel systematického výkladu za vhodné se alespoň zběžně věnovat i principům 

ovládajícím správu daní jako takovou – ať už dle ZSDP nebo dle nadřazené normy. 

Všemi těmito zásadami navíc bude ovlivněn výkon samotné daňové kontroly jako 

jistými imperativy, jimiž se mají správci daně řídit. Teprve následně obrátím svou 

pozornost na daňovou kontrolu samotnou. 

II. 1. Principy ovládající správu daní 

Na úvod se zaměřím na předpisy nejvyšší právní síly, tedy předpisy ústavní a z nich 

vyplývající ústavní principy, jež se vztahují k daňovému procesu. Následně přiblížím 

hlavní interpretační vodítko, tedy základní zásady daňového řízení inkorporované 

v ustanovení § 2 ZSDP. 

Mezi zásady, jimiž se řídí správa daní, bývají někdy zařazovány i zásady správního 

řízení. Toto pojetí se objevilo především po účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“ nebo „SŘ“), k 

1. lednu 2006. K tomuto dni totiž ZSDP ve svém § 99 stanovil, že pro daňové řízení se 

správní řád nepoužije. Správní řád však pravidlo vyloučení svého užití prolomil 

ustanovením § 177 odst. 1, podle kterého se základní zásady činnosti správních orgánů 

použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se 

správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje. V této 

souvislosti proběhlo mnoho akademických debat a sporů. Ustanovení § 99 ZSDP bylo 
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proto novelizováno3 a s účinností od 7. března 2006 platí vyloučení použití správního 

řádu při správě daní s výjimkou postupu podle § 175 SŘ při vyřizování stížnosti. 

Podle mého názoru se touto novelou celá věc značně vyjasnila4: u správního řádu se 

sice jako u subsidiárního předpisu správního práva nabízí jeho podpůrné použití, jelikož 

však oba předpisy, jak ZSDP, tak SŘ, mají stejnou právní sílu, je zde nutné uplatnit 

zásadu lex specialis derogat legi generali5. Protože v případě základních zásad zákon 

o správě daní a poplatků v § 2 ve spojení s novelizovaným § 99 obsahuje speciální 

ustanovení, použití legi generali jako subsidiárního vylučuje. Zásada přednosti 

zvláštního zákona před obecným je sice zvláštní zásadou mající přednost před zásadou 

přednosti novějšího zákona před starším, avšak i podle této obecnější zásady lex 

posterior derogat priori díky pozdější novelizaci § 99 ZSDP upřednostňuji znění zákona 

o správě daní a poplatků a vyloučení použití správního řádu, jež nabyl účinnosti dříve. 

Vzhledem k výše uvedené novele považuji za již neaktuální názor, podle kterého je 

ustanovení § 177 správního řádu konkrétnější než ustanovení § 99 ZSDP, a proto má 

samotné ustanovení § 177 SŘ povahu lex specialis.6 Novela § 99 ZSDP jeho znění 

dostatečně konkretizovala, aby se dalo považovat za lex specialis, stejně jako zákon 

o správě daní a poplatků jako celek. Skutečnost, že ustanovení § 177 SŘ bylo 

zákonodárcem zařazeno mezi společná ustanovení, sice naznačuje snahu zákonodárce 

sjednotit základní zásady napříč celým správním procesem7, jako argument proti 

obecnému aplikačnímu pravidlu na normy stejné právní síly podle mého nemůže obstát. 

Ačkoliv by takový výsledek byl bezesporu pozitivní a posílil právní jistotu daňových 

subjektů, považuji ho za příliš ambiciózní na to, aby byl dosažen při konfrontaci dvou 

norem stejné právní síly nehledě na jejich poměr speciality či datum účinnosti. 

Nesouhlasím ani s názorem, že se základní zásady činnosti správních orgánů použijí 

                                                 
3 Stalo se tak zákonem č. 62/2006 Sb, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních 
prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), 
ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony. 
4 Shodně též KOHOUTKOVÁ, A., ŠIMEK, K. Co znamená pro správu daní text § 177 odst. 1 nového 
správního řádu „...ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.“?. Daňový expert, 2006, 
Roč. II, č. 2, s. 30, naopak za výrazně spornější považují tuto problematiku BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., 
KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. A KOL. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 256. 
5 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 72. 
6 KINDL, M. Správní řád v daňovém řízení?. Právní fórum, 2006, Roč. III,č. 3, s. 101. 
7 TARANDA, P. Ještě jednou k možnostem aplikace správního řádu v daňovém řízení. Poradce, 2006, 
Roč. XII, č. 12, s. 225. 
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i v daňovém řízení8, podloženým rozsudkem Nejvyššího správního soudu 2 Afs 

17/2004-92 ze dne 21. července 20059. Tento rozsudek se podle mého mínění vztahuje 

na zcela odlišnou záležitost. 

To však nic nemění na skutečnosti, že i přes vyloučení použití správního řádu 

a v něm formulovaných zásad správního řízení na daňové řízení se obdobné zásady 

mohou promítnout do správy daní prostřednictvím zásad přirozenoprávních, tedy 

pozitivně nekodifikovaných, prolínajících se celým právním řádem, a prostřednictvím 

ústavních principů spravedlivého procesu, které lze také dovodit ze smyslu a kontextu 

celého zákona o správě daní a poplatků.10 Většina zásad správního řádu bývá beztak 

považována za pouhou deklaraci zásad a obecných principů vyplývajících z ústavního 

pořádku a právní teorie. Navíc ke stejnému názoru došel i Nejvyšší správní soud 

ve svém rozsudku 2 Afs 31/2005-57 ze dne 24. ledna 200611: 

„Nelze rovněž přehlédnout, že všechny základní procesní úpravy, ať již trestní řád, 

občanský soudní řád, správní řád nebo daňový řád, jsou postaveny na určitých 

základních principech, jejichž prostřednictvím do řízení, která jsou těmito procesními 

předpisy upravena, „prozařují“ principy spravedlivého procesu a materiálního 

právního státu.“ 

Které ze zásad upravených pouze správním řádem a nikoliv zákonem o správě daní 

a poplatků se na daňové řízení skutečně v praxi použijí, rozhodnou podle mého názoru 

až soudy. Vždy také bude záležet na konkrétních okolnostech daného případu. Bude se 

jednat o následující zásady: zásada zákazu zneužití správního uvážení, zásada ochrany 

                                                 
8 ZATLOUKAL, T. Daňová kontrola v širších souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 29. 
9 www.nssoud.cz 
10 KOBÍK, J. Základní zásady činnosti správních orgánů a správa daní aneb máme opravdu jasno?. Daňový 
expert, 2006, Roč. II, č. 2, s. 33; stejný názor zastává i KOHOUTKOVÁ, A., ŠIMEK, K. Co znamená pro 
správu daní text § 177 odst. 1 nového správního řádu „...ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám 
neobsahuje.“?. Daňový expert, 2006, Roč. II, č. 2, s. 30. Obdobný názor je možné naleznout ve VEDRAL, 
J. Správní řád: komentář. 1. vyd. Praha: Polygon, 2006, s. 1013. 
11 www.nssoud.cz 
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práv nabytých v dobré víře, zásada ochrany legitimního očekávání, zásada poučovací 

povinnosti správního orgánu a zásada rychlosti řízení.12 

II. 1. 1. Ústavní principy 

Za ústavní principy jsou považovány principy upravené normami nejvyšší právní 

síly, ústavními zákony. Podle čl. 112 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“) tvoří ústavní pořádek 

České republiky Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle 

této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, 

Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady 

upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté 

po 6. červnu 1992.13 Pro účely této práce se zaměřím pouze na principy obsažené 

v Ústavě a v usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky (publikováno ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 2/1993 Sb.), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Listina“ nebo „LZPS“). 

Základním pravidlem vymezujícím celý rámec českého právního řádu je bezesporu 

hned čl. 1 odst. 1 Ústavy definující Českou republiku jako svrchovaný, jednotný 

a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 

Těmto principům odpovídají požadavky na český právní řád, jako jsou svrchovanost 

zákona, právní jistota, spočívající ve stabilitě tvorby i aplikace práva, předvídatelnosti 

postupu správce daně a postupování v obdobných případech obdobně. Práva a svobody 

jsou pod ochranou soudní moci. Ve spojení s čl. 2 odst. 1 Ústavy, dle kterého je lid 

zdrojem veškeré státní moci, musí být pravidla výběru daní vždy vysvětlována natolik 

přiměřeně, aby nebyl prosazován fiskální zájem státu nad zájmem na zachování práv 

a svobod českých občanů. Potřeba financování běhu státního aparátu a veřejných statků 

by totiž bez konstituování státní moci od lidu, bez jeho určitého konsensu, vůbec 

                                                 
12 DRÁB, O., TRUBAČ, O., ZATLOUKAL, T. Obrana před daňovou kontrolou. 1.vyd. Praha: ASPI, 2006, 
s. 47 - 48. 
13 Úplný přehled Ústavního pořádku České republiky je možné naleznout v PAVLÍČEK, V. A KOL. Ústavní 
právo a státověda. Díl 2, Ústavní právo České republiky. Část 1. 2. podst. rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 
2008, s. 241 – 278. 
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nevznikla. Tento fakt pak odrážejí i ustanovení čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy, jež jsou 

prakticky duplicitně obsažena i v čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny, dle kterých každý občan může 

činit vše, co není právní normou zakázáno, ale veřejná moc a její orgány mohou činit 

jen to, co zákon výslovně stanoví. Koneckonců jsou to daňové subjekty, které jsou 

nadány základními lidskými právy a svobodami, nikoliv orgány veřejné správy. V praxi 

se uvedené principy projeví například uplatněním zásady „in dubio mitius“ – v případě 

pochybností souvisejících se správou daně musí být sporná pravidla vykládána mírněji, 

tedy ve prospěch daňového subjektu. 

Zásada legální licence a jí stanovené mantinely, v nichž jsou orgány veřejné správy 

povinny se pohybovat, je často interpretována rozhodovací praxí Ústavního soudu. 

Zásadě legální licence podle Ústavního soudu odpovídá subjektivní právo jednotlivce 

na všeobecnou ochranu svobodné sféry osoby, tzv. autonomii. Autonomie je Ústavním 

soudem pojata jako "sběrné" právo, které reaguje na nemožnost předvídat při 

formulování základních práv všechny v budoucnu se vyskytující zásahy do svobodného 

prostoru osoby. V nálezu II. ÚS 703/06 ze dne 21. dubna 200914 se Ústavní soud 

vyjádřil: 

„Daňové řízení a jednotlivá dílčí oprávnění svěřená správci daně se v průběhu 

daňového řízení ocitají mezi veřejným zájmem na stanovení a výběru daní na straně 

jedné a ochranou autonomní sféry jednotlivce na straně druhé. Tento ústavněprávní 

rozměr má ostatně svůj odraz přímo v normách jednoduchého práva, a to v § 2 odst. 1 

daňového řádu, podle něhož jednají správci daně v řízení o daních tak, že chrání zájmy 

státu, avšak dbají přitom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových 

subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení. Je přesto povinností správce 

daně při uplatňování jednotlivých procesních institutů postupovat v souladu s principem 

proporcionality a minimalizovat zásahy tak, aby se konkrétní procesní postup nestal 

vůči jednotlivci nepřiměřeným a v důsledku porušujícím právo na informační autonomii 

jednotlivce. Pokud správce daně tyto ústavněprávní a vlastně též zákonné mantinely 

nerespektuje, je ústavní povinností správních soudů, aby jednotlivci poskytly ochranu 

jeho základnímu právu (čl. 4 Ústavy ČR).“ 

                                                 
14 www.judikatura.cz 
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K autonomní sféře jednotlivce Ústavní soud v nálezu IV. ÚS 29/05 ze dne 1. června 

200515 upřesnil: 

„(v) podmínkách materiálního právního státu je navíc nezbytné toto ustanovení 

vykládat nikoliv pouze v tom smyslu, že orgán veřejné moci je oprávněn uplatnit vůči 

jednotlivci zákonem konstituovanou pravomoc jakýmkoliv způsobem, nýbrž je třeba jej 

vykládat v materiálním smyslu, tj. tak, aby orgán veřejné moci při výkonu své 

pravomoci co nejvíce respektoval ochranu základních práv jednotlivce, v daném 

případě autonomní sféru jednotlivce, jejíž součástí je též shora uvedená tzv. informační 

autonomie jednotlivce“. 

Obdobně judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 5 Afs 151/2004-73 ze dne 

28. července 200516: 

„Veřejný zájem na výběru daní nelze v obecné rovině spatřovat pouze v zájmu státu, 

ale rovněž v potřebě spravedlivě vymezit práva a povinnosti osob, které daňová 

povinnost stíhá. Zákonné vymezení rozsahu a obsahu podmínek pro stanovení daní je 

možno definovat jen zákonem, přitom je třeba zachovat požadavek přesnosti právní 

normy, právní jistoty a předvídatelnosti aktů veřejné moci.“ 

Pokud se tedy jedná o ochranu autonomní sféry jednotlivce, bude záležet na 

konkrétním zásahu veřejné moci, zda projde tzv. testem proporcionality, a následně pak 

na správních soudech, aby v případě překročení mezí stanovených zásadou legální 

licence ve spojení s konkrétním zákonným ustanovením poskytla subjektivním právům 

jednotlivce patřičnou ochranu. K této problematice se budu vracet logicky průřezově 

celou prací, nejvíce však v souvislosti se soudní ochranou před nezákonnou daňovou 

kontrolou. 

Pravidlo vztahující se přímo na daně se objevuje v čl. 11 odst. 5 Listiny v souvislosti 

s právem vlastnit majetek. Do práva na majetek jako základního lidského práva může na 

základě tohoto článku být zasahováno pouze na základě zákona, proto i daně a poplatky 
                                                 
15 www.judikatura.cz 
16 www.nssoud.cz 
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lze ukládat jen na základě zákona. Stejné požadavky pak stanoví čl. 4 odst. 1 Listiny, 

dle kterého můžou toliko na základě zákona být ukládány povinnosti. Jak daňové, tak 

i jiné povinnosti tedy nepostačí uložit právním předpisem nižší právní síly a tím spíše ne 

interním předpisem, jako je například pokyn Ministerstva financí, jež ani není 

normativním právním aktem.17 Zákony navíc nesmí být vykládány extenzivně, aby 

lidská práva a svobody byly co nejvíce šetřeny. 

Konečně čl. 4 Ústavy a čl. 36 odst. 1 Listiny zakládají právo na spravedlivý proces 

realizující se pomocí svobodného přístupu k soudu a projednání věci v přiměřené lhůtě. 

V případě správy daní pak tato pravidla znamenají fakt, že daňový subjekt nesmí být 

za žádných okolností omezen v uplatnění svých procesních práv, jako je navrhování 

důkazů, podávaní námitek či stížností na postup správce daně, možnost podat odvolání 

a případně následný přístup k správnímu soudu v otázce zákonnosti rozhodnutí, 

nezákonného postupu správce daně nebo jeho nečinnosti. 

II. 1. 2. Základní zásady daňového řízení 

Již z názvu ustanovení § 2 ZSDP, „základní zásady daňového řízení“, vyplývá, že se 

tyto zásady uplatní při vlastním výkonu správy daně, daňovém řízení. Tento pojem je 

v ZSDP definován jako „řízení o daních“, kterážto definice je značně nepostačující. 

Někteří autoři uvádí definici daňového řízení následovně: „právními předpisy stanovený 

                                                 
17 K výhradě zákona se v nedávné době vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 4 Ads 
120/2009-88 ze dne 25. února 2010 týkajícím se absence definice vyměřovacího základu organizace 
a malé organizace v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění účinném pro období od 1. ledna 2007 do 30. června 2007, protiústavnosti 
zakotvení definice tohoto pojmu v nařízení vlády č. 39/2007 Sb., o způsobu určení vyměřovacího základu 
zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a z toho plynoucí nemožnost za uvedenou dobu vyčíslit a odvést pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti: „Vymezení pojmu vyměřovacího základu 
organizace a malé organizace v nařízení vlády č. 39/2007 Sb., které nabylo účinnosti dnem 1. 3. 2007, 
bránila výhrada zákona, neboť ze zákona č. 589/1992 Sb. vyplývá, že přímo v něm pojal zákonodárce 
úmysl komplexně definovat všechny pojmy potřebné pro určení výše pojistného, a nikoliv umožnit 
vymezení jednoho z těchto pojmů pouze u jednoho druhu poplatníků pojistného formou podzákonného 
předpisu. Navíc pokud zákonodárce mocensky zavedl platební povinnost veřejnoprávní povahy, které se 
nebylo možné vyhnout, a stanovil okruh poplatníků, pak musel také sám určit její výši a toto oprávnění 
nebylo možné svěřit podzákonnému předpisu vydaného exekutivou. ... Při nemožnosti odvození definice 
pojmu vyměřovacího základu organizace a malé organizace ze zákona by tedy nařízení vlády č. 39/2007 
Sb. nebylo ústavně konformní a soud by jím proto při svém rozhodování nebyl podle čl. 95 odst. 1 Ústavy 
České republiky vázán.“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Ads 120/2009 - 88 ze dne 25. února 
2010, www.nssoud.cz) 
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postup účastníků řízení k zajištění realizace práv a závazků vyplývajících daňovým 

subjektům z daňových vztahů“18. Jiní definují daňové řízení jako „ZSDP upravený 

postup správců daně, daňových subjektů a třetích osob, který směřuje k vydávání 

individuálních správních aktů, k jejich případnému přezkoumání, popř. k jejich 

nucenému výkonu“19 a navíc „pouze jediné řízení, které se vztahuje ke konkrétnímu 

zdaňovacímu období a ke konkrétní dani“20. K definici daňového řízení se vrátím 

ve výkladu zabývajícím se pojetím daňové kontroly v ZSDP. Z hlediska daňové 

kontroly je podstatné, že se základní zásady daňového řízení uplatní vždy, Nejvyšší 

správní soud totiž ve svém rozsudku 7 Afs 57/2009-100 ze dne 13. srpna 200921 dospěl 

k názoru, že i kdyby daňové řízení k příslušné dani zrovna neprobíhalo, je zahájení 

daňové kontroly prvním úkonem takového řízení, tedy zahájení daňového řízení 

v takovém případě splývá se zahájením daňové kontroly. Teleologickým výkladem 

ZSDP též docházím k názoru, že záměrem zákonodárce bezesporu bylo uplatňovat 

základní zásady na celou správu daní, což je širší pojem zahrnující i daňové řízení. 

I když se v následujících odstavcích budu jednotlivým zásadám věnovat odděleně, je 

nezbytné mít na paměti, že je nutné je všechny vnímat ve vzájemném kontextu, jelikož 

jen tak se mohou uplatnit v plné míře a vzájemně se doplňovat. 

První a základní zásadou uvedenou v § 2 odst. 1 ZSDP22 je tzv. zásada zákonnosti. 

Zásada zákonnosti neboli legality má absolutní platnost v celém daňovém řízení. 

To znamená, že ji nelze omezit ani ve prospěch ostatních zásad – v zájmu hospodárnosti 

nelze například sjednat daň, pokud pro to nebyly naplněny zákonné podmínky, nelze ani 

použít důkazního prostředku opatřeného v rozporu se zákonem. 

Správce daně je v daňovém řízení vázán prameny práva, jimiž jsou v České 

republice zásadně normativní právní akty, tj. právní předpisy, přímou závaznost mají též 

                                                 
18 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. A KOL. Finanční právo. 5. upravené vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 256. 
19 KOBÍK, J. Správa daní a poplatků s komentářem: komplexní pohled na problémy správy daní. 7. vyd. 
Olomouc: ANAG, 2009, s. 24. 
20 DRÁB, O., TRUBAČ, O., ZATLOUKAL, T. Obrana před daňovou kontrolou. 1.vyd. Praha: ASPI, 2006, 
s. 28. 
21 www.nssoud.cz 
22 „Při správě daně jednají správci daně v řízení o daních (dále jen "daňové řízení") v souladu se zákony 
a jinými obecně závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají přitom na zachování práv a 
právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení.“ 
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mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy a specifickou funkci mají i určité nálezy 

Ústavního soudu. Normativními právní akty, neboli obecně závaznými právními 

předpisy, tedy předpisy řádně schválenými a publikovanými ve Sbírce zákonů České 

republiky (s výjimkou norem obsažených v předpisech územních orgánů), jsou23:  

- zákonodárné akty – zákony, ústavní zákony a zákonná opatření Senátu; 

- normativní akty orgánů výkonné moci – určitá rozhodnutí prezidenta republiky 

vydávaná v mezích jeho působnosti stanovená čl. 63 odst. 1 písm. b) a písm. j) a 

odst. 3 Ústavy a dále akty odvozené od zákonů (prováděcí předpisy), tj. nařízení 

vlády k provedení zákona a v jeho mezích dle čl. 78 Ústavy a právní předpisy 

ministerstev, jiných správních úřadů (vyhlášky) a orgánů územní samosprávy 

(nařízení) na základě a v mezích zákona, jsou-li k tomu zákonem zmocněny (ad 

hoc) dle čl. 79 odst. 3 Ústavy; 

- obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků dle čl. 104 odst. 3 

Ústavy, jejichž vydávání patří do samostatné působnosti územních samospráv 

vymezené zákony č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Musí být řádně vyhlášeny, 

nesmějí být v rozporu se zákonem a lze jimi ukládat povinnost fyzickým či 

právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon. To odpovídá požadavku 

uvedenému v čl. 4 odst. 2 Listiny, podle kterého mohou být meze základních 

práv a svobod za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem. 

Některé věci jsou totiž ústavněprávními normami shledány za natolik důležité, 

že je jejich úprava vyhrazena výslovně pouze zákonu. 

- Mezi prameny práva České republiky, jimiž je správce daně vázán, patří dle 

čl. 10 Ústavy i vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána. Tyto smlouvy jsou 

                                                 
23 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 63 - 80. 
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publikovány ve formě Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ve Sbírce 

mezinárodních smluv. 

- Obdobnou právní sílu jako pramen práva mají i vykonatelná rozhodnutí 

Ústavního soudu, jež jsou dle čl. 89 odst. 2 Ústavy závazná pro všechny orgány 

a osoby. Určité druhy nálezů Ústavního soudu se vyhlašují ve Sbírce zákonů, 

ostatní nálezy a také usnesení Ústavního soudu se uveřejňují ve Sbírce nálezů 

a usnesení Ústavního soudu, přičemž v nich vyslovený názor mající všeobecný 

význam může být též publikován ve Sbírce zákonů. Nálezy, kterými bylo 

rozhodnuto o zrušení zákonů a jiných právních předpisů či jejich jednotlivých 

ustanovení pro rozpor s pramenem práva vyšší právní síly, mají sílu zákona. 

Ostatní nálezy či usnesení Ústavního soudu mohou obsahovat právní názor, jež 

má význam obecně závazného výkladu ústavního zákona pro analogické 

případy. 

- Od 1. května 2004 mezi právní předpisy přímo zavazující správce daně patří 

i předpisy publikované v Úředním věstníku Evropské unie, jsou-li bezprostředně 

závazné (nařízení Evropských společenství) či přiznávají-li daňovým subjektům 

bezprostředně práva (tzv. přímo aplikovatelná ustanovení směrnic Evropských 

společenství).24 

                                                 
24 ZATLOUKAL, T. Daňová kontrola v širších souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 11. Tato 
interpretace plyne z nálezu Ústavního soudu ze dne 8. března 2006 ve věci návrhu na zrušení § 3 a § 16 
nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace 
trhů v odvětví cukru, a návrhu na zrušení §3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých 
podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, publikovaného ve Sbírce zákonů 
pod číslem 154/2006 Sb.: „Bezprostřední použitelnost ve vnitrostátním právu a přednostní aplikace 
nařízení vyplývá z vlastní dogmatiky komunitárního práva, tak jak byla v minulosti podána v judikatuře 
ESD. Pokud členství v ES s sebou nese určité omezení pravomoci vnitrostátních orgánů, musí být nutně 
jedním z projevů takového omezení i omezení volnosti členských států určovat vnitrostátní účinky 
komunitárního práva. Článek 10a Ústavy ČR tak vlastně působí obousměrně: tedy tvoří normativní 
základ pro přenos pravomocí a současně je tím ustanovením Ústavy ČR, které otevírá vnitrostátní právní 
řád pro působení komunitárního práva včetně pravidel týkajících se jeho účinků uvnitř právního řádu.“ 
Na problém znalosti a srozumitelnosti práva pro občany státu jako předpokladu právní jistoty 
v demokratickém právním státu v této souvislosti upozornil PAVLÍČEK, V. A KOL. Ústavní právo 
a státověda. Díl 2, Ústavní právo České republiky. Část 1. 2. podst. rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, 
s. 268. V souvislosti s daňovou problematikou spatřuji ještě větší nebezpečí narušení právní jistoty 
ve světle nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu, který ve svém rozsudku 5 Afs 53/2009-63 
ze dne 13. listopadu 2009 judikoval, že správce daně nelze zcela jistě činit odpovědným za nesprávnou 
implementaci šesté směrnice do zákona o dani z přidané hodnoty, lze jej však na druhou stranu 
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- Mezi obecně závazné právní předpisy – normativní akty - nepatří interní 

normativní instrukce či směrnice, tedy vnitřní předpisy jako například pokyny 

řady D Ministerstva financí. Těmi lze upravovat pouze vnitřní vztahy ve veřejné 

správě, poskytují výklad právních norem závazný pro podřízené orgány. Nejsou 

pramenem práva a zároveň nesmějí být v rozporu s právními předpisy. 

Z druhé části ustanovení § 2 odst. 1 ZSDP je patrné jisté zvýhodnění a nadřazení 

zájmů státu nad zájmy daňových subjektů. U těch zákonodárce předpokládá pravidlo 

vigilantibus iura, tedy že každý má dbát o svá práva. Fiskální zájem státu je oproti tomu 

výslovně chráněn, což bývá v praxi správci daně často zneužíváno a v zájmu „naplnění 

státního rozpočtu“ bývá do práv daňového subjektu neúměrně zasahováno. Jednotlivým 

způsobům porušení proporcionality se budu zabývat dále, v souvislosti s příslušnými 

ustanoveními zákona o správě daní a poplatků vztahujícími se k daňové kontrole. 

Zásada součinnosti společně se zásadami hospodárnosti a přiměřenosti jsou 

uvedeny v ustanovení § 2 odst. 2 ZSDP25. Smyslem zásady součinnosti není pouze 

povinnost daňového subjektu reagovat na výzvy správce daně, ale též povinnost správce 

daně pokud možno bezodkladně reagovat na podání daňového subjektu. Tato zásada 

však bývá správci daně při daňové kontrole velice často porušována. Především se jedná 

o nesdělování pochybností daňovým subjektům, daňovému subjektu často není předána 

informace o výslechu svědka, aby se na provedení takového důkazu mohl řádně 

připravit. Daňové subjekty bývají nuceny dokazovat skutečnosti, které samy netvrdily, 

což je nejen v rozporu se zásadou přiměřenosti, ale též nedovoleným přesouváním 

důkazního břemene. Součinnost je důležitá také v samotném závěru daňové kontroly při 

projednání zprávy o daňové kontrole a jejím ukončení. Správce daně v souvislosti 

s touto zásadou též musí reagovat na navržené důkazní prostředky, má uvést souvislé 

                                                                                                                                               
nepochybně činit odpovědným za znalost právních předpisů, šestou směrnici nevyjímaje, a za případnou 
interpretaci a aplikaci právních předpisů in concreto, zde uplatnění přímého účinku šesté směrnice. 
Správce daně je podle tohoto výkladu odpovědný za neuplatnění přímého účinku směrnice Evropských 
společenství a za takto zaviněný přeplatek daňového subjektu náleží daňovému subjektu úrok dle § 64 
odst. 6 ZSDP. Tento přístup považuji za přenášení odpovědnosti za správnou transpozici komunitárního 
práva ze zákonodárného orgánu na orgán moci výkonné. 
25 „Správci daně postupují v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování 
plnění jejich povinností v daňovém řízení volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně 
zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, tj. stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly 
zkráceny daňové příjmy.“ 
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a logické úvahy, jakými se při hodnocení důkazů řídil, a to buď v odůvodnění 

samotného rozhodnutí, jelikož rozhodnutí správce daně se dle novely26 § 32 odst. 3 

ZSDP27 od 1. ledna 2010 obecně odůvodňují, nebo alespoň ve zprávě o daňové 

kontrole, jakožto v jiném dokumentu, ze kterého je odůvodnění daňovému subjektu 

známé.28 Zde musím dodat, že nezřídka dochází k porušování zásady součinnosti 

i ze strany daňového subjektu. Zásadě součinnosti se ještě podrobněji budu věnovat 

v souvislosti s jednotlivými právy a povinnostmi daňového subjektu v průběhu daňové 

kontroly a také s ukončením kontroly. 

Ve vztahu k zásadě hospodárnosti se může jednat například o nepřesné vymezení 

předmětu daňové kontroly a jeho možném rozšiřování v jejím průběhu, v jejím 

provádění v širším než nezbytném rozsahu, ve zbytečných průtazích při kontrole nebo 

ve vyžadování nadměrného množství dokladů. Jedině když bude správce daně svou 

povinnost plnit automaticky – stejně jak požaduje na daňovém subjektu - může být 

zjištěna materiální pravda a daň stanovena ve správné výši. 

Je zřejmé, že ustanovení § 2 odst. 2 ZSDP se při správě daně použije především 

v případech, kdy je zákonem dána možnost pro správní uvážení správce daně. Ze zde 

uvedeného cíle správy daně je patrné vrchnostenské pojetí správy daní, protože 

se akcentuje především fiskální zájem státu tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy. 

Z takové dikce by se dalo usuzovat na možnost upřednostnění zásahu do lidských práv 

a svobod legitimovaného nezkrácením daňových příjmů, před jejich zachováním, což 

považuji za nežádoucí, byť v praxi nezřídka se vyskytující jev. Na druhou stranu zase 

ochrana před nezákonností nesmí eliminovat povinnost přispět na společné zájmy. 

                                                 
26 Novela byla provedena zákonem č. 304/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
27 „Rozhodnutí obsahuje odůvodnění, nestanoví-li tento nebo zvláštní daňový zákon jinak, pokud nejde 
o případ, kdy správce daně reaguje na tvrzení daňového subjektu beze změny nebo je odůvodnění tomuto 
daňovému subjektu známé z jiného dokumentu. V takovém případě správce daně na tento dokument ve 
svém rozhodnutí odkáže. V odůvodnění správce daně stručně a jasně uvede důvody pro vydání 
rozhodnutí. V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně dále 
uvede, které skutečnosti má za prokázané a o které důkazy opřel svá skutková zjištění, jakými úvahami se 
při hodnocení důkazů řídil a jak věc posoudil po právní stránce.“ 
28 KOBÍK, J. Zásada součinnosti (1. část). Daně a právo v praxi, 2003, Roč. VIII, č. 6, s. 33. 
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Zásadu součinnosti pak doplňuje zásada úzké spolupráce definovaná § 2 odst. 9 

ZSDP29. I v této zásadě se projevuje fakt, že při správě daní jejich správce daňový 

subjekt o jeho právech nepoučuje, nýbrž o ně pouze dbá, a daňový subjekt si je musí 

střežit sám. Je to nejen jeho právem, ale též povinností. 

V ustanovení § 2 odst. 3 ZSDP30 uvádí zásadu volného hodnocení důkazů, která je 

opakem zákonné důkazní teorie, podle které je stanovena důkazní síla jednotlivých 

důkazních prostředků a jejich potřebná míra k prokázání určité skutečnosti. Správce 

daně naopak hodnotí důkazy, jejich závažnost, zákonnost a věrohodnost podle svého 

uvážení. Při procesu hodnocení důkazů je důležitá časová posloupnost – správce daně 

důkazy musí hodnotit nejdříve odděleně a teprve poté usuzovat na celkový stav věci 

v jejich vzájemné souvislosti. Nesprávný je postup správce daně, kdy si o určité věci 

nejprve vytvoří svůj úsudek a následně za důkazy ověřuje jen ty důkazní prostředky, 

které tento úsudek potvrzují. Nicméně ať už správce daně důkazní prostředky za důkazy 

osvědčí, nebo ne, musí se se všemi důkazními prostředky vypořádat při dodržení 

pravidel logického uvažování. Právu daňového subjektu na spravedlivý proces totiž 

odpovídá nejen právo vyjádřit se k provedeným důkazům a důkazy sám navrhnout, ale 

též povinnost správce daně o návrzích rozhodnout a své případné negativní rozhodnutí 

odůvodnit. Opačný postup zakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí, které na základě 

použití takto opatřených důkazů bylo přijato. K důkazním prostředkům opatřeným 

v rozporu se zákonem správce daně nesmí přihlédnout. Ze svého rozhodování může 

také vyloučit tzv. notoriety, tedy skutečnosti obecně známé nebo známé správci daně 

z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů 

České a Slovenské Federativní Republiky a ve Sbírce zákonů České republiky. 

Ze zásady volného hodnocení důkazů existuje výjimka týkající se tzv. veřejných listin, 

u nichž se automaticky předpokládá jejich správnost. K takovým listinám patří mezi 

jinými i protokol sepsaný o ústním jednání v daňovém řízení. Vzhledem k presumpci 

viny daňového subjektu v daňovém řízení vyplývající z důkazního břemene ležícího na 

                                                 
29 „Právem i povinností všech daňových subjektů je úzce spolupracovat se správcem daně při správném 
stanovení a vybrání daně. Přitom jsou povinny dodržovat zákony i ostatní obecně závazné právní 
předpisy.“ 
30 „Při rozhodování hodnotí správce daně důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny 
důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo.“ 
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daňovém subjektu samotném by tento měl proto věnovat zvýšenou pozornost obsahu 

protokolu o ústním jednání při jeho podpisu. Zásada volného hodnocení důkazů musí 

být dodržována tak, aby byl zjištěný co možná nejpřesnější, nejúplnější a pravdivý stav 

věci. V průběhu daňové kontroly tato zásada musí být dodržována především, protože 

její podstatou je vlastně shromažďování, provádění a hodnocení důkazních prostředků. 

Zásada neveřejnosti je uvedena v ust. § 2 odst. 4 ZSDP31 a zásada mlčenlivosti 

daňového řízení v ust. § 2 odst. 5 ZSDP32. Obě zásady, typické pro daňové právo, 

chrání daňový subjekt před rozšířením a případným zneužitím citlivých informací 

o něm a jeho daňové povinnosti. Daňové řízení je založeno na povinnosti tvrzení 

daňového subjektu, a jestliže ten má povinnost o sobě uvést vše, co tyto povinnosti 

prokazuje, musí být tyto informace také řádně chráněny. Osoby, jichž se povinnost 

zachování mlčenlivosti týká, mohou za podmínek stanovených zákonem této povinnosti 

být zproštěny. Za porušení této povinnosti lze pracovníkovi správce daně, popřípadě 

třetí osobě, která byla jakkoliv účastna na daňovém řízení, možno uložit pokutu až do 

výše 500 000 Kč, nejedná-li se o čin přísněji trestný. Podrobnější pravidla zachování 

mlčenlivosti stanoví ZSDP jak v § 24, kde v odst. 3 jsou uvedena pravidla prolomení 

mlčenlivosti, tak v § 25 a v souvislosti s daňovou kontrolou v § 16 odst. 9 až 11, kterým 

se budu věnovat níže. Zvláštní úpravu mlčenlivosti lze též nalézt v profesních 

předpisech pro zástupce daňového subjektu, tedy pro advokáty nebo daňové poradce. 

Podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře 

daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mlčenlivost 

daňového poradce nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit 

a oznámit spáchání trestného činu. Porušením povinnosti mlčenlivosti také není plnění 

povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění 

mezinárodních sankcí. Obdobně podle ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, není povinností mlčenlivosti dotčena 

                                                 
31 „Daňové řízení je vždy neveřejné.“ 
32 „Jakékoliv osoby, s výjimkou daňových subjektů v daňovém řízení o jejich daňové povinnosti, které byly 
jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v řízení nebo 
v souvislosti s ním dozvěděly; tato povinnost však nezprošťuje správce daně povinnosti poskytnout údaje 
osobě, která prokáže, že je oprávněna tyto údaje získat podle zvláštního právního předpisu. Této 
povinnosti mohou být zproštěny jen za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 
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zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu, o oznámení trestného činu 

zde však zmínka není. V této souvislosti může mezi daňovým subjektem a jeho 

zástupcem – především daňovým poradcem - dojít ke značnému narušení důvěry, 

protože s účinností zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, je trestný čin zkrácení daně zařazen pod taxativně vyjmenované trestné činy, 

na které se vztahuje povinnost jejich překažení (ne však jejich oznámení)33. Dozví-li se 

tedy daňový poradce nebo advokát, že jeho klient připravuje nebo páchá trestný čin 

zkrácení daně, bude povinen takové jednání překazit, jinak mu bude hrozit trestní 

stíhání.34 Daňový poradce navíc nad povinnost oznámení a překažení trestného činu dle 

§ 8 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění 

pozdějších předpisů, může být na rozdíl od advokáta v rámci probíhajícího trestního 

řízení povinnosti mlčenlivosti zproštěn též soudcem.35 

V případě rozhodování o jednotlivých podáních daňového subjektu, v řízení 

o řádných a mimořádných opravných prostředcích, zkrátka v řízeních, kdy je 

na daňovém subjektu, zda budou nebo nebudou zahájena, se samozřejmě postupuje 

podle zásady dispoziční, kdy daňový subjekt může disponovat předmětem řízení a to je 

zahájeno doručením podání správci daně. Podle ust. § 2 odst. 6 ZSDP36 se jinak 

postupuje podle zásady oficiality. Zásada oficiality se však neuplatní pouze při zahájení 

daňového řízení, ale v celém jeho průběhu, protože i zde postupuje správce daně často 

z úřední moci. 

Přednost obsahu před formou, neboli zásada materiální pravdy upravená 

ustanovením § 2 odst. 7 ZSDP37 se musí uplatňovat oběma směry. Častější je jev, kdy 

se daňový subjekt snaží formálně právním (disimulovaným) úkonem zastřít materiální 

                                                 
33 Ustanoveními § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
34 Více o změnách v trestním právu daňovém s účinností nového trestního zákoníku v TRUBAČ, O., 
Trestní právo daňové. 1. část. Daně a právo v praxi, 2009, Roč. 14, č. 10, s. 56 – 59 a TRUBAČ, O., 
Trestní právo daňové. 2. část. Daně a právo v praxi, 2009, Roč. 14, č. 11, s. 58 – 61. 
35 ZATLOUKAL, T. Daňová kontrola v širších souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 18. 
36 „Daňové řízení je povinen správce daně i z vlastního podnětu zahájit vždy, jakmile jsou splněny 
zákonné podmínky pro vznik či existenci daňové pohledávky, a to i v případech, kdy daňový subjekt 
nesplnil v tom směru buď vůbec, nebo řádně své povinnosti.“ 
37 „Při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního 
úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně 
právním a liší se od něho.“ 
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pravdu tak, aby byla snížena jeho daňová povinnost. Správce daně však k materiální 

pravdě musí přihlédnout i v případě, že tato svědčí ve prospěch daňového subjektu. 

Důkazní břemeno v těchto případech spočívá na správci daně. 

Zásada rovnosti daňových subjektů v řízení je upravena § 2 odst. 8 ZSDP38. Tato 

zásada v podstatě pouze kopíruje ústavní princip, dle kterého jsou si všichni lidé rovni 

ve svých právech a povinnostech. Správce daně by měl ve vztahu k jednotlivým 

daňovým subjektům postupovat v obdobných případech obdobně, nikoho 

nezvýhodňovat a případné rozdíly odůvodnit. Zásada rovnosti se v daňovém řízení 

samozřejmě projeví jen ve vztahu daňových subjektů mezi sebou, vztah správce daně 

k daňovému subjektu je zde vrchnostenský. K tzv. „rovnosti zbraní“ mezi daňovým 

subjektem a správcem daně dojde až v případně následujícím soudním řízení. 

Někteří autoři do výčtu základních zásad daňového řízení zařazují také tzv. zásadu 

zákazu zneužití veřejného práva, resp. obcházení zákona.39 Tato zásada v zákoně 

o správě daní a poplatků vyjádřena není, ve svých rozhodnutích ji však uplatňuje 

Nejvyšší správní soud, s čímž navíc doposud souhlasil i Ústavní soud, proto je důležité 

s takovým postupem soudů počítat. Podle teorie práva je zneužitím práva „situace, kdy 

někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo 

společnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je jenom 

zdánlivě dovolené. O chování toliko zdánlivě dovolené jde z toho důvodu, že objektivní 

právo nezná chování zároveň dovolené a zároveň nedovolené; vzhledem k tomu, že 

ze zásady lex specialis derogat legi generali vyplývá, že zákaz zneužití práva je silnější, 

než dovolení dané právem, není takové chování výkonem práva, ale protiprávním 

jednáním.“40 Výkonu práva, který je vlastně jeho zneužitím, proto soud neposkytne 

ochranu. Při uplatnění této zásady se vychází především z ustanovení § 39 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je 

neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej 

obchází anebo se příčí dobrým mravům. Zásada se použije na případy, kdy právní úkon 

                                                 
38 „Všechny daňové subjekty mají v daňovém řízení před správcem daně stejná procesní práva a 
povinnosti.“ 
39 ZATLOUKAL, T. Daňová kontrola v širších souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 21 - 24. 
40 KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: Beck/SEVT, 1995, s. 184-185. 
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není sice disimulován (jako je tomu v případě zásady materiální pravdy), ale tímto 

úkonem je právo zneužito. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 Afs 

107/2004-48 ze dne 10. listopadu 200541 se o zastřený právní úkon ve smyslu § 2 

odst. 7 zákona o správě daní a poplatků nejedná, pokud žalobce nečinil své právní 

úkony naoko (nepředstíral je) a nesnažil se jimi zastřít právní úkony jiné, ale svými 

úkony práva zneužil. Podle mého názoru bude v budoucnosti velice složité stanovit 

hranice zneužití práva, aby byla zachována právní jistota adresátů zákona o správě daní 

a poplatků. 

II. 2. Pojetí daňové kontroly 

Při podrobnějším pohledu na jednotlivé odstavce § 16 ZSDP musím konstatovat, že 

zákonodárce zde neuvádí žádnou konkrétní legální definici daňové kontroly, když 

v ustanovení odst. 1 uvádí pouze její účel42, a v následujících odstavcích se již věnuje 

konkretizaci jednotlivých práv a povinností jak daňového subjektu, tak správce daně. 

II. 2. 1. Definice daňové kontroly 

Taková situace, jak uvedu dále, značně stěžuje výklad mnoha souvisejících 

ustanovení ZSDP. Z těchto důvodů se výklad pojmu „daňová kontrola“ stal předmětem 

nejen častých odborných diskusí, ale také bohaté rozhodovací praxe Nejvyššího 

správního soudu, který silou své autority instituce sjednocující judikaturu správních 

soudů a přispívající k větší transparentnosti daňových zákonů institut daňové kontroly 

konkretizoval. Jak se pokusím přiblížit v následujícím textu této práce, dá se shrnout, že 

daňová kontrola je procesní postup správce daně, jímž prověřuje nebo zjišťuje 

daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně, skládající 

                                                 
41 www.nssoud.cz 
V daném případě se jednalo o založení spolku osobami, mezi nimiž existovaly úzké příbuzenské vazby, 
za tím účelem, aby prostřednictvím darů věnovaných tomuto spolku financovaly sportovní, kulturní 
a vzdělávací aktivity svých dětí. Jako zneužití práva bylo posouzeno odečtení hodnoty takového daru 
od základu daně podle § 15 odst. 8 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
42 „Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti 
rozhodné pro správné stanovení daně u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu 
kontroly nejvhodnější. Daňová kontrola se provádí v obsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu podle 
tohoto zákona.“ 
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se z jednotlivých dílčích úkonů závislý svým obsahem i rozsahem na individuálních 

podmínkách každého případu.43 

II. 2. 2. Účel daňové kontroly 

Účel daňové kontroly, jak již bylo uvedeno výše, je definován ustanovením § 16 

odst. 1 ZSDP. Z jeho dikce vyplývá, že správce daně při daňové kontrole buď prověřuje 

základ daně po jejím stanovení, převážně tedy přiznáním daňovým subjektem 

v daňovém přiznání, nebo ho zjišťuje ještě před vyměřením daně tak, aby byla správně 

stanovena daňová povinnost. Ve spojení s ustanovením § 1 odst. 2 ZSDP lze účel 

daňové kontroly rozšířit navíc o účel podle tohoto zákona, tedy účel správy daně jako 

takové, kterým je správné a úplné zjištění, stanovení a splnění daňových povinností. 

Ustanovení § 1 odst. 2 ZSDP též přímo předjímá zavedení institutu daňové kontroly, 

když uvádí, že správou daně se rozumí mimo jiné i právo kontrolovat daňové subjekty 

při plnění jejich povinností ve stanovené výši a době. Co se týče účelu kontroly, nelze 

zapomenout ani jeho doplnění o účel správy daní z § 2 odst. 2 ZSDP, tedy ono 

vrchnostenské stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy. 

II. 2. 3. Daňová kontrola – řízení, úkon nebo postup? 

Judikatura Nejvyššího správního i Ústavního soudu se nejprve zabývala otázkou, 

zda je daňová kontrola celým řízením nebo samostatným úkonem. Ústavní soud se 

vyjádřil k pojmu daňové kontroly ve svém rozhodnutí II. ÚS 334/02 ze dne 13. května 

200344 následovně: 

„Daňová kontrola" patří mezi instituty, které jsou zařazeny v části prvé daňového 

řádu, v níž se nachází úprava institutů obecných, které najdou uplatnění v různých 

fázích konkrétního daňového řízení. Daňová kontrola není samostatným řízením, 

eventuálně samostatnou fází daňového řízení, ale úkonem správce daně, (resp. 

                                                 
43 Velice podobnou definici daňové kontroly nabízí i DRÁB, O., TRUBAČ, O., ZATLOUKAL, T. Obrana před 
daňovou kontrolou. 1.vyd. Praha: ASPI, 2006. s. 27, podle nichž se jedná o déle trvající úkon správce 
daně, popř. dílčí procesní postup správce daně, vedený s cílem prověření daňového základu nebo jiných 
okolností rozhodných pro správné stanovení daně, který se skládá z řady dílčích úkonů, jež však nemají až 
na výjimky procesní důsledky úkonu jako takového. 
44 www.judikatura.cz 



Vendula Blažková Daňová kontrola 
 Srovnání právní úpravy podle 
 zákona o správě daní a poplatků 
 a daňového řádu 
 

 
 

27 

souborem úkonů), a jejím cílem je zjistit či prověřit výši daňového základu, popř. jiné 

okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně.“ 

Ústavní soud dále dodává, že daňová kontrola nemůže být řízením i z toho důvodu, 

že její ukončení – tedy sepsání zprávy o daňové kontrole – nelze považovat za 

rozhodnutí, protože na jeho základě nejsou daňovému subjektu přiznávána práva ani 

ukládány povinnosti, jedná se pouze o podklad pro případné až následně vydané 

rozhodnutí (nejčastěji dodatečný platební výměr), které již není součástí kontroly jako 

takové. Tomu odpovídá i současný stav ZSDP, kdy zpráva o daňové kontrole může 

nahrazovat jinak obecně nezbytné odůvodnění rozhodnutí a je § 31 odst. 4 ZSDP 

zařazena mezi důkazní prostředky. 

Nejvyšší správní soud se s výkladem Ústavního soudu víceméně ztotožnil 

v rozsudku 5 Afs 16/2004-60 ze dne 31. srpna 200445. V tomto rozhodnutí totiž uvedl, 

že daňovou kontrolu nelze považovat za celé řízení. Už její systematické zařazení 

v ZSDP v první části nazvané „Obecná ustanovení“ vypovídá, že v případě daňové 

kontroly se nejedná o celé daňové řízení, ale o procesní úkon či postup správce daně 

ohraničený zahájením sepsáním protokolu o zahájení daňové kontroly a jejím 

ukončením projednáním zprávy o daňové kontrole. 

Na pojetí daňové kontroly jako dílčího úkonu správce daně pak navázal Nejvyšší 

správní soud rozsudkem 2 Afs 69/2004-52 ze dne 21. dubna 200546. V tomto rozhodnutí 

se zabýval účinky daňové kontroly v souvislosti s ustanovením § 47 odst. 2 ZSDP47, 

upravujícím přerušení prekluzivní lhůty pro doměření daně, je-li učiněn úkon směřující 

k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení. Nejvyšší správní soud na základě 

předchozí judikatury již nepochybuje, že takovým úkonem je zahájení daňové kontroly. 

Otázkou ale zůstává, zda tento účinek má pouze daňová kontrola jako celek, nebo i její 

jednotlivé části. Nejvyšší správní soud dospěl k názoru, že § 47 odst. 2 ZSDP 
                                                 
45 www.nssoud.cz 
46 www.nssoud.cz 
47 „Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému 
stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. 
Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla 
povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla 
současně povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.“ 
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požadovaný účinek může mít daňová kontrola pouze jako jeden celek. V opačném 

případě by totiž došlo k nastolení značné právní nejistoty a možnému neúměrnému 

„nastavování“ lhůty pro doměření daně na základě libovůle správce daně. Na podporu 

své argumentace použil Nejvyšší správní soud logickou interpretaci ZSDP a princip 

shodného výkladu shodných pojmů v rámci jediného zákona. Především se jedná o fakt, 

že zahájení daňové kontroly je úkonem dle ust. § 41 odst. 2 ZSDP48, po jehož učinění 

již nelze podat dodatečné daňové přiznání týkající se stejného předmětu daně, který je 

správcem daně kontrolován. Podle Nejvyššího správního soudu jsou pojmy „úkon 

směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení“ a „úkon směřující 

k přezkoušení správnosti daňové povinnosti“ shodné a mají proto být vykládány 

shodně. Jelikož § 41 odst. 2 ZSDP považuje za tento úkon daňovou kontrolu jako jeden 

celek, předpokládá i její trvání po určitou dobu a nepřípustnost podání dodatečného 

daňového přiznání vztahuje na celou dobu trvání daňové kontroly, tedy až do dokončení 

tohoto úkonu jako jediného celistvého celku, musí tento pojem být shodně vykládán 

i v souvislosti s § 47 odst. 2 ZSDP. Jednotlivé úkony správce daně v rámci daňové 

kontroly proto nemohou mít účinek prolomení běhu prekluzivní lhůty, daňová kontrola 

jako jeden celek má takový účinek jen svým zahájením. 

V rozsudku 5 Afs 223/2004-89 ze dne 15. září 200549 Nejvyšší správní soud 

zopakoval, že daňová kontrola vzhledem ke svému systematickému zařazení v úvodní 

části ZSDP je úkonem proveditelným v kterékoli fázi daňového řízení. Zpravidla se 

vzhledem k účelu daňové kontroly bude jednat o řízení vyměřovací ve fázi po skončení 

zdaňovacího období a po uplynutí lhůty k podání daňového přiznání. Kontrola nemůže 

začít v přípravném řízení. Dále Nejvyšší správní soud zdůraznil nutnost dodržování 

základních zásad daňového řízení v průběhu daňové kontroly, aby bylo dosaženo nejen 

cíle správy daní, ale také zachování právem chráněných zájmů daňových subjektů. 
                                                 
48 „Dodatečné přiznání nebo hlášení není přípustné, byl-li před jeho podáním učiněn správcem daně úkon 
směřující k přezkoušení správnosti daňové povinnosti za období, kterého by se dodatečné přiznání nebo 
hlášení týkalo, a to až do doby ukončení tohoto úkonu. Je-li na základě úkonu správce daně vydáno 
rozhodnutí o daňovém základu či dani, za dobu ukončení úkonu se považuje den, kdy toto rozhodnutí 
nabylo právní moci. Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání nebo hlášení podle odstavce 1 se 
do doby ukončení úkonu správce daně přerušuje a nová lhůta počne běžet od ukončení tohoto úkonu. 
Tato nová lhůta se uplatní i v případě, že v době trvání úkonu správce daně marně uplynula lhůta 
stanovená pro podání dodatečného daňového přiznání nebo hlášení zvláštním daňovým zákonem. Daňový 
subjekt musí být o takovém úkonu zpraven.“ 
49 www.nssoud.cz 
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Předchozí závěry Nejvyššího správního soudu shrnul Ústavní soud ve svém 

rozhodnutí I. ÚS 705/06 ze dne 1. prosince 200850: 

„Jedním z procesních oprávnění, jímž je správce daně v průběhu daňového řízení 

nadán, je i daňová kontrola. Ústavní soud souhlasí s názorem traktovaným v judikatuře 

Nejvyššího správního soudu, že daňovou kontrolu nelze ztotožňovat s pojmem daňového 

řízení a že daňová kontrola není ani samostatným řízením, nýbrž toliko dílčím 

procesním postupem odehrávajícím se v rámci daňového řízení (např. 5 Afs 223/2004, 

2 Afs 144/2004). Daňová kontrola je svou povahou procesem kontrolním, nikoliv 

rozhodovacím (obdobně nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 334/02, Sb. n. a usn., 

sv. 30, č. 63, str. 129), jedná se o formalizovaný proces opatřování důkazů v rámci 

daňového řízení. Lze konstatovat, že daňové řízení má, pokud jde o pořizování důkazů, 

vyšetřovací charakter: správce daně je nadán celou řadou vyšetřovacích pravomocí 

k tomu, aby zajistil zájem státu na zajištění toho, co „jeho jest“, tj. ověření, 

přezkoumání a vymožení daňové povinnosti jednotlivce. Daňová kontrola je z tohoto 

pohledu specifická v tom, že „vyšetřovací“ charakter daňového řízení je v ní výrazně 

posílen. Daňová kontrola proto zřejmě představuje v rámci daňového řízení 

nejcitelnější zákonem aprobované narušení autonomní sféry jednotlivce (zákon o správě 

daní a poplatků ukládá v průběhu daňové kontroly daňovému subjektu řadu povinností 

od poskytování vhodného místa a prostředí k provádění kontrolních úkonů, přes 

umožnění vstupu pracovníka správce daně do všech provozních budov, místností, 

obydlí, dopravních prostředků, až po povinnost vydat pracovníku správce daně všechny 

požadované doklady, písemnosti atd.) (obdobně nález Ústavního soudu 

sp. zn. I. ÚS 1835/07, dostupný v el. databázi rozhodnutí http://nalus.usoud.cz).“ 

Odborná veřejnost se na základě tohoto rozhodnutí nyní kloní k závěru, že daňová 

kontrola je celistvým procesním postupem skládajícím se sice z množství dílčích úkonů, 

přičemž procesní důsledky prolomení běhu prekluzivní lhůty má ale pouze zahájení 

daňové kontroly jako takové. Nová prekluzivní lhůta pro vyměření nebo doměření daně 

začne běžet od konce roku, v němž byl daňový subjekt o zahájení daňové kontroly 

zpraven. 

                                                 
50 www.judikatura.cz 
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II. 2. 4. Daňové řízení 

Oproti daňové kontrole je daňové řízení dle § 2 odst. 1 ZSDP, jak již bylo uvedeno 

v předchozí podkapitole týkající se základních zásad, řízení o daních. Daněmi jsou pak 

dle legislativní zkratky uvedené v § 1 odst. 1 ZSDP daně, poplatky, odvody, zálohy na 

tyto příjmy a odvody za porušení rozpočtové kázně. Daňové řízení může být chápáno 

jako jednotlivá dílčí řízení, jak je v jednotlivých částech upravuje ZSDP, nebo v širším 

pojetí jako jediné řízení, v jehož rámci pak probíhají jednotlivá dílčí řízení, jako je 

například řízení přípravné či vyměřovací. Jeho výsledkem je individuální právní akt 

přiznávající daňovému subjektu určitá práva nebo ukládající mu určité povinnosti, tedy 

rozhodnutí, jak ho upravuje § 32 ZSDP. 

Vztahem daňového řízení a daňové kontroly jako úkonu v jeho rámci se zabýval 

Nejvyšší správní soud v již zmiňovaném rozsudku 7 Afs 57/2009-100 ze dne 13. 8. 

200951: 

„Daňovou kontrolou lze nejen prověřovat, ale i zjišťovat daňový základ. Dikce 

ustanovení § 16 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků vyjadřuje, že daňová kontrola 

může být provedena nejen v případě daně již dříve stanovené (prověřuje), ale 

i v případě  daně doposud nestanovené (zjišťuje). Daňová kontrola tak nemusí být nutně 

zahájena jen v již probíhajícím daňovém řízení (např. výzvou k podání daňového 

přiznání nebo jeho podáním). Pokud však před zahájením daňové kontroly nebylo 

doposud zahájeno daňové řízení, nelze dojít (za předpokladu, že daňová kontrola vždy 

probíhá v daňovém řízení) k jinému právnímu závěru než takovému, že úkonem, jímž je 

zahájena daňová kontrola, je současně vždy i zahájeno daňové řízení. Je tomu tak 

proto, že k zahájení daňové kontroly může dojít toliko úkonem správce daně, jak 

výslovně předpokládá ustanovení § 21 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků. Pokud 

pak daňové řízení do okamžiku započetí kontroly nebylo zahájeno, je právě úkon, jímž 

se zahajuje daňová kontrola, prvým úkonem v daňovém řízení." 

                                                 
51 www.nssoud.cz 
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II. 3. Zahájení a rozsah daňové kontroly 

Zahájení daňové kontroly patří mezi další pojmy, které zákonodárce v současně 

účinné zákonné úpravě nedefinoval. Je proto opět předmětem judikatury. Jeho výklad 

považuji za důležitý především z několika základních důvodů. Z hlediska daňového 

subjektu je zahájení daňové kontroly důležité především proto, že teprve po něm 

daňovému subjektu náležejí v plném rozsahu všechna práva uvedená 

v ust. § 16 odst. 4 ZSDP, daňový subjekt však má i řadu povinností dle § 16 odst. 2 

ZSDP. Samozřejmě se zde uplatní i všechna práva a povinnosti daňového subjektu 

i správce daně vyplývající ze základních zásad daňového řízení, které buď již běží, nebo 

je dle výše uvedené judikatury Nejvyššího správního soudu zahájením daňové kontroly 

zahájeno. Při zahájení daňové kontroly může navíc správce daně udělat mnoho chyb 

majících za následek nezákonnost daňové kontroly. 

V praxi správce daně zpravidla daňový subjekt nejprve kontaktuje, uvědomí ho 

o svém záměru provést daňovou kontrolu, čímž naplňuje zásadu součinnosti. To se děje 

víceméně neformální cestou, tento úkon nemá patřičné procesní důsledky, které ZSDP 

spojuje se zahájením daňové kontroly. V domluvené datum se pak správce daně dostaví 

na místo provádění daňové kontroly a sepíše s daňovým subjektem protokol o ústním 

jednání, jehož předmětem je zahájení daňové kontroly. Protokol podepisuje daňový 

subjekt nebo osoba oprávněná za něj jednat. Ani sepsání tohoto protokolu však nemusí 

mít zamýšlené procesní důsledky, s nimiž ZSDP spojuje vznik, změnu či zánik práv a 

povinností. 

Jak již bylo uvedeno výše, na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 2 Afs 

69/2004-52 se za okamžik zahájení daňové kontroly procesně relevantně považuje den, 

kdy správce daně začne fakticky prověřovat daňový základ nebo jiné okolnosti 

rozhodné pro stanovení daně. To odpovídá i zásadě materiální pravdy a přednosti 

obsahu právního úkonu před jeho formou. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 

5 Afs 36/2003-87 ze dne 20. června 200552 totiž za okamžik zahájení daňové kontroly 

není možno považovat sepsání protokolu o jejím zahájení, v němž je daňový subjekt 

                                                 
52 www.nssoud.cz 
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pouze seznámen se skutečností, že u něj bude v následujícím období daňová kontrola 

prováděna, aniž by byly ze strany správce konány jakékoli úkony s kontrolou 

související.53 Z obsahu protokolu proto musí být jasný nejen plánovaný rozsah daňové 

kontroly, ale také fakt, jestli byla v den podpisu protokolu kontrola také skutečně 

materiálně zahájena. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 8 Afs 7/2005-96 ze dne 

17. února 200654 judikoval, že pouhé formální sepsání protokolu o zahájení daňové 

kontroly nemůže mít zamýšlené procesní důsledky, provedl-li správce daně první 

faktický úkon daňové kontroly deset měsíců po jejím formálním zahájení. 

II. 3. 1. Účinky zahájení daňové kontroly 

V návaznosti na již výše analyzované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

2 Afs 69/2004-52 má zahájení daňové kontroly dva zásadní procesní účinky. Za prvé 

dle ust. § 41 odst. 2 ZSDP je zahájení daňové kontroly, po jehož učinění již nelze podat 

dodatečné daňové přiznání týkající se stejného předmětu daně, který je správcem daně 

kontrolován, za druhé má zahájení daňové kontroly důsledek prolomení běhu lhůty pro 

vyměření daně dle ust. § 47 odst. 2 ZSDP a její následné obnovení, opět se však jedná 

o běh lhůty pro konkrétní daň za konkrétní období, pro kterou byla daňová kontrola 

zahájena. O takovém úkonu musí být navíc daňový subjekt řádně zpraven. V této 

souvislosti je stanovení přesného okamžiku zahájení daňové kontroly obzvláště 

důležité, protože správci daně často zahajují daňovou kontrolu těsně před uplynutím 

prekluzivní lhůty pro právo vyměřit daň. 

II. 3. 2. Místo provádění daňové kontroly 

Místo, kde bude daňová kontrola prováděna, je zákonem o správě daní a poplatků 

ponecháno na správním uvážení správce daně. Dle § 16 odst. 1 ZSDP je daňová 

kontrola prováděna u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu 

kontroly nejvhodnější. Ačkoliv zákon o správě daní a poplatků ve svých základních 

                                                 
53 Dle DRÁB, O., TRUBAČ, O., ZATLOUKAL, T. Obrana před daňovou kontrolou. 1.vyd. Praha: ASPI, 
2006, s. 133 není daňová kontrola zahájena ani v případě, kdy si správce daně po sepsání protokolu 
o zahájení daňové kontroly s daňovým subjektem pouze vyžádá účtový rozvrh používaný 
v kontrolovaném zdaňovacím období, ani v případě, kdy správce daně pouze vyzve daňový subjekt, aby 
se za účelem zahájení daňové kontroly dostavil na finanční úřad. 
54 www.nssoud.cz 
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zásadách výslovně neupravuje zásadu zákazu zneužití správního uvážení, má i zde tato 

zásada své meze, jejichž dodržení by se posuzovalo v případném sporu. Meze jsou dány 

především ústavními principy jako zákazem libovůle, zákazem diskriminace a zásadou 

nedotknutelnosti obydlí, ze základních zásad ZSDP pak zásadou rovnosti, 

hospodárnosti, součinnosti a spolupráce.55 V souvislosti s nedotknutelností obydlí musí 

správce daně dbát, aby při naplňování výhrady zákonné úpravy dané čl. 12 odst. 3 

Listiny56 nevznikaly nedůvodné rozdíly mezi daňovými subjekty, jež využívají své 

obydlí pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti a jsou proto povinni 

poskytnout k provádění daňové kontroly svá obydlí, a daňovými subjekty, které tak 

nečiní.57 Dle judikatury Nejvyššího správního soudu58 se správce daně při volbě místa 

provádění daňové kontroly má řídit rozsahem kontrolovaných písemností, 

předpokládanou časovou náročností kontroly, dostupností daného místa pro pracovníky 

správce daně nebo jejich vytížením dalšími úkoly. Místem pro provádění daňové 

kontroly tak nejčastěji budou prostory daňového subjektu, případně sídlo správce daně. 

K místu provádění daňové kontroly se ještě vrátím v souvislosti s konkrétními právy 

a povinnostmi daňového subjektu v průběhu daňové kontroly. 

II. 3. 3. Předmět daňové kontroly 

Z výše uvedených skutečností také jasně vyplývá naléhavá potřeba, aby správce 

daně při zahájení daňové kontroly přesně specifikoval její předmět, tedy které daně a za 

která zdaňovací období se chystá kontrolovat. Požadavek na specifikaci předmětu 

kontroly a jeho vysokou míru určitosti úzce souvisí i s případným nezákonným 

opakováním daňové kontroly, kterému se budu věnovat v následujícím textu této práce. 

Předmět daně bývá správcem daně stanoven velice rozmanitě. Daňová kontrola může 

být prováděna komplexně, a to tak, že správce daně například kontroluje všechny daně 

za určitá zdaňovací období, nebo se naopak zaměří pouze na jednu daň. Požadavek 
                                                 
55 ZATLOUKAL, T. Daňová kontrola v širších souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. s. 51. 
56 „Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické 
společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro 
odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro 
podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též 
je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.“ 
57 Více k ochraně práva na respektování obydlí v souvislosti s prováděním daňové kontroly v rozsudku 
Nejvyššího správního soudu 2 Afs 144/2004-110 ze dne 31. srpna 2005, www.nssoud.cz. 
58 Rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Afs 11/2004-190 ze dne 27. března 2006, www.nssoud.cz. 
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definice předmětu daňové kontroly je podmínkou, aby byly naplněny základní zásady 

daňového řízení vymezené § 2 ZSDP, především zásada hospodárnosti, přiměřenosti a 

legality, a aby byla zachována práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů. 

Pokud správce daně chce v průběhu kontroly její rozsah změnit, musí o takové 

skutečnosti sepsat další protokol. 

K provázanosti předmětů jednotlivých daňových řízení týkajících se jednoho 

daňového subjektu a k možnosti jejich prověřování jako jednoho celku Nejvyšší správní 

soud judikoval dne 10. února 2005 rozsudkem 2 Afs 90/2004-7059: 

„Lze souhlasit se stěžovatelem, že daňové kontroly za jednotlivá zdaňovací období 

jsou oddělenými „řízeními“ (přesněji řečeno procesními postupy), ovšem pouze v tom 

smyslu, že výsledkem kontroly musí být vždy zjištění správnosti či nesprávnosti 

stanovení daňové povinnosti za každé konkrétní období. To však neznamená, že by 

správce daně nemohl a neměl skutečnosti, které mají význam pro vícero zdaňovacích 

období současně, prověřovat jako jeden celek, v jejich vzájemné souvztažnosti.“ 

I když je vlastní způsob provádění daňové kontroly ponechán na správci daně 

a záleží pouze na jeho uvážení, zda bude relevantní skutečnosti v rámci předmětu 

daňové kontroly prověřovat komplexně, nebo namátkově, bývá v současné době její 

předmět prověřován velice podrobně. Pokud by totiž v důsledku opomenutí správce 

daně později vyšly najevo nové skutečnosti, bude z hlediska poslední judikatury 

Nejvyššího správního soudu omezena možnost opakování daňové kontroly, k čemuž se 

vrátím v souvislosti právě s opakovanou daňovou kontrolou. 

II. 3. 4. Namátkovost daňové kontroly 

Další nezbytný předpoklad zákonného zahájení daňové kontroly a zároveň 

požadavek na obsah protokolu o jejím zahájení přidal Ústavní soud svým judikátem 

I. ÚS 1835/07 ze dne 18. listopadu 200860. Protože daňová kontrola a její průběh 

představují významný zásah do soukromé sféry jednotlivce, už její podstatou dochází 

                                                 
59 www.nssoud.cz 
60 www.judikatura.cz 
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dle Ústavního soudu ke střetu s právem jednotlivce vlastnit majetek. Zákon o správě 

daní a poplatků navíc v průběhu daňové kontroly daňovému subjektu ukládá řadu 

povinností, jež Ústavní soud dále specifikuje. Orgán veřejné moci proto musí dle 

Ústavního soudu postupovat v zákonných mantinelech a co nejvíce chránit autonomní 

sféru jednotlivce. Tomu také odpovídá ustanovení § 2 odst. 1 ZSDP, podle něhož 

jednají správci daně v řízení o daních tak, že chrání zájmy státu, avšak dbají přitom na 

zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob 

zúčastněných na daňovém řízení. Zásada proporcionality musí být zachována z toho 

důvodu, že jednotlivec je nadán svobodami a orgán veřejné moci je ten, který tyto 

svobody v případě daňové kontroly omezuje. Tato omezení jsou sice zákonem 

aprobovaná, aby však zásada proporcionality byla skutečně zachována, musí tato 

omezení být nejen v souladu se zákonem. Dle Ústavního soudu totiž musí navíc 

sledovat určitý účel, který musí být v tom kterém případě orgánem veřejné moci předem 

specifikován, přičemž nepostačí argumentace obecným zájmem státu na vybírání daní. 

Jedině tak bude omezení autonomní sféry jednotlivce legitimní. Ústavní soud pak 

shrnul: 

„V případě daňového řízení to znamená, že použití daňové kontroly nemůže být 

zcela svévolné, nýbrž je třeba vyžadovat existenci správcem daně formulovaných 

důvodů k jejímu zahájení, tj. existenci konkrétních pochybností či podezření, že 

daňovým subjektem původně přiznaná a správcem daně vyměřená (byť i jen 

konkludentně) daň je nižší, než by měla být. Šlo by o realizaci svévole, kdyby správce 

daně mohl provádět daňovou kontrolu kdykoliv a bezdůvodně u libovolných daňových 

subjektů, resp. v případech, kdy sám uzná za vhodné a takříkajíc "na zkoušku".“ 

Pokud správce daně při zahájení daňové kontroly konkrétní pochybnosti nesdělí, 

nejen, že se jedná o zahájení pouze formální, taková kontrola je navíc podle stanoviska 

Ústavního soudu neústavní a důkazní prostředky opatřené na jejím základě proto není 

možné použít. Ústavní soud dodal, že případné uznání namátkových daňových kontrol 

jako oprávněných by se rovnalo presumpci viny daňového subjektu, tedy předpokladu, 

že daňový subjekt daň zkrátil. Daňová kontrola, při jejímž zahájení daňovému subjektu 

nejsou sděleny konkrétní důvody, je proto považována za neústavní postup a zahájení 

proto nemůže být úkonem ve smyslu § 47 odst. 2 ZSDP. Tomu odpovídá i rozsudek 
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Nejvyššího správního soudu 5 Afs 36/2003-121 ze dne 26. dubna 200761, dle kterého 

jen řádně odůvodněný úkon může prolamovat prekluzivní lhůtu pro vyměření nebo 

doměření daně, po jejímž uplynutí je definitivně známá daňová povinnost, což zajišťuje 

ochranu právní jistoty daňového subjektu. Ta má být narušována pouze ve výjimečných 

a řádně odůvodněných případech. Obdobně judikoval Nejvyšší správní soud 

i v rozsudku 2 Afs 52/2005-105 ze dne 3. srpna 200662. Daňová kontrola tedy dle 

Ústavního soudu představuje postup, k jehož provedení by správce daně v ideálním 

případě ani neměl přistoupit, narozdíl od například kontroly finanční, jež je vykonávána 

jako kontrola předběžná, průběžná a následná jako prevence vzniku negativních jevů a 

pro zvýšení efektivnosti a hospodárnosti finančního řízení63. Na základě odůvodněných 

pochybností ji však zahájí, a to především jako otevření procesu dokazování pochybení 

daňového subjektu. Tento přístup a jeho důsledné dodržování správce daně by znamenal 

konec namátkových kontrol. 

Otázka, která podle mého na základě těchto závěrů vyvstává, je přístup správce 

daně k dokazování jako takovému. Při správě daní má daňový subjekt břemeno tvrzení 

a břemeno důkazní. Situace, kdy by správce daně mohl unesení důkazního břemene 

daňovým subjektem požadovat pouze na základě vznesení pochybností, by znamenala 

neúměrné přenášení důkazního břemene na správce daně. Daňová kontrola sama o sobě 

má daňovému subjektu naopak umožnit, aby sám své důkazní břemeno ke svému 

předchozímu tvrzení unesl. Uvedené rozhodnutí tedy přináší nejasnost, kdy správce 

daně může provádět vlastní dokazování tvrzené daně, což se zřejmě předpokládalo po 

zahájení daňové kontroly, než dojde ke zpochybnění tvrzené daně. Z textu § 16 zákona 

o správě daní a poplatků navíc pro správce daně nevyplývá žádné omezení, za jakých 

okolností smí pouze kontrolu zahájit. Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1835/07 

považuji proto za průlomové a nejvýše sporné. 

Rozporuplnosti tohoto judikátu odpovídá i skutečnost, že sama předsedkyně 

senátu, jež rozhodnutí přijal, JUDr. Ivana Janů, vyjádřila k tomuto nálezu ve smyslu 

                                                 
61 www.nssoud.cz 
62 www.nssoud.cz 
63 Finanční kontrola ve veřejné správě musí dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, nejméně jednou ročně provádět hodnocení systému kontroly. Více 
o finanční kontrole v BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. A KOL. Finanční právo. 5. 
upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 73 – 78. 
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§ 22 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odlišné 

stanovisko. V něm poukazuje na rozdíl mezi daňovou kontrolou a vytýkacím řízením 

upraveným § 43 ZSDP. Z ustanovení odstavce 1 tohoto paragrafu64 jasně vyplývá 

nezbytná existence pochybností jako předpoklad zahájení vytýkacího řízení. Naproti 

tomu u daňové kontroly ZSDP existenci pochybností nepředpokládá. Zjištění nebo 

prověření rozhodných okolností, jež má za účel daňová kontrola, dle předsedkyně 

příslušného senátu vůbec neznamená, že správce daně má podezření o zkrácení daňové 

povinnosti. Podle ní může jít o nahodilé prověření toho, zda daň byla stanovena 

správně, či nikoliv. Možnost takové kontroly je podle ní nutno chápat v souvislosti 

s celkovou koncepcí daňového řízení, jež je založeno na tom, že je to daňový subjekt, 

kdo daň sám přiznává. Proto také musí správce daně být oprávněn v rámci daňové 

kontroly prověřit, zda daňový subjekt sám svou daň stanovil správně, či nikoliv. Protože 

je daňová kontrola institut především preventivní, její zahájení neznamená, že správce 

daně musí mít podezření ze zkrácení daňové povinnosti. Naopak jde o spíše nahodilé 

prověření, zda je daň odvedena správně. Proto předsedkyně příslušného senátu odmítá 

i argumentaci Ústavního soudu o presumpci viny. 

Stejně jako podle disentního stanoviska, i podle některých autorů je ideálem 

správy daní prověření každého daňového přiznání, protože daň vypočítává, přiznává 

a odvádí daňový subjekt sám.65 Jelikož je to však technicky i ekonomicky nemožné, 

ověřuje se následně daňovou kontrolou správnost daně již stanovené. Tím se daňová 

kontrola liší od vytýkacího řízení, jež je součástí řízení vyměřovacího a provádí se proto 

před vlastním vyměřením daně. Pokud by správce daně neměl přístup k namátkovým 

daňovým kontrolám, jež jsou často jediným zdrojem důkazních prostředků a podkladem 

pro vydání případného rozhodnutí, neměl by často ani možnost požadované pochybnosti 

                                                 
64 „Vzniknou-li pochybnosti o správnosti průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového přiznání nebo 
hlášení, popřípadě dodatečného daňového přiznání nebo následného hlášení a dalších písemností 
předložených daňovým subjektem, nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, správce daně ve výzvě 
sdělí daňovému subjektu tyto pochybnosti způsobem umožňujícím daňovému subjektu určitou odpověď 
a předložení důkazních prostředků. Současně správce daně vyzve daňový subjekt, aby se k těmto 
pochybnostem vyjádřil, zejména, aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil a nepravdivé údaje 
opravil, nebo pravdivost údajů řádně prokázal.“ 
65 HOREŠOVSKÝ, J. Daňová kontrola jako nezákonný zásah ve smyslu § 82 soudního řádu správního. 
Daňový expert, 2005, Roč. I, č. 3, s. 9; DONNÉ, M. Nad ústavností daňových kontrol. Daně a právo 
v praxi, 2009, Roč. XIV, č. 5, s. 34; KRATOCHVÍL, J. Daňová kontrola a její místo v daňovém řízení. Daně 
a právo v praxi, 2009, Roč. XIV, č. 4, s. 27. 
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o tvrzení daňového subjektu získat. Možnost provádění daňové kontroly by tak byla 

značně ochromena. 

Musím jedině souhlasit s názorem uvedeným v disentním stanovisku, podle 

kterého je v případě daňové kontroly rovnováha mezi zájmy státu a daňových subjektů 

zachována, a proto požadované splnění dalších podmínek při uplatňování daňové 

kontroly omezuje prostor pro naplnění jejího účelu jakožto preventivního nástroje. 

Je sice v souladu s testem proporcionality, aby stát minimalizoval zásahy do autonomní 

sféry jednotlivce. Pokud se ovšem jedná o zásah zákonem aprobovaný, šetrný 

a s možností daňového subjektu se proti němu rozličnými způsoby bránit, jímž daňová 

kontrola na základě bohaté judikatury (jak lze vyvodit i z textu této práce) bezpochyby 

je, nemůže se ochrana autonomní sféry jednotlivce stát argumentem pro tak radikální 

redukci použití tohoto institutu. Veřejný zájem na shromáždění dostatečných finančních 

prostředků pro zajištění chodu státu je totiž neméně důležitý, musí být také dostatečně 

chráněn a připuštěním zákazu namátkových kontrol by byl jednoznačně zkrácen. 

Už nyní je prakticky nemožné prověřit všechna daňová přiznání a kontrola daňových 

subjektů je proto značně omezena. Provádění daňových kontrol na namátkovém 

principu odpovídá podle mého názoru jak testu proporcionality, tak účelu daňové 

kontroly stanovenému zákonem o správě daní a poplatků, jehož dosažení je 

namátkovost kontrol podstatou, a měla by být připuštěna. 

O aplikaci nálezu Ústavního soudu I. ÚS 1835/07 dodnes panují protichůdné 

názory. Nesouhlas zřejmě vznikl i u Nejvyššího správního soudu, který zareagoval 

dvěma rozhodnutími, v nichž dovodil, že k zahájení daňové kontroly není podle jeho 

názoru nutné konkrétní podezření či pochybnosti o správnosti předchozích daňových 

přiznání, tyto pochybnosti proto také není nutné ani uvádět do protokolu o zahájení 

daňové kontroly. Daňová kontrola může dle Nejvyššího správního soudu fungovat na 

namátkovém principu. Jedná se o rozsudky 8 Afs 46/2009-46 ze dne 26. října 200966 a 

2 Aps 2/2009-52 ze dne 3. prosince 200967: 

„Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací praxi plně respektuje ústavní kautely 

postupu správních orgánů v daňovém řízení. V daňovém řízení se nutně střetává veřejný 

                                                 
66 www.nssoud.cz 
67 www.nssoud.cz 
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zájem na stanovení a výběru daní na straně jedné a zájem na ochraně autonomní sféry 

jednotlivce na straně druhé. Tento střet je, obdobně jako v jiných případech, třeba řešit 

prostřednictvím testu proporcionality. Omezení osobní sféry jednotlivce spočívající 

v oprávnění správce daně realizovat daňovou kontrolu tak musí sledovat legitimní cíl 

a být ve vztahu k tomuto cíli vhodné, potřebné a přiměřené. Legitimním cílem je veřejný 

zájem státu na řádném stanovení a výběru daní zakotvený v ustanovení § 2 odst. 2 

daňového řádu. Zákonodárce byl při zakotvení daňových kontrol v právním řádu České 

republiky veden zjevným a zcela legitimním úmyslem omezit daňové úniky. Daňová 

kontrola je jako taková jednoznačně způsobilá k tomu, aby k dosažení tohoto cíle 

napomáhala, protože slouží k ověření splnění daňové povinnosti daňových subjektů. 

Naplnění hlediska potřebnosti Nejvyšší správní soud shledal v tom, že v případě daňové 

kontroly jde o relativně šetrný z možných způsobů dotčení autonomní sféry jednotlivce, 

a to s ohledem na široký katalog oprávnění, jimiž daňový subjekt v rámci daňové 

kontroly disponuje, a jejich reálnou a efektivní ochranu nejen v daňovém řízení, ale 

zejména v případném soudním řízení správním. Zde Nejvyšší správní soud opět 

odkazuje na svoji bohatou judikaturu, kterou definoval přísné standardy kladené 

na ochranu práv daňových subjektů v rámci daňové kontroly, včetně možnosti bránit se 

této kontrole již v jejím průběhu cestou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem 

správního orgánu (srov. např. usnesení rozšířeného senátu ze dne 31. 8. 2005, 

č. j. 2 Afs 144/2004 - 110, rozsudek ze dne 8. 2. 2006, č. j. 1 Afs 32/2005 - 44, rozsudek 

ze dne 29. 3. 2006, č. j. 1 Afs 55/2005 - 92, nebo rozsudek ze dne 14. 3. 2007, 

č. j. 2 Aps 3/2006 - 53, www.nssoud.cz).“68 

Nejvyšší správní soud souhlasí s argumentací disentního stanoviska k nálezu 

Ústavního soudu I. ÚS 1835/07 a z hlediska vývoje judikatury ohledně ochrany práv 

daňových subjektů v souvislosti s daňovou kontrolou usuzuje, že i při nesdělení 

pochybností při zahájení daňové kontroly zůstávají tato práva zachována. Ke stejnému 

cíli, jehož chtěl dosáhnout Ústavní soud sdělením pochybností, lze dle Nejvyššího 

správního soudu dojít i jinými prostředky a to efektivněji a racionálněji při zachování 

všech ústavně zaručených práv. Proto Nejvyšší správní soud považuje za možné se 

v daném případě odchýlit od názoru Ústavního soudu. Vzhledem ke všem výše 

                                                 
68 Rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Aps 2/2009 - 52 ze dne 3. prosince 2009, www.nssoud.cz. 
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uvedeným rozporům, jimiž je nález Ústavního soudu I. ÚS 1835/07 opředen, ve spojení 

s nesouhlasnou reakcí státní správy, můžeme očekávat, že názor Ústavního soudu bude 

přehodnocen buď senátními nálezy, nebo plenárním rozhodnutím Ústavního soudu. Dá 

se očekávat, že další vývoj celé problematiky bude nejvýše zajímavý, především na poli 

Ústavního soudu. Vzhledem k nálezu jeho pléna Pl.ÚS 9/06 ze dne 2. června 200969, 

jímž judikoval k právní závaznosti předchozího kasačního nálezu Ústavního soudu a 

zrušil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jež takovému nálezu odporovalo, 

usuzuji, že Ústavní soud bude usilovat o posílení své autority. 

II. 3. 5. Daňová kontrola a lhůty 

Problematika lhůt není v přímé souvislosti s daňovou kontrolou v ZSDP řešena. 

Z ostatních ustanovení ZSDP však konstatuji především fakt, že daňová kontrola může 

být zahájena pouze pro tu konkrétní daň za to konkrétní období, pro jejíž vyměření nebo 

doměření ještě neuplynula prekluzivní lhůta dle § 47 odst. 1 ZSDP70. Jelikož na základě 

§ 47 odst. 2 ZSDP zahájení daňové kontroly je úkonem, který tuto lhůtu prolamuje, 

začíná od 1. ledna následujícího roku po zahájení kontroly běžet nová tříletá prekluzivní 

lhůta pro doměření daně. Aby byla prekluzivní lhůta dodržena a daň bylo ještě možné 

zákonně doměřit, musí v této nové tříleté prekluzivní lhůtě být provedena celá kontrola, 

musí být řádně dokončena, zpráva o ní musí být řádně projednána a musí být vydán 

případný dodatečný platební výměr, který ještě v této tříleté lhůtě musí nabýt právní 

moci. To znamená, že v případě podaného odvolání musí být navíc v tříleté lhůtě 

provedeno ještě celé odvolací řízení a rozhodnutí o odvolání musí být doručeno 

daňovému subjektu. Tomu odpovídá i argumentace Nejvyššího správního soudu 

v rozhodnutí 5 Afs 42/2004-61 ze dne 31. května 200671, které jedině pravomocné 

rozhodnutí považuje z tohoto hlediska za perfektní nastolující jistotu v právních 

vztazích. Zde lze ovšem pochybovat, zda se při této interpretaci zásadním způsobem 

neoslabuje možnost daňového subjektu využít mimořádné opravné prostředky, kterými 

je podle ZSDP především obnova a svým způsobem i přezkoumání rozhodnutí. Pro 
                                                 
69 www.judikatura.cz 
70 „Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na 
daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, nebo 
do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní, které nemají zdaňovací období.“ 
71 www.nssoud.cz 
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úplnost ještě uvedu, že dle rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Afs 52/2005-94 ze 

dne 16. května 200672 odpovídá zachování právní jistoty nastolené pravomocným 

platebním výměrem i závěr, že vydání a doručení platebního výměru již není úkonem 

dle § 47 odst. 2 ZSDP, který by prekluzivní lhůtu znovu prolomil a tím právní jistotu 

znovu ve značné míře narušil. Na základě závěrů Nejvyššího správního soudu nepřipadá 

v úvahu nepřiměřená délka trvání daňové kontroly. Správce daně její provádění nemůže 

bezdůvodně protahovat už proto, že by jinak hrozilo nebezpečí prekluze a dodatečný 

platební výměr by pak nemohl být vydán v souladu se zákonem. Již dříve k tomuto 

Nejvyšší správní soud judikoval v rozsudku 7 Afs 22/2003-109 ze dne 9. prosince 

200473 následovně: 

„Ze základních zásad daňového řízení, zejména pak z ustanovení § 2 odst. 1 a 2 

ve spojení s § 16 odst. 1 větou druhou zákona o správě daní a poplatků, plyne, že 

správce daně musí při daňové kontrole postupovat účelně a tak, aby daňovou kontrolu 

skončil v přiměřené lhůtě; provádění daňové kontroly nemůže svévolně přerušit 

a odložit její pokračování na pozdější dobu a jednotlivé kroky daňové kontroly musí po 

sobě následovat v přiměřených časových intervalech.“ 

II. 4. Opakovaná daňová kontrola 

Při posuzování, zda se jedná o opakovanou daňovou kontrolu, je rozhodující 

vymezení jejího předmětu a cíle. Opakovaná daňová kontrola je totiž vymezována jako 

kontrola téže daně za totéž zdaňovací období, která již byla správcem daně 

kontrolována.74 Opakování daňové kontroly je institut, jímž se zákon o správě daní 

a poplatků výslovně nezabývá. Dalo by se proto tvrdit, že v souladu se zásadou legální 

licence, kterou je správce daně vázán, by tento institut vůbec neměl využívat. To je 

ovšem poněkud extrémní názor. Na jedné straně totiž stojí princip právní jistoty 

a zásada ne bis in idem zajišťující nezměnitelnost a nenarušitelnost hmotněprávních 

subjektivních práv a povinností, na druhé straně snaha dosáhnout nápravy správních 

rozhodnutí založených na právních nebo skutkových vadách. Jak nastíním 

                                                 
72 www.nssoud.cz 
73 www.nssoud.cz 
74 ZATLOUKAL, T. Daňová kontrola v širších souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 89, 
definice evidentně vychází z nálezu Ústavního soudu II. ÚS 334/02 ze dne 13. května 2003. 
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v následujících odstavcích, podle výkladu Ústavního i Nejvyššího správního soudu lze 

daňovou kontrolu opakovat, správce daně tak ale může učinit pouze za splnění 

konkrétních podmínek, jež definoval Ústavní soud. Nejvyšší správní soud pak šel ještě 

dále a tyto podmínky doplnil. Podle jeho názoru totiž zákon o správě daní a poplatků 

s opakováním daňové kontroly počítá, i když ne přímo na místě, kde se zabývá daňovou 

kontrolou jako takovou, ale činí tak v ustanoveních zabývajících se mimořádnými 

opravnými prostředky. Tento přístup považuji za logický, plně odpovídající 

požadavkům na právní jistotu. Přesto musím konstatovat, že při případném opakování 

daňové kontroly se zájem státu na vybrání daní střetává se zájmem daňového subjektu 

na ochranu svých subjektivních práv, především tedy práva na majetek, ve vyšší míře, 

než při kontrole prováděné „napoprvé“. Proto je nutné připustit opakování daňové 

kontroly jen při dodržení všech podmínek, jež byly judikaturou nastaveny, jinak se bude 

jednat o daňovou kontrolu nezákonnou. Velmi důležité je i poskytnout daňovému 

subjektu adekvátní ochranu pro případ, že jsou jeho práva porušována a prostředky, jak 

se proti nezákonné daňové kontrole bránit. 

II. 4. 1. Práva ohrožená nezákonnou daňovou kontrolou 

Daňová kontrola vybočující ze zákonem vymezených mezí, což se u opakované 

daňové kontroly vzhledem ke všem podmínkám jejího provádění stane snáze než 

u kontroly „řádné“, může zasahovat do mnohých práv daňového subjektu. Nejvyšší 

správní soud se touto problematikou pravidelně zabývá. V rozsudku 2 Afs 144/2004-

110 ze dne 31. srpna 2005 shrnul, jaká práva daňového subjektu mohou být nezákonnou 

daňovou kontrolou (například kontrolou nezákonně opakovanou) porušena. 

Nejvyšší správní soud upozornil hlavně na ústavně zaručená práva. Jedná se 

nejprve o právo na všeobecnou ochranu svobodné sféry daňového subjektu plynoucí ze 

článku 2 odst. 2 Listiny, sběrnou klausuli odrážející nemožnost předvídat všechny 

situace zásahů ze strany veřejné moci, jíž stanoví hranice čl. 4 odst. 1 Listiny. Daňová 

kontrola dále může zasáhnout do práva na ochranu vlastnictví dle čl. 11 Listiny, do nějž 

patří i právo daňového subjektu užívat věci, jež jsou v jeho vlastnictví, kteréžto může 

být legitimně omezeno jen prováděním daňové kontroly v souladu se zákonem. 

Opakování daňové kontroly představuje též další zatížení daňového subjektu ve formě 
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zásahu do práva podnikat garantovaného čl. 26 Listiny a s podnikáním související 

nebezpečí ztráty dobré pověsti. Z místa provádění daňové kontroly dle ZSDP plyne 

konečně také možnost porušení práva na ochranu obydlí dle čl. 12 Listiny. 

Všechna tato práva mohou být legitimně omezena jen daňovou kontrolou 

prováděnou v souladu se zákonem, a to pouze v nezbytně nutné míře. 

II. 4. 2. Překážka rei iudicatae 

Ohledně možnosti správce daně opakovat daňovou kontrolu se názory dlouho 

vyvíjely, ať už na půdě Nejvyššího správního nebo Ústavního soudu. Rozmanitá 

judikatura se nakonec ustálila, ale cesta ke konsensu byla více než zajímavá, jak se nyní 

pokusím nastínit. Celý proces započal na poli Ústavního soudu, jež svým nálezem III. 

ÚS 86/99 ze dne 4. listopadu 199975 judikoval, že pokud se v pořadí druhá daňová 

kontrola týká stejných otázek, které již předmětem kontroly byly, a i časové období je 

identické, jedná se dle § 27 odst. 1 písm. e) ZSDP o res iudicata, tedy věc rozhodnutou, 

jež by měla být v souladu se zásadou ne bis in idem překážkou pro provedení 

opakované kontroly. Opakování daňové kontroly by na základě tohoto závěru nebylo 

vůbec připuštěno. 

II. 4. 3. Možnost opakovat kontrolu v odůvodněných případech 

Jelikož se však odborná veřejnost následně shodla, že daňová kontrola není 

samostatným řízením, které by vyústilo v rozhodnutí, na základě kterého by daňovému 

subjektu byla přiznávána práva či ukládány povinnosti ve smyslu § 32 ZSDP, 

nevztahuje se na další daňovou kontrolu překážka věci rozhodnuté, tím spíše ne 

povinnost správce daně ex offo zastavit daňové řízení, jak stanoví § 27 odst. 1 písm. e) 

ZSDP. Překážku věci rozhodnuté nezakládá ani skutečnost, kdy správce daně po 

provedené daňové kontroly na základě zjištění ze zprávy o daňové kontrole rozhodne, 

že daňový subjekt zkrátil daňovou povinnost, a vydá platební výměr, kterým daň 

dodatečně vyměří, neboť zákon o správě daní a poplatků výslovně opakované doměření 

daně předvídá v ust. § 46 odst. 7. Na druhou stranu zde ale neexistuje ani úplná volnost 
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správce daně při opakovaném zahájení daňové kontroly stejné daně za stejné zdaňovací 

období. Průlomovým v tomto smyslu se stalo rozhodnutí Ústavního soudu 

II. ÚS 334/02 ze dne 13. května 200376. Podle Ústavního soudu přesto, že daňová 

kontrola nepředstavuje samostatné řízení zakládající překážku rei iudicatae, dochází 

jejím opakováním k narušení právní jistoty daňového subjektu a opakovaná kontrola 

sama o sobě představuje jeho velkou zátěž. Zdůraznil proto, aby správce daně při jejím 

provádění respektoval zásadu přiměřenosti a kontrolu prováděl v nezbytně nutném 

rozsahu. Ústavní soud uzavřel poměrně jasným formulováním postupu, za jehož 

dodržení se nebude jednat o nezákonně prováděnou opakovanou daňovou kontrolu: 

„Ve vztahu k danému případu z toho vyplývá, že daňovou kontrolu je možno 

opakovat jen ze závažných důvodů, zejména zjistí-li správce daně nové skutečnosti 

(tj. skutečnosti, které v době provádění původní daňové kontroly neměl k dispozici), 

které by mohly mít vliv na správné stanovení daňové povinnosti. Dále musí být 

opakovaná daňová kontrola prováděna v rozsahu, který bezprostředně souvisí s nově 

zjištěnými skutečnostmi. Aby se vyloučila (nebo alespoň omezila) možnost svévolného 

jednání správce daně jak ve vztahu k zahájení daňové kontroly vůbec, tak ve vztahu 

k jejímu rozsahu, musí být daňovému subjektu sdělen její důvod a cíl, a to zcela 

konkrétně tak, aby i daňový subjekt měl určitou možnost "kontroly" postupu správce 

daně.“ 

Na svůj názor Ústavní soud záhy navázal nálezem III. ÚS 510/02 ze dne 

15. května 200377. V tomto rozhodnutí Ústavní soud upřesnil, že překážku věci 

rozhodnuté svým způsobem zakládá již provedená předcházející daňová kontrola 

týkající se stejné daně, stejného období a stejných okolností jako kontrola opakovaná. 

Oprávnění správce daně daňovou kontrolu opakovat Ústavní soud podmiňuje uvedením 

důvodů a skutečností, případně i dříve neznámých, které správce daně k takovému 

postupu vedou, a skutečností, že zaměření opakované daňové kontroly nebude totožné 

s předmětem předcházející daňové kontroly. 

                                                 
76 Je zajímavé si povšimnout, že se jedná o totéž rozhodnutí, kterým Ústavní soud mimo jiné vymezil 
daňovou kontrolu jako úkon správce daně, jak již bylo uvedeno výše. Pokud daňová kontrola není 
řízením, Ústavní soud na toto pojetí logicky musel reagovat tak, že její provedení ani nezakládá překážku 
věci rozhodnuté. 
77 www.judikatura.cz 
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V dalším nálezu II. ÚS 597/02 ze dne 3. ledna 200578 Ústavní soud zdůraznil 

podmínku závažnosti důvodů, ze kterých je možné daňovou kontrolu opakovat. 

Požadavek přesného a zřejmého vymezení předmětu kontroly správcem daně odůvodnil 

nebezpečím zásahu do svobod daňového subjektu, či dokonce jejich porušení státní 

mocí v případě vágnosti v označení předmětu kontroly. Dále Ústavní soud uvedl: 

„Obecně k daňovému řízení je třeba uvést, že se zřetelem k zásadě hospodárnosti 

provádí správce daně zpravidla tzv. namátkovou kontrolu, jak ostatně plyne i ze zprávy 

o první daňové kontrole, a nemusí tedy vždy odhalit všechny nesrovnalosti při jedné 

daňové kontrole. Výrazem této skutečnosti je pak také existence ustanovení § 46 odst. 7 

daňového řádu, které umožňuje dodatečné doměření daně v případě, kdy se vyskytnou 

nové okolnosti, jež nebyly správci daně původně známy.“ 

S tímto názorem Ústavního soudu nesouhlasím. Jen stěží si dovedu představit 

záměr zákonodárce, jímž by bylo narušení tak důležitého principu jako je právní jistota 

a zavedení možnosti dodatečného doměření daně v případě, kdy správce daně 

postupoval při daňové kontrole pouze namátkově a nezjistil proto všechny relevantní 

okolnosti svou vlastní vinou. Nedostatečně důsledné provádění daňové kontroly 

správcem daně by pak absurdně vedlo v extrémním případě až k jejímu libovolnému 

opakování. Vzhledem ke skutečnosti, že opakovaná daňová kontrola představuje 

významný zásah do práv a svobod daňového subjektu a správce daně při ní vystupuje 

jako orgán veřejné moci, pro něhož platí zásada legální licence, považuji opakování 

daňové kontroly z důvodu nedůsledného kontrolování správcem daně za nadměrné 

zatěžování daňového subjektu, které je v rozporu se zásadou legality i se zásadami 

hospodárnosti a přiměřenosti, ačkoliv musím uznat, že příčinou této nedůslednosti jsou 

především vysoké náklady na správu daní, které se rovněž vykazují. Dostatečný počet 

pracovníků správce daně by sice umožňoval komplexní provedení daňové kontroly 

auditorským způsobem. Poměr počtu daňových subjektů k počtu kontrolních 

pracovníků správce daně je však z tohoto pohledu jednoznačným důvodem 

pro namátkovost. 

                                                 
78 www.judikatura.cz 
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II. 4. 4. Opakovaná daňová kontrola po zahájení obnovy řízení 

Nejvyšší správní soud se ve své judikatuře zabýval především okolnostmi, 

za nichž se opakovaná daňová kontrola považuje za kontrolu nezákonnou a její 

provádění musí být správcem daně v rámci zásady legality i hospodárnosti včas 

zastaveno, nebo ještě lépe vůbec nezapočato. Na posledně uvedený judikát Ústavního 

soudu II. ÚS 597/02 ze dne 3. ledna 2005 zareagoval velmi brzy a to v rozsudku 

2 Afs 80/2004-72 ze dne 3. února 200579. Nejvyšší správní soud prohlásil za 

nezákonnou takovou opakovanou daňovou kontrolu, při které by předmětem kontroly 

byly výsledky prověřování stejných účetních dokladů z daňové kontroly předchozí, 

pouze zahájené z jiných důvodů. Při posuzování, zda se jedná o opakovanou daňovou 

kontrolu, je podle něj totiž relevantní vymezení jejího předmětu správcem daně, nikoliv 

její skutečný rozsah (např. při pouhém namátkovém kontrolování účetních dokladů). 

Ještě téhož roku Nejvyšší správní soud dospěl k průlomovému závěru, že daňovou 

kontrolu nelze provádět opakovaně mimo zákonný rámec ani v případě vymezení jejího 

předmětu a rozsahu podle všech kritérií, k nimž judikatura dříve došla jako 

k podmínkám, jež musí být splněny. Zákonným rámcem opakování daňové kontroly 

jsou podle něj pravidla, za nichž ZSDP předvídá možnost následně změnit dodatečně 

pravomocně vyměřenou daň, tedy pravidla použití mimořádných opravných prostředků. 

Rozsudkem 5 Afs 223/2004-89 ze dne 15. září 200580 proto připustil možnost 

opakování daňové kontroly až po obnově řízení: 

„Nejvyšší správní soud není ve sporu o tom, že zákon o správě daní a poplatků 

opakování daňové kontroly výslovně nezakazuje, na druhou stranu je však třeba uvést, 

že ji však ani výslovně neumožňuje. V právu veřejném je přitom nutno vycházet 

ze zásady vyjádřené v čl. 2. odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Není tedy proto 

ani v řízení daňovém přípustné vše, co zákon nezakazuje, ale naopak pouze to, co zákon 

stanoví. 

Na základě výše uvedených úvah dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že nelze 

dovodit absolutní možnost správce daně provádět opakování daňové kontroly kdykoli, 
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vymezí-li její obsah odlišně od kontroly předchozí a vyjdou-li najevo nové skutečnosti, 

a to ani při dodržení lhůt v ust. § 47 cit. zákona, jak argumentuje žalovaný, aniž by 

přitom respektoval ostatní zákonná ustanovení, která takovou možnost limitují. 

... 

Zákon o správě daní a poplatků nevylučuje, aby dodatečně pravomocně vyměřená 

daň mohla být následně změněna, přitom možnost takové změny připouští pouze 

způsobem v zákoně stanoveným, a to užitím mimořádných opravných prostředků. Je-li 

naplněn zákonný předpoklad pro užití mimořádného prostředku dle § 54 odst. 1 písm. a) 

až c) zákona č. 337/1992 Sb., je povinností správce řízení obnovit; není přitom 

rozhodné, zda o takový postup požádá příjemce rozhodnutí. Dospěl-li správce daně 

k závěru, že nastaly nové okolnosti, jimiž odůvodňuje opakované provedení kontroly, byl 

povinen se především vypořádat s tím, zda lze v intencích výše uvedeného ustanovení 

toto zjištění podřadit pod ust. § 54 odst. 1 písm. a), zda se tedy jednalo o takové důkazy 

a skutečnosti, které nemohly být bez zavinění daňového subjektu nebo správce daně 

uplatněny již při kontrole v roce 1998.“ 

Nejvyšší správní soud dále dodal, že nejsou-li splněny podmínky pro užití 

mimořádných opravných prostředků, nelze již vyměřené daňové povinnosti měnit 

způsobem, který zákon nepředvídá, například opakovanou daňovou kontrolou mimo 

rámec obnovy řízení. Mimořádné opravné prostředky by pak postrádaly svůj význam. 

Takový přístup by navíc nebránil ani několikerému opakování daňové kontroly, kdyby 

při každém opakování byl pouze pozměněn její rozsah. To by dle Nejvyššího správního 

soudu bylo v rozporu se základními zásadami daňového řízení i ústavními principy. 

V rozsudku 1 Afs 135/2004-73 ze dne 18. října 200581 Nejvyšší správní soud 

upřesnil dvě podmínky zákonné opakované daňové kontroly, jež musí být splněny 

kumulativně. Za prvé musí být zjištěny nové skutečnosti, jichž se má kontrola týkat. 

Za druhé musí být daňovému subjektu, u něhož má být opakovaná daňová kontrola 

prováděna, zcela konkrétně sdělen důvod a cíl opakované daňové kontroly. Tyto 

podmínky tak odpovídají podmínkám, jež již dříve pro opakování daňové kontroly 

nastavil Ústavní soud. 

                                                 
81 www.nssoud.cz 
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Na možnost opakování daňové kontroly pouze v případě, že byla povolena obnova 

řízení, navázal Nejvyšší správní soud svým rozsudkem 2 Afs 31/2005-57 ze dne 

24. ledna 200682. Možnost opakování daňové kontroly tímto judikátem rozšířil 

i na případy, kdy sice ještě nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí nebo naopak bylo 

zrušeno a obnova řízení proto není přípustná. Ve vztahu ke skutečnostem či důkazům, 

jež mají být opakovanou daňovou kontrolou prověřovány, musí ovšem být naplněny 

podmínky obdobné podmínkám obnovy řízení. S tím souvisí i nezbytnost zjištění 

nových relevantních skutečností pouze z objektivních důvodů a nutnost jejich sdělení 

daňovému subjektu, včetně rozsahu a důvodů opakování daňové kontroly. Případná 

neprofesionalita správce daně ústící v nutnost opakování kontroly může dle Nejvyššího 

správního soudu být pouze k tíži státu samotného, který má ve formě daňové kontroly 

dostatečně vhodný prostředek ke zjišťování a prověřování okolností rozhodných 

pro správné stanovení daně již napoprvé. Pokud ovšem správce daně postupoval 

s potřebnou profesionalitou již při první kontrole a bez jeho zavinění se teprve až 

po skončení daňové kontroly objevily nové skutečnosti, které zakládají důvod k tomu, 

aby první daňovou kontrolou prověřované skutečnosti byly podrobeny opakovanému 

zkoumání, nemůže mu dle Nejvyššího správního soudu být upíráno právo opakovat 

daňovou kontrolu. Tím Nejvyšší správní soud shrnul dosavadní vývoj judikatury 

k problematice daňové kontroly do komplexního stanoviska. 

V rozsudku 1 Afs 32/2005-44 ze dne 8. února 200683 Nejvyšší správní soud 

upozorňuje na narušení právní jistoty daňového subjektu, jež při opakování daňové 

kontroly nastává. Pro její zachování je důležité, aby se správce daně řídil zásadou 

zákonnosti a zásadami účelnosti a hospodárnosti. Rovnováha mezi ochranou 

subjektivních práv daňového subjektu a zájmem státu na výběru daní, má být dosažena 

nejen jednoznačným sdělením obsahu a cíle kontroly daňovému subjektu. Opakovaná 

daňová kontrola dle Nejvyššího správního soudu též musí být prováděna pouze 

v rozsahu bezprostředně souvisejícím s těmito nově zjištěnými skutečnostmi. Ještě 

                                                 
82 www.nssoud.cz 
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téhož dne Nejvyšší správní soud rozsudkem 1 Afs 33/2005-4784 judikoval, že takové 

sdělení musí správce daně navíc učinit včas. 

Rozsudkem 8 Afs 34/2005-55 ze dne 24. března 200685 se Nejvyšší správní soud 

zabýval otázkou, zda je opakování daňové kontroly přípustné při aplikaci ustanovení 

§ 46 odst. 5 ZSDP, podle kterého správce daně nemusí daňovému subjektu sdělovat 

výsledek vyměření, pokud se vyměřená daň neodchyluje od daně uvedené v daňovém 

přiznání. Nejvyšší správní soud tuto otázku vyřešil obdobně jako ostatní situace, 

při nichž neexistence pravomocného rozhodnutí brání obnově řízení. Možnost 

opakování daňové kontroly navázal na věcné podmínky obdobné podmínkám 

pro obnovu řízení a přesné vymezení předmětu kontroly, bez formálního zahájení 

obnovy řízení. Stejný názor vyjádřil Nejvyšší správní soud i v rozsudku 8 Afs 28/2005-

66 ze dne 26. února 200786. 

Podle Ústavního soud je tedy provedení opakované daňové kontroly možné 

1) zjistí-li správce daně nové skutečnosti (tj. skutečnosti, které v době provádění 

původní daňové kontroly neměl k dispozici), které by mohly mít vliv na správné 

stanovení daňové povinnosti. 2) opakovaná daňová kontrola musí být prováděna 

v rozsahu, který bezprostředně souvisí s nově zjištěnými skutečnostmi a 3) daňovému 

subjektu musí být sdělen její důvod a cíl, a to zcela konkrétně. Nejvyšší správní soud 

s těmito tyto podmínky sice potvrdil, ale také podstatně rozšířil. Daňovou kontrolu je 

podle něj možné opakovat pouze tehdy, jsou-li naplněny předpoklady pro užití 

mimořádných opravných prostředků, ať už v rámci obnovy řízení, nebo v případě, kdy 

chybí pravomocné rozhodnutí jako její nezbytná podmínka za podmínek obdobných 

podmínkám obnovy řízení bez formálního zahájení obnovy řízení. V souladu s logikou 

svého postoje Nejvyšší správní soud nesouhlasí s Ústavním soudem co se týče možnosti 

opakovat daňovou kontrolu v případě nově zjištěných relevantních skutečností 

zaviněných správcem daně. Na tuto konkretizaci Ústavní soud zatím ve své judikatuře 

nereagoval. Já osobně se stanoviskem Nejvyššího správního soudu souhlasím a považuji 

ho, jak už jsem uvedla v úvodu k opakované daňové kontrole, za logicky vyplývající 
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ze zákona o správě daní a poplatků. V souvislosti s již výše zmíněnou snahou Ústavního 

soudu posílit svou autoritu bude i v této věci zajímavé sledovat další vývoj. 

II. 4. 5. Obrana proti nezákonně opakované daňové kontrole 

Z výše uvedeného vývoje názorů na možnost správce daně opakovat daňovou 

kontrolu je zřejmé, že se jedná o velice komplikovanou problematiku a znalost rozsáhlé 

judikatury se jeví být nezbytnou. Není proto divu, že během tohoto vývoje docházelo 

v praxi k poměrně častým pochybením ze strany správce daně a daňová kontrola byla 

opakována nezákonně. Otázka obrany daňového subjektu proti takto vzniklé situaci byla 

dalším oříškem, s nímž se musela odborná veřejnost vypořádat. V minulosti se stávalo, 

že se věc nezákonné daňové kontroly dostala až před Ústavní soud, který v ní spatřoval 

tzv. jiný zásah orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod 

dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy87, na základě čehož příslušnému finančnímu úřadu 

zakázal v nezákonně prováděné kontrole pokračovat. S účinností zákona 

č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„soudní řád správní“ nebo „SŘS“) od 1. ledna 2003 se nabídla možnost brojit proti 

nezákonně opakované daňové kontrole žalobou na ochranu před nezákonným zásahem 

ve smyslu ustanovení § 82 SŘS. Ústavní soud již nadále nemusel suplovat deficit 

správního soudnictví při ochraně před nezákonným postupem veřejné správy, který 

neměl charakter rozhodnutí, čímž došlo mimo jiné k zavedení subsidiarity 

ústavněprávního přezkumu i v této oblasti.88 Žaloby dle § 82 SŘS však byly soudy 

prvního stupně z různých důvodů často odmítány. Jejich odmítnutí bylo nejčastěji 

provedeno s odkazem, aby se daňový subjekt ochrany svých práv domáhal až v rámci 

žaloby dle § 65 SŘS, tedy proti rozhodnutí správního orgánu, vydanému na základě 

                                                 
87 „Ústavní soud rozhoduje ... o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů 
veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod.“ 
88 Na nutnost poskytovat soudní ochranu před nezákonnými postupy či zásahy veřejné správy, které 
nemají charakter a formu správního rozhodnutí, stejně jako na fakt, že Ústavní soud interpretováním 
správního práva a poskytováním soudní ochrany jako jediná soudní instance suploval dlouhou dobu 
Ústavou předpokládaný Nejvyšší správní soud, upozornil Ústavní soud svým nálezem ze dne 27. června 
2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté Správní soudnictví zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu, 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2001 Sb., kterým byla zrušena část pátá „Správní 
soudnictví“ (§ 244 -250s) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, dnem 31. prosince 2002. 
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nezákonně provedené kontroly.89 Přelomovým se stal až rozsudek Nejvyššího správního 

soudu, a to dokonce jeho rozšířeného senátu, číslo 2 Afs 144/2004-110 ze dne 31. srpna 

2005, o němž jsem se zmínila už v souvislosti s výčtem ústavně zaručených práv 

porušitelných nezákonně opakovanou daňovou kontrolou. Nejvyšší správní soud v něm 

došel k následujícím závěrům: 

„I. Zahájení i provádění daňové kontroly (§ 16 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků) může být podle okolností nezákonným zásahem, proti kterému 

je možno podat žalobu podle § 82 a násl. soudního řádu správního. 

II. Taková žaloba je přípustná pouze poté, kdy žalobce bezvýsledně vyčerpal 

právní prostředek stanovený podle zákona k jeho ochraně (§ 85 s. ř. s.). Tímto právním 

prostředkem jsou námitky podle § 16 odst. 4 písm. d) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků. 

III. Lhůta pro podání takové žaloby (§ 84 s. ř. s.) počíná běžet od okamžiku, kdy se 

daňový subjekt dozvěděl o vyřízení námitek (§ 16 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků), popřípadě od okamžiku marného uplynutí lhůty pro vyřízení 

námitek. 

IV. Nestanoví-li daňový řád lhůtu pro vyřízení námitek, užije se o délce této lhůty 

per analogiam iuris ustanovení § 49 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu.“ 

Nejvyšší správní soud judikoval, že poskytování ochrany daňovému subjektu při 

nezákonné daňové kontrole pouze v rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu by znamenalo odepření spravedlnosti, zejména v případech, kdy na základě 

takto provedené daňové kontroly žádné rozhodnutí není vydáno. Taková situace může 

nastat, protože i na základě rozsáhlé judikatury, jak bylo pojednáno výše, je daňová 

kontrola procesem pouze kontrolním, nikoli rozhodovacím. Zpráva o ní není 

rozhodnutím, může se pouze stát podkladem pro případně vydané rozhodnutí. 

Vyměřovací řízení však nemusí vůbec být zahájeno. 

Denegatio iustitiae by představoval i výklad, podle kterého by námitka proti 

postupu pracovníka správce daně v rámci daňové kontroly dle ustanovení § 16 odst. 4 
                                                 
89 Podrobný přehled důvodů odmítnutí žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu 
dle § 82 SŘS spatřovaným v nezákonné daňové kontrole lze nalézt v HOREŠOVSKÝ, J. Daňová kontrola 
jako nezákonný zásah ve smyslu § 82 soudního řádu správního. Daňový expert, 2005, Roč. I, č. 3, s. 9. 
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písm. d) ZSDP byla jiným právním prostředkem, jímž se lze domáhat ochrany nebo 

nápravy dle § 85 SŘS, a jehož existence by tedy zakládala nepřípustnost žaloby dle § 82 

SŘS. Stejně tak, jako je ústavněprávní přezkum subsidiární k přezkumu na úrovni 

správních soudů, je tato správně-soudní ochrana subsidiární ochraně poskytované 

veřejnou správou přímo. Originární ochrana poskytovaná správními soudy koncipovaná 

jako kontrola veřejné správy má proto dle Nejvyššího správního soudu nastoupit až 

poté, co nebylo nápravy dosaženo přímo před správním orgánem ve správním řízení. 

K podání žaloby dle § 82 SŘS je tedy jako k originárnímu prostředku soudní ochrany 

v případě nezákonné daňové kontroly daňový subjekt aktivně legitimován až po 

bezvýsledném uplatnění námitky dle § 16 odst. 4 písm. d) ZSDP předtím, než se obrátí 

na soud. Uplatnění námitky je tedy jednou z podmínek aktivní legitimace, nikoliv její 

překážkou. Vyřízení takových námitek se děje dvěma způsoby. V případě vyhovění 

námitce je proveden faktický úkon k zajištění nápravy, v případě nevyhovění jsou 

důvody negativního vyřízení námitky sděleny daňovému subjektu formou rozhodnutí 

nadřízeného pracovníka, které ovšem nemá právní obsah rozhodnutí, nejsou jím 

přiznávána práva ani ukládány povinnosti. Proto proti takovému rozhodnutí není 

přípustná žaloba dle § 65 SŘS, jejíž případná přípustnost by vylučovala legitimaci 

k podání žaloby dle § 82 SŘS. Nerozhodnutí o námitkách rovněž není nečinností 

ve smyslu § 79 SŘS, zbývá tedy jediný možný prostředek obrany daňového subjektu 

na úrovni správního soudnictví působící subsidiárně k předchozím dvěma žalobním 

legitimacím, žaloba dle § 82 SŘS na ochranu před nezákonným zásahem správního 

orgánu, jímž provádění nezákonné daňové kontroly bezpochyby je. Soud pak bude 

rozhodovat podle skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí a zkoumat, zda 

zásah proti žalobci či jeho důsledky trvají nebo hrozí, že bude opakován. Bude-li žaloba 

úspěšná, zakáže soud rozsudkem správnímu orgánu, aby v porušování žalobcova práva 

pokračoval, případně obnovil stav před zásahem. Vzhledem k možné dlouhé časové 

prodlevě do takového rozhodnutí a vzhledem ke skutečnosti, že podání žaloby nemá 

suspenzívní účinek, uzavřel Nejvyšší správní soud své stanovisko uvedením možnosti 

připojit k žalobnímu návrhu též návrh na předběžné opatření. 
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II. 4. 6. Reakce na rozsudek 2 Afs 144/2004-110 

Závěry Nejvyššího správního soudu z rozsudku 2 Afs 144/2004-110 považuji 

za velký pokrok v oblasti ochrany subjektivních práv a svobod na úrovni ústavního 

soudnictví. Přestože v případě § 82 SŘS měl při jeho tvorbě zákonodárce patrně 

na mysli spíše neformální omezení osobní svobody, faktické donucení nebo dokonce 

útok proti tělesné integritě, je bezpochyby nutné sem zařadit i nezákonně prováděnou 

daňovou kontrolu, která se občas může stát až nástrojem šikany daňového subjektu 

v rukou správce daně. Tento přístup odpovídá i subsidiární povaze žalobního návrhu 

dle § 82 SŘS k zbylým dvěma žalobním návrhům, tedy dle § 65 SŘS – žaloba proti 

rozhodnutí správního orgánu, a § 79 SŘS – žaloba na nečinnost správního orgánu. Je 

přece smyslem subsidiárního opatření pokrýt i situace, jejichž výskyt zákonodárce při 

tvorbě právní normy nepředpokládal a ani předpokládat nemohl. S čím nemůžu 

vysloveně souhlasit je předpoklad vyčerpání námitky dle § 16 odst. 4 písm. d) ZSDP 

pro aktivní žalobní legitimaci. Z dikce příslušného ustanovení totiž námitku chápu spíše 

jako nástroj směřující proti postupu konkrétního pracovníka správce daně, pomocí 

kterého správce daně jako orgán veřejné správy vykonává jemu svěřené pravomoci. 

Namísto toho žalobní návrh dle § 82 směřuje proti správci daně jako celku, orgánu 

veřejné správy, který je nadán veřejnou mocí vést daňovou kontrolu. Právní subjektivita 

v obou řízeních je podle mého názoru tedy odlišná. Vzhledem k subsidiaritě soudního 

přezkumu Nejvyšší správní soud pravděpodobně hledal nástroj ochrany daňového 

subjektu na úrovni správního řízení a námitku dle § 16 odst. 4 písm. d) ZSDP považoval 

za nejvhodnější. Podle mého názoru se zde ukázalo, že v zákoně o správě daní 

a poplatků chyběl nástroj ochrany daňového subjektu, který by na úrovni správního 

řízení plnil subsidiární povahu pro případ, že vznikne nepředvídaná situace, proti níž 

neexistuje jiný v ZSDP výslovně upravený prostředek ochrany. Na tuto situaci však 

podle mě zareagoval zákonodárce s účinností k 7. březnu 2006 již výše uvedenou 

novelou ustanovení § 99 zákona o správě daní a poplatků, kterou umožnil při správě 

daní postup podle § 175 správního řádu, tedy uplatnit nejen stížnost proti nevhodnému 

chování úředních osob, ale také proti postupu správního orgánu jako subsidiární 

prostředek ochrany. Tento fakt však prozatím nebyl v judikatuře zohledněn, já osobně 

považuji stížnost dle § 175 SŘ za kvalifikovanější nástroj po splnění požadovaného 
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účelu. Na druhou stranu velice oceňuji i když jen okrajově zmíněnou možnost spojit se 

žalobním návrhem i návrh na předběžné opatření. V situaci, kdy ZSDP začal poskytovat 

ochranu proti závažné újmě způsobené rozhodnutím správce daně, a to tak, že 

s účinností k 1. lednu 2010 byla zrušena předběžná vykonatelnost platebních výměrů90, 

zůstane předběžné opatření účinnou formou ochrany daňového subjektu před možnou 

závažnou újmou způsobenou jinak než formou rozhodnutí – platebního výměru. 

Samozřejmě za předpokladu, že se takovým návrhem bude správní soud zabývat 

přednostně a rozhodne v dostatečně krátké lhůtě, aby takové opatření ještě mělo smysl. 

V tomto ohledu je evidentní, že vývoj zákonné úpravy v oblasti vykonatelnosti 

daňových rozhodnutí reflektuje vývoj v judikatuře.91 Zrušení předběžné vykonatelnosti 

platebních výměrů ve spojení se závěry rozsudku 2 Afs 144/2004-110 znamenají 

pozitivní vývoj pro ochranu práv daňových subjektů a zamezení jejich vážné újmě. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 144/2004-110, ačkoliv podle mého 

precizně formulovaný, vyvolal mnoho dalších otázek. Především se jedná o spornou 

možnost podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem v případě, že k zásahu, 

v němž je spatřována nezákonnost, došlo v samotném závěru kontroly a ta byla 

ukončena bez rozhodnutí o případných námitkách nebo současně s rozhodnutím o nich. 

Zásah samotný proto nadále netrvá, trvat však mohou jeho důsledky. Může také dojít 

k situaci, kdy žaloba na ochranu před nezákonným zásahem sice je podána ještě za 

trvání daňové kontroly, soud však o ní ani o případném návrhu na předběžné opatření 

nerozhodne dostatečně včas, tedy dříve, než správce daně daňovou kontrolu ukončí. 

Žalobní návrh bývá pak soudem odmítnut, protože nezákonný zásah již netrvá.92 Musím 

souhlasit s názorem, že správní soudy v tomto ohledu často ukazují určitou neochotu. 

Pasivní přístup soudu má v takových případech důsledek odmítnutí spravedlnosti. 

Na druhou stranu považuji za extrémní názor, podle kterého je takto ukončenou 

daňovou kontrolu možné napadnout žalobou na ochranu před nezákonným zásahem 

                                                 
90 Zákonem č. 304/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
91 I když možnou příčinou změn může být též zájem státu na ušetření finančních prostředků 
vynakládaných na sankční úroky, případně i náhradu škody v případě úspěšného uplatnění opravného 
prostředku proti platebnímu výměru a vracení na jeho základě odvedené daně zpět daňovému subjektu. 
92 Podrobný rozbor dané problematiky uvádí HOREŠOVSKÝ, J. Zamyšlení nad některými problémy žalob 
proti nezákonným daňovým kontrolám po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Afs 
144/2004-110. Daňový expert, 2006, Roč. II, č. 3, s. 9. 



Vendula Blažková Daňová kontrola 
 Srovnání právní úpravy podle 
 zákona o správě daní a poplatků 
 a daňového řádu 
 

 
 

55 

i v případě, že je na jejím základě vydáno rozhodnutí (dodatečný platební výměr), proti 

kterému existuje možnost bránit se odvoláním, případně žalobou proti rozhodnutí 

správního orgánu. K mému postoji mě vede hned několik důvodů. Za prvé byl názor 

o přípustnosti takové žaloby vysloven ještě v době, kdy odvolání proti platebnímu 

výměru dle ZSDP nemělo odkladný účinek, a hlavní argument byl proto podložen 

trváním důsledků daňové kontroly ve formě případně vydaného platebního výměru a 

jeho předběžnou vykonatelností. Jak jsem již výše uvedla, tyto dopady byly zmírněny 

novelou ZSDP s účinností ke dni 1. lednu 2010. Za druhé v případě ostatních důsledků 

daňové kontroly, jež můžou i po jejím ukončení nadále trvat, jako jsou například ztráta 

důvěryhodnosti daňového subjektu či dokonce úpadek, bude vždy velice složité 

prokázat příčinnou souvislost mezi těmito důsledky a daňovou kontrolou, v níž je 

spatřován nezákonný zásah, jako takovou. Za třetí nesmím opomenout, že žalobní návrh 

dle § 82 SŘS je pojat pouze jako subsidiární. Dle ustanovení § 85 SŘS je totiž žaloba 

nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky nebo 

domáhá-li se žalobce pouze určení, že zásah byl nezákonný. Ačkoliv u rozhodnutí není 

poskytována ochrana před porušením práv daňového subjektu způsobeným 

nezákonným zásahem správního orgánu, je poskytována ochrana proti důsledku 

takového zásahu v podobě právě příslušného rozhodnutí. Nehledě na možnosti, jakými 

pouze může soud v případě žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního 

orgánu rozhodnout - zakázat správnímu orgánu, aby v porušování žalobcova práva 

pokračoval, a přikázat, aby, je-li to možné, obnovil stav před zásahem. Proto považuji 

při vydání platebního výměru ochranu žalobou proti rozhodnutí správního orgánu za 

nejen adekvátní a postačující, ale i efektivnější. 

Na přelomový rozsudek 2 Afs 144/2004-110 pak Nejvyšší správní soud navázal 

rozsudkem 2 Aps 1/2005-65 ze dne 17. 3. 200593, ve kterém sumarizoval podmínky 

přípustnosti žaloby dle § 82 SŘS: 

„Ochrana podle § 82 a násl. s. ř. s. je důvodná tehdy, jsou-li - a to kumulativně, 

tedy zároveň - splněny následující podmínky: Žalobce musí být přímo (1. podmínka) 

zkrácen na svých právech (2. podmínka) nezákonným (3. podmínka) zásahem, pokynem 

nebo donucením ("zásahem" správního orgánu v širším smyslu) správního orgánu, které 

                                                 
93 www.nssoud.cz 
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nejsou rozhodnutím (4. podmínka), a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho 

důsledku bylo proti němu přímo zasaženo (5. podmínka), přičemž „zásah“ v širším 

smyslu nebo jeho důsledky musí trvat nebo musí hrozit opakování „zásahu“ (6. 

podmínka). Není-li byť jen jediná z uvedených podmínek splněna, nelze ochranu podle § 

82 a násl. s. ř. s. poskytnout.“ 

Musím konstatovat, že i díky tomuto vývoji v daňové judikatuře se daňová 

kontrola stala poměrně šetrným prostředkem zamezení daňových úniků odpovídajícím 

testu proporcionality zásahů veřejné správy do autonomní sféry jednotlivce, jíž tak byla 

poskytnuta ochrana nejen v daňovém, ale i soudním řízení. Daňový subjekt má napříště 

následující možnosti: podat námitky a správce daně je povinen o nich rozhodnout 

v určité lhůtě, obranu proti nezákonné daňové kontrole jako nezákonnému zásahu 

žalobou, z ní plynoucí možnost soudu zakázat pokračování v kontrole nebo vyslovení 

neúčinnosti zahájení daňové kontroly v případě jejího pouhého formálního zahájení. 

Široká ochrana daňového subjektu je ve správním i soudním řízení samozřejmě 

poskytována před všemi nezákonnými daňovými kontrolami, ať už v důsledku jejich 

nezákonného opakování, či kontroly prováděné po prekluzi práva daň vyměřit nebo 

i přes překážku rei iudicatae, nebo například v případě daňové kontroly prováděné 

místně nepříslušným správcem daně. 

II. 5. Povinnosti daňového subjektu 

Povinnosti daňového subjektu v průběhu daňové kontroly vymezuje ustanovení 

§ 16 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků, jež pro fyzické osoby, které neprovozují 

podnikatelskou činnost, doplňuje ustanovení odst. 3 téhož paragrafu, podle kterého se 

pro ně použijí přiměřeně stejná pravidla jako pro podnikatele. Seznam povinností 

daňového subjektu je taxativním, tedy konečným výčtem. Povinnostem daňového 

subjektu pak odpovídají jednotlivá práva správce daně. Ten jako orgán veřejné moci 

nesmí po daňovém subjektu vyžadovat splnění žádných dalších povinností, než jsou 

vymezeny zákonem, jak stanoví i čl. 4 odst. 1 Listiny. 

Za prvé je daňový subjekt povinen poskytovat informace o struktuře 

a procesech v rámci daňového subjektu. Toto ustanovení je třeba chápat v užším 

pojetí. V rozporu s ním bude postup správce daně, kdy po daňovém subjektu bude 
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vyžadovat další informace, například o konkrétní pracovní náplni jednotlivých 

pracovníků, nebo naopak o organizační struktuře koncernu, jehož je daňový subjekt 

součástí. Je pouze na daňovém subjektu, koho poskytováním informací správci daně 

pověří. Při výběru této osoby by měl proto postupovat velice obezřetně, odpovědnost 

za případné nekvalifikované informace totiž nese daňový subjekt sám. Ve svém 

vlastním zájmu by daňový subjekt měl poskytnout pouze ty informace, jež si správce 

daně vyžádá. 

Za druhé musí daňový subjekt zajistit vhodné místo a podmínky k provádění 

daňové kontroly. Touto povinností jsem se zabývala již v souvislosti s místem 

provádění daňové kontroly. Zde bych chtěla dodat, že pokud daňový subjekt žádným 

vhodným místem nedisponuje, neznamená tato jeho povinnost například povinnost 

vhodný prostor pronajmout. V takovém případě bude kontrola prováděna podle 

okolností daného případu nejspíše v sídle správce daně. Daňový subjekt především 

nesmí správce daně odkázat do nevhodných podmínek. Vhodnost místa zajištěného pro 

daňovou kontrolu daňovým subjektem posuzuje správce daně, na něm je také konečná 

volba tohoto místa. 

Dále má daňový subjekt povinnost předložit na požádání relevantní anebo 

vyžádané záznamy, jejichž vedení bylo správcem daně uloženo, a podat k nim 

požadovaná vysvětlení, má-li pracovník správce daně pochybnost o jejich úplnosti, 

správnosti nebo pravdivosti. Této povinnosti odpovídá i právo správce daně dle 

ustanovení § 15 odst. 3 ZSDP94, týkajícího se místního šetření, provést nebo si vyžádat 

bezúplatně výpis nebo kopii těchto záznamů a právo na informace o využívaném 

softwaru a umožnění přístupu do něj. Pokud bude tato povinnost chápána v užším slova 

smyslu stejně jako první povinnost daňového subjektu týkající se poskytování 

informací, povede tento přístup občas až k absurdním závěrům. Ustanovení, jež ji 

upravuje, totiž obsahuje taxativní výčet písemností, jež je správce daně oprávněn 

požadovat. Podle některých autorů95 by proto záznamy, jejichž vedení daňovému 

                                                 
94 „Pracovník správce daně má právo provést nebo si vyžádat z účetních písemností, záznamů nebo jiných informací bezúplatně 
výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má 
pracovník správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a je oprávněn využívat programové 
vybavení, ve kterém byly informace pořízeny.“ 
95 DRÁB, O., TRUBAČ, O., ZATLOUKAL, T. Obrana před daňovou kontrolou. 1.vyd. Praha: ASPI, 2006, s. 
142 -146. 
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subjektu uložil správce daně, měly být doplněny o záznamy povinné ze zákona, účetní 

doklady pak o doklady sloužící k vedení daňové evidence. Paradoxní by také bylo po 

správci daně požadovat přesné označení písemností, jež si může vyžádat nad rámec 

relevantních dokladů. V souvislosti s využívaným softwarem a právem na informaci 

o něm naopak užší pojetí nezbytné je. Správci daně musí postačit informace v rozsahu 

nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat – tedy např. o typu softwaru 

a jeho verzi, nemůže však požadovat zaučení do jeho použití. Podání požadovaných 

vysvětlení k předkládaným písemnostem v případě pochybností pracovníka správce 

daně o nich je faktickým uplatněním důkazní povinnosti navazující na povinnost tvrzení 

daňového subjektu. Tento institut totiž daňovému subjektu umožňuje unesení důkazního 

břemene. V praxi ale bývá možnost unesení důkazního břemene daňovému subjektu 

velice často ztěžována správcem daně, který mívá ve zvyku své pochybnosti daňovému 

subjektu nesdělit a rovnou ho vyzvat k prokázání určitých skutečností, čímž porušuje 

zásadu součinnosti. Výzva správce daně k prokazování má totiž následovat až po 

případném neodstranění pochybností daňovým subjektem ve vysvětlení navazujícím na 

sdělení pochybností. Teprve poté má daňový subjekt jak povinnost, tak i právo předložit 

na základě výzvy správce daně důkazní prostředky. Pokud daňový subjekt nezná 

pochybnosti správce daně, je pro něj také daleko složitější výběr vhodných důkazních 

prostředků pro jejich vyvracení.96 Pro snazší unesení důkazního břemene daňovým 

subjektem v rámci případného následného řízení je též vhodné pořídit protokol o všech 

konkrétních záznamech, jež byly správci daně předloženy. 

Daňový subjekt má také povinnost nezatajovat doklady, které má k dispozici 

nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí. Tato povinnost úzce souvisí jak 

s dokazováním, tak s vyšetřovacím charakterem daňového řízení. Stejně jako povinnost 

daňového subjektu předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení v průběhu 

kontroly, což je zakotvením důkazního břemene tížícího daňový subjekt dle generální 

klauzule § 31 odst. 9 ZSDP, podle které daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, 

které je povinen uvádět v přiznání, hlášení a vyúčtování nebo k jejichž průkazu byl 

správcem daně v průběhu daňového řízení vyzván. Na druhou stranu není daňový 

subjekt povinen prokazovat cokoli. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu 
                                                 
96 KOBÍK, J., ŠPERL, J., RAMBOUSEK, J. Daňové spory, jejich prevence a řešení. 3., přepracované vydání. 
Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, s. 24 - 25. 



Vendula Blažková Daňová kontrola 
 Srovnání právní úpravy podle 
 zákona o správě daní a poplatků 
 a daňového řádu 
 

 
 

59 

4 Afs 2/2003 ze dne 31. března 200597 daňový subjekt není povinen prokazovat 

neexistenci určitých skutečností, tím spíše pak skutečností, které sám netvrdí, jak uvádí 

i rozsudek Nejvyššího správního soudu 8 Afs 112/2006-53 ze dne 26. října 200798. 

Jedině v případě, kdy daňový subjekt něco tvrdí, ho může totiž stíhat břemeno tvrzení 

a s ním spojené břemeno důkazní. Opačný postup znamená neúměrné přesouvání 

důkazního břemene ze správce daně. Tomu odpovídá i ust. § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP, 

podle kterého správce daně prokazuje existenci skutečností vyvracejících věrohodnost, 

průkaznost, správnost či úplnost účetnictví a jiných povinných evidencí či záznamů, 

vedených daňovým subjektem. Po předložení důkazních prostředků daňovým subjektem 

totiž na základě uvedeného ustanovení přechází důkazní břemeno na správce daně99. 

K této problematice judikoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 1 Afs 57/2009-

83 ze dne 16. července 2009100 následovně: 

"Jak judikoval Ústavní soud, daňový subjekt má povinnost prokázat k výzvě 

správce daně jen ty skutečnosti, které sám tvrdí (nález ze dne 24. 4. 1996, 

sp. zn. Pl. ÚS 38/95, 130/1996 Sb.). Z obsáhlé judikatury NSS pak vyplývá, že daňový 

subjekt prokazuje svá tvrzení především svým účetnictvím a jinými povinnými záznamy 

[např. rozsudek ze dne 30. 1. 2008, čj. 2 Afs 24/2007 - 119 ve věci EURO 

PRIM, spol. s r. o., část V a) nebo rozsudek ze dne 22. 10. 2008, čj. 9 Afs 30/2008 - 86]. 

Existence účetních dokladů, tj. příjmových dokladů či faktur, i když formálně 

bezvadných, však sama o sobě zpravidla ještě neprokazuje, že se operace, která je jejich 

předmětem, opravdu uskutečnila (rozsudek NSS ze dne 31. 12. 2008, 

čj. 8 Afs 54/2008 - 68, obdobně rozsudek ze dne 28. 2. 2006, čj. 7 Afs 132/2004 - 99). 

Správce daně proto může vyjádřit důvodné pochybnosti ohledně věrohodnosti, 

průkaznosti, správnosti či úplnosti účetnictví a jiných povinných záznamů. Správce daně 

tíží důkazní břemeno ve vztahu k prokázání důvodnosti svých pochyb [§ 31 odst. 8 

písm. c) daňového řádu]. „Správce daně nemá povinnost prokázat, že údaje o určitém 

                                                 
97 www.nssoud.cz 
98 www.nssoud.cz 
99 Správce daně má dle zákona o správě daní a poplatků velice úzkou důkazní povinnost stanovenou 
taxativním výčtem pouze čtyř případů v ustanovení § 31 odst. 8 ZSDP. Jeho důkazní povinnost bývá 
rozšiřována logickými závěry judikatury. Hranice tzv. přechodu důkazního břemene z daňového subjektu 
na správce daně je velice tenká. Dochází k němu např. též v případě správcem daně namítaného zneužití 
práva nebo formálně zastřeného stavu – k této problematice viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 
Afs 24/2009-71 ze dne 13. května 2009, www.nssoud.cz. 
100 www.nssoud.cz 
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účetním případu jsou v účetnictví daňového subjektu zaznamenány v rozporu 

se skutečností, je však povinen prokázat, že o souladu se skutečností existují natolik 

vážné a důvodné pochyby, že činí účetnictví nevěrohodným, neúplným, neprůkazným 

nebo nesprávným. […] Správce daně je zde povinen identifikovat konkrétní skutečnosti, 

na základě nichž hodnotí předložené účetnictví jako nevěrohodné, neúplné, neprůkazné 

či nesprávné.“ [rozsudek ve věci EURO PRIM, část V a), shodně též rozsudek 

čj. 9 Afs 30/2008 - 86, oba cit. shora; shodně též nález ÚS sp. zn. II. ÚS 232/02, 

Sb. n. u., sv. 28, č. 134, s. 143, na s. 149]." 

Správce daně navíc jako orgán veřejné moci disponuje rozmanitými prostředky, 

jakými si může důkazní prostředky opatřit. Nemůže proto požadovat na daňovém 

subjektu nesplnitelné. Takto uložená povinnost je nezákonná a daňový subjekt ji může 

odmítnout plnit. Pokud správce daně například shledá, že je určitý subjekt nekontaktní, 

může jen stěží požadovat na daňovém subjektu, aby v rámci na něj přesunutého 

důkazního břemene opatřoval svědka sám. Ačkoliv je povinností daňového subjektu 

předkládat důkazy na podporu svých tvrzení, je výklad, na základě kterého by daňový 

subjekt musel fyzicky sám navrhovaného svědka přivést, zužující a nemá oporu 

v zákoně. Tím by správce daně mimo jiné porušil zásadu hospodárnosti, daňový subjekt 

by byl neúměrně zatěžován. Nemůže ani od daňového subjektu požadovat, aby od třetí 

osoby získal určité doklady, protože je to sám správce daně, kdo jediný disponuje 

potřebným oprávněním si takové doklady od třetích osob vyžádat. Protože je zákonným 

právem kontrolovaného subjektu navrhovat předložení těch důkazních prostředků, které 

sám nemá k dispozici, musí k unesení případného důkazního břemene postačit označení 

svědka a skutečností, jež mají být jeho výpovědí prokázány.101 Z hlediska opakování 

dokazování judikoval Ústavní soud ve svém rozsudku II. ÚS 703/06 stejně jako 

u opakování celé daňové kontroly, že je nutné provést tzv. test proporcionality 

a nezatěžovat daňový subjekt opakovaným opatřováním důkazních prostředků, jež měly 

být opatřeny v průběhu daňové kontroly. Povinnost daňového subjektu předložit 

důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení v průběhu kontroly se samozřejmě vztahuje 

pouze na skutečnosti, jež jsou předmětem kontroly. Jako důkazních prostředků lze 

použít prakticky jakýchkoliv prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro 

                                                 
101 KOBÍK, J. Zásada součinnosti (1. část). Daně a právo v praxi, 2003, Roč. VIII, č. 6, s. 33. 
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správné stanovení daňové povinnosti a které nejsou získány v rozporu s obecně 

závaznými právními předpisy, zákon o správě daní a poplatků obsahuje v ust. § 31 odst. 

4 pouze jejich demonstrativní výčet. Pokud daňový subjekt své důkazní břemeno 

neunese, počítá zákon o správě daní a poplatků postupně s dvěma alternativami 

stanovení základu daně a daně, a to ve formě tzv. pomůcek (ust. § 31 odst. 5 ZSDP) 

a tzv. sjednání daně (ust. § 31 odst. 7 ZSDP). 

Další povinností daňového subjektu je umožnění vstupu do všech svých prostor 

využívaných k podnikání a umožnění jednání s jakýmkoliv svým pracovníkem. 

Na tuto povinnost daňového subjektu jsem již narazila v souvislosti s místem provádění 

daňové kontroly. Vzhledem k nebezpečí narušení práva na ochranu obydlí, jež z práva 

správce daně na vstup do obydlí vyplývá, je pro daňový subjekt vhodná alternativa 

pokusit se o co nejdůkladnější oddělení své podnikatelské a soukromé sféry. Co se týče 

umožnění jednání s jakýmkoliv pracovníkem daňového subjektu, vztahuje se tato 

povinnost pouze na osoby nacházející se vůči daňovému subjektu v pracovněprávním 

vztahu, ne však na osoby pracující pro daňový subjekt na základě například mandátní 

smlouvy, jako je to v případě členů dozorčí rady, společníků společnosti s ručením 

omezeným atp. Postavení pracovníků, s nimiž bude správce daně chtít jednat, bude 

odpovídat postavení svědka či osoby přezvědné102, z čehož pro daňový subjekt vyplývá 

právo být o výslechu a jeho předmětu vyrozuměn v dostatečném předstihu, být mu 

přítomen a právo na sepsání protokolu o tomto výslechu. Vzhledem k jistému riziku, jež 

tato povinnost pro daňový subjekt představuje, by měl práva být přítomen výslechu 

svědka hojně využívat. 

Poslední povinností daňového subjektu zakotvenou v zákoně o správě daní 

a poplatků je povinnost zapůjčit správci daně doklady. Vzhledem k výše uvedené 

povinnosti předložit vyžádané písemnosti je tato povinnost spíše doplňková a v praxi 

bývá využívána minimálně. Bude se jednat především o spíše výjimečné situace, kdy 

by, jak stanoví ZSDP, hrozilo nebezpečí zničení nebo pozměnění požadovaných 

dokladů. Povinnost daňového subjektu je doplněna i odpovídající povinností správce 

                                                 
102 Dle DRÁB, O., TRUBAČ, O., ZATLOUKAL, T. Obrana před daňovou kontrolou. 1.vyd. Praha: ASPI, 
2006. s. 149, k tomuto závěru dochází proto, že odchylný výklad by nenutil vyslýchanou osobu nejen 
mluvit pravdu, ale ani vypovídat vůbec. Podle KOBÍK, J. Správa daní a poplatků s komentářem: 
komplexní pohled na problémy správy daní. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 2009, s. 162, správce daně takto 
musí pracovníky výslovně označit. 



Vendula Blažková Daňová kontrola 
 Srovnání právní úpravy podle 
 zákona o správě daní a poplatků 
 a daňového řádu 
 

 
 

62 

daně doklady vrátit, a to v běžných případech do třiceti dnů. Ve zvlášť složitých 

případech, zejména je-li nutno zapůjčené doklady a jiné věci podrobit vnější expertize, 

může tuto lhůtu prodloužit orgán přímo nadřízený správci daně. Za problematický 

považuji za prvé fakt, že proti takovému rozhodnutí zákon o správě daní a poplatků 

nepřipouští samostatné odvolání. Za druhé je připuštěna možnost správce daně potvrdit 

převzetí dokladů až v rámci zprávy o daňové kontrole. Z pohledu daňového subjektu je 

samozřejmě vhodnější varianta, kdy správce daně sepíše protokol s přesným seznamem 

všech dokladů bezprostředně při jejich převzetí. V rámci důkazního břemene pak bude 

na daňovém subjektu, aby zajistil seznam co nejpřesnější, který by tak sloužil svým 

způsobem preventivně, jak vlastně vyplývá i z judikatury103. 

II. 6. Práva daňového subjektu 

Pro vyvážení pozice daňového subjektu se správcem daně v průběhu daňové 

kontroly zakotvuje zákon o správě daní a poplatků vedle povinností daňového subjektu 

také jeho práva, a to v ustanovení § 16 odst. 4. Je sice především na daňovém subjektu 

samotném, aby svá práva plně využíval. Musím však konstatovat, že správce daně se i 

tak nachází ve výhodnější pozici, jeho práva jsou širší. Navíc restriktivní výklad práv 

daňového subjektu správcem daně bývá často napravován až v rámci judikatury. Výčet 

jednotlivých práv narozdíl od povinností daňového subjektu není taxativní, především 

pro uplatnění zásad daňového řízení má daňový subjekt v průběhu kontroly i další práva 

vyplývající jak z textu zákona o správě daní a poplatků, tak z textu ostatních, především 

tedy ústavněprávních norem. 

Za prvé má daňový subjekt právo na předložení služebního průkazu 

pracovníkem správce daně. Takový požadavek daňového subjektu bývá víceméně 

samozřejmě plněn, je ale na místě z hlediska jisté obezřetnosti. V případě pochybností 

není od věci ani telefonické ověření či požádání o předložení průkazu při provádění 

kontroly po delší odmlce. Právo na předložení průkazu totiž daňovému subjektu náleží 

nejen při zahájení daňové kontroly, ale i v celém jejím průběhu. Provádět daňovou 

kontrolu může samozřejmě pouze místně příslušný správce daně nebo správce daně 

dožádaný, jinak se bude jednat o kontrolu nezákonnou. 

                                                 
103 Rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Afs 11/2004-190 ze dne 27. března 2006, www.nssoud.cz. 



Vendula Blažková Daňová kontrola 
 Srovnání právní úpravy podle 
 zákona o správě daní a poplatků 
 a daňového řádu 
 

 
 

63 

Právo daňového subjektu být přítomen jednání s jeho pracovníky navazuje na 

jeho povinnost toto jednání umožnit. Pokud za daňový subjekt ve smyslu ustanovení § 9 

a 10 ZSDP jedná buď statutární orgán, nebo zástupce daňového subjektu, považuji za 

absurdní a nadbytečné ustanovení § 16 odst. 5 ZSDP zužující toto právo v případě, je-li 

při daňové kontrole přítomen statutární orgán nebo zástupce daňového subjektu, kteří 

vlastně sami představují daňový subjekt jako takový. 

Daňový subjekt má nejen povinnost, ale i právo předkládat v průběhu daňové 

kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních 

prostředků, které on sám nemá k dispozici. Tomuto právu pak odpovídá povinnost 

správce daně dle ustanovení § 31 odst. 2 ZSDP104 tyto důkazy provést, pokud jsou 

potřebné ke zjištění stavu věci, nebo se s nimi alespoň vypořádat, tedy alespoň ve 

zprávě o daňové kontrole zdůvodnit, proč příslušné důkazní prostředky neosvědčil jako 

důkazy, jak vyplývá i z nálezu Ústavního soudu II. ÚS 173/01 ze dne 7. ledna 2004105, 

ať už je důvodem jejich vyloučení nezákonnost jejich opatření, nedůvěryhodnost či 

irelevantnost. Rozhodnutí, vydané na základě důkazního řízení, v průběhu kterého se 

správce daně se všemi důkazními prostředky nevypořádal, je nepřezkoumatelné. 

Povinnost správce daně odůvodnit svá rozhodnutí je navíc od 1. ledna 2010 i zakotvena 

v § 32 zákona o správě daní a poplatků. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu 

1 Afs 45/2006-55 ze dne 21. března 2007106 navíc vyplývá, že pokud je správci daně 

známa osoba svědka a skutečnosti, jež mohou být jeho výpovědí prokázány, musí se 

správce daně s tímto důkazním prostředkem vypořádat z úřední povinnosti. Naopak 

z rozsudku 3 Afs 1/2003-101 ze dne 24. března 2004107 plyne, že pokud daňový subjekt 

sice označil osobu svědka, neuvedl však, jaké skutečnosti mají být jeho výpovědí 

prokázány, není správce daně povinen takovou výpověď provést. Jedině při dodržení 

všech povinností jak daňového subjektu, tak svým způsobem zvýhodněného správce 

                                                 
104 „Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny 
co nejúplněji a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů. Vždy však provede navržené důkazní 
prostředky, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. O provádění svědecké výpovědi správce daně 
daňový subjekt včas vyrozumí, nehrozí-li nebezpečí z prodlení.“ 
105 www.judikatura.cz 
106 www.nssoud.cz 
107 www.nssoud.cz 
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daně, se naplní jak vyšetřovací charakter dokazování108, které je vlastně podstatou celé 

daňové kontroly, tak právo daňového subjektu na spravedlivý proces a rovnost zbraní 

v něm, na základě které musí mít každá strana rovnou možnost předložit důkaz. Fakt, že 

v daňovém řízení správce daně vede důkazní řízení, vystupuje tedy jako žalobce 

i soudce a sám rozhoduje, které důkazy budou provedeny a které nikoliv, resp. které 

důkazní prostředky se stanou důkazy, neznamená, že správce daně může bezdůvodně 

opomenout nebo dokonce ignorovat důkazní prostředky navržené daňovým subjektem, 

jak také vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu 4 As 2/2005-62 ze dne 

20. ledna 2006109. V této souvislosti nelze nepřipomenout zásadu volného hodnocení 

důkazů, jíž se správce daně po shromáždění důkazních prostředků musí řídit. 

Jak vyplývá ze zákona o správě daní a poplatků a jak upřesňuje ustálená a bohatá 

judikatura, zásada volného hodnocení důkazů má pevná pravidla a jejich porušení vede 

k nesrozumitelnosti a faktické nepřezkoumatelnosti závěrů správce daně. Správce daně 

musí provést hodnocení důkazů v celé komplexnosti všech zjištění a od všech svědků, 

které sestaví a soustředí tak, aby byla k sobě vztažena a poskytovala obraz o materiální 

pravdě. Z právní úpravy dokazování v daňovém řízení je zřejmé, že hodnocení důkazů 

podle vlastního správního uvážení je myšlenkovou úvahou, při které správce daně 

přijímá jedno tvrzení a odmítá jiné, přičemž se opírá o logické, systematické, historické, 

pravděpodobnostní, věrohodnostní atd. úsudky, které uvede v odůvodnění svého 

rozhodnutí, zde tedy pravděpodobně ve zprávě o daňové kontrole. Správní uvážení, 

jímž se správce daně při hodnocení důkazů řídí, musí mít své hranice zajišťující jeho 

nezneužití a ochranu proti libovůli. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 9 Afs 

8/2007-64 ze dne 22. února 2007110 hodnocením důkazů nemůže být pouhé uvedení 

jejich výčtu a konstatování závěru. 

Na právo daňového subjektu podávat námitky proti postupu pracovníka 

správce daně jsem již narazila u opakované daňové kontroly. Námitka, ačkoliv není 

řádným opravným prostředkem, je nezbytným opravným prostředkem, který daňový 

                                                 
108 Ačkoliv za prioritní je považována povinnost daňového subjektu dokazovat vše, co sám tvrdí, jak 
vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 Afs 54/2004-125 ze dne 9. února 2005, 
www.nssoud.cz. Proto má daňový subjekt nejen povinnost dokázat, že náklad ovlivňující základ daně a 
daň byl skutečně vynaložen, ale i to, zda byla služba skutečně poskytnuta a zda náklad skutečně sloužil 
k dosažení, zajištění a udržení jeho příjmu. 
109 www.nssoud.cz 
110 www.nssoud.cz 
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subjekt musí využít, aby byl legitimován k podání žaloby dle § 82 SŘS. Námitka může 

být podána proti prakticky všem dílčím úkonům pracovníka správce daně a je o ní nutné 

rozhodnout ještě před ukončením daňové kontroly. Její nevyřízení by dle rozsudku 

Nejvyššího správního soudu 3 Afs 21/2003-63 ze dne 5. února 2004111 mohlo mít 

za následek nezákonnost na základě daňové kontroly případně vydaného rozhodnutí. 

Námitka představuje asi nejúčinnější prostředek zajištění nápravy vadného postupu 

pracovníka správce daně a i z hlediska jejího procesního postavení by měla být 

daňovými subjekty využívána, kdykoliv dojde k nezákonnému postupu pracovníka 

správce daně v průběhu daňové kontroly. Zákon o správě daní a poplatků neupravuje 

pro námitku žádné zvláštní obsahové ani formální náležitosti. 

Právo daňového subjektu klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání 

a místním šetření a s ním úzce související právo být o takovém jednání informován 

bývá správci daně v zájmu naplnění státního rozpočtu snad nejčastěji porušováno. Takto 

získaná výpověď je ale opatřena v rozporu se zákonem a nelze použít jako důkaz.112 Pro 

daňový subjekt se toto právo může stát klíčovým pro unesení jeho důkazního břemene a 

objasnění skutkového stavu věci, proto by měl mít také všechna práva spojená s ním, 

aby se nejednalo o pouhou proklamaci, ale opravdové subjektivní právo, jež bude 

daňový subjekt moci v plné míře konzumovat. Z tohoto důvodu se také k tomuto právu 

váže poměrně bohatá judikatura, jež se ho snaží naplnit a vystoupit tak proti 

nejrůznějším praktikám správců daně, jež nemají v zákoně o správě daní a poplatků 

oporu. Správci daně především mohou provést ústní jednání a místní šetření se svědky, 

znalci a logicky též osobami přezvědnými pouze formou výslechu svědka, pravidla 

jehož pořizování jsou přísně stanovena, a to v § 8 zákona o správě daní a poplatků. Dle 

nálezu Ústavního soudu II. ÚS 232/02 ze dne 29. října 2002113 nemůže správce daně 

vzhledem k zachování práv daňového subjektu libovolně volit mezi výslechem svědka a 

např. podáním vysvětlení v rámci místního šetření, při kterém není stanovena povinnost 

jako při výslechu svědka vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokol o takovém ústním 

                                                 
111 www.nssoud.cz 
112 Stejně tak dle rozsudku Nejvyššího správního soudu 5 Afs 23/2007-79 ze dne 28. března 2008, 
www.nssoud.cz: „Pokud správce daně postupuje v rozporu s ustanovením § 16 odst. 4, písm. e) daňového 
řádu a upře daňovému subjektu právo klást svědkům otázky, má to za následek, že tyto výpovědi není 
možné v daňovém řízení použít, neboť se jedná o důkazy, které byly získány v rozporu se zákonem.“ 
113 www.judikatura.cz 
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jednání nelze použít jako listinný důkaz. Stejně tak nelze použít jako listinný důkaz 

výzvu k podání vysvětlení, kterou vydávají správci daně dle § 34 odst. 4 ZSDP a snaží 

se jí nahradit svědeckou výpověď. Tím spíše nemá v ZSDP oporu praktika, kdy správce 

daně přizve daňový subjekt k výslechu svědka teprve po sepsání protokolu, přičemž 

svědka poučí, že pokud porušil povinnost vypovídat pravdivě a nic nezamlčet, hrozí mu 

pokuta. Ačkoliv věrohodnost svědecké výpovědi bývá často zpochybňována, její 

bezprostřednost má svůj jasný účel a není ji proto možno daňovému subjektu 

zprostředkovat114. Velmi spornou oblastí se stalo sdělování identity svědka daňovému 

subjektu a okolností, o nichž má být vyslechnut. Správci daně sice argumentují 

možností daňového subjektu ovlivnit svědka, bez předchozí znalosti osoby svědka se 

však daňový subjekt může jen stěží na jeho výpověď připravit a v plné míře tak 

konzumovat své právo na kladení otázek. Podle některých autorů by mělo procesní 

provedení výslechu svědka mít stejná pravidla jako v trestním řízení115, podle mého 

názoru je však daňový proces natolik odlišný, že taková úprava není možná – především 

kvůli důkaznímu břemenu tížícímu daňový subjekt oproti presumpci neviny uplatňující 

se v procesu trestním. Sdělení místa, času, osoby svědka a jím dosvědčovaných 

skutečností přesto považuji za nutné pro správné stanovení daňové povinnosti a 

k naplnění zásady součinnosti. Názor o nezbytnosti těchto sdělení pro kvalifikovanou 

přípravu daňového subjektu na výslech svědka podporuje i rozsudek Nejvyššího 

správního soudu 1 Afs 7/2003-65 ze dne 20. října 2004116. Aby byla svědecká výpověď 

provedena v souladu se zákonem, musí být před jejím zahájením svědek také náležitě 

poučen – jak o povinnosti vypovídat pravdu a nezamlčovat, o právu odepřít výpověď 

                                                 
114 Důležitost nezprostředkovanosti svědecké výpovědi uvádí rozsudek Nejvyššího správního soudu 
2 Afs 25/2007-121 ze dne 14. února 2008, www.nssoud.cz: „Svědka je třeba vyslechnout vždy, požaduje-
li to daňový subjekt, ledaže se jedná o požadavek vedený toliko snahou mařit či účelově prodlužovat 
daňové řízení (např. požadavek na výslech svědka, který se zdržuje v cizině, zjevně se nehodlá do ČR 
k výslechu dostavit, takže jeho předvolávání k výslechu bude neúčelné, a jeho výpověď není možno pořídit 
ani jiným způsobem, zejm. cestou mezinárodní spolupráce v daňových věcech).“ Pro použití listin, z nichž 
je patrný obsah výpovědí svědků, jako podkladu pro vydání rozhodnutí, tento rozsudek stanoví jasná 
pravidla: musí být pořízeny nezávisle na příslušném daňovém řízení, v souladu se zákonem, být 
zpřístupněny daňovému subjektu a ten musí mít možnost navrhnout další důkazy. 
115 KOBÍK, J. Správa daní a poplatků s komentářem: komplexní pohled na problémy správy daní. 7. vyd. 
Olomouc: ANAG, 2009, s. 168; TARANDA, P. Osoba svědka a význam svědecké výpovědi v daňovém 
řízení. Poradce, 2006, Roč. XII, č. 7, s. 124. 
116 www.nssoud.cz 
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pouze v případech odůvodněných dle § 8 odst. 2 a odst. 3 ZSDP117, tak o následcích 

spojených s nesplněním těchto povinností. V prvém případě se by se jednalo o 

přestupek ve smyslu § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů, s hrozící sankcí maximálně 3 000 Kč, v druhém případě by 

se jednalo o nesplnění povinnosti nepeněžní povahy ve smyslu § 37 ZSDP, s hrozící 

sankcí až 2 000 000 Kč. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti dle § 24 ZSDP nelze jako 

svědka dle § 8 odst. 3 ZSDP předvolat daňového poradce nebo advokáta daňového 

subjektu. K výslechu je svědek vyzván, v případě neuposlechnutí je možné ho jednak 

nechat předvést a jednak mu uložit pokutu, proto by se měl v případě své neschopnosti 

dostavit se k výslechu řádně omluvit. Správce daně musí takovou omluvu akceptovat, 

nemusí však akceptovat omluvu účasti daňového subjektu, protože jeho nepřítomnost na 

výslech svědka nemá žádný vliv. Je pouze v zájmu daňového subjektu, aby si možnost 

být přítomen plánovanému výslechu zařídil. 

Právo daňového subjektu vyjádřit se před ukončením daňové kontroly 

k výsledku uvedenému ve zprávě, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout 

jeho doplnění je úzce spjato s následující podkapitolou této práce zabývající se 

ukončením daňové kontroly, proto se mu budu věnovat až v této souvislosti. 

Posledním právem daňového subjektu, zakotveným v § 16 odst. 4 písm. g) ZSDP 

je právo nahlížet u správce daně kdykoliv v jeho obvyklou úřední dobu 

do převzatých dokladů. Toto právo navazuje na povinnost daňového subjektu správci 

daně zapůjčit doklady mimo své prostory. Vzhledem k zakotvení práva daňového 

subjektu nahlížet do daňového spisu v § 23 ZSDP bývá úprava tohoto práva považována 

za nadbytečnou118. 

                                                 
117 „ (2) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám 
blízkým. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, partner, druh, příbuzný v řadě přímé 
a jeho manžel nebo partner, sourozenec a jeho manžel nebo partner, osvojitel a jeho manžel nebo 
partner, osvojenec a jeho potomci, manžel nebo partner osvojence a manželé nebo partneři jeho 
potomků.  

(3) Jako svědek nebo osoba přezvědná nesmí být vyslechnut ten, kdo by porušil státní tajemství, 
nebo zákonem uloženou nebo zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti 
zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má.“ 
118 DRÁB, O., TRUBAČ, O., ZATLOUKAL, T. Obrana před daňovou kontrolou. 1.vyd. Praha: ASPI, 2006, 
s. 166. 
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II. 7. Ukončení daňové kontroly a zpráva o daňové kontrole 

Narozdíl od institutu zahájení daňové kontroly je ukončení daňové kontroly 

institutem, jehož přesný okamžik lze ze zákona o správě daní a poplatků přesně vyvodit. 

Dle ustanovení § 16 odst. 8 ZSDP je daňová kontrola ukončena podpisem zprávy o ní. 

Samotnému podpisu zprávy samozřejmě předchází její vyhotovení a s ním související 

uplatnění práv daňového subjektu. V této souvislosti je nezbytné striktně rozlišovat 

mezi právem vyjádřit se před ukončením kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě dle 

§ 16 odst. 4 písm. f) ZSDP a právem na projednání zprávy o kontrole dle § 16 odst. 8 

ZSDP. Správci daně totiž mívají tendenci tato dvě práva umožnit daňovému subjektu 

uplatnit najednou, což nezaručí jejich úplnou konzumaci a odporuje zásadě součinnosti. 

Na rozdíl mezi oběma právy upozorňuje i Nejvyšší správní soud v rozsudku 1 Afs 

128/2004-88 ze dne 17. října 2006119. 

II. 7. 1. Zpráva o daňové kontrole 

Zpráva o daňové kontrole není veřejnou listinou, proto pro ní neplatí presumpce 

správnosti.120 Dle ustanovení § 31 odst. 4 ZSDP je zpráva o daňové kontrole jendím z 

důkazních prostředků. Ve spojení s ustanovením § 32 odst. 3 ZSDP, dle kterého je-li 

daňovému subjektu odůvodnění rozhodnutí známé z jiného dokumentu, nemusí 

rozhodnutí odůvodnění obsahovat, předpokládám, že správci daně budou pokračovat 

v praxi, kdy zpráva o daňové kontrole byla prakticky jediným podkladem pro vydání 

jejich rozhodnutí a tedy jedinou možností daňového subjektu se seznámit s podkladem 

pro podání svého případného odvolání. Proto obsahu zprávy o daňové kontrole a celému 

procesu jejího ukončení přikládám zvláštní důležitost. 

Co se týče obsahových náležitostí zprávy o daňové kontrole, zákon o správě daní 

a poplatků výslovně žádné neuvádí. Logicky však lze dovodit, že zpráva musí 

obsahovat veškerá skutková zjištění správce daně, jejich právní kvalifikaci s odkazem 

na příslušná zákonná ustanovení a skutečnost, zda správce daně dospěl k odlišnému 

skutkovému stavu, než je skutkový stav tvrzený daňovým subjektem v jeho přiznání, 

a pokud ano, tak z jakých důvodů. Aby mohla zpráva o daňové kontrole plnit funkci 
                                                 
119 www.nssoud.cz 
120 KOBÍK, J. Daňová kontrola. 1. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, s. 94. 
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odůvodnění rozhodnutí, musí obsahovat všechny důkazní prostředky, které v průběhu 

kontroly byly předloženy, jejich hodnocení v souladu se zásadou volného hodnocení 

důkazů a případně důvody jejich odmítnutí. Správce daně se ve zprávě o daňové 

kontrole též musí vypořádat s případy, kdy jej dle § 31 odst. 8 ZSDP samotného stíhá 

důkazní povinnost. Nedostatky v odůvodnění rozhodnutí totiž zakládají jeho 

nepřezkoumatelnost, jež je důvodem pro jeho zrušení. Zprávu o daňové kontrole 

vyhotovuje pracovník správce daně, který kontrolu provedl, na základě ustálené 

judikatury však jeho závěry pro pracovníka, který bude provádět samotné dodatečné 

stanovení daňového základu a daně, nejsou závazné. Tento ale musí přihlédnout ke 

všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny. Součástí zprávy o daňové 

kontrole může být i dodatečný platební výměr, je-li výsledkem kontrolního zjištění 

skutečnost, odůvodňující dodatečné stanovení daně. Taková praxe ovšem nebývá 

obvyklá. Zpráva o daňové kontrole má představovat jediný celistvý dokument. 

II. 7. 2. Právo vyjádřit se k výsledku uvedenému ve zprávě 

Poté, co je zpráva o daňové kontrole vyhotovena, přichází na řadu právo daňového 

subjektu vyjádřit se před ukončením kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě, 

ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění. Aby tak daňový subjekt 

mohl učinit, musí ho správce daně s výsledkem a způsobem jeho zjištění seznámit. 

V praxi se tak často děje předložením návrhu zprávy o daňové kontrole. Právu 

daňového subjektu na doplnění výsledku kontroly odpovídá povinnost správce daně se 

s tímto doplněním ve zprávě o daňové kontrole také vypořádat. Možnost doplnit 

dokazování má totiž daňový subjekt po celou dobu provádění daňové kontroly, dokonce 

dle některých autorů až do konce odvolacího řízení121. Dle nálezu Ústavního soudu 

IV. ÚS 121/01 ze dne 27. srpna 2001122 musí zpráva o daňové kontrole obsahovat nejen 

závěry správce daně, ale i vyjádření daňového subjektu ke zjištěným výsledkům, stejně 

jako reakci správce daně na toto vyjádření. Tento výklad považuji za nezbytný 

pro uplatnění zásady součinnosti a práva daňového subjektu na spravedlivý proces. 

V praxi tato reakce bývá uváděna též v protokolu o projednání zprávy o daňové 

                                                 
121 DRÁB, O., TRUBAČ, O., ZATLOUKAL, T. Obrana před daňovou kontrolou. 1.vyd. Praha: ASPI, 2006, 
s. 270. 
122 www.judikatura.cz 
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kontrole, což považuji za postačující. K realizaci těchto práv by správce daně měl 

daňovému subjektu poskytnout přiměřenou lhůtu, která dle rozsudku Nejvyššího 

správního soudu 1 Afs 154/2004-63 ze dne 24. srpna 2005123 musí být přiměřená 

rozsahu správcem daně prověřovaných skutečností. Dle ustanovení § 14 odst. 1 ZSDP 

tato lhůta nesmí být kratší osmi dnů. 

II. 7. 3. Projednání zprávy 

Po uplynutí lhůty pro seznámení se daňového subjektu s kontrolním výsledkem 

následuje projednání zprávy o daňové kontrole. Projednání zprávy ovšem neznamená, 

že daňový subjekt bude se zprávou pouze seznámen. V této fázi by totiž podle výkladu 

uvedeného výše daňový subjekt už se zprávou měl být dávno seznámen, jinak by 

se v průběhu jejího projednávání mohl k jednotlivým zjištěním jen těžko kvalifikovaně 

vyjadřovat. Správce daně o něm sepíše protokol o ústním jednání se všemi náležitostmi 

dle § 12 ZSDP. Protokolu jako veřejné listině svědčí presumpce správnosti. Sem 

správce daně zaznamená všechna vyjádření, návrhy a námitky daňového subjektu 

k obsahu jak zprávy o daňové kontrole, tak protokolu samotného, a jejich vyřízení. 

Nezřídka správci daně daňovým subjektům totiž předkládají protokoly na předtištěných 

formulářích s uvedením různých klauzulí usnadňujících sice správci daně případné 

pozdější dokazování, avšak značně znevýhodňující pozici daňového subjektu 

samotného. Správce daně v žádném případě nemůže daňový subjekt nutit, aby podepsal 

něco, co sám netvrdil, proto i zde považuji za vhodné, aby daňové subjekty hojně 

využívaly institutu námitky proti obsahu protokolu. Dle rozsudku Nejvyššího správního 

soudu 8 Afs 46/2007-59 ze dne 28. listopadu 2008124 má daňový subjekt i v této fázi 

daňové kontroly stále možnost zpochybnit zjištění správce daně a v tomto směru 

navrhnout další důkazy, což správce daně musí do protokolu zaznamenat a zprávu o 

daňové kontrole doplnit. Po jejím projednání spolupodepisuje zprávu o daňové kontrole 

kontrolovaný daňový subjekt a pracovník správce daně. Bezdůvodné odepření podpisu 

kontrolovaným daňovým subjektem je pro platnost ve zprávě uvedených zjištění 

bezvýznamné a o tomto musí být daňový subjekt poučen. Pokud se daňový subjekt 

                                                 
123 www.nssoud.cz 
124 www.nssoud.cz 
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rozhodne podpis odepřít, je proto vhodné zaznamenat buď do zprávy nebo do protokolu 

o jejím projednání důvody tohoto odepření. Na druhou stranu podpisem zprávy o 

daňové kontrole daňový subjekt s jejím výsledkem rozhodně nedává najevo svůj 

souhlas. Stvrzuje pouze, že byl s výsledkem seznámen a že ho se správcem daně 

projednal. Den podpisu zprávy je též dnem jejího doručení. Odmítne-li daňový subjekt 

zprávu převzít nebo se jejímu převzetí a projednání vyhýbá, odešle se mu v poštovní 

zásilce s doručenkou. V této souvislosti považuji za nutné poznamenat, že především 

v minulosti byl tento institut správci daně zneužíván různými praktikami ústícími 

v porušování součinnosti. Správci daně se například odmítali vyjadřovat k doplněním 

textu zprávy o daňové kontrole s tím, že právo daňového subjektu na doplnění 

dokazování bude uplatněno až v případném odvolání, nebo odmítali daňovému subjektu 

text zprávy o daňové kontrole zapůjčit či mu poskytnout lhůtu k vyjádření k němu. 

Pokud v takových případech daňový subjekt uplatňoval námitky, správce daně takové 

chování klasifikoval jako vyhýbání se podpisu zprávy o daňové kontrole a zprávu zaslal 

daňovému subjektu poštou s doručenkou jako projednanou. Je sice pravda, že daňové 

subjekty čas od času přistoupí k obstrukčnímu jednání, především v případech, kdy se 

blíží možnost prekluze práva správce daně doměřit daň. Správce daně ale musí 

zhodnotit, zda se v daném konkrétním případě opravdu jedná o bezdůvodné odepření 

podpisu zprávy o daňové kontrole daňovým subjektem, jinak by postupoval v rozporu 

se zákonem. Možnost případného obstrukčního jednání beztak odvisí od kvality 

provedeného důkazního řízení správcem daně samotným. Zachování všech práv a 

povinností při ukončení daňové kontroly je o to významnější, protože ukončení 

představuje klíčový okamžik pro celou kontrolu. Tak vyplývá i z rozsudku Nejvyššího 

správního soudu 3 Afs 21/2003-63 ze dne 5. února 2004125, podle kterého „ustanovení § 

16 odst. 4) zákona zaručuje daňovému subjektu vůči správci daně řadu oprávnění, 

jejichž dodržováním je zaručována zákonnost vedené daňové kontroly i celého 

navazujícího daňového řízení, neboť právě od jejích výsledků se výše případně 

doměřené daňové povinnosti odvíjí.“ 

                                                 
125 www.nssoud.cz 
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II. 8. Ochrana dat 

Poslední tři odstavce § 16 ZSDP týkajícího se daňové kontroly jsou věnovány 

ochraně citlivých dat na listinách nebo jiných nosičích informací. ZSDP zde stanovuje 

pravidla, za jakých se správce daně s těmito informacemi může seznámit a kdy je tudíž 

prolomena povinnost mlčenlivosti advokáta, jak podle § 24 ZSDP, tak podle profesního 

předpisu. Tento postup úzce souvisí se zásadami neveřejnosti a mlčenlivosti, dvěma 

specifickými zásadami pro správu daní. Ochrana citlivých dat daňového subjektu 

reaguje na jeho povinnost tvrzení v daňovém řízení a nutnost zaručit ochranu všem 

skutečnostem, jež je daňový subjekt na základě této povinnosti o sobě nucen uvést. 

Za problematický považuji fakt, že uvedený postup se použije pouze v prostorách, 

v nichž advokát vykonává advokacii, nebo na data, na něž se vztahuje mlčenlivost 

advokáta podle zvláštního předpisu. Jestliže ZSDP v ustanovení § 11 odst. 2 

zabývajícím se zastupováním staví s advokáty na roveň též daňové poradce nebo 

právnické osoby, které oprávněně vykonávají daňové poradenství, považuji situaci, kdy 

se prolomení mlčenlivosti dle ust. § 16 odst. 9 až 11 týká pouze advokátů, za mezeru 

v zákoně. 
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Kapitola III. Daňová kontrola v daňovém řádu126 

Jak lze usoudit z předchozí kapitoly, zákon o správě daní a poplatků se v jistém 

slova smyslu dá v dnešní době považovat za nevyhovující. Jeho terminologie a 

systematika odpovídají společenským poměrům v době jeho vzniku. Některé jevy jsou 

upraveny duplicitně, na jednotnosti a jednoznačnosti používání pojmů se nutně 

poznamenaly i již uvedené okolnosti. Zároveň, jak je možné z předchozího textu této 

práce usoudit, je orientace ve správě daní prakticky nemožná bez rozsáhlé znalosti 

judikatury, a to zejména Nejvyššího správního soudu. Nejen pro laickou veřejnost je 

tento jev časově, ale často též finančně velice náročný – bez odborné pomoci daňového 

poradce může být za takového stavu jen stěží naplněn jeden z účelů zákona o správě 

daní a poplatků, tedy správné zjištění daňové povinnosti. Nehledě na fakt, že současný 

stav ukazuje na praxi, kdy judikaturou je smysl některých ustanovení zákona o správě 

daní a poplatků vedle dotváření často i zcela měněn. Konkretizace pravidel je nezřídka 

doprovázena úplnou změnou jejich výkladu a závěry, které jen stěží odpovídají záměru 

zákonodárce. Tento stav silně narušuje právní jistotu adresátů této právní normy, což je 

v demokratickém právním státě neoddiskutovatelný problém. 

K přehlednosti zákona o správě daní a poplatků nepřispívá ani fakt, že byl doposud 

65krát novelizován. Ministerstvo financí se sice snažilo uvedené nedostatky řešit jednou 

rozsáhlou novelou ZSDP již od roku 1997. Problematičnost tohoto přístupu však 

vyústila ve slepou uličku a legislativní proces nebyl nikdy dokončen. V roce 2000 se 

proto tehdejší vláda usnesla a ministru financí byl uložen úkol připravit místo novely 

text nového zákona. 

Nový daňový řád byl po neúspěšných snahách od roku 2003 předložen vládou 

15. prosince 2008 a konečně přijat v létě roku 2009 jako zákon č. 280/2009 Sb., daňový 

řád (dále také jen „daňový řád“ nebo „DŘ“), s tím, že jeho účinnost je určena na 

1. ledna 2011, aby v legisvakanční době mohlo dojít k technické přípravě na nový 

                                                 
126 Z důvodů prozatím nedostatečné literatury k daňovému řádu budu v této kapitole čerpat především 
z publikace KOBÍK, J., KOHOUTKOVÁ, A. Orientační průvodce novým daňovým řádem. 1. vyd. Praha: 1. 
VOX a.s., 2010, 188 s. a z Důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona – daňového řádu, www.psp.cz. 



Vendula Blažková Daňová kontrola 
 Srovnání právní úpravy podle 
 zákona o správě daní a poplatků 
 a daňového řádu 
 

 
 

74 

předpis daňového práva procesního a náležitému seznámení široké veřejnosti s novou 

úpravou. Dopady nové regulace daňové správy na své adresáty se dají v dnešních dnech 

pouze odhadovat. Díky komplexnímu přístupu, jaký nám nový zákon oproti novelizaci 

poskytuje, však jeho zásluhou nastane přinejmenším zvýšení přehlednosti problematiky 

daňového práva procesního a zajištění jednotné terminologie nejen v této oblasti, ale 

postupně též v oblasti daňového práva hmotného. Pro snadnější orientaci hraje též fakt, 

že text nového zákona byl pojat velice moderně, kdy dlouhé nepřehledné paragrafy byly 

nahrazeny krátkými ustanoveními, což se ovšem projevilo na značném zvýšení jejich 

počtu. V daňovém řádu se projevuje i současný trend snižování administrativní zátěže 

a přechod na elektronickou podporu správy daní. 

Jak se zákonodárce vypořádal s opakujícími se spory pramenícími 

z nesrozumitelnosti zákona o správě daní a poplatků, jak se mu podařilo sjednotit 

terminologii a překlenout výkladové nejasnosti a tak posílit právní jistotu adresátů 

právní normy, se pokusím nastínit v následujícím textu této práce v kontextu zkoumané 

daňové kontroly. Nová pravidla často představují přímé promítnutí dosavadní 

judikatury do textu zákona, což odpovídá právnímu řádu České republiky, kde 

pramenem práva není judikatura, ale text zákona, na jehož schválení jsou kladeny zcela 

odlišné požadavky.127 

III. 1. Základní zásady správy daní 

Stejně jako u výkladu předchozí kapitoly týkající se zákona o správě daní a poplatků 

uvedu nejprve pro účely správné interpretace i v případě daňového řádu základní zásady 

správy daní. V případě ústavních principů a zásad činnosti správních orgánů 

upravených správním řádem se přijetím daňového řádu nic nemění. Použití správního 

řádu je ustanovením § 262 DŘ při správě daní opět vyloučeno, tentokráte bez výjimky. 

Zásada přednosti pozdějšího zákona se v případě daňového řádu uplatní ještě spíše než 

u ZSDP, protože účinnost daňového řádu jako celku nastává až po účinnosti správního 

řádu. Zákonodárce při zakotvení ustanovení § 262 DŘ postupoval se znalostí celé 

problematiky uplatnění správního řádu, proto o záměru vyloučení jeho uplatnění podle 
                                                 
127 Například se jedná o přechodná a závěrečná ustanovení zákona, díky kterým se narozdíl od postupu 
dle výkladu v rozhodnutích soudů, dá předejít případné retroaktivitě. 
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mého názoru není pochyb. Nicméně vzhledem k značnému rozšíření základních zásad 

v daňovém řádu oproti ZSDP je většina zásad správního řízení do daňového řádu beztak 

promítnuta, aby se předešlo vzniku pochybností, jež provázely a doposud provázejí tuto 

problematiku v době účinnosti zákona o správě daní a poplatků. Tak je v daňovém řádu 

nově upravena zásada zákazu zneužití správního uvážení, zásada povinnosti poskytnout 

poučení o právech a povinnostech, zásada rychlosti a zásada legitimního očekávání. 

I nadále lze předpokládat použití přirozenoprávních zásad veřejného procesu, tedy 

i správního. 

Základním zásadám správy daní je v daňovém řádu věnována celá hlava druhá první 

části zákona. Už se samotného názvu této hlavy – tedy základní zásady správy daní 

(oproti základním zásadám daňového řízení) usuzuji na snahu zákonodárce o jejich co 

nejširší uplatnění na celou materii upravovanou daňovým řádem, nikoliv na její pouhou 

část v podobě daňového řízení. Změna pojmenování zásad však též může souviset 

s faktem, že daňové řízení je v daňovém řádu oproti ZSDP daleko přesněji definováno, 

k čemuž se opět vrátím v souvislosti s výkladem pojmu daňové kontroly, tentokráte 

v kontextu daňového řádu. 

První zásadou, upravenou v § 5 odst. 1 DŘ128, je již tradičně zásada zákonnosti. 

Oproti ZSDP pozoruji snahu o zpřesnění pojmu „zákony a jiné obecně závazné právní 

předpisy“ doplněním mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu. 

V ustanovení § 5 odst. 2 DŘ129 je daňovým řádem nově pro správu daní upravena 

zásada zákazu zneužití správního uvážení. Tato zásada v zákoně o správě daní 

a poplatků upravena nebyla, podle mého názoru se ale přesto i za jeho účinnosti dá 

aplikovat vzhledem k její blízkosti k ústavněprávní zásadě legální licence, neboli 

zákazu libovůle správce daně a povolení konat pouze to, co mu zákon výslovně 

umožňuje. Zásada je upravena shodně s úpravou uvedenou v ust. § 2 odst. 2 správního 

řádu. Použitím analogie iuris v této souvislosti se podle mého názoru i v případě 

                                                 
128 „Správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy (dále jen 
„právní předpis“). Zákonem se pro účely tohoto zákona rozumí též mezinárodní smlouva, která je 
součástí právního řádu.“ 
129 „Správce daně uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na 
základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.“ 
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daňového řádu dá aplikovat ustanovení § 78 odst. 1 SŘ, podle kterého je rozhodnutí 

nezákonné i tehdy, jestliže správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního 

uvážení nebo správního uvážení zneužil. Pojem správního uvážení správní řád sice 

nedefinuje, z právní nauky a soudní judikatury ale plyne, že „správní orgán je oprávněn 

a povinen zejména při udělování oprávnění a ukládání povinností postupovat podle 

vlastního uvážení, jestliže a na kolik mu zákon poskytuje oprávnění rozhodnout 

za určitého skutkového stavu různým způsobem (vzhledem k účelnosti řešení v daném 

případě)“130. 

V § 5 odst. 3 DŘ131 je zakotvena zásada přiměřenosti, která zakládá šetření práv 

osob. Ve spojení s cílem správy daní, jímž je dle § 1 odst. 2 DŘ správné zjištění 

a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady, pozoruji posun ke klientskému přístupu 

správy daní a snahu o potlačení přístupu vrchnostenského. Správnost zjištění 

a stanovení daně je určitě z pohledu základních práv a svobod a smluvní teorie státu 

vhodnějším účelem správy daně než nezkrácení státních příjmů. Zavedení zásady 

šetření práv osob je sice pozitivním posunem oproti zákonu o správě daní a poplatků, 

který obdobnou zásadu neupravuje, tato zásada však nedosahuje standardu zaručenému 

správním řádem, tedy zásadě šetření práv nabytých v dobré víře upravené v § 2 odst. 3 

správního řádu132. Ochrana dobré víry patří mezi přirozenoprávní zásady, vyplývající ze 

zásad fungování právního státu a z práva na spravedlivý proces. Zákonodárce ji 

nezařadil zřejmě z obavy, aby se daňové subjekty na tuto zásadu neodvolávaly a 

nevyhýbaly se tak své povinnosti dodržovat náležitou míru obezřetnosti při uzavírání 

svých obchodních případů.133 

                                                 
130 HENDRYCH, D. A KOL. Správní právo, Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 566. 
131 „Správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob (dále jen 
„osoba zúčastněná na správě daní“) v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění 
jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy 
daní.“ 
132 „Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost 
správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto 
práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.“ 
133 KOBÍK, J. Základní zásady činnosti správních orgánů a správa daní aneb máme opravdu jasno?. 
Daňový expert, 2006, Roč. II, č. 2, s. 33. 
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Zásada rovného procesního postavení osob je vyjádřena obdobně, jak je tomu 

v ZSDP, a to v ust. § 6 odst. 1 DŘ134. 

V ustanovení § 6 odst. 2 DŘ135 je definována zásada spolupráce. Její formulace je 

podle mého oproti zásadám součinnosti a úzké spolupráce v ZSDP poněkud užší a 

nevystihuje natolik úzkou součinnost správce daně s osobou zúčastněnou na správě 

daní, jak tomu je v ZSDP. Z dikce § 2 odst. 9 ZSDP je daleko zřejmější, že zásada 

součinnosti vyjadřuje nejen povinnost spolupráce mezi správcem daně a daňovým 

subjektem, ale též právo na ni. 

Ustanovení § 6 odst. 3 DŘ136 reflektuje právo osob zúčastněných na správě daní 

na právní pomoc, jež vychází z Listiny. Tato zásada bývá též nazývána zásadou 

poučovací, jelikož jejím smyslem není vykládat zákon, nýbrž poučit osobu zúčastněnou 

na správě daní o jejích právech a povinnostech, například v závěrečné části daňového 

rozhodnutí. Zásada obdobná této se v ZSDP nevyskytuje, zákonodárce evidentně čerpal 

z dikce § 4 odst. 2 správního řádu137. Vzhledem ke snaze o klientský přístup bude podle 

mého názoru toto rozšíření základních zásad určitě kladně kvitováno daňovými 

subjekty. 

Klientský přístup k adresátům veřejné moci vycházející původně ze základních 

zásad, jimiž se při své činnosti řídí správní orgány, spatřuji též v textu § 6 odst. 4 DŘ138 

Zásada vstřícnosti a slušnosti a nárok osob zúčastněných na správě daní na ně se 

prakticky projeví především v institutu stížnosti proti chování jednotlivých úředních 

osob, upravené § 261 DŘ. Zavedení institutu této stížnosti do textu daňového řádu je 

také důvodem pro bezvýjimečné vyloučení užití správního řádu narozdíl od zákona 

o správě daní a poplatků, jež si institut této stížnosti musel ze správního řádu „vypůjčit“. 

                                                 
134 „Osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti.“ 
135 „Osoby zúčastněné na správě daní a správce daně vzájemně spolupracují.“ 
136 „Správce daně umožní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a v souvislosti se 
svým úkonem jim poskytne přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze 
úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon.“ 
137 „Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích 
právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.“ 
138 „Správce daně podle možností vychází osobám zúčastněným na správě daní vstříc. Úřední osoby jsou 
povinny vyvarovat se při správě daní nezdvořilostí.“ 



Vendula Blažková Daňová kontrola 
 Srovnání právní úpravy podle 
 zákona o správě daní a poplatků 
 a daňového řádu 
 

 
 

78 

Oproti zákonu o správě daní a poplatků nová je i zásada rychlosti řízení v § 7 odst. 

1 DŘ139. Adresáti správy daně mají při porušení této zásady správcem daně k dispozici 

ochranu před nečinností. Zásada rychlosti řízení úzce souvisí s právní jistotou daňových 

subjektů a s právem na spravedlivý proces vyplývajícím z Listiny. Přes bezesporu 

pozitivní vývoj v této oblasti je podle mého názoru úprava lhůt, jež by vázaly správce 

daně dle DŘ, příliš nekonkrétní oproti např. konkrétnějšímu ustanovení § 6 odst. 1 

správního řádu140. 

Zásada hospodárnosti je v § 7 odst. 2 daňového řádu141 oproti ZSDP mírně 

modifikována. Nicméně provedení úkonů pro různá řízení společně se i tak již stalo 

zavedenou praxí. Tato zásada též úzce souvisí s již uvedenou zásadou přiměřenosti. 

Zásada volného hodnocení důkazů je v ust. § 8 odst. 1 DŘ142 uvedena téměř 

shodně se zněním v zákoně o správě daní a poplatků, její uplatnění je pouze oproti 

daňovému řízení v ZSDP rozšířeno na celou správu daní. 

V ustanovení § 8 odst. 2 DŘ143 je upravena zásada legitimního očekávání. Aby 

byla zajištěna právní jistota, musí správce daně v obdobných případech rozhodovat 

obdobně, jak vyplývá ze zásad právního státu i ze samotného přirozeného práva. Tato 

zásada je kodifikována nově, vychází z textu § 2 odst. 4 správního řádu144 a podle mého 

názoru reaguje především na dosavadní sjednocování judikatury Nejvyšším správním 

soudem vycházející ze ZSDP. 

                                                 
139 „Správce daně postupuje bez zbytečných průtahů.“ 
140 „Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem 
stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy 
ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).“ 
141 „Správce daně postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Z důvodu hospodárnosti může 
konat správce daně úkony pro různá řízení společně. Ze spisu, popřípadě z rozhodnutí vydaného na 
základě těchto úkonů, musí být zřejmé, ke které povinnosti a s jakým výsledkem byly úkony učiněny.“ 
142 „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.“ 
143 „Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly 
nedůvodné rozdíly.“ 
144 „Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo 
okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 
případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“ 
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V případě zásady materiální pravdy v ust. § 8 odst. 3 DŘ145 se vychází z textu 

ZSDP, pouze zde opět dochází k rozšíření jejího uplatnění na celou správu daní. 

Důkazní břemeno nese v tomto případě i nadále správce daně. Pokud se mu podaří 

dokázat, že se materiální stav od formálně-právního odlišuje, k disimulovanému úkonu 

se nepřihlédne, protože k němu správce daně přistupuje jako k neúčinnému. 

Uplatněním zásad neveřejnosti a mlčenlivosti se správa daní odlišuje od správního 

řízení jako takového, v § 9 odst. 1 DŘ146 se vychází ze ZSDP. Daňový subjekt má 

při správě daní i nadále povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Povinnosti uvést o sobě 

všechny relevantní skutečnosti tedy i nadále musí odpovídat povinnost správce daně 

poskytnout uvedeným informacím náležitou ochranu, a to nejen v rámci daňového 

řízení, ale celé správy daně. 

V ust. § 9 odst. 2 DŘ147 je zakotvena zásada oficiality a zásada vyhledávací. 

V rámci vyhledávací činnosti spolu jednotliví správci daně mají spolupracovat 

a předávat si informace, na něž by se jinak vztahovala povinnost mlčenlivosti. Stejně 

tak může být mlčenlivost prolomena ve vztahu k dalším orgánům veřejné moci. 

Podrobnější pravidla procesu poskytování informací správcem daně jsou zakotvena 

v § 52 DŘ. V jeho odstavci 5 se nachází negativní vymezení povinnosti mlčenlivosti, 

tedy taxativně vymezené případy, kdy se o porušení povinnosti mlčenlivosti nejedná. 

Úpravu zásady oficiality nalezneme i v zákoně o správě daní a poplatků, zásada 

vyhledávací je novinkou daňového řádu. 

                                                 
145 „Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro 
správu daní.“ 
146 „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.“ 
147 „Správce daně soustavně zjišťuje předpoklady pro vznik nebo trvání povinností osob zúčastněných na 
správě daní a činí nezbytné úkony, aby tyto povinnosti byly splněny.“ 
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Aby byla maximálně omezena možnost zneužití informací správci daně a chráněny 

osobní údaje, má i zásada vyhledávací své striktně stanovené meze, dané ustanovením 

§ 9 odst. 3 DŘ148. 

V souvislosti s nejčastějšími spory, na něž adresáti zákona o správě daní a poplatků 

naráželi při uplatnění základních zásad, zůstává v případě daňového řádu nadále 

nevyřešena otázka zákazu zneužití veřejného práva a z ní pramenící nejistota daňových 

subjektů. 

III. 2. Pojetí daňové kontroly 

II. 2. 1. Definice a účel daňové kontroly 

Úprava daňové kontroly v daňovém řádu zaznamenala značné rozšíření oproti 

ZSDP. Kontrole jako takové se věnují ustanovení § 85 až § 88. Pravomoci správce daně 

v průběhu daňové kontroly jsou navíc uvedeny i v § 80 až § 84. Přesto se ani v daňovém 

řádu nevyskytuje legální definice tohoto problematického pojmu. Zákonodárce se však 

k jeho definování značně přiblížil, když daňovou kontrolu systematicky zařadil 

do obecné části daňového řádu mezi „Postupy při správě daní“. Daňová kontrola je zde 

vymezena svým předmětem, totiž tak, že jejím předmětem jsou daňové povinnosti, 

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

daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. Její účel v příslušných ustanoveních 

narozdíl od zákona o správě daní a poplatků není vymezen, bezesporu však 

koresponduje s účelem správy daně dle § 1 odst. 2 daňového řádu – správné zjištění a 

stanovení daní a zabezpečení jejích úhrady. Z uvedeného dovozuji, že daňová kontrola 

je postup správce daně, jímž prověřuje daňové povinnosti, tvrzení daňového 

subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně 

vztahující se k jednomu daňovému řízení. 

                                                 
148 „Správce daně může shromažďovat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to 
jen v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní.“ 
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III 2. 2. Daňová kontrola – řízení, úkon nebo postup? 

V otázce pochybností, zda se z pohledu daňového řádu daňová kontrola jeví spíše 

jako úkon, řízení nebo jako postup, konstatuji, že daňový řád navázal na praxi ZSDP 

a z něj odvíjející se judikaturu. Daňovou kontrolu totiž nadále pojímá jako postup 

skládající se z množství dílčích úkonů, což pozoruji z analogických souvislostí, na 

základě kterých došel k takovému závěru Nejvyšší správní soud ve rozhodnutích, jimiž 

interpretoval zákon o správě daní a poplatků. 

Systematickým výkladem daňového řádu jako celku docházím ke stejným závěrům 

jako judikatura k ZSDP. Daňová kontrola je upravena v druhé části DŘ „Obecná část 

o správě daní“ v hlavě VI „Řízení a další postupy“ dílu 2 „Postupy při správě daní“, 

z čehož dovozuji, že se jedná o samostatný postup společný pro všechny fáze daňového 

řízení. Zařazením mezi postupy při správě daní zákonodárce jednou provždy jasně 

vymezil, co daňová kontrola v rámci správy daní představuje. Daňová kontrola není 

řízením také z toho důvodu, že na základě logického výkladu § 147 odst. 4 daňového 

řádu není zakončena rozhodnutím, když sama může sloužit jako odůvodnění 

rozhodnutí. Dojde-li totiž ke stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové 

kontroly, považuje se za odůvodnění zpráva o daňové kontrole. 

II. 2. 3. Daňové řízení 

Daňovému řízení jako takovému se pak v daňovém řádu věnuje samostatná hlava III 

obsahující ustanovení jediného paragrafu. V § 134 odst. 1 DŘ stanoví účel daňového 

řízení jako správné zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Konec daňového 

řízení nastává splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní 

souvisí. Podle odstavce 2 téhož paragrafu se pro potřeby vymezení předmětu daňového 

řízení daň posuzuje buď ke zdaňovacímu období, nebo ve vztahu k jednotlivé 

skutečnosti. Odstavec 3 vyjmenovává, z jakých konkrétních dílčích řízení se daňové 

řízení může skládat. Každé řízení je charakterizováno příslušným rozhodnutím, jaké se 

v této fázi daňového řízení vydává. Vztah daňové kontroly k daňovému řízení zůstane 

i po účinnosti daňového řádu víceméně nezměněn, dojde pouze k jeho vyjasnění 
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na úrovni zákona. Daňová kontrola nadále zůstane postupem v rámci daňového řízení 

sloužícím především pro účely dokazování. 

III. 3. Zahájení a rozsah daňové kontroly 

Jelikož daňový řád vychází ze stejné praxe jako ZSDP a daňovou kontrolu nadále 

pojímá jako jeden z nejzávažnějších zásahů do práv daňového subjektu, ke kterým 

při správě daní dochází, přiznává daňovému subjektu v průběhu daňové kontroly určitá 

specifická práva, na druhou stranu mu ukládá i zvláštní povinnosti. Proto a podle mého 

také kvůli zkušenostem se ZSDP, kde ohledně zahájení daňové kontroly vznikaly 

mnohé spory a bohatá judikatura, věnuje zákonodárce v daňovém řádu zahájení daňové 

kontroly zvýšenou pozornost. 

Poté, co se správce daně dostaví kontrolovat daňový subjekt, dává mu daňový řád 

ustanovením § 87 poměrně konkrétní návod, jak postupovat. Daňová kontrola je dle 

§ 87 odst. 1 DŘ zahájena prvním úkonem správce daně vůči daňovému subjektu, 

při kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly a při kterém správce začne 

zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné 

okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně. Takovým úkonem bude 

zpravidla sepsání protokolu a jeho podepsání úřední osobou a daňovým subjektem nebo 

úředního záznamu o ústním jednání, jehož předmětem bude zahájení daňové kontroly. 

Že se musí jednat o úkon, který není pouze formálním, můžeme dovodit ze zásady 

materiální pravdy v § 8 odst. 3 DŘ. Pouze úkon, jímž bude zjišťování daňové 

povinnosti nebo prověřování tvrzení daňového subjektu opravdu fakticky zahájeno, 

může mít zamýšlené procesní důsledky. Ustanovením proto § 87 odst. 1 daňový řád 

vnesl více právní jistoty ohledně přesného okamžiku zahájení daňové kontroly, což 

muselo být v ZSDP doplněno až judikaturou. 

III. 3. 1. Účinky zahájení daňové kontroly 

Daňová kontrola podle úpravy v daňovém řádu má víceméně tytéž procesní účinky 

jako podle zákona o správě daní a poplatků. Co se týče dodatečného daňového přiznání 
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dle § 141 odst. 6 daňového řádu149, bude se u probíhající daňové kontroly jednat 

o tentýž důsledek, jaký má provádění úkonu dle § 41 odst. 2 ZSDP, po jehož učinění 

není přípustné dodatečné přiznání nebo hlášení k téže dani. Nepřípustnost dodatečného 

daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování v průběhu celé daňové kontroly je 

v daňovém řádu výslovně stanovena a nemusí být dovozována. 

Dle § 148 odst. 3 daňového řádu150, týkajícího se prekluzivní lhůty pro stanovení 

daně, je zahájení daňové kontroly výslovně uvedeno jako jeden z úkonů mající 

za důsledek běh nové lhůty pro stanovení daně ode dne, kdy byl tento úkon učiněn. 

V praxi se tedy bude jednat o stejný účinek zahájení daňové kontroly, jako bylo 

přerušení běhu prekluzivní lhůty úkonem dle § 47 odst. 2 ZSDP. Určitým vyjasněním 

oproti ZSDP je podle mého názoru konkretizace, že účinek prolomení běhu prekluzivní 

lhůty má pouze zahájení daňové kontroly, nikoliv žádné další dílčí úkony provedené 

v jejím průběhu. Narozdíl od ZSDP nová lhůta nezačne běžet až od konce roku, v němž 

byl daňový subjekt o zahájení daňové kontroly zpraven, ale již od jejího samotného 

zahájení, což považuji za posílení právní jistoty daňových subjektů. 

Konkretizaci procesních důsledků daňové kontroly v obou těchto ustanoveních 

daňového řádu považuji za velmi vhodnou. Zákonodárce evidentně reagoval na vývoj 

judikatury a pro zpřehlednění uplatnění procesní normy závěry judikatury kodifikoval. 

Je otázkou, zda judikát nevycházel z extrémní situace daňové kontroly zahajované 

v posledních dnech lhůty pro stanovení daně, neboť v běžném životě je obvyklé, že je to 

dańový subjekt, který žádá o určitý odklad faktické kontroly dokladů, aby si je mohl 

perfektně připravit a předložit správci daně. 

                                                 
149 „Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování není přípustné k dani, která je předmětem 
probíhající daňové kontroly, popřípadě je-li předmětem výzvy podle § 87 odst. 2, která byla oznámena 
daňovému subjektu, nebo je-li o této dani zahájeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím 
prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně; tyto skutečnosti přerušují běh 
lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování podle odstavce 1 věty 
první; nová lhůta počne běžet od ukončení daňové kontroly, podle jejíhož výsledku se poslední známá daň 
nemění, nebo od právní moci dodatečného platebního výměru, byl-li na základě daňové kontroly vydán, 
popřípadě od právní moci rozhodnutí, kterým je ukončeno řízení o mimořádném opravném prostředku, 
dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně.“ 
150 „Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové 
tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu 
ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.“ 
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III. 3. 2. Místo provádění daňové kontroly 

Místo provádění daňové kontroly zůstává beze změny – daňová kontrola se provádí 

u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. 

Rozhodné skutečnosti a důkazy o nich se totiž samozřejmě mohou nacházet i mimo 

sídlo nebo místo podnikání daňového subjektu. Správní uvážení, jímž se bude správce 

daně při volbě konkrétního místa pro provádění daňové kontroly řídit, samozřejmě 

nesmí být zneužito. Oproti zákonu o správě daní a poplatků je tato zásada v daňovém 

řádu výslovně zakotvena, jak již bylo uvedeno výše. 

III. 3. 3. Předmět daňové kontroly 

Předmětem daňové kontroly jsou dle § 85 odst. 1 DŘ ve spojení s § 134 odst. 2 DŘ 

daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné 

zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení, přičemž pro potřeby 

vymezení předmětu daňového řízení se daň posuzuje buď ke zdaňovacímu období, nebo 

ve vztahu k jednotlivé skutečnosti. S tím souvisí i specifikace rozsahu daňové kontroly, 

kdy se správce daně většinou koncentruje pouze na určité skutečnosti, obvykle 

na nejčastější pochybení daňového subjektu. Předpokládám, že i za účinnosti daňového 

řádu budou z důvodu procesní ekonomie daňové kontroly prováděny na namátkovém 

principu, ačkoliv již nyní, tedy ještě za účinnosti ZSDP, je možné pozorovat snahu 

o komplexnější prověření všech relevantních skutečností. Ve snaze zjistit všechny 

relevantní skutečnosti a umožnit tak opakování daňové kontroly budou správci daně 

pravděpodobně pokračovat, jelikož dle § 85 odst. 5 DŘ je možnost opakování daňové 

kontroly podmíněna zjištěním nových skutečností nebo důkazů, které nemohly být bez 

zavinění správce daně uplatněny v původní daňové kontrole a které zakládají 

pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně nebo tvrzení 

daňového subjektu. 

Definování předmětu a rozsahu daňové kontroly je odrazem snahy daňového řádu 

o klientský přístup, víceméně znamená jisté sebeomezení správce daně pro vyšší 

ochranu daňového subjektu. Pro zvýšení jeho právní jistoty slouží i ust. § 85 odst. 3 

věty druhé DŘ. Pokud totiž chce správce daně rozsah daňové kontroly upřesnit, musí 
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použít stejný postup jako při jejím zahájení, aby zůstala zachována veškerá práva 

daňového subjektu v plném rozsahu. V rámci zásady hospodárnosti a v souladu s její 

úpravou v ust. § 7 odst. 2 DŘ pak § 85 odst. 4 DŘ stanoví, že daňovou kontrolu lze 

provádět společně pro více daňových řízení, což plně odpovídá i dosavadní praxi 

daňové správy, kdy jednou daňovou kontrolou bývá kontrolováno několik zdaňovacích 

období někdy i pro různé daně. 

Vedle požadavku na specifikaci předmětu a rozsahu daňové kontroly při jejím 

zahájení uvádí daňový řád ještě další novinku oproti ZSDP, totiž možnost dokončení 

daňové kontroly správcem daně, který ji zahájil, v případě změny místní příslušnosti 

v jejím průběhu. Podle ZSDP pokud během daňové kontroly došlo ke změně místní 

příslušnosti, pokračoval v provádění daňové kontroly nově příslušný správce daně, což 

v mnoha případech znamenalo značnou administrativní zátěž při předávání všech 

podkladů a nadměrné průtahy při provádění kontroly. U daňového řádu zase považuji 

za nebezpečí nepřiměřených průtahů a konfliktu se zásadou hospodárnosti, pokud se 

původně místně příslušný správce daně bude nacházet ve značné vzdálenosti od místa 

výkonu daňové kontroly. Věc by bylo možno jinak řešit též dožádáním o dokončení 

kontroly. 

Daňový řád také zcela nově upravuje institut vyzvání daňového subjektu 

k umožnění zahájení daňové kontroly správcem daně v případě, že tak daňový subjekt 

neučiní sám od sebe. Ustanovení § 87 odst. 3 DŘ uvádí náležitosti takové výzvy. Jsou 

jimi místo zahájení kontroly, předmět daňové kontroly a lhůta, ve které je daňový 

subjekt povinen správci daně nahlásit, kdy je připraven k zahájení kontroly. Takový 

termín je omezen dvěma kritérii. Musí být stanoven nejpozději na patnáctý den 

od uplynutí lhůty uvedené ve výzvě a sdělen správci daně nejméně tři pracovní dny před 

navrhovaným termínem kontroly. Nesplnění této povinnosti, stejně jako nesplnění 

povinností daňového subjektu při dokazování, vede ke stanovení daně pro daňový 

subjekt obvykle nevýhodnějším způsobem, tedy podle pomůcek či sjednáním daně. 

Porušením zásady spolupráce se tak daňový subjekt konkludentně vzdává svého práva 

na stanovení daně dokazováním. Marné uplynutí lhůty stanovené ve výzvě navíc 
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daňový řád spojuje s procesními účinky dle § 148 odst. 3 DŘ, tedy s prolomením 

prekluzivní lhůty pro stanovení daně. 

III. 3. 4. Namátkovost daňové kontroly netuším co to je , ale až se 
uvidíme 

Je zřejmé, že se zákonodárce při tvorbě daňového řádu v souvislosti se zahájením 

daňové kontroly pokusil o odstranění většiny sporných otázek, jež mohou při tomto 

úkonu vyvstat, a jak je možné pozorovat z dosavadní praxe, také často vyvstávají. 

Přesto se nezabýval v poslední době jedním z nejdiskutovanějších a nejspornějších 

témat, a to otázkou sdělení konkrétních pochybností správce daně jako nutné podmínky 

zákonnosti příslušné kontroly. Záměrem pravděpodobně bylo umožnit správci daně 

volný přístup ke kontrole, prověřování a zjišťování jakékoliv okolnosti rozhodné pro 

správné a úplné zjištění daňové povinnosti bez dalších podmínek a tím i ponechání 

důkazního břemene zcela na daňovém subjektu. Odhaduji, že na tomto poli se bude 

judikatura vyvíjet stejně hojně, jako za účinnosti ZSDP, a bude ještě velice zajímavé 

tento vývoj sledovat. 

III. 3. 5. Daňová kontrola a lhůty 

Trvání daňové kontroly ani úpravu lhůt s ní spojených daňový řád stejně jako ZSDP 

neobsahuje. Nezákonným postupem by samozřejmě bylo zahajovat daňovou kontrolu 

pro tu konkrétní daň za to konkrétní období, pro jejíž stanovení již uplynula prekluzivní 

lhůta dle § 148 odst. 1 DŘ151. Dle § 148 odst. 3 DŘ je zahájení daňové kontroly 

důvodem, kvůli kterému běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento 

úkon učiněn. Prekluzivní lhůta se u daňového řádu počítá přímo ode dne zahájení 

daňové kontroly jako prolamujícího úkonu, což považuji za spravedlivější přístup 

zaručující větší míru právní jistoty, než dikce zákona o správě daní a poplatků, dle které 

začne nová prekluzivní lhůta běžet až od konce roku, v němž byl o provedení 

příslušného úkonu daňový subjekt zpraven. Daňová kontrola musí být řádně dokončena 

v prekluzivní lhůtě, tedy do tří let od zahájení daňové kontroly. Pro nezbytnost nabytí 
                                                 
151 „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." 
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právní moci případně vydaných dodatečných platebních výměrů bude podle mého 

názoru platit totéž jak u daňového řádu, tak u zákonu o správě daní a poplatků. Správce 

daně musí navíc při jejím provádění beztak postupovat bez zbytečných průtahů, jak mu 

nově nařizuje § 7 odst. 1 daňového řádu. 

III. 4. Opakovaná daňová kontrola 

V předchozí kapitole jsem značnou pozornost věnovala opakované daňové kontrole, 

tedy institutu, jenž zákon o správě daní a poplatků ani nepředvídá. Při tvorbě daňového 

řádu tuto skutečnost zákonodárce evidentně shledal jako mezeru v zákoně de lege 

ferenda. Vzhledem k množství sporů a doposud zcela nevyjasněné judikatuře se proto 

rozhodl možnost opakování daňové kontroly zakotvit a stanovit její přesná pravidla. 

Pokusil se tak mimo jiné eliminovat ohrožení práv daňového subjektu, jež by byla 

v případě nezákonného opakování daňové kontroly zasažena. V případě provádění 

opakované daňové kontroly tak dojde jak k naplnění zásady legální licence, kdy 

při postupu správce daně výslovně podle zákona již nebude nutné provádět test 

proporcionality. Dojde také k posílení právní jistoty daňových subjektů. 

III. 4. 1. Možnost opakovat daňovou kontrolu dle daňového řádu 

Daňový řád se tzv. opakovanou daňovou kontrolou zabývá ve svém ustanovení § 85 

odst. 5 a definuje ji jako daňovou kontrolu, která se týká skutečností, které již byly 

v souladu s vymezeným rozsahem kontrolovány. Rozsah daňové kontroly je správce 

daně povinen vymezit již při jejím zahájení, stejně musí postupovat i v případech, kdy 

zamýšlí rozsah již probíhající kontroly změnit. Pokud tedy správce daně tuto svou 

povinnost dodrží a rozsah kontroly dostatečně konkrétně uvede, neměl by být problém 

stanovit, která daňová kontrola je "řádná" a která je již "opakovaná", pročež se na její 

provádění (tedy především zahájení) uplatní přísnější pravidla. Argumentem a contrario 

docházím k závěru, že při nedodržení všech zákonem stanovených pravidel opakování 

kontroly se pak bude jednat o kontrolu opakovanou nezákonně, vůči níž je dle mého 

názoru daňový subjekt i za účinnosti daňového řádu náležitě chráněn. 
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Do znění § 85 odst. 5 a 6 DŘ vtělil zákonodárce podmínky opakování daňové 

kontroly vycházející z judikatury Ústavního soudu tak, že opakovanou daňovou 

kontrolu lze provést v prvním případě pouze tehdy, pokud 1) správce daně zjistí nové 

skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny 

v původní daňové kontrole a které zakládají pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo 

úplnosti dosud stanovené daně nebo tvrzení daňového subjektu, 2) pouze v rozsahu, 

který odpovídá nově zjištěným skutečnostem nebo důkazům, 3) správce daně seznámí 

daňový subjekt s důvody pro opakování daňové kontroly při jejím zahájení. Tato dikce 

je zcela v souladu i s rozšířením podmínek pro opakování daňové kontroly, jak jej 

provedl Nejvyšší správní soud, a to i s ohledem na zavinění správce daně. I když podle 

daňového řádu při opakování daňové kontroly nemusí být naplněny předpoklady užití 

mimořádných opravných prostředků ani předpoklady jim obdobné jako u ZSDP, 

protože daňový řád narozdíl od ZSDP s možností opakovat daňovou kontrolu výslovně 

počítá, a to mimo rámec mimořádných opravných prostředků. Správce daně tedy ani 

nemusí řešit neexistenci případného pravomocného rozhodnutí. Důvody stanovené § 85 

odst. 5 DŘ pro první možnost opakování daňové kontroly jsou ale i tak obdobné 

jednomu z důvodů obnovy řízení podle daňového řádu. Co se týče nových skutečností 

nebo důkazů, nezohledňuje u opakování daňové kontroly daňový řád vliv zavinění 

daňového subjektu na jejich dřívější nezjištění správce daně, zatímco u obnovy řízení 

ano. 

V druhém případě bude opakování daňové kontroly zcela v souladu s daňovým 

řádem, pokud k jejímu opakování dojde tak, že daňový subjekt učiní úkon, kterým mění 

svá dosavadní tvrzení. I zde je možné daňovou kontrolu opakovat pouze v rozsahu, 

který odpovídá změně dosavadního tvrzení daňového subjektu, a i zde správce daně 

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

Daňový řád tedy rozlišuje mezi důvody opakování daňové kontroly na straně 

správce daně, jimiž nemůže být stejně jako dle judikatury Nejvyššího správního soudu 

pouze namátkovost provedení "řádné" daňové kontroly, a opakování daňové kontroly 

z důvodů na straně daňového subjektu. 
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Ačkoliv sice dikce daňového řádu umožňuje správci daně opakovat daňovou 

kontrolu v předem neznámém množství případů, nepovažuji toto ustanovení jako 

natolik zásadní zásah do práv daňového subjektu. V souladu se zásadou přiměřenosti 

bude správce daně stejně vždy muset to které opakování zdůvodnit mimořádnými 

okolnostmi a díky zákonnému zakotvení bude daňový subjekt takový postup alespoň 

moci předvídat. 

III. 4. 2. Obrana proti nezákonně opakované daňové kontrole 

Pokud i přes jasné zákonné vymezení možnosti opakovat daňovou kontrolu budou 

pravidla pro její opakování porušena a kontrola se tak stane nezákonnou, považuji za 

vhodnou formu ochrany daňového subjektu žalobu na ochranu před nezákonným 

zásahem správního orgánu dle § 82 SŘS. Její použití bylo sice odvozeno judikaturou 

k zákonu o správě daní a poplatků, argumentace podporující možnost jejího užití se 

s účinností daňového řádu podle mého názoru nijak nezmění. 

Co se však v daňovém řádu mění, je právní prostředek ochrany daňového subjektu 

na úrovni daňového procesu, jenž musí být pro aktivní legitimaci k podání žaloby 

vyčerpán. Daňový řád totiž institut odpovídající námitce dle § 16 odst. 4 písm. d) ZSDP 

ani neobsahuje. V souladu s mým přesvědčením o původně chybějícím subsidiárním 

prostředku ochrany daňového subjektu na úrovni daňového procesu však zákonodárce 

navázal na praxi zavedenou již výše uvedenou novelizací § 99 ZSDP a tentokráte přímo 

do textu daňové procesní normy, tedy konkrétně do § 261 daňového řádu, začlenil 

institut stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob správce daně nebo proti 

postupu tohoto správce daně, neposkytuje-li daňový zákon jiný prostředek ochrany. 

Ambice subsidiárního uplatnění takové stížnosti je podtržena i umístěním ustanovení 

§ 261 mezi společná ustanovení daňového řádu. Podání takové stížnosti nesmí být dle 

§ 261 odst. 2 DŘ stěžovateli na újmu. Podle mého názoru by tedy nemělo být 

považováno za obstrukční jednání, kvůli kterému by například byla zpráva o daňové 

kontrole daňovému subjektu doručena poštou. Správce daně stížnost prošetří a musí 

vyřídit do 60 dnů od jejího doručení. Ačkoliv se jedná o lhůtu poměrně dlouhou, 

považuji za pokrok v přístupu daňového řádu, že narozdíl od ZSDP váže správce daně 
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alespoň nějakou lhůtou. Při daňové kontrole tuto snahu obzvláště oceňuji, jelikož zde 

k vyřízení stížnosti musí dojít dokonce nejpozději do ukončení daňové kontroly. 

Uzákoněním tohoto pravidla se může předejít řadě nezákonných ukončení daňové 

kontroly, kdy by stížnost vůbec nebyla vyřízena a trvaly by tak důsledky nezákonného 

zásahu správního orgánu. Shledá-li správce daně stížnost důvodnou, učiní opatření 

k nápravě, o čemž vyhotoví úřední záznam a bezodkladně vyrozumí daňový subjekt. 

O stížnosti se tedy opět nerozhoduje ve formě rozhodnutí, odvolání proto není 

přípustné. Daňový subjekt pouze může zažádat nejblíže nadřízeného správce daně, aby 

prošetřil způsob vyřízení stížnosti. Je zajímavé a podle mého názoru částečně 

kontraproduktivní, že až do tohoto okamžiku probíhá vyřizování stížnosti narozdíl od 

vyřizování námitky dle ZSDP v rámci autoremedury. Stížnost podle § 261 DŘ i přesto 

považuji za adekvátnější prostředek pro splnění požadovaného účelu, tedy legitimaci 

k podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, než námitku podle § 16 odst. 4 

písm. d) ZSDP. 

Nadále považuji za aplikovatelnou i možnost spolu s žalobou na ochranu před 

nezákonným zásahem správního orgánu podat návrh na předběžné opatření. Při jeho 

přednostním vyřízení soudem může sloužit jako účinný prostředek zabránění vzniku 

závažné újmy na straně daňového subjektu.152 

III. 5. Povinnosti daňového subjektu 

Ačkoliv na mnoha místech daňového řádu s potěšením kvituji evidentní snahu 

o klientský přístup k daňovému subjektu, stanovení jeho povinností v rámci daňové 

kontroly je ve srovnání s jeho právy pojato velmi široce. Dle § 86 odst. 1 DŘ je daňový 

subjekt zejména povinen umožnit správci daně daňovou kontrolu vůbec zahájit 

a provést. Sankcí za nesplnění této povinnosti je stanovení daně bez součinnosti 

                                                 
152 Skutečnost, že si i dle daňového řádu zákonodárce uvědomuje nebezpečí, jež v daňovém řízení 
daňovému subjektu hrozí, dosvědčuje i pravidla zakotvená v ust. § 139 odst. 3 DŘ a §143 odst. 5 DŘ, 
stanovící, že je-li správcem daně vyměřená nebo doměřená daň 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. Ačkoliv tedy daňový řád nenavázal na 
relativně nově zavedenou praxi ZSDP odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí správce daně, 
nastane na základě těchto ustanovení vykonatelnost platebního výměru nebo dodatečného platebního 
výměru i dle daňového řádu až po jeho právní moci. 
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s daňovým subjektem. Tímto oproti ZSDP novým institutem jsem se zabývala již 

v souvislosti se zahájením daňové kontroly a výzvě k němu. Další povinnosti daňového 

subjektu jsou stanoveny § 86 odst. 3 daňového řádu a § 86 odst. 4 daňového řádu 

k taxativnímu výčtu ještě přidává povinnosti daňového subjektu v rámci místního 

šetření, tedy dle ustanovení § 80 – 84 daňového řádu. Za nadbytečnou proto považuji 

hned první větu ustanovení § 86 odst. 3 DŘ, podle které daňový subjekt, u něhož je 

prováděna daňová kontrola, plní povinnosti podle § 82 DŘ. 

Stejně jako dle zákona o správě daní a poplatků je daňový subjekt i dle daňového 

řádu povinen zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly. Tato 

povinnost je v obou předpisech definována shodně. 

Povinnost poskytovat informace o struktuře a procesech v rámci daňového 

subjektu je v daňovém řádu rozšířena o informace o oprávněních jednotlivých 

zaměstnanců nebo jiných osob zajišťujících jeho činnost. Toto doplnění si vysvětluji 

snahou správce daně rozkrýt odpovědnostní vazby u daňového subjektu. Zákonodárce 

k této povinnosti ještě doplnil, že se neuplatní na nepodnikající fyzické osoby, v jejich 

případě zřejmě zákonodárce považoval tuto povinnost za nadbytečnou. Zajistil tak vyšší 

ochranu jejich soukromé sféry, otázkou ale zůstává, zda nezaložil neodůvodněnou 

nerovnost mezi podnikajícími a nepodnikajícími osobami. 

Povinnosti nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž 

je mu známo, kde se nacházejí a povinnost předložit důkazní prostředky 

prokazující jeho tvrzení má daňový subjekt daňovým řádem uložené stejně jako 

zákonem o správě daní a poplatků. I podle daňového řádu je zachována základní 

myšlenka daňového procesu, tedy důkazní břemeno tížící primárně daňový subjekt. 

Dle § 92 odst. 3 DŘ prokazuje daňový subjekt analogicky jako dle ZSDP všechny 

skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném daňovém tvrzení, dodatečném daňovém 

tvrzení a dalších podáních. Na základě § 92 odst. 4 DŘ je však důkazní břemeno 

daňového subjektu podle mého názoru neúměrně rozšířeno i na případy, kdy vyžaduje-li 

to průběh řízení, může správce daně vyzvat daňový subjekt k prokázání skutečností 

potřebných pro správné stanovení daně, a to za předpokladu, že potřebné informace 
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nelze získat z vlastní úřední evidence. Daňový řád tak rozšiřuje důkazní břemeno 

daňového subjektu, které se nadále nebude vztahovat pouze k jeho povinnosti tvrzení, 

ale i k jakýmkoliv dalším skutečnostem, jež správce daně shledá potřebnými. Tím 

daňový řád dává správci daně prostor pro libovůli, což nepovažuji za správné. 

I v daňovém řádu doplňuje zásadu důkazního břemene daňového subjektu zásada 

vyšetřovací dle § 92 odst. 2 DŘ, podle níž správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné 

pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji, a není v tom vázán jen 

návrhy daňových subjektů. Správce daně má tedy v průběhu dokazování vystupovat 

aktivně, což odpovídá i účelu správy daní dle daňového řádu, jímž je správné zjištění 

a stanovení daní, i zásadě oficiality. Pro správce daně jsou také v § 92 odst. 5 daňového 

řádu taxativně vymezeny situace, kdy důkazní břemeno nese sám. Pro daňový subjekt je 

v průběhu daňové kontroly významný především přesun důkazního břemene na správce 

daně, týkající se skutečností vyvracejících věrohodnost, průkaznost, správnost či 

úplnost povinných evidencí, účetních záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších 

důkazních prostředků uplatněných daňovým subjektem – institut obdobný jako 

u zákonu o správě daní a poplatků. Daňový řád stejně jako ZSDP v § 93 odst. 1 stanoví 

pouze demonstrativní výčet důkazních prostředků, jak je to u zásady volného hodnocení 

důkazů také obvyklé. Samozřejmě lze použít jen ty důkazy, které nebyly získány 

v rozporu s právními předpisy. Pokud daňový subjekt nesplní při dokazování jím 

uváděných skutečností některou ze svých zákonných povinností a v důsledku toho nelze 

daň stanovit na základě dokazování, uvádí daňový řád možnost stanovení daně dle 

pomůcek (§ 98 odst. 1 DŘ), a nelze-li ani tak stanovit daň dostatečně spolehlivě, 

přistoupí správce daně k sjednání daně (§ 98 odst. 4 DŘ). V daňovém řádu stejně jako 

v zákoně o správě daní a poplatků jsou tedy zakotveny obě možnosti stanovení daně bez 

součinnosti s daňovým subjektem jako sankce za porušení jeho důkazní povinnosti. 

Dle daňového řádu je oproti zákonu o správě daní a poplatků rozšířena povinnost 

daňového subjektu umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem. 

Zákonodárce zákonem o správě daní a poplatků formulovanou povinnost zřejmě 

považoval za příliš úzkou, proto ji rozšířil i na jiné osoby, které vykonávají činnosti 

daňového subjektu. Za účinnosti daňového řádu se tedy při uplatnění této povinnosti již 

nebude muset jednat výlučně o osoby v pracovněprávním vztahu k daňovému subjektu, 



Vendula Blažková Daňová kontrola 
 Srovnání právní úpravy podle 
 zákona o správě daní a poplatků 
 a daňového řádu 
 

 
 

93 

ale též například na jeho společníky, pokud daňovým subjektem bude společnost 

s ručením omezeným, nebo členy dozorčí rady, pokud se bude jednat o akciovou 

společnost. Podle mého názoru budou mít tyto osoby i dle daňového řádu postavení 

svědka, jinak by totiž nebyly nuceny vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat. Proto 

daňovému subjektu budou při realizaci této povinnosti náležet všechna práva, jež jsou 

s výslechem svědka spojena, k čemuž se ještě vrátím v rámci výčtu práv daňového 

subjektu. 

Umožnění vstupu do všech prostor daňového subjektu je povinnost, jež byla 

daňovým řádem oproti ZSDP také rozšířena. Správce daně má na jejím základě sice 

analogické odpovídající právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, 

místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním 

záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v rozsahu 

nezbytně nutném pro dosažení cíle správy daní. Jde-li ovšem o obydlí, které daňový 

subjekt užívá současně pro podnikání, má správce daně právo na vstup do něj pouze 

v krajním případě, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným 

způsobem. I když je na základě tohoto pojetí právo na ochranu obydlí daňového 

subjektu lépe chráněno, nadále doporučuji co nejdůsledněji oddělit podnikatelské 

aktivity od aktivit soukromých. Na nepodnikatele se tato povinnost opět nevztahuje. 

Další povinnosti daňového subjektu odpovídají právu správce daně provést nebo 

si vyžádat z účetních záznamů nebo jiných informací výpis nebo kopii, a to i na 

technických nosičích dat a právu na informace o využívaném softwaru a přístupu 

do něj. Tato práva správce daně ještě, stejně jako v ZSDP, doplňuje povinnost 

daňového subjektu zapůjčit správci daně jím vyžádané doklady a další věci 

nezbytné pro správu daní i mimo své prostory. Vyžádání dokladů je v daňovém řádu 

speciálně odůvodněno dvěma specifickými případy, a to za prvé účely expertizy a za 

druhé nutností zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek, je-li důvodná 

obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní prostředek provést vůbec nebo jen 

s velkými obtížemi. Zákon o správě daní a poplatků s oběma důvody počítá také 

a upravuje je analogicky. Pozitivní je úprava povinnosti správce daně zapůjčení dokladů 

a jiných věcí nebo odebrání vzorků potvrdit již při jejich převzetí nebo odebrání, nikoliv 
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možnost uvést jejich seznam až ve zprávě o daňové kontrole, jak je tomu v ZSDP. 

Vypracování jejich podrobného seznamu však zřejmě zůstane na daňovém subjektu 

v jeho vlastním zájmu. 

Daňový subjekt je konečně povinen poskytnout správci daně všechny přiměřené 

prostředky a potřebnou součinnost k účinnému provedení místního šetření. Tato 

povinnost je vlastně jedinou „novou“ povinností oproti ZSDP. Vzhledem k zakotvení 

zásady součinnosti ji však považuji za nadbytečnou. 

III. 6. Práva daňového subjektu 

V rozporu s klientským přístupem daňového řádu považuji fakt, že ačkoliv rozsah 

povinností daňového subjektu v rámci daňové kontroly zůstal nezměněn, došlo 

k výrazné redukci jeho zaručených práv uplatnitelných přímo v souvislosti s daňovou 

kontrolou. Na druhou stranu může být tento jev zdůvodněn skutečností, že práva 

poskytnutá daňovému subjektu zákonem o správě daní a poplatků v souvislosti 

s daňovou kontrolou jsou na základě daňového řádu uplatnitelná i v jiných fázích 

daňového řízení, proto jsou upravena na jiných místech daňového řádu než samotná 

daňová kontrola. Tato místa se pokusím v následujícím textu najít, nejprve se však budu 

věnovat právům zakotveným přímo v § 86 odst. 2 DŘ. 

Daňový subjekt má stejně jako dle zákona o správě daní a poplatků právo být 

přítomen jednání se svými zaměstnanci. Toto právo bylo v souladu s úpravou jemu 

odpovídající povinnosti rozšířeno i na další osoby, které vykonávají činnosti daňového 

subjektu. Jelikož v případě jednání správce daně se zaměstnanci vycházím z jejich 

pojetí jako svědků, dovozuji v této souvislosti i další práva daňového subjektu. 

Z ustanovení § 96 odst. 4 a odst. 5 DŘ týkajících se svědků totiž plyne právo daňového 

subjektu být přítomen výslechu svědka a klást mu otázky v rámci dokazovaní svých 

práv a povinností a právo daňového subjektu být o provádění svědecké výpovědi včas 

vyrozuměn, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. V takovém vyrozumění musí správce daně 

označit věc, ve které bude svědek vypovídat, a svědka samotného, nehrozí-li nebezpečí, 

že by došlo ke zmaření účelu výpovědi. Díky zavedení informační povinnosti správce 
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daně bude sice podle mého názoru značně rozšířena možnost daňového subjektu plně 

konzumovat svá práva a na svědeckou výpověď se kvalifikovaně připravit. Povinnost 

správce daně ovšem není založena bezpodmínečně, a proto mám obavy ze zneužívání 

podmínek povinnosti vyrozumět daňový subjekt správci daně. I když v případě zákona 

o správě daní a poplatků musela být tato povinnost dovozena až judikaturou, ani při 

jejím zákonném zakotvení se adresáti daňového řádu proto podle mého názoru dalšímu 

výkladu soudy nevyhnou. Další povinností správce daně vážící se na výslech svědka dle 

daňového řádu je jeho náležité poučení o možnosti odepřít výpověď pouze 

ve vymezených případech, povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat 

a o případných sankcích za nedodržení těchto povinností. Sankce za podání nepravdivé 

nebo neúplné svědecké výpovědi zůstává stejná, sankcí za neodůvodněné neomluvené 

odepření výpovědi bude dle § 247 odst. 2 daňového řádu pořádková pokuta za nesplnění 

procesní povinnosti nepeněžité povahy do výše 50 000 Kč., tedy výrazně nižší než dle 

ZSDP. Jedině výslech svědka provedený v souladu se všemi právy a povinnostmi 

stanovenými § 96 DŘ bude poté použitelný jako důkazní prostředek. 

V průběhu daňové kontroly má daňový subjekt také právo předkládat důkazní 

prostředky nebo navrhovat provedení důkazních prostředků, které on sám nemá 

k dispozici. Ačkoliv jsou tato práva daňového subjektu v daňovém řádu upravena 

shodně jako v zákoně o správě daní a poplatků, odpovídající povinnost správce daně 

navržené prostředky provést nastoupí až po splnění povinnosti daňového subjektu 

dle § 92 odst. 6 DŘ současně s návrhem sdělit správci daně potřebné údaje o této třetí 

osobě a informaci o tom, které skutečnosti hodlá účastí této třetí osoby prokázat nebo 

vysvětlit, popřípadě jiný důvod účasti. Tato povinnost daňového subjektu zřejmě 

vychází z příslušné judikatury k zákonu o správě daní a poplatků. Z judikatury k ZSDP 

vychází také v tomtéž ustanovení daňového řádu zakotvená povinnost správce daně 

vyrozumět daňový subjekt o případném důvodu nevyhovění jeho návrhu. Úprava této 

povinnosti odpovídá i § 102 odst. 2 DŘ, podle kterého se daňová rozhodnutí obecně 

odůvodňují. Odůvodnění nevyhovění návrhům tak musí obsahovat minimálně zpráva 

o daňové kontrole, jež by dle § 147 odst. 4 DŘ byla odůvodněním případného 

dodatečného platebního výměru vydaného na základě jejího výsledku. Zakotvení 

odůvodňování rozhodnutí v daňovém řádu tak navázalo na praxi zavedenou nedlouho 
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před jeho účinností i zákonem o správě daní a poplatků řešící nepřezkoumatelnost 

neodůvodněných rozhodnutí. 

Možnost unést důkazní břemeno dává daňovému subjektu též jeho právo vyvracet 

pochybnosti vyjádřené správcem daně. Toto právo je kodifikováno nově, proto 

považuji za nutné upozornit, že se jedná o právo, nikoliv povinnost daňového subjektu. 

Pokud správce daně má určité pochybnosti, lpí důkazní břemeno na jeho straně a jejich 

aktivní vyvracení daňovým subjektem bude dáno spíše jeho obezřetností a naplňováním 

zásady spolupráce, než jeho povinností. Tomuto právu daňového subjektu samozřejmě 

také odpovídá povinnost správce daně daňovému subjektu své pochybnosti sdělit. 

Tento výčet práv bych chtěla pouze příkladmo, analogicky se zákonem o správě 

daní a poplatků, doplnit o práva další. V souvislosti s opakováním daňové kontroly jsem 

již uvedla právo uplatnit stížnost dle § 261 DŘ. Právo nahlížet do spisů má daňový 

subjekt nadále dle § 66 DŘ. Právo daňového subjektu na předložení služebního průkazu 

zase odvozuji z povinnosti úřední osoby prokazovat svoje oprávnění k úkonům 

při správě daní služebním průkazem dle § 12 odst. 3 DŘ, přičemž k provedení kontroly 

bude oprávněn místně příslušný správce daně nebo správce daně dožádaný. 

III. 7. Ukončení daňové kontroly a zpráva o daňové kontrole 

Okamžik ukončení daňové kontroly je daňovým řádem stanoven stejně jako 

zákonem o správě daní a poplatků. Je jím okamžik podpisu zprávy o daňové kontrole. 

III. 7. 1. Zpráva o daňové kontrole 

Ani daňovým řádem nebyla zpráva o daňové kontrole prohlášena za veřejnou 

listinu, důvodová zpráva k daňovému řádu ale jasně tvrdí, že protokol a zpráva 

o daňové kontrole, jež bude mít většinou formu sumy protokolů, je veřejnou listinou, 

a není třeba to v zákoně uvádět. Výslovně však nebyla prohlášena ani za důkazní 

prostředek, jak tomu v zákoně o správě daní a poplatků naopak bylo. Vzhledem 

ke skutečnosti, že podstatou daňové kontroly je dokazování, a vzhledem k obsahu 

zprávy o daňové kontrole však podle mého názoru nic nebrání ji za důkazní prostředek 
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považovat. Mimoto je daňová kontrola odůvodněním případně vydaného dodatečného 

platebního výměru, jak již bylo uvedeno výše. Důležitost obsahu zprávy o daňové 

kontrole jako završení procesu významně zasahujícího do práv daňového subjektu 

zákonodárce při tvorbě daňového řádu zohlednil tak, že pro zprávu o daňové kontrole 

stanovil taxativní výčet jejích obsahových náležitostí. Podle ustanovení § 88 odst. 1 DŘ 

musí zpráva o daňové kontrole obsahovat: 

- výsledek kontrolního zjištění, 

- hodnocení důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly, 

- odkaz na protokoly nebo úřední záznamy o 

- a) zahájení daňové kontroly podepsaný úřední osobou a daňovým 

subjektem, 

- b) jednáních vedených v průběhu daňové kontroly, 

- c) skutečnostech zjištěných správcem daně mimo jednání, 

- d) seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění, 

- e) vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, návrhy nebo 

výhrady daňového subjektu k výsledku kontrolního zjištění, 

- f) stanovisku správce daně k jednotlivým tvrzením, návrhům nebo 

výhradám daňového subjektu. 

Takto definované požadavky na obsah zprávy o daňové kontrole můžou být podle 

mého názoru nejen praktickým vodítkem pro správce daně při jejím vyhotovování, ale 

zajistí i větší právní jistotu daňových subjektů než v případě pouhé specifikace 

judikaturou jako u ZSDP, pokud tedy budou správci daně dodržovány. Za důležité 

považuji především hodnocení důkazů, které samozřejmě musí být provedeno v souladu 
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se zásadou volného hodnocení důkazů a ostatními pravidly pro dokazování. Zpráva 

proto musí obsahovat buď zhodnocení všech důkazů, nebo alespoň zdůvodnění, proč se 

příslušné navržené důkazní prostředky nestaly důkazy, na jejich základě správcem daně 

zjištěný skutkový stav a případné důvody jeho odchýlení se od stavu tvrzeného 

daňovým subjektem. Musí také obsahovat ustanovení právních předpisů, jimž byl 

zjištěný skutkový stav subsumován. 

III. 7. 2. Projednání zprávy 

Ve fázi projednání zprávy o daňové kontrole spatřuji u daňového řádu oproti zákonu 

o správě daní a poplatků výrazný krok zpět. Daňový řád totiž daňovému subjektu 

namísto práva vyjádřit se k výsledku uvedenému ve zprávě a práva na projednání 

zprávy zaručuje pouze to druhé z nich. Projednáním zprávy, jak je upraveno daňovým 

řádem, se sice nejspíše předpokládá delší časové období, na jehož začátku je daňový 

subjekt seznámen s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud zjištěných 

důkazů, následně je výsledek kontrolního zjištění předložen daňovému subjektu 

k vyjádření, na což mu je na základě jeho žádosti poskytnuta přiměřená lhůta. Během 

této lhůty se může daňový subjekt vyjádřit k návrhu zprávy o daňové kontrole a také 

navrhnout doplnění kontrolního zjištění. Pokud ovšem nedojde na základě tohoto 

vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze již v rámci projednání zprávy 

o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění. Zakotvení povinnosti správce daně 

poskytnout daňovému subjektu lhůtu k vyjádření je bezesporu pozitivní vývoj, za zcela 

v rozporu s právem na spravedlivý proces i s právem navrhovat důkazní prostředky dle 

§ 86 odst. 2 písm. b) DŘ však považuji pouze jedinou možnost daňového subjektu 

navrhovat doplnění zprávy o daňové kontrole. Podle mého názoru ke změně výsledku 

kontrolního zjištění beztak dojde prakticky vždy, kdykoliv daňový subjekt jeho 

doplnění navrhne. Se všemi návrhy daňového subjektu se v rámci projednání zprávy 

musí správce daně také řádně vypořádat. 

Po projednání zprávy o daňové kontrole je tato podepisována kontrolovaným 

daňovým subjektem a úřední osobou. Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno 

její projednání, zpráva o daňové kontrole se považuje za oznámenou a současně je 
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ukončena daňová kontrola. Bezdůvodné odepření podpisu zprávy kontrolovaným 

daňovým subjektem nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako 

důkazního prostředku. O tomto musí být ve zprávě kontrolovaný daňový subjekt 

prokazatelně poučen. Okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají též účinky 

projednání, oznámení zprávy o daňové kontrole a ukončení kontroly. Narozdíl od ZSDP 

musí navíc být odůvodnění dostatečné. Zde opět spatřuji nebezpečí libovůle správce 

daně a možnost zneužívání posouzení dostatečnosti odůvodnění. Především také kvůli 

důsledku, jež daňový řád spojuje s odmítnutím kontrolovaného daňového subjektu 

seznámit se se zprávou o daňové kontrole nebo ji projednat anebo s vyhýbáním se 

jejímu projednání. Důsledkem je doručení zprávy daňovému subjektu do vlastních 

rukou, přičemž den doručení zprávy o daňové kontrole se pokládá za den jejího 

projednání a ukončení daňové kontroly. Jelikož projednání zprávy je samotným 

vyvrcholením celého procesu daňové kontroly jako možnosti daňového subjektu unést 

své důkazní břemeno, měl by tento podle mého názoru mít co nejširší možnosti se 

na vyhotovení zprávy podílet a doplňovat ji o všechny relevantní okolnosti. Dle 

ustanovení § 143 odst. 3 daňového řádu může totiž k doměření daně dojít pouze na 

základě výsledku daňové kontroly. 

III. 8. Ochrana dat 

V ustanoveních týkajících se daňové kontroly nejsou pravidla vztahující se 

k zásadám mlčenlivosti a neveřejnosti správy daní nijak specifikována či pozměněna. 

Ochranu citlivých informací odpovídající ustanovením § 16 odst. 9 až 11 ZSDP 

obsahuje daňový řád až v části páté, tedy společných, zmocňovacích, přechodných 

a závěrečných ustanoveních. V § 255, nazvaném „Zvláštní ustanovení o ochraně 

mlčenlivosti uložené poradci“, daňový řád uvádí víceméně shodná pravidla 

pro seznámení se správce daně s citlivými daty daňového subjektu, ovšem rozšířená i na 

místní šetření. Za pozitivní vývoj považuji vyplnění mezery v zákoně (de lege ferenda) 

a rozšíření uplatnění pravidel prolomení mlčenlivosti i na daňové poradce. 153 Určité 

                                                 
153 „Správce daně se může s obsahem písemností, o nichž advokát prohlásí, že obsahují skutečnosti, na 
něž se podle jiného právního předpisu vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, seznámit pouze za 
přítomnosti a se souhlasem zástupce České advokátní komory, kterého na základě žádosti správce daně 
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znevýhodnění daňových poradců v porovnání s advokáty však nadále pramení 

ze zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve srovnání se zákonem č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestního řádu), ve znění pozdějších předpisů, čímž jsem se zabývala již 

v předchozí kapitole. 

                                                                                                                                               
ustanoví její předseda z řad jejích zaměstnanců nebo z řad advokátů; stanovisko zástupce České 
advokátní komory se uvede v protokolu. Na daňové poradce se použije věta první obdobně.“ 
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Závěr 

Při správě daní se vždy budou střetávat dva základní protichůdné principy – nárok 

státu na daň na straně jedné a právo daňového subjektu vlastnit majetek na straně druhé. 

Aby byly naplněny základní požadavky na demokratický právní stát, musí tyto dva 

principy existovat v rovnováze. Žádný z nich nesmí převýšit ten druhý, přiměřenost by 

měla být základním interpretačním vodítkem všech norem daňového práva. Nároky na 

daňovou legislativu tedy nejsou malé, naplnění účelu daňového systému a speciálně 

daňové správy není lehkým úkolem. 

V době, kdy v roce 1992 v souvislosti se zaváděním nové daňové soustavy byla 

potřeba přijmout daňovou procesní normu v rekordně krátkém čase, se zákonodárce 

s tímto úkolem vypořádal ve formě zákona o správě daní a poplatků. Jak jsem ale 

ukázala v druhé kapitole této práce, stala se tato norma postupem času v mnoha 

ohledech nevyhovující. Text zákona o správě daní a poplatků již nesplňuje požadavek 

takové pregnantnosti, který je na právní normy kladen. Právní jistota i předvídatelnost 

právní normy je silně narušena. Příčinu vidím zejména v nedostatku časového prostoru 

na její přípravu a v rychlosti, jakou se obor daňového procesního práva vyvíjí. 

Nejasnosti vyplývající hlavně z kontextu daňové kontroly v zákoně o správě daní 

a poplatků sice byly soustavně odstraňovány judikaturou, takový postup ale při 

nadměrném objemu této judikatury již není udržitelný. V rámci jurisdikce České 

republiky, kde pramenem práva nejsou precedenty, považuji za naprosto správné řešení, 

ke kterému legislativa došla. Nová daňová procesní norma ve formě daňového řádu se 

už jevila jako nezbytná. V podobě, v jaké byl daňový řád přijat, zakotvuje mnohé 

závěry učiněné v průběhu posledních několika let judikaturou, čímž nastoluje nejen 

kontinuitu se stávajícím systémem, ale i daleko lepší přehlednost právní úpravy, její 

transparentnost, vyšší právní jistotu a jednotnost aplikace. Daňový řád především 

vyplnil mezery zakotvení zahájení daňové kontroly a jejího opakování. Byly také 

rozšířeny jeho interpretační zásady v souladu s ústavním pořádkem a se správním řádem 

zaručující klientský přístup správce daně k daňovému subjektu. I přes všechna 

vyjmenovaná pozitiva se však daňovému řádu stejně nepodařilo odstranit všechny 

sporné momenty, na které jsem se pokusila v této práci upozornit. Za nejpalčivější 
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osobně považuji proces ukončení daňové kontroly a úpravu jejího projednání, jež je 

v rozporu s právem daňového subjektu navrhovat důkazní prostředky, a jistou libovůli 

správce daně v rozšiřování důkazního břemene daňového subjektu. Tyto nedostatky by 

měly být pokud možno odstraněny co nejrychleji, ale i v ostatních ve třetí kapitole 

uvedených nedostatcích spatřuji potenciál pro případnou novelizaci vedoucí 

ke zdokonalení daňového procesu, nebo alespoň pro další výklad judikaturou. 

Stávající judikatura bude po účinnosti daňového řádu využívána minimálně jako 

teoretické poznání. Po nabytí účinnosti daňového řádu bude v judikatuře zřejmě 

probíhat diskuse mezi mocí zákonodárnou a soudní - soudy se budou muset vypořádat 

s tím, jak Parlament nastavil nová pravidla. Stávající judikatura každopádně velmi 

obohatila teorii daňového procesního práva, které dosud nebylo rozvíjeno jako 

samostatná vědní disciplína. 

Otázkou však nadále zůstává, zda úprava daňového procesního práva je materií 

natolik specifickou, že vyžaduje natolik rozsáhlou samostatnou úpravu obsaženou 

v daňovém řádu, na níž se nevztahuje správní řád jako základní norma správního práva. 

Aby se předešlo přílišné kasuistice a duplicitě, měl by podle mého názoru daňový řád 

upravovat pouze otázky odchylné od obecné úpravy správním řádem, kde charakter 

daňového řízení nezbytně vyžaduje odchylnou úpravu. Toto hodnocení je však spíše 

námětem na další diskuse, nebylo účelem této práce. 
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Seznam zkratek 
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ZSDP, zákon o správě daní a poplatků 
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pozdějších předpisů 
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Příloha č. 1 

§ 16 
 

Daňová kontrola 

 

 (1) Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový 
základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně u daňového subjektu 
nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Daňová kontrola se 
provádí v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu podle tohoto zákona. 
  
 (2) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k 
pracovníku správce daně povinnost 
a) sám nebo jím určeným pracovníkem poskytovat informace o vlastní organizační 
struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oběhu a uložení účetních a jiných 
dokladů, 
  
b) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly, 
  
c) předložit na požádání záznamy, jejichž vedení bylo správcem daně uloženo, účetní a 
jiné doklady a účetní písemnosti, které prokazují hospodářské a účetní operace, jež jsou 
pro správné stanovení daňové povinnosti rozhodné anebo o které pracovník správce 
daně požádá, a podat k nim ústně nebo písemně požadovaná vysvětlení, má-li pracovník 
správce daně pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti. Pracovník 
správce daně má při provádění daňové kontroly oprávnění podle § 15 odst. 3 
  
d) nezatajovat doklady, které má daňový subjekt k dispozici nebo o nichž je mu známo, 
kde se nacházejí, 
  
e) předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení v průběhu kontroly, 
  
f) umožnit vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa i obydlí a dopravních 
prostředků, které daňový subjekt užívá buď též k podnikání, nebo souvisí s předmětem 
daně, dále do přepravních obalů a umožnit jednání s jakýmkoliv svým pracovníkem, 
  
g) zapůjčit potřebné doklady a jiné věci mimo prostor kontrolovaného subjektu. 
  
 (3) U fyzických osob, které neprovozují podnikatelskou činnost, se ustanovení 
odstavce 2 použije přiměřeně. 
  
 (4) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k 
pracovníku správce daně právo 
a) na předložení služebního průkazu pracovníkem správce daně, 
  
b) být přítomen jednání s jeho pracovníky, 
  
c) předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat 
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předložení důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici, 
  
d) podávat námitky proti postupu pracovníka správce daně, 
  
e) klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním šetření, 
  
f) vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě, ke 
způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění, 
  
g) nahlížet u správce daně kdykoliv v jeho obvyklou úřední dobu do převzatých dokladů. 
  
 (5) Právo uvedené v odstavci 4 písm. b) si daňový subjekt nemůže vyhradit, je-li 
při daňové kontrole přítomen statutární orgán nebo zástupce daňového subjektu. 
  
 (6) Námitky podle odstavce 4 písm. d) vyřizuje pracovník správce daně nejblíže 
nadřízený tomu, vůči němuž směřují. Tento nadřízený pracovník námitce vyhoví a zajistí 
nápravu nebo daňovému subjektu sdělí písemně důvody, pro které nelze námitce 
vyhovět. Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat. 
  
 (7) Převzetí dokladů a jiných věcí podle odstavce 2 písm. g) potvrdí pracovník 
správce daně ve zprávě o kontrole nebo samostatně při převzetí. Tento postup se použije 
vždy, hrozí-li nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, 
pozměněny, zavlečeny nebo učiněny jinak nepotřebnými. Převzaté doklady a jiné věci 
vrátí správce daně kontrolovanému subjektu nejdéle do třiceti dnů. Ve zvlášť složitých 
případech, zejména je-li nutno zapůjčené doklady a jiné věci podrobit vnější expertize, 
může tuto lhůtu prodloužit orgán přímo nadřízený správci daně. Proti těmto 
rozhodnutím není přípustné samostatné odvolání. 
  
 (8) O výsledku zjištění sepíše pracovník správce daně zprávu o daňové kontrole. 
Po projednání této zprávy ji spolupodepisuje kontrolovaný daňový subjekt a pracovník 
správce daně. Bezdůvodné odepření podpisu kontrolovaným daňovým subjektem je pro 
platnost ve zprávě uvedených zjištění bezvýznamné a o tomto musí být ve zprávě 
kontrolovaný daňový subjekt výslovně poučen. Jedno vyhotovení kontrolní zprávy 
obdrží kontrolovaný daňový subjekt. Den podpisu zprávy je též dnem jejího doručení. 
Je-li výsledkem kontrolního zjištění skutečnost, odůvodňující dodatečné stanovení daně, 
může být součástí zprávy o daňové kontrole i dodatečný platební výměr. Při dodatečném 
stanovení daně správce daně přihlédne ke všem okolnostem, které byly při daňové 
kontrole zjištěny. Odmítne-li daňový subjekt zprávu převzít nebo se jejímu převzetí a 
projednání vyhýbá, odešle se mu v poštovní zásilce s doručenkou. 
  
 (9) Při provádění daňové kontroly v prostorách uvedených v odstavci 2 písm. f), 
v nichž advokát vykonává advokacii nebo v nichž se mohou nacházet listiny nebo jiné 
nosiče informací, které obsahují skutečnosti, na něž se podle zvláštního právního 
předpisu vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, je pracovník správce daně, který 
daňovou kontrolu provádí, povinen si vyžádat součinnost České advokátní komory (dále 
jen "Komora"); pracovník správce daně je oprávněn seznámit se s obsahem takových 
listin nebo jiných nosičů informací pouze za přítomnosti a se souhlasem zástupce 
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Komory, kterého ustanoví předseda Komory z řad jejích zaměstnanců nebo z řad 
advokátů. Stanovisko zástupce Komory je pracovník správce daně povinen uvést ve 
zprávě o daňové kontrole podle odstavce 8. 
  
 (10) Odmítne-li zástupce Komory souhlas podle odstavce 9 udělit, musí být 
listiny nebo jiné nosiče informací za účasti pracovníka správce daně, advokáta a 
zástupce Komory zabezpečeny tak, aby se s jejich obsahem nemohl nikdo seznámit, 
popřípadě je zničit nebo poškodit tak, aby mohl být zmařen účel daňové kontroly; 
bezprostředně poté musí být příslušné listiny nebo jiné nosiče informací předány 
Komoře. Komora vrátí advokátovi tyto listiny nebo jiné nosiče informací bez odkladu 
poté, co marně uplyne lhůta k podání návrhu podle odstavce 11; byl-li tento návrh včas 
podán, Komora s nimi naloží v souladu s rozhodnutím soudu podle odstavce 11. 
  
 (11) V případě uvedeném v odstavci 10 lze souhlas zástupce Komory nahradit na 
návrh nadřízeného pracovníka správce daně uvedeného v odstavci 6 rozhodnutím soudu 
podle zvláštního právního předpisu 8c). 
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Příloha č. 2 

Daňová kontrola 

 

§ 85 
 

 (1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového 
subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující 
se k jednomu daňovému řízení. 
  
 (2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to 
vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. 
  
 (3) Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. 
Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu upřesnit postupem pro její zahájení. 
  
 (4) Daňovou kontrolu lze provádět společně pro více daňových řízení týkajících 
se jednoho daňového subjektu. Správce daně může daňovou kontrolu zahájit i pro další 
daňová řízení rozšířením daňové kontroly probíhající k jinému daňovému řízení. 
  
 (5) Daňovou kontrolu, která se týká skutečností, které již byly v souladu s 
vymezeným rozsahem kontrolovány, je možné opakovat pouze tehdy, pokud a) správce 
daně zjistí nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce daně 
uplatněny v původní daňové kontrole a které zakládají pochybnosti o správnosti, 
průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně nebo tvrzení daňového subjektu; takto 
lze daňovou kontrolu opakovat pouze v rozsahu, který odpovídá nově zjištěným 
skutečnostem nebo důkazům, nebo b) daňový subjekt učiní úkon, kterým mění svá 
dosavadní tvrzení; takto lze daňovou kontrolu opakovat pouze v rozsahu, který 
odpovídá změně dosavadního tvrzení daňového subjektu. 
  
 (6) Správce daně seznámí daňový subjekt s důvody pro opakování daňové 
kontroly při jejím zahájení. 
  

§ 86 
 

 (1) Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení 
daňové kontroly. 
  
 (2) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má právo 
  
a) být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají 
jeho činnosti, 
  
b) předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky nebo navrhovat provedení 
důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici, 
  
c) vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně. 
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 (3) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, plní povinnosti podle 
§ 82 a dále je povinen 
  
a) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly, 
  
b) poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni 
jednotlivých útvarů, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob 
zajišťujících jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných informací; to neplatí 
pro nepodnikající fyzické osoby, 
  
c) předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení, 
  
d) umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která 
vykonává jeho činnosti, 
  
e) nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, kde 
se nacházejí. 
  
 (4) Správce daně má při provádění daňové kontroly rovněž pravomoci podle § 
80 až 84. 
  

§ 87 
 

 (1) Daňová kontrola je zahájena prvním úkonem správce daně vůči daňovému 
subjektu, při kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly a při kterém správce 
daně začne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo 
jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně. Dojde-li v průběhu 
daňové kontroly ke změně místní příslušnosti, může daňovou kontrolu dokončit správce 
daně, který ji zahájil. 
  
 (2) Neumožní-li daňový subjekt správci daně zahájit daňovou kontrolu, může k 
tomu být správcem daně vyzván. 
  
 (3) Ve výzvě správce daně stanoví 
  
a) místo zahájení daňové kontroly, 
  
b) předmět daňové kontroly, 
  
c) lhůtu, jejíž běh počíná dnem doručení, ve které je daňový subjekt povinen správci 
daně sdělit den a hodinu v rámci úředních hodin správce daně, kdy je připraven k 
zahájení daňové kontroly; tuto lhůtu nelze prodloužit. 
  
 (4) Den, který je daňový subjekt povinen podle odstavce 3 písm. c) sdělit, musí 
nastat nejpozději patnáctý den ode dne uplynutí lhůty uvedené ve výzvě a musí být 
sdělen správci daně nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem zahájení 
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daňové kontroly. 
  
 (5) Nevyhoví-li daňový subjekt výzvě podle odstavce 2 ve stanovené lhůtě, aniž 
by sdělil správci daně závažné důvody, pro které nemůže výzvě vyhovět, nebo neumožní-
li ve sděleném termínu zahájit a následně provést daňovou kontrolu, může správce daně 
stanovit daň podle pomůcek, nebo daň sjednat za podmínek uvedených v § 98 odst. 4. 
  
 (6) Marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě nastávají účinky podle § 148 
odst. 3. 
  

§ 88 
 

 (1) O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu 
o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení 
důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly, a odkaz na protokoly nebo úřední 
záznamy o 
  
a) zahájení daňové kontroly podepsaný úřední osobou a daňovým subjektem, 
  
b) jednáních vedených v průběhu daňové kontroly, 
  
c) skutečnostech zjištěných správcem daně mimo jednání, 
  
d) seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění, 
  
e) vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, návrhy nebo výhrady daňového 
subjektu k výsledku kontrolního zjištění, 
  
f) stanovisku správce daně k jednotlivým tvrzením, návrhům nebo výhradám daňového 
subjektu. 
  
 (2) V rámci projednání zprávy o daňové kontrole správce daně seznámí daňový 
subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud zjištěných důkazů, a 
předloží mu jej k vyjádření. 
  
 (3) Na žádost daňového subjektu stanoví správce daně přiměřenou lhůtu, ve 
které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho 
doplnění. Nedojde-li na základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního 
zjištění, nelze již v rámci projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další 
doplnění. 
  
 (4) Zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední 
osoba. Správce daně po podpisu předá stejnopis zprávy o daňové kontrole 
kontrolovanému daňovému subjektu. Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno 
její projednání, zpráva o daňové kontrole se považuje za oznámenou a současně je 
ukončena daňová kontrola. 
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 (5) Odmítne-li se kontrolovaný daňový subjekt seznámit se zprávou o daňové 
kontrole nebo ji projednat anebo se jejímu projednání vyhýbá, doručí mu ji správce 
daně do vlastních rukou; den doručení zprávy o daňové kontrole se pokládá za den 
jejího projednání a ukončení daňové kontroly. 
  
 (6) Odepření podpisu zprávy o daňové kontrole kontrolovaným daňovým 
subjektem bez dostatečného důvodu nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole 
jako důkazního prostředku. O tomto musí být ve zprávě kontrolovaný daňový subjekt 
prokazatelně poučen. Okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají též účinky 
projednání, oznámení zprávy o daňové kontrole a ukončení kontroly. 
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Příloha č. 3 

Místní šetření 

 
§ 80 

 
 (1) Správce daně může provádět místní šetření. V rámci tohoto postupu správce 
daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a 
dalších osob zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu 
místního šetření nejvhodnější. 
  
 (2) K provedení místního šetření může správce daně přizvat osobu, jejíž 
přítomnost je podle povahy věci potřebná. 
  
 (3) O průběhu místního šetření sepíše správce daně podle povahy šetření 
protokol nebo úřední záznam. 
  
 (4) Správce daně může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o 
skutečnostech dokumentujících průběh úkonu, o čemž předem uvědomí osoby, které se 
tohoto úkonu účastní. 
  

§ 81 
 
 (1) Úřední osoba provádějící místní šetření má v době přiměřené předmětu 
místního šetření, zejména v době provozu, právo na přístup na pozemky, do každé 
provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, 
k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v 
rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle správy daní. Toto právo má též, jde-li o 
obydlí, které daňový subjekt užívá současně pro podnikání, je-li to nezbytné a nelze-li 
rozhodné skutečnosti zjistit jiným způsobem. 
  
 (2) Správce daně může provést nebo si vyžádat z účetních záznamů nebo jiných 
informací výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. 
  
 (3) V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má 
správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a může 
využívat programové vybavení, ve kterém byly informace pořízeny. 
  

§ 82 
 
 (1) Daňový subjekt a další přítomné osoby jsou povinny poskytnout úřední 
osobě, která provádí místní šetření, všechny přiměřené prostředky a potřebnou 
součinnost k účinnému provedení místního šetření. 
  
 (2) Osoby, u nichž je místní šetření prováděno, jsou povinny zapůjčit správci 
daně jím vyžádané doklady a další věci nezbytné pro správu daní i mimo své prostory, 
jinak správce daně tyto věci zajistí postupem podle § 83. 
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 (3) Správce daně si může od osoby, u níž je místní šetření prováděno, vyžádat 
nebo odebrat pro účely bližšího posouzení nebo expertizy vzorky věcí. Takto získané 
vzorky se vrací po expertize či posouzení, připouští- li to jejich povaha. 
  
 (4) Zapůjčení dokladů a jiných věcí nebo odebrání vzorků potvrdí správce daně 
při jejich převzetí nebo odebrání. Převzaté doklady a další věci nebo odebrané vzorky 
vrátí správce daně osobě, od které je převzal, nejpozději do 30 dnů od jejich převzetí 
nebo odebrání. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené doklady a 
další věci nebo odebrané vzorky podrobit vnější expertize, může tuto lhůtu prodloužit 
nejblíže nadřízený správce daně; pokud důvody pro zapůjčení trvají, může být tato lhůta 
z důležitých důvodů prodlužována opakovaně. 
  

§ 83 
 
 (1) Při místním šetření může správce daně zajistit věci, které mohou sloužit jako 
důkazní prostředek, je-li důvodná obava, že by později nebylo možné příslušný důkazní 
prostředek provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi. 
  
 (2) Při zajištění věci může správce daně podle její povahy 
  
a) věc převzít a přemístit na vhodné místo, 
  
b) vyznačit na věci zajištění a věc ponechat na místě bez zamezení přístupu k věci, nebo 
  
c) vyznačit na věci zajištění a po převzetí všech prostředků, které umožňují přístup k této 
věci, zajistit prostory, kde se tyto věci nalézají, úřední uzávěrou. 
  
 (3) Došlo-li při místním šetření k zajištění věci, předá správce daně stejnopis 
protokolu, jehož součástí je rozhodnutí o zajištění věci, dotčené osobě i bez její žádosti. 
  
 (4) Pominou-li důvody pro zajištění věci, správce daně rozhodnutí o zajištění 
bezodkladně zruší a zajištěnou věc vrátí vlastníkovi nebo osobě, od které byla převzata. 
  
 (5) Nelze-li o zajištění věci sepsat protokol, sepíše se o tom úřední záznam s 
uvedením důvodů, pro které nebylo možno protokol sepsat; rozhodnutí o zajištění věci 
se v tomto případě oznamuje samostatně. 
  

§ 84 
 
 (1) Pokud zapůjčené nebo zajištěné věci nelze vrátit jejich vlastníkovi nebo 
osobě, která je zapůjčila, nebo od které byly v rámci zajištění převzaty, protože není 
známa nebo si věci nevyzvedla, a to ani na výzvu správce daně, nebo pokud jde o věci, 
jejichž prodej je zakázán, nebo které nejsou bez povolení obchodovatelné, může správce 
daně rozhodnout o jejich propadnutí ve prospěch státu; včas podané odvolání proti 
tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. 
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 (2) Není-li správci daně vlastník zapůjčených nebo zajištěných věcí znám, musí 
být rozhodnutí o propadnutí věci vyvěšeno na úřední desce správce daně po dobu 
nejméně 60 dnů. 
  
 (3) Jde-li o věci, jejichž vlastník není znám, uvede správce daně v rozhodnutí 
jako příjemce namísto vlastníka den, čas a místo zapůjčení nebo zajištění věcí, 
popřípadě další zpřesňující okolnosti nebo údaje. 
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Abstract 

The purpose of my thesis is to analyze the current tax administration regulation with 

respect to tax audit. The reason for my research is the fact that in the present, two codes 

concerning tax administration are being in force. 

The first one – Act No. 337/1992 Coll., as subsequently amended, Code of Tax 

Administration – is currently effective. Due to the fact that this code was prepared and 

approved in the hectic nineties of the last century, it has been suffering of several 

shortcomings. Some of its terms were not defined properly, some articles were not 

completely clear. Because this was an undesirable situation with a vast potential to 

negatively affect rights of its recipients, the code had to be completed and interpreted 

both by the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court. 

These were the main reasons for the development of a completely new code instead 

of just another amendment. In the summer 2009 after long lasting discussions, the code 

was finally approved by the Czech legislation as the Act. No. 280/2009 Coll., Code of 

Tax Procedure. 

The purpose of this paper is to determine how the main task was accomplished; this 

is whether the new code guarantees higher level of regulatory certainty for the tax 

administration recipients – above all for tax subjects. 

The thesis consists of three chapters, each of them dealing with different phases of 

the tax administration evolution. Chapter One is devoted to the tax administration 

regulation before the Act No. 337/1992 Coll., as subsequently amended, Code of Tax 
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Administration, came into force. Chapters Two and Three examine both of the codes in 

force regulating the Czech tax administration with focus on the tax audit. For better 

comparison, the structure of these two chapters is similar – consisting of eight thematic 

sections. 

The first section focuses on the fundamental principles of tax administration, which 

serve as interpretation rules. The second section is an introductory one and defines basic 

terminology of tax audit. The third section deals with the tax audit initialization taking 

into account all the uncertainty stemming from it. The fourth section concentrates on 

problems resulting from tax audit repetition and tax subject’s rights affected by this 

procedure. Sections five and six provide a list of duties and discretions of the tax 

subject. The seventh section explains the procedure of finalization of the tax audit with 

all its important impacts on proofs. The last section describes the legislative approach 

towards the tax data protection. 

Conclusions are drawn in the Chapter Three. The Code of Tax Procedure was found 

to be a more suitable regulation of tax administration, because it guarantees the rule of 

law, justice and democracy to greater extent than the Code of Tax Administration. Yet 

despite the numerous discrepancies that have been already solved there still remain 

some of them and other ones emerge. Therefore, the court’s interpretation of this 

legislation will still play significant role in its application. 
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