
 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

 

Rigorózní práce 
 

Právní problematika daňové kontroly 

 

Tax Control in Legal Practice 
 

 

 

 

 

 

Jméno konzultanta:  JUDr. Radim Boháč, Ph. D. 

Jméno zpracovatele: Mgr. Pavel Matyáš 

 

 

 

Duben  2010  



2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval samostatně za použití 

zdrojů a literatury v ní uvedených.   

 

 

V Horním Jelení dne 12. dubna 2010  

 

 

………………………………… 

             Pavel Matyáš 

 
 
 



3 

Obsah 
 
 
 

 
ÚVOD .......................................................................................................................... 5 

1 VÝVOJ A HISTORIE DANÍ A DA ŇOVÉ KONTROLY ............................. 9 

1.1 ZDAŇOVÁNÍ VE STŘEDOVĚKU ....................................................................... 9 

1.2 ZDAŇOVÁNÍ PO VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY ............................. 11 

1.3 ÚPRAVA DAŇOVÉ KONTROLY V ZÁKONĚ O PŘÍMÝCH DANÍCH  ..................... 12 

1.4 DAŇOVÁ KONTROLA V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 1953 DO 31. PROSINCE 1992 . 13 

2 OBECNÁ ÚPRAVA DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ ................................................. 16 

2.1 KOMPETENČNÍ OPRÁVNĚNÍ FINANČNÍCH ÚŘADŮ ......................................... 18 

2.2 ZÁKLADNÍ ZÁSADY DA ŇOVÉHO ŘÍZENÍ ....................................................... 19 

3 DAŇOVÁ KONTROLA PODLE ZÁKONA O SPRÁV Ě DANÍ ................ 22 

3.1 SMYSL A ÚČEL DAŇOVÉ KONTROLY ............................................................ 22 

3.2 DEFINICE DAŇOVÉ KONTROLY .................................................................... 25 

4 PROCESNÍ POSTUPY PŘI ZAHÁJENÍ DA ŇOVÉ KONTROLY ........... 29 

4.1 VÝBĚR DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ KE KONTROLE .............................................. 30 

4.1.1 Výběr daňových subjektů z databáze IS ADIS, úloha DAD ............... 30 

4.1.2 Výběr z podaných daňových přiznání ................................................ 31 

4.1.3 Výběr na základě jiných informací .................................................... 31 

4.2 ZAHÁJENÍ DAŇOVÉ KONTROLY ................................................................... 34 

5 POVINNOSTI A PRÁVA DA ŇOVÝCH SUBJEKTŮ PŘI KONTROLE . 47  

5.1 POVINNOSTI  DAŇOVÉHO SUBJEKTU ............................................................ 47 

5.2 PRÁVA  DAŇOVÉHO SUBJEKTU .................................................................... 50 

 

 

 



4 

6 DOKAZOVÁNÍ V DA ŇOVÉ KONTROLE ................................................. 58 

6.1 JEDNOTLIVÉ DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY ........................................................... 60 

6.1.1 Vedení účetnictví a jiných evidencí .................................................... 60 

6.1.2 Důkaz znaleckým posudkem ............................................................... 61 

6.1.3 Místní šetření ..................................................................................... 65 

6.1.4 Výslech svědka a osoby přezvědné ..................................................... 66 

6.1.5 Výzvy při provádění kontroly ............................................................. 73 

6.1.6 Použití důkazů získaných z jiných řízení ............................................ 80 

6.2 STANOVENÍ DANĚ PODLE POMŮCEK ............................................................ 85 

6.2.1 Výhody, ke kterým je správce daně povinen přihlédnout ................... 89 

6.3 SJEDNÁNÍ DANĚ .......................................................................................... 94 

7 UKONČENÍ DAŇOVÉ KONTROLY ........................................................... 95 

7.1 PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O DAŇOVÉ KONTROLE ............................................... 98 

7.2 ÚŘEDNÍ ZÁZNAM O STANOVENÍ DANĚ DLE POMŮCEK ................................ 101 

7.3 OKAMŽIK VYHOTOVENÍ Ú ŘEDNÍHO ZÁZNAMU .......................................... 103 

7.4 KONTROLA PROVEDENÁ MÍSTNĚ NEPŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM DANĚ .......... 104 

7.5 OPAKOVANÁ DAŇOVÁ KONTROLA ............................................................ 109 

8 POSTUP SPRÁVCE DANĚ PO UKONČENÍ DAŇOVÉ KONTROLY . 112  

9 MULTILATERÁLNÍ KONTROLY ........................... ................................. 116 

9.1 VYMEZENÍ MULTILATERÁLNÍCH KONTROL  ............................................... 116 

9.2 VZTAH NAŘÍZENÍ K MULTILATERÁLNÍM KONTROLÁM  .............................. 117 

10 PRÁVNÍ ÚPRAVA Ú ČINNÁ OD 1. LEDNA 2011 ................................ 118 

ZÁVĚR ................................................................................................................... 123 

 

LITERATURA ....................................................................................................... 126 

SUMMARY ............................................................................................................ 131 

 

 
 



5 

Úvod 

 

Jako téma své rigorózní práce jsem si vybral oblast právní problematiky daňové 

kontroly, která je v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní) upravena pouze stručně v § 16. 

Na toto ustanovení však navazuje mnoho dalších paragrafů zákona o správě daní – 

např. obecné zásady daňového řízení, zahájení řízení, dokazovaní či dodatečné 

vyměření daně. Téma je dostatečně široké a domnívám se, že nelze postihnout 

všechny okruhy, které v problematice daňové kontroly každý den v činnosti správců 

daně vyvstávají.  
 

Toto téma jsem si zvolil proto, že daňová kontrola je jednou ze stěžejních 

problematik, jimiž se profesně zabývám. V daňové správě v oddělení metodiky 

správy daní pracuji od roku 1994. Do náplně tohoto oddělení patří i zpracování 

metodiky pro správce daně ve vztahu k daňové kontrole.  
 

Od roku 1993, kdy nabyl účinnosti zákon o správě daní, se metodika i samotné 

provádění daňových kontrol vyvíjelo na základě judikatury správních soudů.          

Do zřízení Nejvyššího správního soudu na základě zákona č. 150/2002 Sb., soudní 

řád správní, se v rámci daňové správy i zainteresované veřejnosti hovořilo o osmi 

daňových republikách. Každé finanční ředitelství podřizovalo svá rozhodnutí tomu, 

jak judikovaly jejich místně příslušné krajské soudy. Na stejnou právní otázku měly 

různé krajské soudy odlišný náhled, a proto ve stejné věci byla finančními 

ředitelstvími vydávána odlišná rozhodnutí v odvolacích řízeních proti dodatečným 

platebním výměrům vydaným po provedené kontrole. Jediným sjednocujícím 

soudem byl Ústavní soud, který do konce roku 2002 nahrazoval funkci Nejvyššího 

správního soudu, který nebyl do té doby ustaven. V Nálezech Ústavního soudu 

a v Usneseních Ústavního soudu jsou v některých konkrétních případech vymezeny 

mantinely, kde se může daňová správa pohybovat. Ústavní stížnosti však mohly 

podávat pouze daňové subjekty. V případě, že krajský soud rozhodl zcela zjevně 

nesprávně v neprospěch správce daně, nebyla daňová správa jako orgán veřejné moci 

oprávněna podat ústavní stížnost.  
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Tuto „nerovnost zbraní“ odstranilo až zřízení Nejvyššího správního soudu a zavedení 

institutu kasační stížnosti,  kdy i správce daně může brojit proti rozhodnutí krajského 

soudu, pokud sezná, že rozsudek není v souladu s daňovými zákony. Nejvyšší 

správní soud se snaží ve své judikatuře nastolit rozhodovací činnost, kterou by se 

měla daňová správa řídit.   
 

Přínosem pro sjednocení rozhodovací činnosti v oblasti daňového řízení jsou 

usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Jestliže rozšířený senát 

Nejvyššího správního soudu vydá ve své pravomoci právní názor ve smyslu ust. § 17 

soudního řádu správního, ve valné většině případů se daňová správa tímto názorem 

řídí a není důvod se od tohoto názoru odchýlit, když je zřejmé, že v obdobných 

případech budou jak krajské soudy, tak i jednotlivé senáty Nejvyššího správního 

soudu rozhodovat stejně nebo obdobně, což odpovídá zásadě předvídatelnosti 

rozhodnutí.  
 

Jak jsem již výše uvedl, problematika daňové kontroly je široká. Zahrnuje kontrolu 

daní, správních poplatků, místních poplatků, odvodů za porušení rozpočtové kázně 

atd. Postihnout všechny tyto oblasti v rámci jedné rigorózní práce není možné. 

Ve své práci se tedy věnuji daňovým kontrolám, které správci daně nejčastěji 

provádějí ve své věcné působnosti, a to podle zákona o daních z příjmů, zákona 

o dani z přidané hodnoty a zákona o dani silniční.  
 

Práce je rozdělena do deseti kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola 

je věnována vývoji daní v Českých zemích od doby středověku až do konce roku 

1992.  Dnem  1. ledna 1993 nabyl účinnosti zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní,       

ve znění pozdějších předpisů, který zcela nově vymezil druhy jednotlivých daní. 

Na základě tohoto předpisu byly přijaty jednotlivé hmotně právní daňové zákony 

a současně i nový procesní předpis, který upravil správu daní.  
 

Ve druhé kapitole je popsána obecná úprava daňového řízení, která vychází jednak 

ze zákona č. 531/190 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších 

předpisů, a dále z obecných zásad daňového řízení, jak jsou upraveny v § 2 zákona 

o správě daní. 
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Třetí kapitola se zabývá obecně smyslem a účelem daňové kontroly a je zde 

definován také  pojem daňové kontroly.  
 

Čtvrtá kapitola je věnována přípravě daňové kontroly, zejména výběrem daňových 

subjektů k daňové kontrole, a dále metodami, které správce daně využívá k zařazení 

daňových subjektů do plánu kontrol.  
 

Pátá kapitola řeší práva a povinnosti daňových subjektů při daňové kontrole 

a v návaznosti na to i povinnosti a oprávnění správce daně.  
 

Kapitola šestá popisuje samotné provádění daňové kontroly, kdy je upřednostňováno 

zejména dokazování v daňové kontrole, a jestliže nelze stanovit daň dokazováním 

může správce daně přejít na stanovení daně podle pomůcek. Tento způsob je však 

pro daňový subjekt tzv. „kontumační“, když  proti takto stanovenému základu daně  

a dani má pouze omezené možnosti obrany v rámci odvolacího řízení. Pouze 

okrajově se zabývám stanovením daně jejím sjednáním.  
 

Sedmá kapitola se zabývá ukončením daňové kontroly, zejména jejím projednáním, 

dále pak opakovanou daňovou kontrolou a kontrolou provedenou místně 

nepříslušným správcem daně.  
 

Kapitola osmá popisuje dodatečné vyměřovací řízení, které probíhá po ukončení 

daňové kontroly vydáním dodatečných platebních výměrů, pokud daňová kontrola 

skončí s tím výsledkem, že je důvod pro vydání dodatečného platebního výměru.  
 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie vyvstala potřeba 

kontroly obchodování mezi jednotlivými subjekty v rámci tohoto společenství, 

zejména při uplatňování nároků na vrácení daně z přidané hodnoty. Proto se kapitola 

devátá zabývá také otázkou multilaterálních kontrol v rámci Evropské unie.  
 

Dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který  nově 

upravuje daňové řízení. V kapitole desáté je ve stručnosti provedeno srovnání právní  

úpravy daňové kontroly podle zákona o správě daní a podle daňového řádu.  
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Cílem této práce je provést srovnání  platné právní úpravy obsažené v § 16 zákona 

o správě daní s vývojem judikatury správních soudů a Ústavního soudu. S rozdílnou 

rozhodovací praxí jsem se setkával v rámci plnění svých pracovních povinností, což 

mě inspirovalo k tomu, že jsem se touto problematikou začal hlouběji zabývat. Téma 

mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodl věnovat se mu ve své rigorózní práci.  
 

Použil jsem především srovnávací metodu. Porovnával jsem úpravu v zákoně 

o správě daní s vývojem judikatury, přičemž jsem se snažil postihnout vývoj 

rozhodovací činnosti jak daňové správy, tak i správních soudů od roku 1993 do 

současné doby s výhledem na právní úpravu účinnou od 1. ledna 2011.  
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1 Vývoj a historie daní a daňové kontroly 

 

1.1 Zdaňování ve středověku 

 

Daně a různé poplatky vznikaly v dávných dobách se vznikem prvních států. Jedná 

se o doprovodný prvek každého státu v kterékoliv době. Z daní je nutné financovat 

všechny výdaje státního aparátu. V našich zemích se objevily od 6. století našeho 

letopočtu. V počátcích českého státu docházelo k soustřeďování obyvatelstva kolem 

správních hradů, případně dvorů panovníka. Úlohou tohoto obyvatelstva bylo 

především živit a obsluhovat úředníky a vojáky panovníka, kteří žili na těchto 

hradech. Jednalo se o typickou hospodářskou organizaci správy raného 

přemyslovského státu.  
 

První státní celek na našem území – Velkomoravská říše – se stala uvnitř i navenek 

silným státem s fungující státní správou. Po rozpadu této říše se mezi rody, 

soupeřícími o nadvládu nad ostatními, prosadili Přemyslovci. Přemyslovští panovníci 

vytvořili na venkově síť knížecích hradů, o které opírali svou moc v jednotlivých 

místech. Hradská správa byla první podobou venkovské správní organizace u nás.1  
 

Se vznikem feudálních měst vznikl i tzv. mocenský dualismus, kdy výnos nepřímých 

daní připadl panovníkovi a výnos plynoucí z přímých daní náležel šlechtě. Jeho výše 

byla předmětem jednání stavovských sněmů. Kolonizace a vznik měst přinesly 

do systému státních financí nové prvky, např. nemovitý majetek byl pod přímou 

správou panovníka, a dávky z nich odváděné tvořily základ královských příjmů.2  
 

Začátky státní hospodářské politiky, státních zásahů do zaostalé domácí ekonomiky, 

první pokusy o reformy v armádě i státním aparátu, založení první banky v zemi, 

ale i válečné úspěchy spadají do období panování Leopolda I. (1657 – 1705). 
 

 

 

                                                 
1  PAVLÁK, Miroslav. Nauka o veřejné správě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 32.  
2 ŚIROKÝ, Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: nakladatelství C.H.Beck, 2003. s. 21-22.  
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Významným mezníkem ve vývoji státních financí se staly osvícenské reformy Marie 

Terezie a později jejího syna Josefa II. Tato doba bývá označována jako věk velkých 

reforem. V letech 1748 až 1756 byla prosazena první série tereziánských reforem, 

tvorbou státního rozpočtu počínaje a reorganizací armády konče.  
 

Autorem úvodní daňové reformy byl Bedřich Vilém Haugwitz. Zásadní význam 

mělo těchto pět kroků: 

- Stanovit pevnou sazbu berně 

- Přimět stavovské sněmy v jednotlivých zemích, aby berni odsouhlasily 

na dlouhou dobu dopředu, čímž by se stát zbavil každoročních zdlouhavých 

tahanic s nimi 

- Napříště inkasovat daně centrálně, a to skrze nově zřízenou instituci státních 

výběrčích, tedy vyjmout tuto agendu z dosavadní kompetence nejvyšších 

úředníků jednotlivých zemí 

- Zdanit navíc i vrchnostenskou půdu, pravidelnými berněmi doposud 

nezatíženou 

- Dosáhnout toho, aby poddaní přednostně a povinně odevzdávali daň státu, 

a teprve poté dávky vrchnosti 
 

V letech 1747 až 1757 vznikl tzv. tereziánský katastr. Byl proveden soupis 

poddanské, později i vrchnostenské půdy, pořízený pro daňové účely – zdaňování 

majetku. Daně začala konečně platit i šlechta. Aby se v této věci dosáhlo co největší 

objektivity, dal Josef II. pokyn k vypracování nového berního katastru. Přesný 

josefínský katastr vznikal v letech 1785 až 1789, a stal se podkladem pro revoluční 

reformu daní a poddanských povinností. 
 

Specifická situace byla v období 1. světové války, kdy docházelo ke zvyšování 

dosavadních daní, zavádění jednorázových dávek z majetku, z přírůstku majetku 

a zisku zbohatlíků, objevily se nové nepřímé daně. Cílem bylo získat prostředky 

na obnovu válkou zničeného hospodářství a na splácení válečných dluhů.  
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1.2 Zdaňování po vzniku Československé republiky 

 
Daňová soustava v prvním desetiletí existence Československé republiky byla složitá 

s velkým počtem různých daní vesměs nepřímých a výnos z nich byl asi dva 

a půl krát vyšší než z daní přímých.3 
 

První daňová reforma v roce 1927 byla ve znamení koncepce, kterou prosadil ministr 

financí dr. Karel Engliš, významný český ekonom a politolog. Tato reforma tehdy 

vzbudila velký mezinárodní zájem novou koncepcí státního rozpočtu, který rozdělil 

na čtyři samostatné části, ve kterých se příjmy a výdaje sledovaly odděleně: 

1. v prvním hlavním oddíle byla státní hospodářská a sociální politika (státní 

správa, vzdělání, zdravotnictví, obrana), která byla kryta vlastními daněmi, 

2. v druhé kapitole byl zahrnut státní sektor a samospráva, která poskytovala služby 

na základě nevýdělečného principu (udržování silnic, kanalizací, vody...), tato 

skupina získávala za tyto služby poplatky formou určitého podílu na daních, 

3. do třetí oblasti státního rozpočtu spadaly státní podniky, jejichž výsledky 

hospodaření byly bedlivě sledovány, 

4. poslední rozpočet byl rozpočtem správy státního dluhu. 
 

Bylo to jednoduché, přehledné a každý občan přesně věděl, kam jdou jeho peníze. 

Přestože nešlo o plošný systémový zásah do celé daňové soustavy, ale především 

do oblasti přímých daní, významem i důsledky se jednalo o daňovou reformu.4 
 

Rok 1927 byl systémovým zlomem v ekonomické historii prvního Československa,              

a to zlomem jednoznačně pozitivním.5 Než však reformovaná daňová soustava pevně 

zakotvila v hospodářském systému republiky, propukla hospodářská krize, a v jejím 

důsledku začaly příjmy z daní prudce klesat.  

 

 

 
                                                 
3 GRÚŇ, Lubomír. Vybrané kapitoly z histórie daní, poplatkov a cla, Univerzita Palackého, Olomouc, 
2004. s. 103 -105.   
4 Více na: http://www.euroekonom.cz/osobnosti-clanky.php?type=jz-englis  [cit. 09.10.2009]  
5 VENCOVSKÝ, František. K rozpočtové a daňové reformě před sedmdesáti roky. In Finance a úvěr. 
1997, s. 321 – 333.  
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Ani omezování výdajů a zvyšování daňových sazeb nedokázalo udržet po celá 

30.  léta hospodářskou rovnováhu. Prvotní příčinou rozpočtové nerovnováhy však 

nebyla rozpočtová a daňová oblast, ale náklady nutné na přípravu obrany republiky 

a nepříznivý hospodářský vývoj Československa. Mnichovská dohoda změnila 

republiku na hospodářsky, politicky a vojensky bezbranné torzo.  

 

1.3 Úprava daňové kontroly v zákoně o přímých daních 

 

Zákon č. 76/1927 Sb., o přímých daních, byl schválen 8. července 1936, nabyl 

účinnosti  1. ledna 1937  a jeho úplné znění bylo vyhlášeno ve sbírce ministra financí 

č. 227/1936 Sb. z. a n.  
 

Je považován za jeden z nejdokonalejších daňových zákonů v naší historii. V jedné 

jeho části, zejména v hlavě IX, §§ 231 až 404, lze najít předchůdce dnešní právní 

úpravy, tj. zákona o správě daní.  Při srovnání těchto dvou právních norem je zřejmé, 

že se kolektiv autorů zákona o správě daní nechal inspirovat právě těmito 

ustanoveními zákona o přímých daních. Ostatně spoluautoři JUDr. Kalous, JUDr. 

Kohoutková, JUDr. Havelka,  Ing. Boněk a další uvádějí, že z této právní normy 

skutečně vycházeli.  
 

V §§  314 až 316 – nahlížení do knih – lze nalézt základy dnešního ustanovení                

§ 16 zákona o správě daní. Např. ust. § 315 odst. 1 a 2 zákona o  přímých daních 

odpovídá  ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona o správě daní , ust. § 315 odst. 5 zákona o 

daních přímých částečně koresponduje s ust. § 16 odst. 7 zákona o správě daní. 

Takovýchto podobností je v této části zákona o přímých daních více, není však 

účelem této práce srovnávat zákon o správě daní a zákona o přímých daních. 
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1.4 Daňová kontrola v období od 1. ledna 1953 do 31. prosince 1992 

 

Zákonem č. 78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva byl zrušen zákon o přímých 

daních. Mezi některými odborníky na daňové právo je zastáván názor, že celý zákon 

o přímých daních nebyl dosud zrušen a některá jeho ustanovení nadále platí. Na tuto 

otázku již odpověděl například Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozsudku  ze 

dne 18. února 2005, sp. zn. 31 Ca 147/2004, kdy zástupce žalobkyně uvedl v žalobě , 

že  „žalovaný porušil lhůtu pro rozhodnutí a právní fikcí tak bylo plně vyhověno. 

Žalobkyně odkázala přitom na § 97 daňového řádu a potažmo zákon č. 76/1927 Sb. 

(§ 334 odst. 5), o přímých daních. Dalším právním výkladem dospěla k přesvědčení, 

že tento zákon nebyl nikdy zrušen. Upozornila, že na poli veřejného práva mohou 

státní orgány činit pouze to, co jim zákon výslovně umožňuje. Takže při vymáhání 

a ukládání daní jsou orgány veřejné moci povinny ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod šetřit podstatu a smysl základních práv a svobod – tedy 

v případě pochybností postupovat mírněji a připustit platnost a účinnost zbývajících 

ustanovení shora citovaného zákona č. 76/1927 Sb.“  
 

Krajský soud k této námitce uvedl:  „Za nedůvodnou označil krajský soud námitku 

žalobce dotýkající se nedodržení lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání. Neztotožnil 

se s názorem žalobkyně, že údajným "porušením lhůty pro rozhodnutí bylo právní 

fikcí plně vyhověno". Žalobkyní citovaný zákon č. 76/1927 Sb., o přímých daních, 

nelze na daný případ aplikovat, neboť k jeho zrušení došlo zákonem č. 78/1952 Sb. 

Nad rámec krajský soud uvádí, že lhůta stanovená citovaným zákonem je pouze 

lhůtou pořádkovou a její nedodržení nemůže mít v žádném případě za následek fikci 

vyhovění, jak se žalobkyně domnívá.“ 
 

Obdobnou námitku uplatnil zástupce žalobkyně i v kasační stížnosti proti tomuto 

rozsudku a rovněž Nejvyšší správní soud názor daňového poradce neakceptoval 

a uvedl ve svém rozsudku ze dne 9. listopadu 2006  sp. zn. 7 Afs 131/2005: 

„Nejvyšší správní soud považuje za zcela nepřípadnou stížní námitku 

o nepřezkoumatelnosti rozsudku krajského soudu, který se podle stěžovatelky b) 

nevypořádal se žalobní námitkou o nezbytnosti aplikace zákona č. 76/1927 Sb., 

o přímých daních, v daňovém řízení. Krajský soud zcela zřetelně v odůvodnění svého 
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rozsudku uvedl, že citovaný zákon nelze na tento případ aplikovat, protože již byl 

zrušen zákonem č. 78/1952 Sb. Z tohoto důvodu považuje Nejvyšší správní soud 

stanovisko krajského soudu, který odkázal na derogující právní předpis, za zcela 

dostatečně odůvodněné a v souladu s právními předpisy“6 
 

Kontrola v zákoně o daních z příjmů obyvatelstva byla upravena velmi stručně 

v § 22, kde bylo stanoveno, že poplatníci podléhají kontrole okresních a krajských 

národních výborů, které na místě prověřují podle skutečností rozhodných pro daň 

včasnost, správnost a úplnost placení daně a daňových přiznání. Obdobně byl institut 

daňové kontroly upraven např. v § 19 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy. 
 

Podrobnější úprava daňové kontroly byla upravena ve vyhlášce ministra financí                     

č. 162/1953 Ú.l., dále jen vyhláška 162/1953. I tato právní úprava obsahovala 

obdobné prvky jako shora citovaný předpis, tedy zákon o přímých daních, avšak 

vyhláška byla poplatná své době a jako daňové orgány byly ustanoveny v ust. § 27 

národní výbory všech stupňů, které měly právo kontroly daňových povinností. 

Následující ust. § 28 pak odpovídalo vyměřovacímu řízení podle současné právní 

úpravy § 40 a násl. zákona o správě daní. Zajímavé bylo ust. § 27 odst. 2 vyhlášky 

162/1953 Sb, podle kterého měly národní výbory pravomoc dle předpisů 

Ministerstva financí stanovit, u kterých poplatníků a u kterých daní se bude kontrola 

provádět soustavně nebo periodicky a kdy pouze namátkově. Obdobný vnitřní 

předpis Ministerstva financí platí i v současné době, o tom však dále.  
 

Obdobně lze srovnat ust. § 27 odst. 3 vyhlášky 162/1953 s ust. § 16 odst. 2 písm. b) 

a 315 odst. 1) a 2) zákona o přímých daních. Vyhláška č. 162/1953 byla zrušena 

vyhláškou Ministerstva financí ze dne 15. února 1962 č.  16/1962 Sb., o řízení ve 

věcech daní a poplatků, která nabyla účinnosti 28. února 1962. Procesní úprava řízení 

pak podléhala zákonu č. 91/1960 Sb., správní řád, který byl s účinností od 1. ledna 

1968 nahrazen novým správním řádem vyhlášeným ve sbírce zákonů pod číslem 

71/1967 Sb. Tato právní úprava pak platila až do 31. prosince 1992. Kontrola v této 

vyhlášce byla upravena v §§ 10 a 11 velmi stručně a obecně, neboť se předpokládalo, 

že poplatníci své daňové povinnosti budou svým uvědomělým přístupem řádně 

                                                 
6 www.nssoud.cz 
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a včas přiznávat a platit, a to s ohledem na ust. § 1 a vyhlášky, kde bylo 

v odst. 1 uvedeno:  
 

„Vyměření a vybrání daní a poplatků ve vyspělé socialistické společnosti je věcí 

uvědomělého vztahu poplatníka ke společnosti a děje se za nejširší účasti občanstva, 

které se i takto podílí v řízení směřujícím ke správnému stanovení a vybrání daní 

na správě státu. Národní výbory musí i v řízení ve věcech daní a poplatků především 

vychovávat občany k dobrovolnému plnění jejich daňových povinností.“ 
 

Zkrácení daně pak bylo trestáno  podle § 148 zákona č. 140/1961, trestní zákon. Toto 

ustanovení platí i v současné platné právní úpravě, domnívám se však, že v době do 

roku 1989 bylo trestní řízení vedeno zcela jiným způsobem a pokud bylo spáchání 

trestného činu prokázáno, a to jakýmikoliv způsoby, následoval patřičný trest. Na 

základě  vlastních zkušeností s oznamováním trestných činů je mi známo, že počet 

pravomocně odsouzených pachatelů  podezřelých  ze spáchání trestného činu 

zkrácení daně je k počtu podaných trestních oznámení pouze minimální, a to zejména 

v případě stanovení daně podle pomůcek. 
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2 Obecná úprava daňového řízení  

 

Právní úprava výběru daní vyplývá z Listiny základních práv a svobod vyhlášená 

pod  č. 2/1993 Sb., čl. 11, odst. 5, který stanoví, že daně a poplatky lze ukládat pouze 

na základě zákona.  
 

Dnem 1. ledna 2003 vstoupil v účinnost zákon Federálního shromáždění České 

a Slovenské republiky č. 212/2002 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších 

předpisů, který vymezil daně tvořící soustavu daní v České republice a ve Slovenské 

republice. Byly to :  
 

1. Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu. 

2. Daně spotřební, a to 

a) daň z uhlovodíkových paliv a maziv, 

b) daň z lihu a destilátů, 

c) daň z piva, 

d) daň z vína, 

e) daň z tabáku a tabákových výrobků. 

3. Daně z příjmů: 

a) daň z příjmů fyzických osob, 

b) daň z příjmů právnických osob. 

4. Daň z nemovitostí. 

5. Daň silniční. 

6. Daň z dědictví a darování. 

7. Daň z převodu nemovitostí. 

8. Daně k ochraně životního prostředí. 
 

Později docházelo různými novelami ke změně tohoto zákona, až byl nakonec 

zákonem 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s účinností od 1. ledna 2004 zrušen. 

V návaznosti na výše uvedené bylo nutné vytvořit i nový procesní předpis,               

na základě kterého by byly vyjmenované daně procesně spravovány. Tímto 

předpisem se stal zákon o správě daní.  
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Základními právními normami, které upravují působnost a činnost územních 

finančních orgánů, jsou zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve 

znění pozdějších předpisů  a  zákon o správě daní. Působnost územních finančních 

orgánů pro správu daní je vymezena zákonem o UFO. Ten v § 1 odst. 1 vymezuje 

kompetence a pravomoci územních finančních orgánů. Jako správní orgány jsou 

mimo jiné oprávněny  
 

• podle písm. a) vykonávat správu daní podle zvláštního právního předpisu, 

• podle písm. b) vykonávat finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu.  
 

Poznámka pod čarou k písm. a) odkazuje na zákon o správě daní, poznámka pod 

čarou k písm. b) pak odkazuje na zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

(1)    Správou daní, jak je vymezena v § 1 odst. 1 zákona o správě daní, se rozumí 

správa daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a odvodů za porušení rozpočtové 

kázně, které jsou příjmem 

a) státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo rezervních fondů 

organizačních složek státu 

b) územních samosprávných celků 

c) státních fondů nebo Národního fondu 
 

(2)  Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému 

a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo 

vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo 

kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době. Správce 

daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy 

daní a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost.  
  

(3)      Podle tohoto zákona postupují územní finanční orgány  a další správní i jiné 

státní orgány České republiky, jakož i orgány obcí v České republice věcně příslušné 

podle zvláštních zákonů ke správě daní (dále jen "správce daně"), daňové subjekty, 

jakož i třetí osoby stanovené v tomto zákoně. 

Pod pojmem správa daní je myšleno právo činit  opatření potřebná ke správnému a 

úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností  daňových subjektů, 
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zejména  právo daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat a kontrolovat ve stanovené 

době a výši. 
 

„Da ňovou kontrolu tedy mohou vykonávat všechny územní finanční orgány, jak 

finanční úřady, tak finanční ředitelství. V praxi jsou kontrolní oddělení zřízena pouze 

na úrovni finančních úřadů“.  7 
 

Finanční ředitelství však budou provádět daňovou kontrolu zcela výjimečně, a to 

zejména v případě předvídaném v ust. § 34c  zákona o správě daní, který upravuje 

nečinnost správce daně. V odst. 3 tohoto ustanovení by mohlo finanční ředitelství 

dokončit započatou kontrolu v případě, že by správce daně prvého stupně nečinil po 

stanovenou dobu žádné úkony. V praxi si lze jen stěží představit, že by finanční 

ředitelství dokončilo daňovou kontrolu započatou podřízeným finančním úřadem.  

Kontrolu dokončí ten finanční úřad, který ji zahájil. Lze předpokládat, že finanční 

ředitelství má dostatek nástrojů řízení k tomu, aby kontrola byla dokončena tím, kdo 

ji zahájil.  

 

2.1 Kompetenční oprávnění finančních úřadů 

 

S účinností od 1. ledna 1991 byl přijat zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., 

o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon           

o UFO, který zřídil 223 finančních úřadů  a 8 finančních ředitelství a vymezil jejich 

kompetence v rámci správy daní, popřípadě i dotací, finančních revizí, cenové 

kontrole, řízení o přestupcích a dalších řízení v rámci správy daní. Tyto kompetence 

se postupně měnily a stále se vyvíjejí, jednak změnami kompetenčního zákona, 

jednak v rámci platné rozhodovací praxe soudů. V současné době Ministerstvo 

financí připravuje nový zákon, který by měl reagovat na změnu hospodářských 

a politických podmínek České republiky a s účinností od 1. ledna 2010 mělo dojít ke 

sloučení daňové správy a  celní správy. K tomuto záměru zatím nedošlo.  

Dále se pak uvažuje i o výběru sociálního a případně zdravotního pojištění 

prostřednictvím finančních úřadů. Prioritou Ministerstva financí je v této fázi 

zjednodušení správy, a to spojením správy daňové i celní, což jsou složky v přímém 
                                                 
7 KOBÍK, Jaroslav, ŠPERL, Jiří. Daňová kontrola . 1. vydání. Ostrava : Nakladatelství Jiří Motloch – 
Sagit , 1998. str. 9. 
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řízení ministerstva.  Tento projekt má v současné době již stanovený program pro 

sloučení daňové správy, celní správy a správy sociálního zabezpečení, který pod 

názvem „jednotné inkasní místo“ připravují zástupci shora označených orgánů státní 

správy. Se začleněním výběru plateb na zdravotní pojištění se počítá později 

s ohledem na charakter zdravotních pojišťoven.  

 

2.2 Základní zásady daňového řízení 

 

Základní zásady daňového řízení jsou uvedeny v § 2 zákona o správě daní  

v odstavcích 1 až 9.  
 

Zásada zákonnosti – daňového řízení 

Správci daní jednají v řízení o daních v souladu se zákony. Chrání zájmy státu a také 

dbají na zachování práv a právem chráněným zájmů daňových subjektů a ostatních 

osob zúčastněných na daňovém řízení. Správce daně má povinnost respektovat práva 

daňových subjektů, nikoliv je chránit, jako je tomu u zájmů státu.  
 

Zásada součinnosti - daňového řízení 

Daňový subjekt má právo a povinnost spolupracovat se správcem daně při zjišťování 

podkladů pro rozhodnutí o daňové povinnosti.  
 

Zásada přiměřenosti - daňového řízení 

Správci daně používají takové prostředky, které daňové subjekty co nejméně zatěžují 

a umožňují přitom správné stanoveni a vybrání dani. Tato zásada se vztahuje na 

daňové subjekty, nikoliv však na tzv. třetí osoby (např. ručitele).  
 

Zásada hospodárnosti 

I když tato zásada není přímo uvedena v ust. § 2 správce daně je povinen dbát na 

hospodárnost daňového řízení, a to jak nákladů správce daně, tak i nákladů, které 

v souvislosti s daňovým řízením vznikají daňovému subjektu. O nákladech řízení pak 

podrobně hovoří ust. § 33 zákona o správě daní. 
 

Zásada neveřejného řízení 

Daňové řízení je vždy neveřejné. Správce daně je povinen zachovávat mlčenlivost 

o všem, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděl, zejména 



20 

o poměrech daňových subjektů, jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Na 

toto ustanovení pak navazuje § 24 zákona o správě daní, který prolamuje v některých 

případech povinnost správce daně o zachování mlčenlivost.  
 

Daňový subjekt může o svých daňových povinnostech hovořit zcela veřejně, což je 

v našich podmínkách zcela běžné, když je téměř národním sportem hovořit o tom, 

kdo o kolik ošidil na daních stát. Je však povinen zachovávat mlčenlivost o tom, co 

se při svém daňovém řízení dozvěděl o třetích osobách. O této povinnosti musí být 

vždy řádně poučen. K této otázce zaujal stanovisko Nejvyšší správní soud v rozsudku 

ze dne 29. srpna 2008, sp. zn. 5 Afs 23/2008 takto: „Stěžovatel v prvé řadě namítá, že 

byl on i jeho právní zástupce od počátku daňového řízení opakovaně v rozporu s 

daňovým řádem (konkrétně v rozporu s § 24 odst. 1 a 2 daňového řádu) poučen 

zachovávat mlčenlivost, ačkoliv podle něj tato povinnost platí pouze pro pracovníky 

správce daně a třetí osoby na daňovém řízení zúčastněné, což podle něj představuje 

vadu řízení, která má bezprostřední vliv na zákonnost rozhodnutí správního orgánu 

ve smyslu § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. 
 

Pokud jde o tuto námitku stěžovatele, Nejvyšší správní soud se plně ztotožňuje 

s argumentací krajského soudu. § 24 odst. 1 daňového řádu sice ukládá povinnost 

mlčenlivosti výlučně pracovníkům správce daně a třetím osobám, které byly jakkoliv 

zúčastněny na daňovém řízení, a nikoliv i samotnému daňovému subjektu, nicméně 

z toho neplyne porušení § 24 daňového řádu vůči stěžovateli. Stěžovatel i jeho právní 

zástupce se totiž dozvěděli v průběhu daňového řízení o poměrech jiných daňových 

subjektů ve věci daňových řetězců a neoprávněného uplatňování nadměrných 

odpočtů daně z přidané hodnoty a byli zpraveni o vyšetřování Policie ČR ve věci této 

hospodářské trestné činnosti. Ve vztahu k těmto jiným daňovým subjektům se pak 

stěžovatel i jeho právní zástupce ocitli v postavení třetích osob, což mělo za následek, 

že na ně dopadala povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností týkajících 

se osobních či podnikatelských poměrů jiných daňových subjektů či jiných osob.“8 
 

Zásada volného hodnoceni důkazů - daňového řízení 

V daňovém řízení nejsou stanovena pravidla, pokud jde o míru důkazů potřebných 

k prokázání dokazované skutečnosti ani důkazní sila každého důkazního prostředku. 

                                                 
8 wsww.nssoud.cz 



21 

Správce daně tedy není povinen vzít v úvahu všechny důkazní prostředky navržené 

daňovým subjektem, protože má právo každý důkazní prostředek samostatně 

posoudit i vyloučit z daňového řízení. Správce daně má na druhou stranu povinnost 

přihlížet ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo, samozřejmě včetně 

skutečnosti, které hovoří ve prospěch daňového subjektu, viz § 16 zákona o správě 

daní.  
 

Zásada rovného postavení 

Všechny daňové subjekty mají před správcem daně stejná procesní práva 

a povinnosti. To však neznamená, že daňový subjekt má stejné procesní postavení 

jako správce daně. Naopak je zde stále platné vrchnostenské postavení správce daně, 

který daňové řízení vede.  
 

Zásada skutečného obsahu právních úkonů 

Správce daně je povinen vždy zkoumat skutečnou vůli daňových subjektů, tzn. 

zejména zda neobcházejí svým projevem vůle daňové zákony. Např. v období, kdy 

byl převod nemovitosti mezi osobami blízkými na základě darovací smlouvy zdaněn 

vyšší sazbou  daně než uzavření kupní smlouvy, byly uzavírány fiktivní kupní 

smlouvy, ačkoliv k úhradě kupní ceny nikdy nedošlo.  
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3 Daňová kontrola podle zákona o správě daní 

 
3.1 Smysl a účel daňové kontroly 

 

Ustanovení § 16 odst. 1 zákona o správě daní  vymezuje předmět kontroly takto: 

„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.“ 

„Vlastním smyslem daňové kontroly je tedy buď zjištění skutečností majících 

relevanci k daňové povinnosti daňového subjektu, či ověření skutečností již daňovým 

subjektem v předchozím daňovém řízení tvrzených. V tomto kontextu je totiž nezbytné 

si uvědomit, že daňové řízení v České republice (konečně tak jako je obvyklé 

i v mezinárodním srovnání) je postaveno na prioritním břemeni tvrzení daňových 

subjektů ohledně jejich vlastní daňové povinnosti, přičemž k tomuto tvrzení své 

vlastní daňové povinnosti daňové subjekty nesou také důkazní břemeno, a to zcela 

v duchu ustanovení § 31 odst. 9 ZSDP.“9 
 

Správce daně zahajuje kontrolu zejména sepsáním protokolu o ústním jednání podle 

ustanovení § 12 zákona o správě daní, jak je uvedeno výše. Z obsahu protokolu musí 

být zřejmé, kdo se jednání zúčastnil, kde se uskutečnilo a co bylo předmětem 

jednání. V případě zahájení daňové kontroly musí být zřejmé jaké daně budou 

předmětem kontroly a za jaká zdaňovací období. Přesné vymezení zdaňovacích 

období a daní má význam ve vztahu k ust. § 41 odst. 2 zákona o správě daní, který 

zakazuje podání dodatečného daňového přiznání v případě, že správce daně učiní 

úkon směřující k přezkoušení správnosti daňové povinnosti za období, kterého by se 

dodatečné daňové přiznání týkalo, a to až do doby ukončení tohoto  úkonu.  Pro 

účely § 41 odst. 2 se považuje za den ukončení úkonu, ve většině případů daňové  

kontroly, až den nabytí právní moci dodatečného platebního výměru v případě, že je 

na základě výsledků kontroly takovéto rozhodnutí vydáno. 
 

                                                 
9 Kratochvíl, Jaroslav, Daně a právo v praxi, rok 2009, číslo 4, str. 27 
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Na našem oddělení jsme nedávno řešili případ, kdy správce daně sepsal protokol 

o ústním jednání, když předmětem řízení bylo zahájení daňové kontroly. Z obsahu 

protokolu vyplývalo, které daně za která zdaňovací období budou kontrolována. 

Správce daně zaznamenal pouze to, že zjišťoval předmět podnikání daňového 

subjektu, to však bylo správci daně známo z registrační povinnosti daňového 

subjektu. Z protokolu však nevyplývalo, že by daňový subjekt byl vyzván 

k předložení dokladů, ani následně nebyla vydána výzva dle ust. § 31 ve spojení 

s § 16 zákona o správě daní k předložení dokladů. Daňový subjekt následně podal 

dodatečná daňová přiznání k daním a zdaňovacím obdobím, u kterých byla dle 

názoru správce daně zahájena kontrola. Správce daně zastavil daňové řízení zahájené 

podáním těchto dodatečných daňových řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. h) zákona 

o správě daní s tím, že jde o nepřípustné podání, neboť byla zahájena daňová 

kontrola. Vzhledem k tomu, že podle ust. § 27 odst. 2 zákona o správě daní je proti 

takovémuto rozhodnutí připuštěno odvolání, využil daňový subjekt svého práva a 

podal odvolání. Odvolací orgán po přezkoumání musel konstatovat, že odvolání je 

důvodné a rozhodnutí správce daně zrušil z toho důvodu, že zahájení kontroly bylo 

pouze formální, když výzva k předložení dokladů  následovala až poté, kdy byla 

podána dodatečná daňová přiznání. Toto rozhodnutí bylo opřeno o rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 12. září 2007, sp. zn. 8 Afs 17/2006, kde je 

s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 17. února 2006, sp. zn. 8 

Afs 7/2005 uvedeno, že formální sepsání protokolu o zahájení kontroly nelze 

považovat za úkon směřující k vyměření daně a přerušující běh lhůty podle ust. § 47 

odst. 2 zákona o správě daní 10.  Následně bylo velmi složité přesvědčit správce daně 

o zákonnosti postupu odvolacího orgánu.  
 

Zajímavý názor v tomto směru vyslovil Mgr. Ondřej Dráb, daňový poradce,  ve svém 

článku zveřejněném v časopise „Daně a právo v praxi“, kde uvedl, že pokud daňový  

subjekt podá v průběhu kontroly dodatečné daňové přiznání, je správce daně 

povinen, i když se jedná o nepřípustné podání, k tomuto přihlédnout, a to s ohledem 

na ust. § 16 odst, 8 zákona o správě daní. Upozornil na rozsudek Krajského soudu 

v Ústí na Labem ze dne 31. prosince 2002, sp. zn. 59 Ca 22/2002, kde krajský soud 

konstatoval, že pokud daňový subjekt upozorní správce daně při zahájení daňové 

                                                 
10www.nssoud.cz 
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kontroly, že jsou mu známy důvody pro podání dodatečného daňového přiznání, 

které mohou mít vliv na správnost zjišťovaného základu daně a daně, je správce daně 

k nim podle ust. § 16 odst. 8 zákona o správě daní přihlédnout.11 
 

S tímto názorem lze souhlasit, avšak pouze částečně. Metodika Finančního ředitelství 

v Hradci Králové je vedena tím směrem, že při zahájení kontroly a sepsání protokolu 

o ústním jednání je daňový subjekt vyzván, aby se vyjádřil k tomu, zda jsou mu 

známy okolnosti,  pro které je oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daně      

a zdaňovací období, které mají být předmětem kontroly. Pokud daňový subjekt sdělí, 

že mu takové okolnosti známy nejsou, je kontrola zahájena a případná dodatečná 

daňová přiznání jsou považována za nepřípustná podání.  
 

Jestliže však daňový subjekt prohlásí, že zná důvod pro podání dodatečného 

daňového přiznání, je povinen tyto důvody ihned správci daně sdělit. Pokud jsou 

důvody daňovému subjektu známy, nemůže se dovolávat lhůty pro jejich sdělení a je 

povinen je sdělit správci daně do protokolu o ústním jednání. Je pak na správním 

uvážení správce daně, zda daňovou kontrolu nezahájí a vyčká lhůty, která je 

daňovému subjektu dána v ust. § 41 odst. 1 zákona o správě daní, tedy podá 

dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po tomto zjištění.  
 

Druhou možností správce daně je kontrolu zahájit a vzít v potaz okolnosti, které by 

případně byly předmětem dodatečného vyměření daně a umožnit daňovému subjektu 

podat dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost po skončení daňové 

kontroly, tedy po právní moci dodatečného platebního výměru vydaného na základě 

provedené kontroly. Druhá možnost však nese pro daňový subjekt negativní 

důsledky, a to v předepsaném úroku z prodlení. Pokud totiž daňový subjekt podá 

dodatečné daňové přiznání a současně dodatečně přiznanou daň zaplatí, staví se mu 

předepsaný úrok z prodlení podle ust. § 63 zákona o správě daní za dodatečně 

vyměřenou daň dnem, kdy svoji daňovou povinnost uhradí. Jestliže správce daně 

zahájí daňovou kontrolu, důvody uvedené daňovým subjektem nebudou předmětem 

dodatečného vyměření daně a bude mu umožněno podat dodatečné daňové přiznání 

                                                 
11 DRÁB, Ondřej. Daňová kontrola versus dodatečné daňové přiznání. In Daně a právo 11/2006, str. 
33-34 
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až po ukončení daňové kontroly, běží mu po celou dobu konání kontroly úrok 

z prodlení.  
 

V rámci metodického řízení finančních úřadů v působnosti Finančního ředitelství 

v Hradci Králové je pak preferován ten způsob, že pokud daňový subjekt seznámí 

správce daně při zahájení daňové kontroly s konkrétními důvody, pro které je 

oprávněn podat dodatečné daňové přiznání,  daňová kontrola bude zahájena až poté, 

kdy daňový subjekt podá toto dodatečné daňové přiznání. Daňový subjekt však musí 

dodržet lhůtu stanovenou v ust. § 41 odst. 1 věta prvá zákona o správě daní. Pokud 

tuto lhůtu nedodrží, je správce daně oprávněn zahájit daňovou  kontrolu po uplynutí 

této lhůty a k případným námitkám již nepřihlíží.  
 

Ve prospěch správců daně pak Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 

26. dubna 2007, sp. zn. 8 Afs 100/2005, dovodil, že není povinností správců daně 

vyhledávat při zahájení daňové kontroly důvody, pro které je daňový subjekt 

oprávněn podat dodatečné daňové přiznání. 
  

Důležité je rovněž přesné vymezení předmětu kontroly, a to s ohledem na možnost 

provést opakovanou kontrolu. Tomuto problému bude věnována samostatná kapitola. 

 

3.2 Definice daňové kontroly 

 

Zákon o správě daní neuvádí v žádném svém ustanovení definici pojmu daňová 

kontrola, ačkoliv s tímto institutem je spojena celá řada procesních úkonů jak správce 

daně tak daňového subjektu. V ust. § 16 odst. 1  zákona o správě daní je pouze 

uvedeno: „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“.  
 

Z takovéhoto vymezení daňové kontroly pak nelze určit, jakou fází daňového řízení 

kontrola je a zda se vůbec jedná o daňové řízení, jeho součást a podobně. Např. 

autoři komentáře k části I. až III. zákona o správě daní uvádějí : „Institut daňové 



26 

kontroly má základní význam pro zajištění dodržování daňových zákonů a tudíž i 

dosažení příjmů státního rozpočtu v nezkrácené výši. Každý daňový subjekt již 

preventivně při vědomí možnosti následné daňové kontroly ve vlastním zájmu vede 

svoji evidenci. Vypracovává daňová přiznání a platí daně tak, aby neporušil zákon a 

dostál své daňové povinnosti vůči státu. Pokud takovou odpovědnost daňový subjekt 

vypěstovanou nemá, zpravidla na to doplatí při první daňové kontrole. Dodatečné 

vyměření daně na základě daňové kontroly je vždy podstatně "dražší" záležitostí než 

daň stanovená na základě vlastního daňového přiznání.“ 12 
 

 

Alespoň částečně se proto pokusil Nejvyšší správní soud nadefinovat a formulovat 

tento pojem ve své rozhodovací činnosti. V rozsudku ze dne 15. září 2005, sp. zn. 5 

Afs 223/2004 uvedl: „Da ňová kontrola je systematicky zařazena mezi instituty 

společné pro celé daňové řízení a není tak omezena pouze na některé stadium 

daňového řízení. Závěr z toho plynoucí však nelze absolutizovat. Není tedy 

samostatnou fází daňového řízení, ale úkonem správce daně.. Zpravidla daňová 

kontrola probíhá v řízení vyměřovacím, a to především vzhledem k hledisku účelnosti  

takového postupu. Daňová kontrola je tak jedním z nástrojů, které správce daně 

v rámci správy daně ve smyslu ust. § 1 odst. 2 ZSDP má k dispozici pro naplnění cíle 

daňového řízení“.13 
 

Dále pak Nejvyšší správní soud rozvinul otázku definice daňové kontroly v usnesení 

rozšířeného  senátu ze dne 31. srpna 2005, sp. zn. 2 Afs 144/2004: „Jak již 

konstatoval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 Afs 16/2004-

60, publikovaném pod č. 437/2005 Sb. NSS, pojem daňové kontroly ve smyslu § 16 

daňového řádu nelze ztotožňovat s pojmem daňového řízení. Daňová kontrola však 

není ani samostatným řízením, nýbrž – podle svého systematického zařazení 

v daňovém řádu – je dílčím procesním postupem odehrávajícím se v rámci daňového 

řízení. Účelem daňové kontroly je v souladu s § 16 odst. 1 daňového řádu zjistit nebo 

prověřit základ daně nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně. 

Daňová kontrola je zpravidla zahájena sepsáním protokolu o zahájení daňové 

kontroly. Ukončena je sepsáním a podepsáním zprávy o daňové kontrole, tedy 

                                                 
12 DOLEŽALOVÁ, Marcela; KALOUS,  Stanislav;  POLÁK,  Jiří. Finanční, daňový a účetní bulletin, 
ročník 1996, str. 17 – 18 
13 www.nssoud.cz 



27 

souboru relevantních poznatků z daňové kontroly vyplynuvších. Tuto zprávu 

charakterizoval Ústavní soud v nálezu ze dne 13. 5. 2003, sp. zn. II. ÚS 334/02, 

Sb.n.u.ÚS, sv. 30, č. 63, s.129 tak, že ji nelze pokládat za rozhodnutí, neboť na jejím 

základě nejsou daňovému subjektu ukládány povinnosti nebo přiznáváno právo 

ve smyslu § 32 daňového řádu, ale za pouhý podklad pro případné vydání rozhodnutí 

v daňovém řízení, tj. platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru. 

Daňová kontrola je tedy svou povahou procesem kontrolním a nikoliv rozhodovacím. 

Případný dodatečný platební výměr, jímž by správce daně na základě výsledků 

daňové kontroly doměřil daň, již není součástí daňové kontroly. Pokud dodatečný 

platební výměr následuje, tak je to až po skončení daňové kontroly a přirozeně pouze 

tehdy, jsou li výsledkem kontrolních zjištění skutečnosti odůvodňující dodatečné 

stanovení daně.“ 14 

 

K tomu, co vlastně daňová kontrola je, se vyjádřil i Ústavní soud ve svém nálezu                   

sp. zn. I. ÚS 705/2006 ze dne 1. prosince 2006, když dle mého názoru přirovnal 

daňovou kontrolu k vyšetřovacímu řízení v trestním řízení. „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 

                                                 
14 www.nssoud.cz 
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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).“15 
 

K tomu, co je cílem daňové kontroly, se vyjádřil  Nejvyšší správní soud ve svém 

rozhodnutí sp. zn. 7 Afs 90/2006 ze dne 28. února 2007 „Nejvyšší správní soud ke 

stížní námitce provedeného rozsahu daňové kontroly uvádí, že pokud je cílem této 

kontroly ověřit správnost a pravdivost údajů o základu daně a daně uváděných 

v daňovém přiznání (§ 16 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků), je na úvaze 

správce daně, jakým směrem daňovou kontrolu zaměří a v jakém rozsahu. Tvrzení 

stěžovatele o nutnosti provedení daňové kontroly v rozsahu celého účetnictví 

stěžovatele nemá oporu v zákoně, zvláště za situace, kdy v průběhu daňové kontroly, 

a ani v rámci odvolacího řízení, stěžovatel neuplatnil námitku rozšíření rozsahu 

daňové kontroly, ani provedení důkazu znaleckým posudkem.“16 
 

Ze shora uvedeného je tedy zcela zřejmé, že rozsah a cíl daňové kontroly je  v rukou 

správce daně, kdy se projevuje jeho vrchnostenské postavení vůči daňovým 

subjektům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
15 www.nalus.usoud.cz 
16 www.nssoud.cz 
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4 Procesní postupy při zahájení daňové kontroly 

 
Mezi odbornou veřejností, a to jak ze strany daňových poradců, tak ze strany 

pracovníků daňové správy, ale i správních soudů, se stále vedou diskuse o tom, co je 

vlastně kontrola. Zda úkon, soubor úkonů nebo samostatné daňové řízení. Tyto 

nejasnosti má na svědomí sám zákon o správě daní, který jednoznačně nevymezil 

pojem daňová kontrola. V ustanovení § 16 odst. 1 zákona o správě daní se pouze 

uvádí:  „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.“ 
 

Vzhledem k tomu, že ustanovení o daňové kontrole je zařazeno do obecné částí 

zákona o správě daní, lze dovodit, že daňová kontrola předchází vyměřovacímu 

řízení. Takto se vyjádřil i Nejvyšší správní soud v Brně ve svých  rozsudcích (dále 

jen NSS). Např. v rozsudku sp. zn. 2 Afs 69/2004-53 ze dne 21. května 2005 se 

uvádí: „Da ňová kontrola je upravena v ustanovení § 16 daňového řádu, přičemž toto 

ustanovení definuje cíl daňové kontroly, není z něho možno dovodit formu tohoto 

institutu. Nelze tak jednoznačně určit, zda ji zákonodárce zamýšlel pojmout jako 

formálně jako ucelený komplex, ohraničený jejím zahájením a ukončením, či zda je 

na ni z hledisky ostatních nástrojů daňového řádu nutno pohlížet jako na volný 

soubor jednotlivých samostatných úkonů. Přesto lze ze zmíněného systematického 

začlenění předmětného ustanovení přinejmenším dovodit, že daňová kontrola 

nepředstavuje zvláštní etapu daňového řízení, neboť může být provedena v kterékoliv 

etapě daňového řízení“.17 
 

Obdobně pak judikoval NSS ve svém rozsudku sp. zn. 5 Afs 223/2004 ze dne 

15. září 2005, kde uvedl : „Da ňová kontrola není tedy samostatnou fází daňového 

řízení, ale úkonem správce daně. Zpravidla daňová kontrola probíhá v řízení 

vyměřovacím, a to z hlediska účelnosti takového postupu“. 18 
 

 

                                                 
17 Zdroj: www.nssoud.cz 
18 Zdroj: www.nssoud.cz 
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Ze shora uvedeného je zřejmé, že daňová kontrola je procesní postup, na který 

navazuje příslušné vyměřovací řízení, a tento procesní postup se skládá z dalších 

úkonů, kterými správce daně zajišťuje průběh daňové kontroly. 

 

4.1 Výběr daňových subjektů ke kontrole 

 

Před zahájením daňové kontroly provádí správce daně přípravu na kontrolu zejména 

výběrem daňových subjektů ke kontrole. Výběr subjektů určených ke kontrole 

provádějí v první fázi zpravidla pracovníci vyměřovacích oddělení, kteří mají 

k dispozici informace o způsobu plnění peněžitých i nepeněžitých povinností 

daňových subjektů, výši přiznaných zdanitelných příjmů, majetku a dalších 

skutečností získaných při správě daní nebo pracovníci kontrolních oddělení.  
 

V současné době je v rámci programové aplikace automatizovaného daňového 

informačního systému (dále jen IS ADIS) metoda technické podpory výběru subjektů 

ke kontrole, který zefektivňuje celý proces výběru daňových subjektů ke kontrole, 

neboť umožňuje provádět analýzu velkého objemu dat způsobem ověřeným 

daňovými správami v zemích Evropské unie. Je však nutné zdůraznit, že výměna 

informací mezi jednotlivými státy Evropské unie není bezproblémová a zejména 

z hlediska časového jsou získané informace v některých případech nevyužitelné 

s ohledem na ustanovení § 47 zákona o správě daní, jak o tom bude hovořeno dále. 

Výběr je prováděn z několika zdrojů. 

 

4.1.1 Výběr daňových subjekt ů z databáze IS ADIS, úloha DAD 

 

Základní výběr provádí vedoucí oddělení kontroly, případně vedoucí referátu 

kontroly právnických  nebo fyzických osob. Základní výběr se provádí v databázi 

IS ADIS v úloze DAD – KONTROLA – PŘÍPRAVA A VÝBĚR DS KE 

KONTROLE. V této úloze lze nastavit různá kriteria výběru ke kontrole – např. 

opakovaně vykazovaná ztráta u daně z příjmů, klesající daňová povinnost, obrat 

a pokles obratu, pokles výkonnosti, dosud neprovedená kontrola.  
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Po vytvoření sestavy provede vedoucí oddělení nebo referátu rozbor jednotlivých 

subjektů z této sestavy, tj. prověří na vyměřovacím oddělení daňová přiznání, 

zpracuje dostupné údaje z databáze IS ADIS – přehled o základech daně, ztrátách, 

přehled z podaných přiznáních DPH, rozbor výkazů.  

Na úřadech, kde mají pracovníka na vyhledávací činnost, je předána sestava tomuto 

pracovníkovi, který provede tento rozbor subjektů. Po provedení rozboru budou 

subjekty rozděleny na dvě části: 
 

a) kde bude provedeno místní šetření – tyto daňové subjekty budou zahrnuty 

do plánu místních šetření, 

b) kde bude zahájena kontrola – tyto DS budou zahrnuty do plánu kontrol. 
 

Plán místních šetření a plán kontrol zpracuje sám nebo odsouhlasí návrh předložený 

pracovníkem vyhledávačem vedoucí referátu a následně vedoucí oddělení.  

 

4.1.2 Výběr z podaných da ňových p řiznání 

 

Po každém termínu pro podání daňových přiznání k dani z příjmu, případně po 

podání daňových přiznání k DPH, provedou správci daně na vyměřovacím oddělení 

výběr subjektů, které navrhují k provedení hloubkového místního šetření nebo ke 

kontrole na základě mimořádných skutečností – prudký pokles výkonnosti, vysoký 

nárůst nákladů při stejné výkonnosti, u DPH nízká výkonnost, nedůvěryhodná 

přiznání k DPH z databáze IS ADIS a vyhodnocení kriterií nedůvěryhodnosti. Dále 

je dobré nevyloučit zcela lidský faktor, objeví-li se mimořádná skutečnost na příloze 

k daňovému přiznání apod.   

 

4.1.3 Výběr na základ ě jiných informací 

 

Na finanční úřady přichází další informace, a to různou formou:  

a) oznamovací povinnost dle § 34 zákona o správě daní – zpracovávají a ověřují 

nejprve pracovníci vyměřovacího oddělení a na základě zjištěných skutečností 

zařazují do Návrhu subjektů ke kontrole, případně zasílají subjektu výzvu 

k podání daňového přiznání, 
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b) oznámení o podezření na krácení daně od konkrétních osob, od policie, 

od anonymů – všechna podání se prověří místním šetřením, pokud jsou důkazy, 

zařadí se do plánu kontrol a zahájí se ihned kontrola,   
 

c) dožádání jiného finančního úřadu k provedení úkonu dle § 5 zákona 

o správě daní – jiný správce požaduje prověřit podezřelou transakci, pro správce 

daně je tato informace podnětem k zahrnutí subjektu do plánu místního šetření, 

prověření jeho činnosti a k případnému zahrnutí do plánu kontrol a provedení 

kontroly.  
 

d) vyhledávací činnost – pokud má správce daně samostatného pracovníka nebo 

oddělení, provádí tuto činnost, pokud ne, provádí vyhledávací činnost vedoucí 

oddělení, případně referátů. Samostatně provádí ověřování a vyhledávání 

subjektů a spolupracují s vyhledávacím oddělením finančního ředitelství na 

celostátně vyhlašovaných akcích nebo zpracovávají informace zasílané 

vyhledávacím oddělením. Výsledkem je opět zařazení subjektu do plánu místních 

šetření nebo kontrol.  
 

Vyhledávací činnost pak je upravena v ust. § 36 zákona o správě daní, kde jsou 

správci daně uloženy povinnosti, jimž je třeba dostát. Současně jsou zde uvedena 

práva správce daně. Správce daně je povinen ověřovat úplnost evidence či 

registrace daňových subjektů a zjišťovat též všechny údaje týkající se jejich 

příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné a 

úplné vymáhání daní. Při této činnosti má správce daně stejná oprávnění jako při 

místním šetření. Výsledky zjištěné při místním šetření, které může být prováděno 

i bez přímé součinnosti s daňovým subjektem, budou využity v příslušném 

daňovém řízení.  
 

Vyhledávací činnost je významným nástrojem předcházejícím daňové kontrole, 

případně jinému daňovému řízení. Jak bylo uvedeno výše, daňová kontrola není 

daňovým řízením, ale souborem jednotlivých úkonů, které předcházejí 

vyměřovacímu řízení. V současné době je kladen velký důraz  na přípravu 

k daňové kontrole.  
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V rámci vyhledávací činnosti má správce daně stejná oprávnění jako při místním 

šetření. Na základě výzvy vydané podle ust. § 36 ve spojení s ust. § 31 odst. 9 

zákona o správě daní pak může požadovat prokázání všech skutečností, které je 

daňový subjekt povinen uvádět ve svých přiznáních, hlášeních a vyúčtováních 

nebo k jejichž průkazu byl správcem daně vyzván. 
 

Oprávněností výzvy vydané v rámci vyhledávací činnosti se zabýval Nejvyšší 

správní soud ve svém rozsudku ze dne 16. srpna 2006, sp. zn. 1 Afs 10/2006. 

Správce daně požadoval prokázání toho, že do svých zdanitelných příjmů zahrnul 

veškeré příjmy za zdaňovací období let 2000 – 2004 a že tyto příjmy nejsou 

osvobozeny od daně z příjmů. K tomu využil institutu výzvy podle ust. § 36         

a  § 31 odst. 9 zákona o správě daní. Vzhledem k tomu, že proti předmětné výzvě 

není přípustné podat řádné ani mimořádné opravné prostředky, podal daňový 

subjekt žalobu ke krajskému soudu. Krajským soudem byla žaloba kvalifikovaná 

jako žaloba na ochranu před nezákonným zásahem ve smyslu ust. § 82 soudního 

řádu správního, pokynem nebo donucením správního orgánu odmítnuta s tím, že 

je žaloba vyloučena z přezkumného řízení podle ust. § 65 s. ř. s., neboť není 

rozhodnutím, které by podléhalo soudnímu přezkumu.  
 

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, v níž namítal, že shora 

označená výzva je rozhodnutím a povinností soudu bylo ji přezkoumat. Nejvyšší 

správní soud se ztotožnil s názorem krajského soudu a kasační stížnost zamítl. 

Důležité v tomto případě je to, že Nejvyšší správní soud akceptoval názor, že 

v rámci vyhledávací činnosti má správce daně oprávnění vydat výzvu podle ust. 

§ 31 odst. 9 a § 36 zákona o správě daní a neoznačil ji jako nezákonný zásah 

správního orgánu.  
 

Svůj názor odůvodnil takto : „Žaloba označuje za napadené rozhodnutí výzvu 

vydanou správcem daně podle § 31 odst. 9 daňového řádu v rámci vyhledávací 

činnosti. Byť taková výzva formálně nese znaky rozhodnutí, je však pouze úkonem 

umožňujícím správci daně dle § 36 daňového řádu plnění povinností, k nimž je 

citovaným ustanovením povolán – tedy plnění jeho povinnosti mj. též zjišťovat 

všechny údaje týkající se příjmů daňových subjektů, majetkových poměrů 

a dalších skutečností rozhodných pro správné a úplné vyměření a vymáhání 
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daně. Daňové subjekty jsou povinny při takové činnosti se správcem daně 

spolupracovat a zjišťované údaje poskytovat. Takovým výzvám, předcházejícím 

stanovení daně, ostatně daňový řád sám ani neposkytl možnost obrany, odvolání 

proti nim zcela vyloučil (§ 48 odst. 2 daňového řádu).  
 

Výzva k prokázání určitých skutečností, kterou správce daně vydal v rámci 

vyhledávací činnosti dle § 36 daňového řádu, nemůže tedy zasáhnout žádná 

žalobcova subjektivní hmotná práva. Pokud by však správce daně zjistil v rámci 

této své činnosti důvody pro vyměření daně, pak by, při zachování zákonného 

procesního postupu (např. postupem dle § 16 daňového řádu), daňovou 

povinnost rozhodnutím vyměřil“. 19 
 

e) jiné informace – internet, internetové stránky subjektu, noviny, televize, reklama 

v mediích, sdělení jiného subjektu – pracovník jakéhokoli oddělení, pokud zjistí 

informace o subjektu, navrhne  subjekt na jeho zařazení do plánu kontrol.  

 

4.2 Zahájení daňové kontroly 

 

Kontrolu daňového subjektu zahájí správce daně 

1. bez vyrozumění, 

2. telefonickým sjednáním, 

3. oznamovacím dopisem, 

4. předvoláním. 
 

Ad 1) V některých případech je účelné učinit pokus zahájit kontrolu bez předchozího 

vyrozumění, zejména pokud je možno předpokládat na základě předchozích 

poznatků správce daně, že budou ze strany daňového subjektu učiněna zakrývací 

opatření (např. ztráta účetnictví). Ztráta účetnictví je velmi častý jev u daňových 

subjektů, které má ve většině případů obdobný základ jako ten, který projednával 

Krajský soud v Hradci Králové pod sp. zn. 31 Ca 368/2005 : „Z obsahu správního 

spisu krajský soud zjistil, že správce daně zahájil dne 10. prosince 2003 u žalobce 

daňovou kontrolu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1999 

a 2000. Žalobce byl v rozhodných obdobích spolu s P. V. společníkem obchodní 

                                                 
19 www.nssoud.cz 
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společnosti T, v.o.s. V protokolu o ústním jednání sepsaném v den zahájení daňové 

kontroly pod čj. 231555/03/228931/2770 žalobce uvedl, že doklady byly správci daně 

předloženy v rámci kontroly uvedené společnosti.  
 

Dne 2. dubna 2004 při ústním jednání ale sdělil, že dne 11. prosince 2003 byly jeho 

společníkovi odcizeny z osobního automobilu účetní doklady let 1999 a 2000. 

Harddisk, na kterém byly tyto údaje zálohovány, je nefunkční, o jeho zprovoznění 

požádají specializovanou firmu. Správci daně předal „Protokol o podání vysvětlení“ 

sepsaný dne 11. prosince 2003 na Policii ČR – obvodním oddělení 3 v Hradci 

Králové, který obsahuje oznámení společníka žalobce P. V., že mu byla z osobního 

automobilu odcizena kožená taška, ve které měl účetní doklady společnosti, a to čtyři 

kusy šanonů. Auto zaparkoval dne 10. prosince 2003 před vchodem domu, v němž 

bydlí, a krádež objevil ráno dne 11. prosince 2003. Vozidlo bylo odemčené, zadní 

okénko stažené tak, že vytvářelo dvoucentimetrový prostor. Nezjistil poškození 

osobního automobilu a nevyloučil, že nedostatečné zajištění mohl způsobit jeho syn 

manipulací s okénkem, případně on sám tím, že nezavřel dveře, které jsou dálkově 

ovládány.  Až do seznámení se zprávou č. 297/03 o výsledku daňové kontroly, které 

proběhlo dne 4. ledna 2005, nepředložil žalobce žádné další účetní doklady ani 

zprovozněný harddisk. Daň z příjmů fyzických osob za rok 1999 mu byla proto 

vyměřena postupem dle § 31 odst. 5 daňového řádu, a to dodatečným platebním 

výměrem ze dne 6.1.2005 čj. 2116/05/228911/8092 ve výši 53.960,-- Kč“. 20 
 

Ad 2) Telefonické upozornění daňového subjektu je nejčastějším způsobem 

oznámení záměru provést kontrolu. Tento způsob je rychlý a spolehlivý téměř 

u všech daňových subjektů, které spolupracují se správcem daně.  
 

Ad 3) Dalším způsobem vyrozumění o záměru provést kontrolu je oznamovací 

zdvořilostní dopis. Tento dopis není rozhodnutím ani výzvou, nejsou jím daňovému 

subjektu ukládány žádné povinnosti. Pouze daňový subjekt je upozorněn, že 

v určitou hodinu a den se dostaví pracovník správce daně do sídla společnosti nebo 

místa podnikání fyzické osoby a zahájí kontrolu. V tomto dopise bývá daňový 

subjekt upozorněn na to, jaká zdaňovací období a které daně budou kontrolovány 

a jaké doklady má daňový subjekt ke kontrole připravit.  

                                                 
20 rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Ca 368/2005 
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Ad 4) Častým způsobem, a to zejména u subjektů, které se správcem daně z různých 

důvodů nekomunikují, je předvolání dle ust. § 29 zákona o správě daní. Do vydání 

rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. března 2006, sp. zn. 2 Afs 45/2005, 

jsem byl přesvědčen, že v každém řízení lze předvolat pouze fyzickou osobu, které 

lze následně uložit pořádkové sankce, které jsou vymezeny v příslušných procesních 

předpisech, včetně případného předvedení příslušnými orgány Policie České 

republiky, městskou policií, orgány justiční stráže apod. Nejvyšší správní soud 

v citovaném rozsudku však dovodil, že lze předvolat i právnickou osobu, tato 

právnická osoba se rozhodne, který ze statutárních orgánu se ke správci daně dostaví. 

Svoji úvahu pak odůvodnil citací Fr. Weyera ze svazku Teorie práva 1936, s. 114.  
 

Domnívám se však, že Nejvyšší správní soud přehlédl ustanovení odst. 2 § 29 zákona              

o správě daní, kde je stanoveno: „V případě, že se předvolaný bez omluvy nedostaví 

ani po opakovaném předvolání, může správce daně požádat o jeho předvedení 

příslušné orgány Policie, obecní policie. Jde-li o vojáka v činné službě nebo o 

příslušníka ozbrojeného sboru, může požádat o jeho předvedení útvar, v němž je 

předvolaný služebně zařazen“. Nechci hodnotit, zda šlo o úmysl nebo pouze byla tato 

námitka přehlédnuta, ale neumím si představit, jak bude předvedena právnická 

osoba, zejména pokud za ni jedná  samostatně více statutárních orgánů. Znamenalo 

by to, že by si správce daně vybral jednoho z nich, popřípadě je nechal předvést 

Policií všechny. Tato námitka byla uplatněna ve vyjádření ke kasační stížnosti 

finančního ředitelství, kterou podal proti rozsudku Krajského soudu v Hradci 

Králové zástupce daňového subjektu. Nejvyšší správní soud se však touto námitkou 

ve svém rozsudku nezabýval a v odůvodnění uvedl následující:  
 

„Nejvyšší správní soud ve svých úvahách dále vycházel ze skutečnosti, že historickým 

vývojem právní vědy a právního řádu postupně došlo k oddělenému vnímání fyzické 

a právnické osoby, resp. k obecnému uznání existence právnických osob jako 

samostatných právních subjektů. Pro účely odůvodnění tohoto rozsudku postačuje 

odkázat na popis geneze pojmu právnická osoba obsažený např. v Komentáři 

k československému obecnému zákoníku občanskému [Fr. Rouček, J. Sedláček, 

Praha, 1935, díl. I., str. 247 a násl.] a na tam uvedenou odbornou literaturu. Jak 

k tomu výstižně poznamenává Fr. Weyr (Teorie práva, 1936, str. 114) „všecky 
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hromadné (právnické) osoby jsou pouhou umělou konstrukcí, jíž se má znázorniti 

omezení individuální odpovědnosti fysických jednotlivců, čili věta, že ručí (je 

povinována) právnická osoba – stát, spolek, akciová společnost atd. – vyjadřuje 

i negativní pravidlo, že fysičtí jednotlivci (její členové) neručí, resp. nejsou 

povinováni. Povinnosti právnické osoby jsou pak ve skutečnosti vždy povinnostmi 

jejích tzv. zástupců (orgánů, representantů atd.).“ 
 

Lze tak uzavřít, že v projednávané věci osobou, jejíž účast byla v daňovém řízení 

nutná, nebyl s ohledem na důvod předvolání žalobce jako fyzická osoba (vůči němuž 

bylo následně vedeno sankční řízení), nýbrž přímo daňový subjekt a takto ostatně 

i předmětné rozhodnutí o předvolání vyznívalo. Ve vztahu k němu proto mělo být 

adresováno předvolání s případnou následnou hrozbou sankce. Jestliže stěžovatel 

v kasační stížnosti tvrdí, že správce daně nesprávně označil žalobce jako „účastníka 

řízení“ namísto správného označení „osoba zúčastněná na řízení“ podle ustanovení 

§ 7 daňového řádu, je možno toto tvrzení chápat pouze tak, že žalobce v daném 

případě představoval tzv. třetí osobu. Způsob jednání správce daně vůči žalobci (viz 

výše popsaná rekapitulace, kdy žalobce byl výslovně předvolán jako „osoba 

oprávněná jednat jménem daňového subjektu“) však takovémuto vymezení zjevně 

neodpovídal.21 
 

Nejčastějším způsobem zahájení daňové kontroly je sepsání protokolu o ústním 

jednání podle ust. § 12 zákona o správě daní. Sepsání tohoto protokolu o zahájení 

kontroly je pouze formálním úkonem zahájení kontroly. Skutečným zahájením 

daňové kontroly je však až činnost pracovníků správce daně, kdy kontrolují 

jednotlivé účetní doklady, navazující na podané daňové přiznání. U některých 

správců daně přetrvává snaha o zahájení daňové kontroly sepsáním protokolu o 

ústním jednání před ukončením kalendářního roku, aby si tak s ohledem na ust. § 47 

odst. 2 zákona o správě daní učinily úkon směřující k prodloužení lhůty pro 

dodatečné vyměření daně. Další úkony však činí až za několik týdnů či měsíců. 

K takovémuto formálnímu zahájení daňové kontroly se vyjádřil Nejvyšší správní 

soud ve svém rozsudku ze dne 20. června 2005 sp. zn. 5 Afs 36/2003  „Za okamžik 

zahájení daňové kontroly není možno v daném případě považovat protokol o zahájení 

                                                 
21 www.nssoud.cz 
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daňové kontroly ze dne 7. 12. 2000, neboť se jednalo o úkon formální, kterým nebyla 

kontrola zahájena, ale pouze byl daňový subjekt seznámen s tím, že v lednu roku 

2001 bude kontrola prováděna.“22 
 

Obdobně se k okamžiku zahájení daňové kontroly vyjádřil Krajský soud v Brně ve 

svém rozsudku ze dne 26. května 2006 sp. zn. 29 Ca 145/2005 s odkazem na 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2004 sp. zn. 7 Afs 22/2003 

„Aby byla daňová kontrola jako úkon „učiněna“ ve smyslu § 47 odst. 2 daňového 

řádu, je třeba, aby s jejím prováděním bylo započato ještě v době běhu tříleté 

prekluzivní lhůty podle § 47 odst. 1 daňového řádu. Vzhledem k neexistenci jiné 

výslovné právní úpravy je nutné mít zato, že i pro zahájení daňové kontroly platí ust. 

§ 21 odst. 1 tohoto zákona, podle něhož je daňové řízení zahájeno a) dnem, kdy 

podání daňového subjektu nebo jiné osoby  zúčastněné na řízení došlo příslušnému 

správci daně nebo b) dnem, kdy byl daňový subjekt nebo jiná osoba zúčastněná na 

řízení  vyrozuměn o prvním úkonu, který vůči němu  v daňovém řízení správce daně 

nebo jiné osoby, o nichž to zákon stanoví, učinili. Ústním jednáním, kterým správce 

daně sděluje daňovému subjektu, že byla zahájena daňová kontrola, by nebylo možné 

považovat za zahájení daňové kontroly (a tedy za úkon směřující k vyměření nebo 

doměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení), pokud by v přiměřené době po 

něm nenásledovaly  další kroky správce daně jimiž by byly prověřovány konkrétní 

daňově relevantní skutečnosti. Bylo by tomu například v případě, pokud správce 

daně po několik dalších měsíců v provádění daňové kontroly nepokračoval, neboť by 

nečinil ve věci další konkrétní úkony, tak, že by z okolnosti případu bylo patrné, že 

ústní jednání provedl pouze ve snaze o přerušení běhu prekluzivní  lhůty podle ust. § 

47 odst. 1 daňového řádu, aniž by ve skutečnosti měl přinejmenším rámcovou 

představu, co a jakým způsobem chce u daňového subjektu kontrolovat“. 
 

Stejně tak judikoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 17. února 2006, 

sp. zn. 8 Afs 7/2005 „Správce daně v posuzované věci dne 14. července 2000 sepsal 

pouze formální protokol o zahájení daňové kontroly, další úkon správce daně 

následoval po deseti měsících. Jakkoliv z jednání správce daně není patrné, že byl při 

sepisu protokolu dne 14. července 2000 veden snahou o přerušení běhu lhůty, 

                                                 
22 www.nssoud.cz 
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k jejímuž vypršení  zbýval čas do 31. prosince 2000, je zjevné, že nepostupoval 

účelně s prováděním jednotlivých kroků v přiměřených intervalech a tak, aby 

daňovou kontrolu skončil v přiměřené lhůtě. Naopak daňovou kontrolu svévolně 

přerušil a její pokračování odložil na pozdější dobu. Provedl-li tak první faktický 

úkon daňové kontroly deset měsíců po jejím formálním zahájení, a více než 4 měsíce 

po datu, kdy měla uplynout prekluzivní lhůta pro možné doměření daně stěžovateli, 

nelze formální zahájení daňové kontroly považovat za úkon směřující k vyměření 

daně, nebo jejímu dodatečnému stanovení, kterým se podle § 47 odst. 2 daňového 

řádu přerušuje běh prekluzivní lhůty stanovené v § 47 odst. 1 citovaného zákona“.23 
 

Ve světle konstantní judikatury rozhodoval i Nejvyšší správní soud ve svém 

rozsudku ze dne 12. září 2007, sp. zn. 8 Afs 107/2006, když odůvodnil zamítnutí 

kasační stížnosti podané Finančním ředitelstvím v Hradci Králové tím, že kontrola 

byla zahájena formálním sepsáním protokolu o ústním jednání dne 19. prosince 2002 

a v tomto protokolu byl sjednán den předložení dokladů ke kontrole na den 

16. ledna 2003. Teprve tímto dnem tak byla zahájena kontrola.  
 

S těmito závěry soudů, které jsou v současné době již zcela konstantní v rozhodovací 

praxi, lze souhlasit, neboť skutečně až do judikatury soudů, které se zaměřily na tuto 

problematiku, bylo ne-li zcela běžné, přinejmenším časté pouze formální zahájení 

kontroly před uplynutím lhůty stanovené v § 47 odst. 1 zákona o správě daní a jejím 

pokračováním až po delší době, což mělo za následek nejistotu daňových subjektů, 

zda vůbec byla daňová kontrola zahájena a zda mohou případně podat dodatečné 

daňové přiznání za zdaňovací období, která mají být předmětem daňové kontroly.  
 

Se zahájením daňové kontroly neměly finanční úřady zásadní problémy, pokud 

zachovaly všechny zásady daňového řízení a chovaly se v souladu s ustálenou 

judikaturou soudů a praxe. Je pravdou, že některé daňové subjekty se snažily oddálit 

daňovou kontrolu, např. tím, že mají důvody pro podání dodatečného daňového 

přiznání, žádostí o posun termínu zahájení kontroly z důvodu dovolené, služební 

cesty apod.  
 

                                                 
23 www.nssoud.cz 
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V případě žádosti daňového subjektu o odsunutí začátku kontroly z důvodu 

zjištěných důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání na daňovou povinnost 

vyšší  nebo daňovou ztrátu vyšší než jeho poslední známá daňová povinnost (§ 41 

odst. 1 věta první zákona o správě daní) je správcům daně doporučeno, této žádosti 

vyhovět, pokud ovšem při zahájení kontroly daňový subjekt uvedl konkrétní důvody, 

které povedou k podání dodatečného daňového přiznání.  
 

Druhou možností je pak zahájit řádně daňovou kontrolu s tím, že důvody vedoucí 

k podání dodatečného daňového přiznání budou při kontrole zohledněny, nebudou 

předmětem dodatečného vyměření daně a po ukončení daňové kontroly může daňový 

subjekt podat dodatečné daňové přiznání. Tento způsob však má pro daňový subjekt 

jednu nevýhodu – po dobu provádění daňové kontroly totiž stále běží daňovému 

subjektu penále podle ust. § 63 odst. 1, 2 zákona o správě daní s účinnosti do 31. 

prosince 2006, od 1. ledna  2007 se jedná o úrok z prodlení.  
 

Zásadní  obrat při zahajování kontrol se snažil vnést do zavedené praxe Nález 

Ústavního soudu ze dne 18. listopadu 2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07. Ústavní soud se 

snažil dovodit, že daňovou kontrolu lze zahájit pouze v případě, kdy správce daně má 

důkazy o tom, že daňový subjekt krátí svoji daňovou povinnost. Tím se snaží 

vyloučit „svévoli správců daně“ při zahájení daňové kontroly. Je tedy nutné 

daňovému subjektu sdělit při zahájení kontroly podezření, že krátí daňovou 

povinnost  a důvody, které jej vedou  k jejímu provedení. V tomto nálezu se Ústavní 

soud okrajově dotkl i okamžiku zahájení kontroly, bod 35 nálezu:  
 

„Z protokolu je naopak patrné, že byl vyhotovován velmi ledabyle a v chvatu, kdy 

některé položky jsou vyplněny rukou, vyskytují se v něm písařské chyby atd. Ústavní 

soud souhlasí se stěžovatelem, že zvolený den zahájení kontroly je sám o sobě 

přinejmenším podezřelý, pokud se jednalo o pátek těsně před Vánocemi a vlastně 

deset dní před koncem prekluzivní lhůty. Na druhou stranu lze z protokolu zjistit 

a přisvědčit tak hodnocení Nejvyššího správního soudu, že v tento den správce daně 

přikročil k faktickému provádění daňové kontroly, neboť stěžovatele vyzval 

k předložení celé řady dokladů relevantních k přezkoušení daňových základů 

příslušných daní. Lze totiž akceptovat názor Nejvyššího správního soudu, že za akt 

faktického zahájení kontroly lze považovat to, že daňový subjekt je vyzván 
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k předložení dokladů, které umožní přezkoumání daňové povinnosti. Podle § 16 odst. 

2 zákona o správě daní a poplatků je předkládání těchto dokladů součástí povinností 

daňového subjektu v rámci daňové kontroly a lze proto akceptovat, že součástí 

daňové kontroly je i výzva správce daně k předložení těchto dokladů“. 
 

K samotnému vyloučení svévole při kontrole bylo uvedeno, bod 36 nálezu: „Úkon 

daňové kontroly v nyní posuzovaném případě nepochybně trpí jiným zásadním 

nedostatkem, pro který jej lze hodnotit jako ryze formální a proto neústavní úkon. Jde 

o nedostatek apriorních důvodů k zahájení daňové kontroly a absence jejich sdělení 

stěžovateli, jakož i jejich vyjádření v protokolu o ústním jednání dne 

20. prosince 2002“.  
 

V bodě 38 je pak uvedeno: „Má-li však daňová kontrola být skutečně úkonem ve 

smyslu § 47 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků, je ze shora uvedených důvodů 

nezbytné ji vázat na existenci jednoznačně formulovaných důvodů pro její použití... 
 

Pokud tedy zákon z jejích mezí připouští výjimku, může tak učinit jen 

z akceptovatelných důvodů - tedy, že je zde dána nějaká konkrétní pochybnost, která 

vyžaduje založení nového běhu lhůty...  Názor, že lhůtu by bylo možno znovu otevřít 

bez konkrétního důvodu a jen pro eventuální budoucí možné pochybnosti, by byl 

nepřípustně extenzivním pohledem na tento institut“. 
 

„Je-li daňová kontrola jediným úkonem, pak to dle přesvědčení Ústavního soudu 

znamená, že důvody a podezření musí existovat v okamžiku zahájení kontroly a musí 

být správcem daně jednoznačně formulovány a daňovému subjektu sděleny 

a objektivně zachyceny v protokolu o zahájení kontroly“.  
 

„S ohledem na shora uvedené skutečnosti je Ústavní soud přesvědčen, že za formální 

daňovou kontrolu je třeba, a to především, považovat tu, která byla zahájena bez 

toho, že by zde a priori existovalo podezření o zkrácení daňové povinnosti a bez 

toho, že by byl daňový subjekt o konkrétních důvodech takového podezření při 

zahájení kontroly zpraven. Takový postup správce daně je nepřípustným porušením 

shora vymezené autonomní sféry jednotlivce a proto i realizací pravomoci v rozporu 

s čl. 2 odst. 2 Listiny.“ 
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„Ústavní soud je navíc přesvědčen, že neústavnost takového postupu nemůže být 

zhojena ani skutečností, že v průběhu daňové kontroly bylo prokázáno, že ke zkrácení 

daně ze strany stěžovatele (daňového subjektu) skutečně došlo. To nejen proto, že 

daňová kontrola představuje jeden (nedělitelný) procesní úkon, ale též proto, že 

"usvědčující" důkazy byly opatřeny protiústavním postupem.“ 

Ústavní soud tedy vyjádřil, že daňovou kontrolu lze zahájit pouze v případě, že 

správce daně má konkrétní podezření, že byly kráceny daňové příjmy státu, tyto 

konkrétní pochybnosti musí daňovému subjektu při zahájení kontroly sdělit, jinak 

nelze kontrolu zahájit. Pokud se tak stane je  narušena ochrana vlastnického práva 

podle čl. 11 odst. 1 Listina základních práv a svobod.  
 

S nálezem však nebyli zajedno všichni členové senátu, odlišný názor vyjádřila 

předsedkyně senátu JUDr. Ivana Janů, která ve svém stanovisku uvedla mimo jiné: 

„Uvedený závěr samozřejmě neznamená, že daňová kontrola umožňuje správci daně 

uplatňovat státní moc vůči daňovému subjektu svévolně. K tomu stačí odkázat na 

bohatou - a nutno říci, že i daňovým subjektům vstřícnou – judikaturu Nejvyššího 

správního soudu k § 16 daňového řádu, publikovanou ve Sbírce rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu. Za všechny stačí citovat úvahu obsaženou v rozhodnutí 

rozšířeného senátu č. 735/2006 Sb. NSS: "...je nezbytné, aby správce daně podle 

zásady přiměřenosti respektoval, že při vyžádání plnění povinností v daňovém řízení 

je třeba volit jen prostředky nejméně zatěžující daňové subjekty (§ 2 odst. 2 

daňového řádu), což v případě daňové kontroly znamená její provádění v nezbytně 

nutném rozsahu ve vztahu k dosažení účelu daňového řádu (§ 16 odst. 1 věta druhá 

daňového řádu). Z výše uvedených skutečností lze dovozovat, že hledisko správného 

a úplného zjištění, stanovení a splnění daňových povinností není prioritní, naopak 

vždy je třeba pečlivě udržovat stav rovnováhy mezi zájmy státu a daňových subjektů."  
 

Správce daně je tedy při daňové kontrole vázán nejen zákonnými omezeními, ale 

i řadou principů, na nichž je právní stát založen. Nelze však souhlasit s tím, aby tato 

omezení šla dále, než odpovídá účelu daňové kontroly, a aby tak v podstatné míře 

omezovala možnost jejího využití.“24 
 

                                                 
24 www.nalus.usoud.cz 
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Předsedkyně senátu dále odmítla přirovnání k trestnímu stíhání či přestupkovému 

řízení, např. ve věci spáchání dopravního přestupku. Uvedla, že správce daně 

prověřuje pouze to, zda si daňový subjekt stanovil daň správně.  
 

Tento průlomový nález zaktivizoval odbornou veřejnost jak na straně správců daně, 

tak i samozřejmě na straně daňových subjektů a daňových poradců. O nálezu se 

psalo v tisku, diskutovalo v médiích, apod.  
 

K Nálezu Ústavního soudu se vyjádřil v rozhovoru pro  Hospodářské noviny i bývalý 

ministr financi Miroslav Kalousek dne 28. ledna 2009, kdy uvedl: „Ten nález 

Ústavního soudu je proti společnosti, proti lidem, proti státu, proti veřejným 

službám. Pomáhá pouze daňovým delikventům“.  Uvedl dále, že i přes tento nález 

budou správci daně kontrolovat daňové subjekty namátkově, bez uvedení důvodů, 

které by správce daně při zahájení kontroly sdělil daňovému subjektu.25 
 

Na základě tohoto Nálezu si Ústřední finanční a daňové ředitelství provedlo v rámci 

Evropské unie průzkum, zda v těchto zemích lze prováděl namátkovou kontrolu bez 

sdělení konkrétních důvodů, které vedou správce daně k zahájení kontroly. Výsledky 

zjištění  jsou uvedeny v následující tabulce:  

Státy Evropské unie     
     

stát 
lze v daném státě provádět 

namátkovou daňovou 
kontrolu 

   

Dánsko ano    
Estonsko ano    
Irsko ano    
Itálie z odpovědi nevyplývá    
Kypr ano    
Lotyšsko z odpovědi nevyplývá    
Německo ano    
Portugalsko z odpovědi nevyplývá    
Slovensko ano    
Slovinsko ano    
Španělsko ano    
Švédsko ano    
Velká Británie ano    
     

                                                 
25 VAŠEK, Petr. Ústavní soud snad zešílel. In Hospodářské noviny, rubrika: Česko.  28. 1. 2009. s. 2.  
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Státy mimo Evropskou unii    
     

stát 
lze v daném státě provádět 

namátkovou daňovou 
kontrolu 

   

Bělorusko ne 1)    
Bosna a Hercegovina z odpovědi nevyplývá    
Chorvatsko ano    
Makedonie ano    
Moldávie ano    
Norsko ano    
Ukrajina z odpovědi nevyplývá    
     
1)  výnosem prezidenta republiky ze dne 19. 12. 2008 bylo 
zavedeno moratorium na provádění daňových kontrol - daňová 
kontrola může být zahájena jen za výjimečných okolností, 
konkrétně na požadavek daňového subjektu nebo v případě 
zjevné daňové kriminality 

  

Z uvedeného vyplývá, že v Běloruské republice je nutno provádět kontrolu pouze ve 

výjimečných případech, domnívám se však, že Českou republiku nelze v tomto 

směru přirovnávat k tomuto typu demokracie.  
 

Daňová správa pak na základě shora uvedeného přijala závěr, že i nadále budou 

kontroly zahajovány namátkově bez toho, aby daňovému subjektu byly sdělovány 

důvody.  
 

Nálezu Ústavního soudu využily poté některé krajské soudy ve správním soudnictví 

a bez dalšího aplikovaly tento nález do svých rozhodnutí, tady lze uvést např. 

rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne  1. dubna 2009  sp. zn. 31 Ca 157/2007, 

nebo rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. srpna 2009  sp. zn.      

31 Ca 29/2009. Ve svém odůvodnění krajský soud uvedl mimo jiné, aniž by se 

zabýval dalšími žalobními námitkami  toto: „Na základě závazného stanoviska 

Ústavního soudu musel krajský soud konstatovat, že v daném případě nelze zahájení 

daňové kontroly považovat za úkon směřující k vyměření či dodatečnému vyměření 

daně, tedy úkon, který by byl způsobilý ve smyslu ust. § 47 odst. 2 daňového řádu 

přerušit běh prekluzívní lhůty. Jak vyplývá ze shora uvedeného, protokol sepsaný dne 

3. října 2006 neobsahuje základní náležitost požadovanou při zahájení daňové 
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kontroly a to sdělení konkrétních skutečností či podezření o zkrácení daňové 

povinnosti.  
 

Nelze jej tedy považovat za úkon směřující k vyměření daně způsobující přerušení 

běhu prekluzívní lhůty. Na základě těchto závěrů pak nezbývá než konstatovat, že 

pokud správce daně vyměřil pravomocně daňovou povinnost k dani z příjmů 

fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 až k datu 4. 3. 2009, učinil tak po 

vypršení tříleté lhůty stanovené pro její vyměření. Krajský soud neseznal, že by tato 

lhůta byla ve smyslu ust. § 47 odst. 2 daňového řádu přerušena. Vzhledem k výše 

uvedenému je nepochybné, že za takový úkon nelze považovat protokol o zahájení 

daňové kontroly. Ze spisu dále nevyplynulo, že by správce daně či žalovaný učinili 

další úkony, které by přerušení prekluzívní lhůty mohly způsobit. Krajský soud 

naopak zjistil, že další úkony se odvíjely od nezákonně zahájené kontroly a že 

směřovaly pouze k projednání výsledku kontrolních zjištění.“  
 

Vzhledem k tomu, že žalované finanční ředitelství  s rozsudkem nesouhlasilo, byla 

proti němu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů, podána kasační stížnost, v níž stěžovatel Finanční ředitelství v Hradci 

Králové uvedl zejména to, že kontrola na dani z příjmů fyzických osob  byla 

zahájena v roce 2006. Nelze tedy uplatnit tento nález v roce 2009, a to s ohledem na 

předvídatelnost rozhodovací činnosti soudů, když  do této doby bylo zcela legitimní 

ze strany správců daně zahájení daňové kontroly bez uvedení důvodů, které vedly 

správce daně k provedení kontroly. Dále byl uveden odkaz na temporální účinky 

judikátů, jak se k nim vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne        

21. října 2008 sp. zn. 8 As 47/2005-86. 
  

„Úkolem soudní judikatury je řešení konkrétních sporů; to je z povahy věci zaměřeno 

do minulosti a ke konkrétní kauze. Tento primární charakter rozhodovací činnosti 

soudů však doznává na úrovni vrcholných soudů proměny, a fortiori v rámci 

judikaturu sjednocujícího tělesa uvnitř vrcholného soudu. Zatímco požadavek 

zákonnosti rozhodovací činnosti směřuje k případné korekci rozhodnutí jednotlivé 

kauzy, zajištění jednoty rozhodující činnosti (obé § 12 odst. 1 s. ř. s.) je svojí 

povahou aktivitou zaměřenou spíše do budoucna. Činnost rozšířeného senátu se pak 

v souladu s § 17 odst. 1 s. ř. s. zaměřuje především na druhý ze zmiňovaných úkolů 
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Nejvyššího správního soudu: na do budoucna orientované sjednocování odlišných 

právních názorů.“ 26 
 

Jednoduše tedy lze říci, že Nález Ústavního soudu, který byl vydán v roce na konci 

roku 2008 nelze použít na úkony správce daně, které byly činěny v roce 2006. 

Naproti tomu Krajský soud v Českých Budějovicích ve svém rozsudku ze dne                       

10. června 2009, sp. zn. 10 Ca 41/2009, zamítl žalobu na nezákonný zásah podaný 

podle ust. §  zákona č- 150/2002\Sb., soudní řád správní,  když žalobní námitky 

směřovaly proti postupu pracovníka správce daně ve smyslu ust. § 16 odst. 4 písm. e) 

zákona o správě daní v tom, že při zahájení daňové kontroly nebyly daňovému 

subjektu sděleny konkrétní důvody pro zahájení kontroly. Krajský soud ve svém 

odůvodnění uvedl:  
 

„Umožňuje-li citovaná právní norma (§ 16 zákona o správě daní, pozn. autora) 

provést kontrolu daňového základu daně a daně, případně dalších okolností 

významných pro správné stanovení daně, přičemž zákon nestanovuje žádné další 

omezující podmínky, pak zahájení daňové kontroly u žalobce není svévolným 

u žádného z kontrolovaných druhů daně. Při daňové kontrole nemusí nezbytně 

vyvstat pochybnosti o některých údajích, která daňový subjekt uvedl ve svých 

podáních a za takové situace nebude zapotřebí, aby žalobce (správce daně, pozn. 

autora) cokoli v průběhu daňové kontroly vyvracel.“27 
 

Obdobně se k žalobě na nezákonný zásah podle ust. § 82 zákona č. 150/2002 Sb., 

soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen s.ř.s., postavil Krajský 

soud v Plzni ve svém rozsudku sp. zn. 30 Ca 32/2009 ze dne 18. září 2009.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 : www.nssoud.cz 
27 rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 10 Ca 41/2009 
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5 Povinnosti a práva daňových subjektů při kontrole 

 

Povinnosti a práva daňových subjektů jsou upraveny v ust. § 16 zákona o správě 

daní, a to v odst. 2 a odst. 4. Právům daňového subjektu odpovídají povinnosti 

daňového subjektu a jeho povinnostem pak odpovídají práva správce daně.  

 

5.1 Povinnosti  daňového subjektu 

 

• V odst. 2 písm. a) § 16 je stanovena povinnost daňového subjektu sám nebo jím 

určeným pracovníkem poskytovat informace o vlastní organizační struktuře, 

o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oběhu a uložení účetních a jiných 

dokladů. S tímto ustanovením nejsou v praxi téměř žádné problémy. Správce 

daně při sepisování  protokolu o ústním jednání při zahájení kontroly vyzve 

daňový subjekt ke sdělení jména toho, kdo bude zajišťovat tuto jeho povinnost, 

pokud to nebude sám daňový subjekt.  
 

• Další povinností daňového subjektu dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) je zajistit 

vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly. V tomto případě již 

nastávají problémy. Některé daňové subjekty se snaží znepříjemnit správcům 

daně provádění kontroly, zajistí jim nevyhovující podmínky, zejména prostory, 

které nemají odpovídající větrání, nejsou dostatečně osvětleny a podobně. 

Některé daňové subjekty pak ani nemají prostory, kde lze kontrolu provést. 

Tehdy se nabízí možnost převzít doklady od daňového subjektu a                                                                                                                              

provést daňovou kontrolu v sídle správce daně. Otázkou je, jak se v tomto 

případě má správce daně zachovat k přebíraným dokladům, tedy zda má 

protokolárně převzít tyto písemnosti a sepsat jednotlivé doklady nebo pouze 

nechat si od daňového subjektu podepsat v protokolu o ústním jednání, že bylo 

převzato např. 10 svazků dokladů, popř.jiná identifikace převzatých písemností.  
 

V rámci metodického řízení finančních úřadů v působnosti Finančního ředitelství 

v Hradci Králové prosazujeme zásadu, že pokud daňový subjekt nemá možnost 

zajistit v hodné podmínky, případně je nechce zajistit, postačí, že správce daně 
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v protokolu o ústním jednání potvrdí převzetí určitého počtu svazků (případně 

jiného označení, např. krabic apod.) daňových dokladů.  
 

Jestliže však správce daně požaduje převzetí dokladů s tím, že daňová kontrola 

bude prováděna u správce daně, pak je jeho povinností převzít doklady 

protokolárně. V protokolu uvede všechny doklady, které převzal, popř. určitý 

počet svazků, obsahující počet stran nebo listů dokladů. Zabezpečí jejich 

očíslování číselnou řadou.  
 

V prvém případě má daňový subjekt zajistit vhodné prostory a pokud tak neučiní, 

jde k jeho tíži to, že příslušnému ustanovení nechce nebo nemůže vyhovět. Druhý 

případ pak jde k tíži správce daně, neboť v takovém případě stíhá správce daně 

povinnost stanovená v ust. § 16 odst. 7 zákona o správě daní převzít doklady, to 

znamená vydat o tomto převzetí potvrzení, avšak na dobu nejdéle třiceti dnů. 

Jestliže správce daně žádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty stanovené 

v tomto ustanovení, musí svoji žádost řádně odůvodnit. Ze své  praxe mi však 

není znám případ, že by nadřízený orgán žádosti správce daně nevyhověl. Na 

druhou stranu jsem se nesetkal s tím, že by daňový subjekt uplatnil odvolání proti 

takovému rozhodnutí v rámci odvolání do případného platebního výměru nebo 

dodatečného platebního výměru.  
 

• Další z povinností daňového subjektu je předložit na požádání záznamy, jejichž 

vedení bylo správcem daně uloženo. Tato část navazuje na ust. § 39 zákona 

o správě daní, který upravuje možnost uložení záznamní povinnosti daňovému 

subjektu, a to nad rámec úpravy, která je obsažena v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. O tomto ustanovení bude pojednáno 

v další části práce v návaznosti na dokazování při daňové kontrole.  
 

• Za zmínku pak stojí odkaz na ust. § 15 odst. 3 zákona o správě daní, tedy to, že 

správce daně je oprávněn vyžádat si z účetních písemností, záznamů nebo jiných 

informací bezúplatně výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. K tomu 

považuji za nutné uvést, že ke zdokonalení daňových kontrol, zejména u velkých 

daňových subjektů, byl Ministerstvem financí nakoupen program s názvem 

IDEA. Podstatou programu je získání dat od daňového subjektu v elektronické 



49 

podobě, které si pak zpracuje pracovník správce daně na svém pracovišti a pokud 

zjistí nesrovnalosti v účetnictví daňového subjektu, zahájí daňovou kontrolu. 
 

Jestliže daňový subjekt nesplní povinnost předložit své doklady, o kterých je  

povinen účtovat, může správce daně využít oprávnění daná mu v ust. § 31 odst. 5 

zákona o správě daní a stanovit daň podle pomůcek. O tom však podrobně  

v dalších kapitolách práce.  
 

• Další povinnosti daňového subjektu, které jsou stanoveny pod písm. d) a e),  

přímo souvisí ze shora uvedeným § 31 odst. 5 zákona o správě daní. S ohledem 

na rozsáhlost této materie se jí budu zabývat dále.  
 

• Za zmínku pak stojí ust. § 16 odst. 2 písm. g), které umožňuje správci daně 

převzít potřebné doklady a jiné věci mimo prostor kontrolovaného daňového 

subjektu. Na toto ustanovení bezprostředně navazuje ust. § 16 odst. 7. O tomto 

oprávnění bylo pojednáno již výše a nepovažuji za nutné se jím dále zabývat, 

neboť to není stěžejní problémem  daňové kontroly.  
 

• Stejně tak se nebudu dále zabývat odst. 3 § 16  zákona o správě daní, neboť  

pouze upravuje postup správce daně u daní, které se nevztahují k podnikání. 

Zejména se tak stává u daně z nemovitostí, kdy je správce daně oprávněn 

zkontrolovat správnost údajů uvedených k dani z nemovitostí, popř. k dani 

z převodu nemovitostí, nebo v případě, že daňový subjekt vykazuje pouze příjmy 

ze závislé činnosti podle ust. §  6 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 
 

• Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně vstup do jeho prostor, pokud 

slouží podnikání, tedy do všech provozních místností, obydlí, dále automobilů, 

přepravních obalů. Pokud tedy chce daňový subjekt zachovat svoji 

nedotknutelnost obydli, lze jen doporučit důsledně oddělit své místo podnikaní 

od soukromého  obydlí.  
 

• Významnou povinností daňového subjektu, ač je tato povinnost skryta v krátké 

větě v písm. f) § 16 odst. 2 zákona o správě daní, je umožnit správci daně jednání 

s jakýmkoliv jeho pracovníkem. Pokud zákon o správě daní uvádí s pracovníkem, 

pak se samozřejmě v nové terminologii zákoníku práce myslí zaměstnanec, a to 

jak v pracovním poměru, tak i osoby vykonávající práce na základě dohody o 
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provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Domnívám se, že tito 

zaměstnanci jsou v pozici svědka ve smyslu ust. § 7 odst. 2 písm. a) zákona 

o správě daní. Jiný výklad se dle mého názoru nedá ani použít. V takovém 

případě má daňový subjekt právo být přítomen jejich výpovědi ve věci 

podnikatelských aktivit jejich zaměstnavatelů. Zaměstnanec daňového subjektu 

v tomto případě musí být poučen o právu na odmítnutí svědecké výpovědi 

a dalších jeho právech, ale i povinnostech.  
 

• Další povinností daňového subjektu je i zapůjčení dokladů a jiných věcí mimo 

prostory kontrolovaného subjektu. O této povinnosti jsem se zmínil již v případě 

nemožnosti daňového subjektu zajistit pracovníkům správce daně vhodné 

prostory pro provádění daňové kontroly.  

 

5.2 Práva  daňového subjektu 

  

Zatímco o svých povinnostech nechtějí některé daňové subjekty příliš slyšet, o svých 

právech vědí  vše a dokonale je za pomocí některých svých zástupců využívají.  
 

• Právo na předložení služebního průkazu. O tomto ustanovení jsem byl 

přesvědčen, že je zcela bezkonfliktní. Zákon č. 531/1990 Sb., o územních 

finančních úřadech v § 13a stanoví, že „zaměstnanci územních finančních 

orgánů, kteří plní úkoly podle § 1 odst. 1, prokazují své oprávnění k této činnosti 

služebním průkazem vydaným zaměstnavatelem. Vzor služebního průkazu 

stanoví ministerstvo vyhláškou“. Tato vyhláška Ministerstva financí byla 

zveřejněna ve Sbírce zákonů  pod číslem 516/2005 Sb. V příloze vyhlášky je 

zveřejněn popis průkazu a její součástí je jeho vyobrazení. Důležité je, že 

služební průkaz vydává zaměstnavatel. Zaměstnavatelem zaměstnanců územních 

finančních orgánů je vždy příslušné finanční ředitelství.  Setkal jsem se s tím,  že 

zástupce daňového subjektu požadoval předložení služebního průkazu, který 

následně přeměřil a zjistil, že rozměry služebního průkazu neodpovídají vyhlášce 

a proto jej prohlásil za neplatné. S touto námitkou se pracovníci správce daně 

vypořádali tím, že donesené pravítko nemá cejch příslušného oprávněného 

certifikačního orgánu. To byl celkem jednoduchý případ.  
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Podstatně složitější případ se služebním průkazem je popsán v rozsudku 

Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 9 Ca 40/2003. 

Podstatou problému v tomto případě bylo provádění daňové kontroly místně 

příslušným správcem daně a správcem daně pověřeným k provádění kontroly 

podle ust. § 10  zákona o ÚFO. O tomto způsobu provádění kontroly bude 

pojednáno dále. 
 

Z daného rozsudku je zřejmé, jak lze na pracovníky správce daně negativně 

působit a zcela je vyvézt z koncepce připravené kontroly na takové drobnosti 

jako je služební průkaz.  
 

Při ústním jednání požádal zástupce daňového subjektu pracovnice správce daně, 

Finančního úřadu pro Prahu 1, o předložení služebního průkazu. Pracovnice 

vyhověly a předložily průkaz, který vystavil jejich zaměstnavatel Finanční 

ředitelství pro hlavní město Prahu. Zástupce daňového subjektu namítl, že tento 

průkaz neprokazuje, že jsou pracovnicemi finančního úřadu, požádal, aby se 

jednání zúčastnili pouze pracovníci příslušného finančního úřadu a z jednání 

odešel. Při následném jednání se stejnými pracovnicemi opět požádal zástupce 

o předložení služebních průkazů. Pracovnice předložily průkaz, na kterém byla 

hlavička Finančního úřadu pro Prahu 1. Poté zástupce vznesl námitku podle ust. 

§ 26 odst. zákona o správě daní s tím, že se obě pracovnice zúčastnily v téže věci 

jako pracovnice správce daně jiného stupně a proto jsou z dalšího řízení 

vyloučeny. Chybou pracovnic bylo, že nedokázaly již u prvního jednání 

argumentovat tím, že služební průkazy vydává zaměstnavatel, tedy finanční 

ředitelství a formát a obsah služebního průkazu odpovídá jak zákonu o ÚFO,  tak 

prováděcí vyhlášce. 
 

V roce 2005 pak došlo ze strany Ministerstva financí k vydání nových služebních 

průkazů, kdy na služebním průkazu je uveden příslušný územní finanční orgán, 

tedy např. Finanční úřad v …., popř. Finanční ředitelství v …… a teprve 

následně je uveden zaměstnavatel,   který služební průkaz vydal. 
 

• Právo být přítomen jednání s jeho pracovníky. Daňový subjekt má právo být 

přítomen při jednání se svými pracovníky, po novelách zákoníku práce se 

samozřejmě rozumí se svými zaměstnanci. Aby mohl daňový subjekt využít 
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tohoto svého práva, musí být o jednání, které správce daně povede s jeho 

zaměstnanci, informován. Z navazujícího ustanovení § 16 odst. 5 zákona 

o správě daní pak vyplývá, že jednání účasti se svými zaměstnanci si může 

daňový subjekt vyhradit.  
 

Poněkud sporné se mi jeví právě ustanovení § 16 odst. 5 zákona o správě daní, 

které uvádí, že toto právo si nemůže daňový subjekt vyhradit, je-li při daňové 

kontrole  přítomen statutární orgán nebo zástupce daňového subjektu. V případě 

daňového subjektu, který je právnickou osobou, je oprávněn jednat za daňový 

subjekt vždy statutární orgán společnosti. Kdo je statutárním orgánem 

obchodních společností a družstev upravuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník ve své části druhé – obchodní společnosti  a  družstva, která upravuje 

vztahy v jednotlivých obchodních společnostech. Jednání za právnickou osobu 

upravuje ust. § 13 odst. 1 obchodního zákoníku.  Naprosto nelogicky lze dovodit, 

že pokud je daňová kontrola prováděna  u právnické osoby, nemůže si statutární 

orgán vyhradit právo být přítomen při jednání se svými zaměstnanci. Obdobně 

lze dovodit, že pokud fyzickou osobu zastupuje zástupce  na základě plné moci 

udělené dle ust. § 10 zákona o správě daní, nemůže si tento daňový subjekt 

vyhradit právo zúčastnit se jednání se svými zaměstnanci.  
 

Dle mého názoru tento postup by byl v rozporu s ust. § 7 odst. 1 zákona o správě 

daní, kde je stanoveno, že daňového řízení se  zúčastňují kromě pověřeného 

pracovníka správce daně daňové subjekty a třetí osoby.  Tento názor potvrzuje i 

nález Ústavního soudu ze dne 29. října 2002, sp. zn I. ÚS 705/06, kde dovodil,   

že daňový subjekt má právo být přítomen při výslechu svědka v každém řízení, 

nejen při výslechu svědka podle ust. § 16 odst. 4 písm. e) zákona o správě daní, 

ale v každém daňovém řízení, které je s daňovým subjektem vedeno. : „Konečně 

stěžovatel poukazuje na to, že se nemohl kvalifikovaně účastnit daňového řízení, 

neboť správní orgán nepostupoval v souladu s § 16 odst. 4 písm. e) zákona          

č. 337/1992 Sb.  K ustanovení, jehož se stěžovatel dovolává, je třeba poznamenat, 

že § 16 zákona č. 337/1992 Sb. sice nese název "Daňová kontrola", avšak dle 

názoru Ústavního soudu v rámci zachování "rovnosti zbraní" v daňovém řízení, 

je třeba vycházet z principu, že pravidlo uvedené v § 16 odst. 4 písm. e) zákona                
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č. 337/1992 Sb. je třeba aplikovat vždy, je-li finančním orgánem ve vztahu k 

daňovému subjektu prováděno dokazování (§ 31 citovaného zákona).  Jak totiž 

uvedl Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 13. 9. 2001, sp. zn. I. ÚS 159/99 (publ. 

in: Ústavní soud, Sbírka nálezů a usnesení, C.H.Beck, sv. 23, č. 117) daňový 

subjekt má právo zúčastnit se v rámci daňového řízení ústního jednání vůbec, byť 

již nešlo o daňovou kontrolu, což vyplývá z § 7 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., 

podle něhož se daňového řízení vedeného správcem  daně zúčastňují mimo jiné 

daňové subjekty a o příslušném ústním jednání v daňovém řízení sepíše správce 

daně v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 337/1992 Sb. protokol, jehož 

náležitosti jsou uvedeny v následujících odstavcích § 12 citovaného zákona        

(k tomu srov.   nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2002, sp. zn. I ÚS 54/01, 

dosud nepubl.) Pokud jde o posuzovaný případ, Ústavní soud ve shodě s názorem 

krajského soudu konstatuje, že výslech pana M. R., jenž se uskutečnil v rámci 

odvolacího řízení, nebyl proveden v souladu se zákonem. Je totiž nepochybné, že 

jmenovaný byl vyslýchán jakožto svědek, neboť nemohl již být vyslýchán za 

daňový subjekt - společnost PAMIRR, a.s., protože již nebyl jejím statutárním 

zástupcem (k tomu také viz níže). Jak je z protokolu o místním šetření zřejmé, 

osoba svědka nebyla ve smyslu § 8 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb. poučena a ze 

správního spisu nevyplývá, že by stěžovateli bylo umožněno klást tomuto svědku 

otázky. Pro tyto důvody je uvedený protokol jako důkazní prostředek 

nepoužitelný“.28 
 

V komentáři k zákonu o správě daní autorů Kindl, Telecký, Válková je uvedeno: 

„Právo vyhradit si přítomnost při jednání správce daně daňový subjekt nemá, 

pokud je přítomen jeho zástupce. Naopak, v případě, že daňový subjekt určí 

pracovníka, který jej bude při daňové kontrole zastupovat, musí jej k tomuto 

zastupování zmocnit plnou mocí podle § 10 ZSDP (přitom v téže věci může mít 

pouze jednoho zástupce).“29   
 

 

 

                                                 
28 www.nalus.usoud.cz 
29 KINDL, Milan, TELECKÝ, Daniel, VÁLKOVÁ, Helena, Zákon o správě daní a poplatků. 
1. vydání Praha : C.H.BECK 
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S tímto názorem lze souhlasit pouze částečně, a to v případě, že se nejedná 

o právnickou osobu. Podle ust. § 9 odst. 2 zákona o správě daní jedná za 

právnickou osobu statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni 

jednat. Jestliže zaměstnanec právnické osoby předloží, že je oprávněn jednat za 

tuto osobu, není nutné, aby se prokázal plnou mocí. Stačí např. doložit pracovní 

náplň nebo pracovní řád, ze kterého vyplývá oprávněnost zaměstnance k jednání 

se správcem daně. Samozřejmě nemůže dále udělovat další plné moci pro jiné 

zástupce.  
 

• Dalším právem, ale současně i velmi opomíjenou povinností, je ust. § 16 odst. 4 

písm. c) zákona o správě daní: „předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní 

prostředky, případně navrhovat  předložení důkazních prostředků, které on sám 

nemá k dispozici“. Dokazováním se budu zabývat v samostatné kapitole práce 

v souvislosti s § 31 zákona o správě daní. 

• Podávat námitky proti postupu pracovníka správce daně podle ust. § 16 odst. 4 

písm. d) zákona o správě daní. Tohoto svého práva využívají daňové subjekty 

velmi často, hlavně z důvodu prodlužování daňové kontroly. Jestliže daňový 

subjekt v průběhu daňové kontroly zjistí, že mu zřejmě bude dodatečně vyměřena 

daňová povinnost, snaží se ze všech sil oddálit vydání dodatečného platebního 

výměru a zabránit tak pravomocnému stanovení daně ve lhůtě, kdy je možné daň 

pravomocně vyměřit či dodatečně vyměřit. Námitky směřují proti jakémukoliv 

pracovníkovi správce daně a proti jakémukoliv  jeho úkonu. První námitkou je 

vůbec sepsání protokolu o zahájení kontroly, a to zejména ve světle nálezu 

Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1835/07, o kterém bylo pojednáno shora.   
 

Další námitky pak směřují proti všemu, co pracovník správce daně učiní, ať je to 

výzva k předložení dokladů, oznámení o předvolání svědka, výzva k seznámení 

výsledků kontroly podle ust. § 16 odst. 4 písm. f) zákona o správě daní, 

seznámení daňového subjektu s výsledky kontroly podle ust. § 16 odst. 8 zákona 

o správě daní apod.  
 

Námitky proti postupu pracovníka správce daně pak vyřizuje nejblíže nadřízený 

pracovník správce daně podle ust. § 16 odst. 6 zákona o správě daní, a to tak, že 

tento pracovník námitce vyhoví a zajistí nápravu nebo písemně sdělí daňovému 
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subjektu formou rozhodnutí důvody, pro které nelze námitce vyhovět. Proti 

tomuto rozhodnutí není samostatně přípustné odvolání. Odvolání pak lze uplatnit 

až v rámci řádného opravného prostředku proti dodatečnému platebnímu výměru.  
 

Jedním druhem  námitek se ve svém rozsudku sp. zn. 30 Ca 74/2005 ze dne 

29. prosince 2005 zabýval i Krajský soud v Plzni. V daném případě podal daňový 

subjekt námitku proti postupu pracovnic kontrolního oddělení, kdy v námitce 

uvedl, že při kontrole předkládá důkazy a jsou prováděny výslechy svědků. Podle 

názoru daňového subjektu však byly důkazy hodnoceny v rozporu s materiální 

pravdou a účelově, aby k doměření daně došlo za každou cenu. O námitce pak 

rozhodl vedoucí kontrolního oddělení finančního úřadu s tím, že námitce 

nevyhověl a odůvodnil své rozhodnutí tak, že daňový subjekt pouze vyjadřuje 

nesouhlasné stanovisko s výsledkem vyhodnocení jím předložených důkazních 

prostředků. Tyto své výhrady může uplatnit v rámci odvolacího řízení do 

případných dodatečných platebních výměrů, které budou na základě provedené 

kontroly vydány. Jako reakci na toto rozhodnutí podal daňový subjekt námitku 

proti postupu vedoucího kontrolního oddělení finančního úřadu. O podané 

námitce rozhodl ředitel finančního úřadu tak, že řízení bylo zastaveno podle ust. 

§ 27 odst. 1 písm. h) zákona o správě daní jako nepřípustné podání.  Proti tomuto 

rozhodnutí podal daňový subjekt odvolání, které bylo zamítnuto. Podaná správní 

žaloba pak byla krajským soudem odmítnuta s odůvodněním, že tato žaloba je 

podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s ust. § 68 písm. e) zákona č. 150/2002 

Sb., s.ř.s. vyloučena ze soudního přezkumu.  
 

Z podstaty kontroly lze dojít k závěru, že námitku proti postupu pracovníka 

správce daně lze uplatnit pouze v průběhu daňové kontroly, řízení ve věci 

námitky podané po projednání zprávy o kontrole musí být zastaveno jako  

nepřípustné podání  podle ust. § 27 odst. 1 písm. h) zákona o správě daní.  
 

Kuriózní námitku uplatnil daňový subjekt svým podání ze dne 8. července 2009, 

kdy namítal, že při  kontrole zahájené v roce 1999 za zdaňovací období květen až 

prosinec roku 1997 nemohl uplatnit svá procesní práva, zejména vyjádřit se před 

ukončením kontroly k jejím výsledkům, neboť mu zpráva byla zaslána písemně 

v polovině října 1999.  
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Tato námitka byla v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. h) zákona o správě daní 

posouzena jako nepřípustné podání a nebylo jí vyhověno. Protože proti 

rozhodnutí o námitce není připuštěno samostatné odvolání, zaslal dne 20. srpna 

2009 dopis ředitelce finančního ředitelství, kde si stěžoval na postup finančního 

úřadu. Finanční ředitelství přešetřilo postup finančního úřadu a došlo k závěru, že 

postup správce daně byl v souladu se zákonem o správě daní. Daňový subjekt byl 

předvolán k projednání zprávy o kontrole, při kterém by mohl uplatni své 

námitky podle ust. § 16 odst. 4 písm. f) zákona o správě daní. K projednání se 

bez omluvy nedostavil, proto mu byla zpráva  zaslána prostřednictvím České 

pošty. Ani na zprávu, která mu byla doručena do vlastních rukou, nereagoval, 

proto správce daně vydal a doručil dodatečný platební výměr. Proti tomuto 

platebnímu výměru podal daňový subjekt včas odvolání, námitku nesprávného 

procesního postupu neuvedl, proto odvolací orgán toto nezkoumal a odvolání 

zamítl. Správní žalobu daňový subjekt nepodal. V tomto duchu pak bylo 

odpovězeno i daňovému subjektu. Finanční ředitelství se však nespokojilo pouze 

s konstatováním, že námitka je neopodstatněná, ale zkoumalo rovněž důvody,   

pro které by bylo možné nařídit z moci úřední přezkum podle ust. § 55b zákona 

o správě daní nebo ust. § 54 zákona o správě daní. Ovšem s ohledem na to, že 

daňová povinnost se týkala zdaňovacích období roku 1997, uplynuly i všechny 

lhůty stanovené v § 47, § 54 odst. 3 i § 55b zákona o správě daní.  
 

• Právo klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním šetření. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že daňový subjekt má právo účasti při výslechu 

svědka a klást jim při tomto jednání  otázky. Ústavní soud dovodil, jak již bylo 

uvedeno, že toto právo má daňový subjekt i při jiných jednáních, než  v rámci 

daňové kontroly. V Nálezu Ústavního soudu ze dne 6. dubna 2005, sp. zn.     

II.ÚS 94/03 se Ústavní soud zabýval situací, kdy správce daně provedl výslech 

svědka, ovšem bez účasti daňového subjektu.  Výpověď svědka vyznívala ve 

prospěch daňového subjektu. Daňový subjekt po seznámení s protokolem 

požadoval opakování výslechu svědka za své přítomnosti s možností využít práva 

klást svědkovi otázky. Vzhledem k tomu, že opakování výslechu nebylo možné, 

neboť jej nelze kontaktovat, správce daně se s touto spornou otázkou vypořádal 
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tak, že k důkaznímu prostředku získanému v rozporu se zákonem nepřihlédl 

a neosvědčil jej jako důkaz.  
 

K této situaci se pak Ústavní soud vyjádřil takto: „Ústavní soud konstatuje, že 

finanční úřad pochybil, když nehodnotil jako důkaz výpověď svědka R. M. 

s odůvodněním, že výslech proběhl v rozporu se zákonem, neboť stěžovatel nebyl 

o jeho konání uvědoměn, a nemohl se jej tak zúčastnit a klást svědkovi otázky, jak 

mu to umožňuje ustanovení § 16 odst. 4 písm. e) zákona o správě daní 

a poplatků. Tím, že k této výpovědi nepřihlédl, nedostál finanční úřad své 

povinnosti hodnotit všechny skutečnosti, jež v řízení vyšly najevo, a neoprávněně 

zasáhl do ústavně zaručeného práva stěžovatele na spravedlivý proces……. 

… Jestliže finanční úřad takto nepostupoval, jeví se rozhodnutí vydané na 

základě takto zjištěného skutkového stavu jako zjevně nespravedlivé a rozporné 

nejen s čl. 36 odst. 1 Listiny, ale rovněž i se základními zásadami daňového řízení 

zakotvenými v § 2 odst. 1, 2 a 3 zákona o správě daní a poplatků“ .30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 www.nalus.usoud.cz 
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6 Dokazování v daňové kontrole 

 

Po zahájení daňové kontroly pak již začíná samotný proces provádění daňové 

kontroly. Podle ust. § 31 odst. 1 zákona o správě daní vede dokazování správce daně 

nebo k jeho žádosti správce daně dožádaný podle ust. § 5 odst. 1 zákona o správě 

daní. Podle ust.§ 31 odst. 2  zákona o správě daní je správce daně povinen dbát, aby 

skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji. Vždy je 

však povinen provést důkazní prostředky, které jsou potřebné ke správnému zjištění 

stavu věci.  
 

Dokazování představuje základní metodu zjišťování daňové povinnosti. Při něm lze 

podle ust. § 31 odst. 4 věty první zákona o správě daní jako důkazních prostředků 

užít všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení 

daňové povinnosti a které nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

Pokud daňový subjekt nedostojí této své povinnosti, přichází v úvahu náhradní 

způsob stanovení daňové povinnosti, jímž je kvalifikovaný odhad této povinnosti, jež 

správce daně provádí podle ust. § 31 odst. 5 a 6 zákona o správě daní za použití 

pomůcek.  
 

Uvedený názor vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

10.  srpna 2006, sp. zn. 2 Afs 210/2005, kde je uvedeno: „Da ňové řízení v České 

republice, obdobně jako v jiných státech, je postaveno na zásadě, že každý daňový 

subjekt má povinnost daň přiznat, tedy jakési právo tvrzení, ale také povinnost toto 

své tvrzení doložit, tj. břemeno důkazní. Toto své břemeno daňový subjekt plní 

v řízení důkazním, které vede správce daně. Podle ust. § 31 odst. 9 ZSDP je 

povinností daňového subjektu prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět 

v přiznání, hlášení a vyúčtování  nebo k jejichž průkazu byl správcem daně v průběhu 

daňového řízení vyzván…. 

... Z výše uvedených důvodů není důvodná námitka stěžovatele, v níž ten s odkazem 

na § 31 odst. 2 d. ř. tvrdí, že není správný názor žalovaného, že v daném případě 

správce daně nebyl povinen vyhledávat za stěžovatele důkazní prostředky, které by 

svědčily ve prospěch jím použitých tvrzení. Z dikce tohoto ustanovení (tj. že správce 

daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly 
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zjištěny co nejúplněji a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů), a s ohledem 

na výše uvedené rozložení důkazního břemene nelze dovodit, že by správce daně byl 

povinen vyhledat důkazní prostředky na podporu tvrzení daňového subjektu. Důkazní 

břemeno v tomto případě stíhá daňový subjekt, neboť on něco tvrdí.“ Správce daně  

tak není povinen za daňový subjekt vyhledávat důkazní prostředky a důkazy, ale 

pokud v příslušném řízení vyjdou najevo některé skutečnosti, které svědčí ve 

prospěch daňového subjektu, je povinen k nim i bez návrhu přihlédnout. To vyplývá 

z ust. § 2 odst. 3 zákona o správě daní, kdy je správce daně povinen přihlédnout ke 

všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo.   
 

Prvotním úkonem správce daně ve směru k daňovému subjektu bývá výzva 

k předložení dokladů, a to buď samostatně zasláním výzvy nebo při zahájení daňové 

kontroly do protokolu, kdy si správce daně sjedná s daňovým subjektem termín, ve 

kterém budou doklady připraveny v sídle daňového subjektu nebo předloženy 

správci daně v jeho sídle, pokud nemá daňový subjekt možnost zajistit vhodné místo 

pro provedení kontroly.  
 

V rámci dokazování není podle ust. § 31 odst. 3 zákona o správě daní nutno 

dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé správci daně z jeho činnosti, jakož 

i právní předpisy, které byly zveřejněny ve Sbírce zákonů. 
 

Důkazní prostředky jsou příkladmo vyjmenovány v ust. § 31 odst. 4 zákona o správě 

daní. Jsou to zejména  různá podání daňových subjektů (přiznání, hlášení, odpovědi 

na výzvy správce daně apod.), o svědecké výpovědi a znalecké posudky, veřejné 

listiny, zprávy o daňových kontrolách, protokoly a úřední záznamy o místním šetření 

a ohledání, povinné záznamy vedené daňovými subjekty a doklady k nim apod.  

K dokazování se vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 30. listopadu 2005  sp. zn. 5 Afs 

159/2007 Nejvyšší správní soud takto :  

„Da ňové řízení je postaveno na zásadě, že každý daňový subjekt má dvě základní 

povinnosti. První povinností je povinnost daň přiznat a daňový subjekt tedy stíhá 

břemeno tvrzení. Druhou jeho povinností je povinnost toto své tvrzení doložit a stíhá 

jej proto důkazní břemeno. Toto své břemeno daňový subjekt plní v řízení důkazním, 

které vede správce daně. Naopak platí, že pokud daňový subjekt toto své důkazní 

břemeno unese a přesto chce správce daně daň vyměřit v jiné výši, než jak vyplývá 
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z předložených důkazních prostředků, stíhá důkazní břemeno správce daně. Ten je 

povinen prokázat, že existují skutečnosti, které vyvracejí věrohodnost, správnost či 

úplnost účetnictví a jiných povinných evidencí či záznamů vedených daňovým 

subjektem (§ 31 odst. 8 písm. c) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

Na druhé straně správce daně podle § 31 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, musí dbát na to, aby skutečnosti rozhodné pro správné 

stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji a není v tom vázán jen návrhy 

daňových subjektů. Důkazy či jejich doplnění má právo navrhovat především daňový 

subjekt. V každém případě má však daňový subjekt právo vyjádřit se před ukončením 

daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě o daňové kontrole, ke způsobu jeho 

zjištění a případně navrhovat jeho doplnění (§ 1 6odst. 4 písm. f) zákona č. 337/1992 

Sb., ve znění pozdějších předpisů).“ 31 

 

6.1 Jednotlivé důkazní prostředky 

 

6.1.1 Vedení účetnictví a jiných evidencí  

 

 Daňový subjekt je povinen ve smyslu ust. § 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,   

ve znění pozdějších předpisů, vést účetnictví. V odst. 1 jsou vyjmenovány osoby 

právnické a fyzické, které jsou povinny vést účetnictví. Ostatní podnikající osoby, 

které nejsou uvedeny v tomto výčtu jsou pak podle ust. § 7b zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších  předpisů, povinny vést daňovou evidenci. 

Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí je zejména v náročnosti zpracování. 

Účetní jednotky jsou povinny  účtovat  o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. 

Naopak osoby, které vedou pouze daňovou evidenci účtují pouze o svých příjmech a 

výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně a dále o svém majetku 

a závazcích. Osoby, které vedou pouze daňovou evidenci mohou využít i práva, že 

                                                 
31 www.nnsoud.cz 
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namísto skutečných výdajů uplatní své výdaje podle ust. § 7 odst. 7  zákona o daních 

z příjmů.  
 

Na základě rozhodnutí správce daně může být daňovému subjektu uloženo vedení 

dalších evidencí, které dle správní úvahy musí daňový subjekt vést. Tuto povinnost 

je oprávněn správce daně uložit dle ust. § 31 zákona o správě daní, a to vždy 

rozhodnutím, proti kterému se nelze samostatně odvolat a odvolání lze tak uplatnit až 

v případě uložení sankce ze neplnění záznamní povinnosti, a to podle ust. § 39 odst. 

5 ve spojení s ust. § 37 zákona o správě daní.  
 

V praxi se setkáváme s případy, kdy správce daně ne zcela správně pochopí význam 

ukládaných povinností a ukládají vedení evidencí, které nejsou významné pro 

stanovení daňového základu a daně. Jeden finanční úřad tak uložil veterinární lékařce 

vedení záznamů sloužících ke stanovení daňového základu, když předmětem měla 

být např. rasa ošetřovaného zvířete, jeho velikost, barva, stáří apod.  
 

Jiný finanční úřad pak uložil daňovému subjektu, který provozoval hostinskou 

činnost i vedení záznamů o počtu ubytovaných hostů, ač tento subjekt vůbec 

neprovozoval ubytovací služby. Správce daně si totiž vytvořil univerzální vzor 

rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti a ten pak zaslal všem subjektům 

s obdobným předmětem podnikání. V tomto případě se jasně prokázalo, že 

v některých případech zcela chybí správní úvaha správce daně a záznamní povinnosti 

jsou ukládány plošně bez znalosti konkrétních podmínek jednotlivých daňových 

subjektů. V případě uložení sankce podle ust. § 37 zákona o správě daní za nevedení 

uložené záznamní povinnosti pak samozřejmě bude v rámci odvolacího řízení proti 

uložené pokutě daňovému subjektu vyhověno a pokuta bude zrušena.  

 

6.1.2 Důkaz znaleckým posudkem  

 

Pro stanovení základu daně a daně je významným důkazním prostředkem i znalecký 

posudek vypracovaný buď z podnětu správce daně nebo který předloží daňový 

subjekt. Znalecké posudky se nejčastěji objevují při stanovení daně z převodu 

nemovitostí, daně darovací a daně dědické. V těchto případech, pokud není převod 

majetku od daně osvobozen, je daňový subjekt povinen předložit znalecký posudek, 
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který pak je podkladem pro stanovení daně. Jestliže tak daňový subjekt neučiní, je 

správce daně oprávněn zadat vypracování znaleckého posudku. Znalce pak ustanoví 

rozhodnutím, kdy je znalec vybrán ze seznamu znalců vedených příslušným 

krajským soudem pro daný obor. V takovém případě má správce daně právo přenést 

náklady na vypracování znaleckého posudku na daňový subjekt, a to ve smyslu ust. 

§ 30 odst. 7 zákona o správě daní.  Pro zjednodušení a zrychlení daňového řízení byli 

v rámci jednotlivých správců daně vyškoleni někteří jeho pracovníci, kteří jsou 

schopni na základě údajů z katastru nemovitostí a případně místního šetření ze strany 

daňových orgánů určit cenu, která je rozhodná pro stanovení  daně. Pokud by však 

daňový subjekt s takovýmto oceněním nemovitosti, zde nelze hovořit o znaleckém 

posudku, nesouhlasil, je v rámci vyměřovacího řízení, případně odvolacího řízení 

proti vydanému platebnímu výměru, možné toto ocenění revidovat, zejména pokud 

daňový subjekt dodá posudek vypracovaný soudním znalcem jmenovaným pro daný 

obor.   
 

Znalecké posudky jsou však významné i v ostatních řízeních, týkajících se jiných 

daní než majetkových. Kromě případů, kdy znalecký posudek předkládá daňový 

subjekt nebo jsou vypracovány na základě žádosti správce daně, lze využít i znalecké 

posudky získané z jiných řízení než daňových. Zejména se jedná o znalecké 

posudky, které byly získány v trestním řízení, neboť v některých případech řízení 

o dani úzce navazuje na trestní řízení, a to s ohledem na ust. § 148 zákona 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Jedním z takových případů se zabýval i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze 

dne 28. března 2008, sp. zn. 1 Afs 124/2006. V daném případě byla daňovému 

subjektu na základě kontroly dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty   a současně 

bylo vedeno trestní řízení o spáchání trestného činu dle  § 148 trestního zákona. 

V trestním řízení byl daňový subjekt zproštěn obžaloby, neboť na základě 

provedených důkazů, zejména grafologických rozborů písma a  posudků na 

technický stav automobilů, nebylo možné obviněnému z trestného činu uložit trest. 

Daňový subjekt poté požádal o obnovu řízení s tím, že znalecký posudek provedený 

v trestním řízení, lze považovat za novou skutečnost zakládající právo daňového 

subjektu na obnovu řízení. Správce daně, odvolací orgán, ani příslušný správní soud 
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daňovému subjektu nevyhověly a obnova řízení nebyla povolena.  Proti těmto 

rozhodnutím podal daňový subjekt kasační stížnost, v níž mimo jiné namítal, že již 

v daňovém řízení měl správce daně tyto posudky vypracovat. V daném případě pak 

Nejvyšší správní soud došel k těmto závěrům: „V kasační stížnosti žalobce namítá, 

že vypracování znaleckých posudků na technický stav automobilu a grafologický 

rozbor písma na faktuře mohlo být provedeno až v řízení před orgány činnými v 

trestním řízení. Přitom nijak blíže nerozvádí, proč orgány činné v trestním řízení 

mají na rozdíl od žalobce a správce daně možnost tyto důkazy získat. Podle § 31 

odst. 1 daňového řádu dokazování provádí správce daně, který vede daňové řízení, 

nebo z jeho pověření dožádaný správce daně. V daňovém řízení není vyloučeno, aby 

pro provedení dokazování byly využity znalecké posudky; naopak ustanovení § 31 

odst. 4 daňového řádu znalecké posudky jako důkazní prostředky výslovně 

předpokládá. Ustanovení § 34 odst. 4 daňového řádu pak zakládá povinnost 

součinnosti třetích osob při daňovém řízení v takovém rozsahu, že osoby, které mají 

listiny a jiné věci, jež mohou být důkazním prostředkem při správě daní, jsou povinny 

na výzvu správce daně listiny a jiné věci vydat nebo zapůjčit k ohledání, pokud 

zvláštní zákony nestanoví jinak. Správce daně tedy měl oprávnění nechat provést 

grafologický rozbor faktur, popřípadě znalecký posudek na automobil, který byl v 

majetku svědkyně Z. K., pokud by takové důkazy na základě návrhu žalobce 

v daňovém řízení připustil. Lze tedy uzavřít, že správce daně má v daňovém řízení 

shodné možnosti ohledně provedení znaleckých posudků jako orgány činném v 

trestním řízení. 
  

V daňovém řízení bylo na žalobci, aby prokázal skutečnosti, které uvedl v daňovém 

přiznání, tedy to, zda osobní automobily prodal ze ceny, z nichž při sestavování 

daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 1. a 2. čtvrtletí 

roku 1999. Žalobce však v žádosti o obnovu řízení neuvedl žádný (objektivní) důvod, 

proč provedení výše uvedených důkazů nemohl navrhnout v řízení před správcem 

daně. V kasační stížnosti pak ani nenamítá, že by takový jeho návrh správce daně 

odmítl. Proti případnému bezdůvodnému odmítnutí žalobcova návrhu na provedení 

takových důkazů v daňovém řízení ze strany správce daně, nebo i proti jinému 

pochybení správce daně, jako je například nesprávné hodnocení provedených 

důkazů, se mohl žalobce bránit podáním odvolání proti dodatečným platebním 
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výměrům. To platí nejen pro provedení důkazu znaleckými posudky, ale též pro 

důkazy svědeckými výpověďmi. Žalobce však závěry ani postup správce daně při 

daňové kontrole nijak nezpochybnil, proti dodatečným platebním výměrům odvolání 

nepodal. 
 

 Jestliže tedy žalobce neunesl v průběhu daňové kontroly důkazní břemeno dle 

ustanovení       § 31 odst. 9 daňového řádu ohledně skutečností, které uváděl ve svých 

daňových přiznáních, nelze důkazy následně provedené v trestním řízení, jejichž 

navržení a provedení v daňovém řízení nic nebránilo, považovat za nové, resp. 

takové, které nemohly být bez jeho zavinění nebo bez zavinění správce daně 

uplatněny již v daňovém řízení ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1 písm. a) daňového 

řádu (obdobně také rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2004, č. j. 6 A 

86/2002 - 55, dostupný na www.nssoud.cz). V takovém případě nemůže být důvodem 

povolení obnovy daňového řízení ani výsledný rozsudek trestního soudu vycházející z 

takových důkazů.“ 32 
 

Z uvedeného vyplývá, že správce daně může využít i znalecké posudky z jiných 

řízení, pokud jsou takové posudky pro řízení relevantní. V tomto konkrétním  řízení 

však daňový subjekt nenavrhl provedení znaleckého posudku na stav prodávaných 

vozidel a proto posudek vypracovaný v trestním řízení nemohl být osvědčen v rámci 

obnovy řízení jako nový důkaz, neboť již v daňového řízení měl daňový subjekt 

možnost navrhnou jako důkaz vypracování posudku.  
 

Provést důkaz znaleckým posudkem je však ze strany správce daně nemožné nebo 

velmi složité, a to v případě, že daňový subjekt odmítá součinnosti při provedení 

znaleckého posudku. Jestliže daňový subjekt neumožní správci daně přístup do 

objektů, na které má být vypracován znalecký posudek, má správce daně pouze 

možnost uložit opakovaně pokutu podle ust. § 37 zákona o správě daní, a to až do 

výše 2.000.000,-- Kč. Otázkou je, zda tento postup povede k rychlému uzavření 

daňové kontroly nebo zda se bude jednat ze strany daňového subjektu o obstrukční 

jednání, kdy nebude možné s ohledem na ust. § 47 zákona o správě daní včas ukončit 

daňovou kontrolu a daňovou povinnost včas dodatečně vyměřit.  

 

                                                 
32 www.nssoud.cz 
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6.1.3 Místní šet ření 

 

V rámci prováděné kontroly má správce daně oprávnění provádět místní šetření. 

Toto oprávnění upravuje ust. § 15 zákona o správě daní, kde se uvádí: „Správce daně 

je oprávněn v souvislosti s daňovým řízením provádět místní šetření jak u subjektu 

daně, tak i u jiných osob. K provedení místního šetření je pracovník správce daně 

povinen se prokázat služebním průkazem pracovníka správce daně“. K pojmu a 

významu  místního šetření se vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze 

dne 26. dubna 2006 sp. zn. 1 Afs 60/2005 takto: „Podle § 15 odst. 1 daňového řádu 

je správce daně oprávněn v souvislosti s daňovým řízením provádět místní šetření jak 

u subjektu daně, tak i u jiných osob. V následujících odstavcích tohoto ustanovení je 

upraven soubor práv i povinností správce daně, jakož i osob, u nichž je místní šetření 

prováděno. Je však skutečností, že toto ustanovení samo nevymezuje obsah pojmu 

a explicitně ani cíl místního šetření a proto je nutno vycházet z obsahu celého 

ustanovení a jednotlivých, zde upravených oprávnění i povinností obou stran. 

Pracovník správce daně má tak například v době přiměřené předmětu šetření, 

zejména v době provozu, právo na přístup do každé provozní budovy, místnosti 

a místa, včetně dopravních prostředků, k účetním písemnostem, záznamům 

a informacím na technických nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení 

účelu podle tohoto zákona. Toto právo má též, jde-li o obydlí, které daňový subjekt 

užívá rovněž pro podnikání. Pracovník správce daně může zajistit též věci, u nichž 

jejich nezajištění by mohlo mít za následek nemožnost dodatečného průkazu 

skutečností potřebných v daňovém řízení. Naproti tomu daňový subjekt a třetí osoby 

jsou povinny poskytnout pracovníku správce daně všechny přiměřené prostředky 

a pomoc potřebnou k účinnému provedení místního šetření, zejména mu podat 

potřebná vysvětlení. 
 

Z obsahu § 15 daňového řádu je tedy zřejmé, že cílem místního šetření je získávání 

předběžných informací o daňových subjektech (popř. jiných osobách), jež by bylo 

možno poté využít v daňovém řízení ke stanovení daně ve správné výši. V každém 

případě se však jedná o pouhé zjišťování podkladových informací, či „mapování 

terénu“. O místním šetření je pořizován, dle jeho povahy, protokol či pouhý úřední 

záznam. Přesto, že protokol o ústním jednání (§ 12 daňového řádu) je veřejnou 
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listinou, vždy však pouze zobrazuje či dokumentuje průběh jednání, popis děje či 

výpovědi jednotlivých osob.“33 Místní šetření se tak dá přirovnat k jakémusi ohledání 

místa činu.  
 

Současně se ve shora citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud zabýval i rozdílem 

mezi místním šetřením a daňovou kontrolou. Nejvyšší správní soud dovodil, že nelze 

dodatečně daň vyměřit, aniž by byla zahájena daňová kontrola a při zachování všech 

práv a povinností daňového subjektu.  

   

6.1.4 Výslech sv ědka a osoby p řezvědné 

 

Jedním z nejdůležitějších důkazních prostředků v rámci dokazování je výslech 

svědka a osoby přezvědné v rámci daňového řízení. Zákon o správě daní zavádí v § 8 

zvláštní institut osoby zúčastněné na daňovém řízení, a to osoby přezvědné. Osoba 

přezvědná není v zákoně specifikována, ale lze ji definovat jako osobu, která má 

povšechné znalosti o předmětu daňového řízení. Přesnější určení osoby přezvědné 

provedli JUDr. Jaroslav Kobík a Ing. Jiří Šperl ve své publikaci takto: „Vyslechnuta 

může být i tzv. osoba přezvědná. Jde o ty osoby, které mají pouze povšechné znalosti 

o předmětu daňového řízení. Takovouto osobou přezvědnou může být např. soused. 

Praxe poněkud znevažuje procesní postavení těchto osob, ovšem jejich výpovědi 

mohou být pro správce daně pomůckami, podle nichž správce daně vyměří daň, 

pokud nelze její výši stanovit dokazováním.“ 34 
 

Ve smyslu ust. § 16 odst. 4 písm. e) zákona o správě daní má daňový subjekt právo 

klást osobě přezvědné při jejím výslechu otázky. Osoba přezvědná má fakticky stejná 

procesní práva postavení jako svědek, její výpověď má však  na vahách spravedlnosti 

menší váhu než výslech svědka, neboť jak i zákon předpokládá, má pouze povšechné 

znalosti o předmětu daňového řízení, kterého nebyla účastna.  
 

 

 

                                                 
33 www.nssoud.cz 
34 KOBÍK, Jaroslav;  ŠPERL, Jiří. Daňová kontrola. 1. vydání. Ostrava : Nakladatelství Jiří Motloch – 
Sagit , 1998. str. 29. ISBN 80-7208-063-6. 
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Výslechem osoby přezvědné se věnoval ve svém rozsudku ze dne 24. července 2007, 

sp. zn. 2 Afs 194/2006, Nejvyšší správní soud, a to i s odkazem na rozhodnutí 

Ústavního soudu ze dne 29. října 2002 sp. zn. II. ÚS 232/02. Nejvyšší správní soud 

uvedl: „Je také nutné zdůraznit, že zákonodárce při ukládání práv a povinností 

svědkům a osobám předzvědným (§ 8 d. ř.) mezi těmito osobami nerozlišuje (pouze 

v odst. 5 osobu předzvědnou definuje). Osoba předzvědná je tak např. stejně jako 

svědek povinna vypovídat pravdivě a nic nezamlčet, může výpověď odepřít jen 

ze zákonem stanovených důvodů a musí být stejně jako svědek před výslechem 

poučena o možnosti odepřít výpověď, o povinnosti vypovídat pravdivě a nic 

nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi. I z tohoto 

pohledu by bylo nelogické a nesystematické v případě práv daňového subjektu ke 

stejnému předmětu (tedy výslechu těchto osob) mezi těmito osobami tak zásadním 

způsobem rozlišovat. V neposlední řadě pro tento výklad svědčí i ust. § 2 odst. 2 d. ř., 

které ukládá správci daně  v daňovém řízení postupovat v úzké součinnosti 

s daňovými subjekty“.35 
 

Důležitější než výslech osoby přezvědné je výpověď svědka. K výslechům svědka 

zaujaly jak krajské správní soudy, tak i Nejvyšší správní soud mnoho stanovisek, 

které jsou v mnoha případech odlišné. Nicméně je nutno konstatovat, že v posledním 

období je judikatura konstantní a daňové orgány ji akceptují. 
 

Ust. § 8 odst. 1 zákona o správě daní jednoznačně stanoví, že každý je povinen 

vypovídat jako svědek o důležitých okolnostech v daňovém řízení týkajících se 

jiných osob, musí vypovídat pravdivě a nic nezamlčet. Správce daně může svědkovi 

nebo osobě přezvědné uložit, aby se dostavili osobně. Z tohoto ustanovení lze 

dovodit, že výpověď svědka může správce daně požadovat i v písemné podobě. Této 

možnosti však odporuje ust. § 16 odst. 4 písm. e) zákona o správě daní, které stanoví, 

že daňový subjekt má právo klást svědkovi při jeho výslechu otázky při ústním 

jednání. Domnívám se, že toto právo daňového subjektu pak vylučuje možnost 

písemné výpovědi svědka.  
 

V úvahu by však přicházel výslech svědka, který žije mimo území České republiky 

a daňový subjekt navrhne jeho výslech. S ohledem na ust. § 30 zákona o správě daní, 

                                                 
35 www.nssoud.cz 
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který řeší náklady řízení lze předpokládat následující postup: Česká daňová správa 

cestou mezinárodního dožádání zjistí, zda právní úprava země, kde žije navržený 

svědek, obsahuje obdobný institut jako je ust. § 16 odst. 4 písm. e) zákona o správě 

daní. To znamená, zda při výslechu svědka má daňový subjekt právo se tohoto 

výslechu zúčastnit a klást svědkovi otázky. Pokud tomu tak je, požádá daňová správa 

cizí stát o výslech navrženého svědka s tím, že seznámí dožádaný stát s okruhem 

skutečností, případně s konkrétními dotazy, ke kterým se měl svědek vyjádřit. 

Současně by měl být dožádaný stát poučen o tom, že daňový subjekt má právo klást 

dotazy svědkovi otázky a proto by měl být včas seznámen s tím, že výslech svědka 

bude proveden, aby měl daňový subjekt možnost konzumovat své právo na kladení 

dotazů svědkovi.  
 

Problém by nastal  v případě, že dožadovaný stát nemá právní úpravu obdobnou ust. 

§ 16 odst. 4 písm. e), zákon neumožňuje daňovému subjektu účastnit se výslechu 

svědka a klást mu otázky. Zákon o správě daní odpověď nedává a tak lze pouze 

logicky z dostupné literatury dovodit následující postup : Česká daňová správa poté, 

kdy zjistí že není možná účast daňového subjektu při výslechu svědka v zahraničí, 

zpracuje písemné dotazy, ke kterým by se měl zahraniční svědek vyjádřit. Lze 

doporučit, aby se k těmto dotazům měl možnost vyjádřit i daňový subjekt, případně 

zapracovat do dotazu i jeho dotazy. Po odpovědi, která dojde ze zahraničí, je nutné 

seznámit s touto písemností daňový subjekt a dát mu možnost se k výpovědi vyjádřit, 

a to písemně nebo ústně do protokolu. Pak již je pouze na správci daně, jak se s touto 

písemnou výpovědí vypořádá, zejména v případě, že bude výpověď svědka 

rozporovat. Bude tedy na něm, aby předložil jiné důkazní prostředky, které výpověď 

svědka vyvrátí a nebude osvědčena jako důkaz. Je nutné konstatovat, že s tímto 

případem jsem se dosud ve své praxi nesetkal a jedná se pouze o mé teoretické 

úvahy, jak by se měl správce daně v nastíněném případě zachovat. Poslední slovo by 

měl pak zřejmě správní soud, potažmo Nejvyšší správní soud, který by vydal 

rozsudek a tím by se mohli správci daně řídit.  
 

Shora nastíněný případ je dle mého názoru zatím pouze teoretický, daleko 

významnější jsou případy, které vycházejí z denní praxe správců daně a je nutné je 

dnes a denně v praxi řešit.  
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Nejvíce výslechů svědků se uskutečňuje na návrh daňového subjektu. Svědek, tak jak 

vyplývá z ust. § 7 odst. 2 písm. a) zákona o správě daní, je třetí osobou. Práva a 

povinnosti svědka upravuje ust. § 8 zákona o správě daní. V odst. 1 je pak stanovena 

povinnost svědků takto: „Každý je povinen vypovídat jako svědek o důležitých 

okolnostech v daňovém řízení týkajících se jiných osob, pokud jsou mu známy; musí 

vypovídat pravdivě a nic nezamlčet“. Jestliže daňový subjekt poruší tuto svoji 

povinnost, dopouští se tak porušení ust. § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za toto porušení zákona je pak možné 

uložit svědkovi podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) ve spojení s ust. § 21 odst. 2 zákona o 

přestupcích pokutu až do  výše 10.000,-- Kč. Řízení o uložení pokuty se pak vede 

podle zákona o přestupcích. K tomuto řízení má správce daně kompetenční 

oprávnění opírající se o ust. §  1 odst. 1 písm. c) zákona o UFO. Problém v tomto 

řízení nastává v tom, že zákon o přestupcích vymezuje porušení ust. § 21 odst. 1 

písm. g) tak, že se jedná o úmyslné porušení ust. § 21 odst. 1 písm. g). Správce daně 

bude velmi těžko prokazovat úmysl svědka podat nepravdivou nebo neúplnou 

výpověď.  
 

Jak konstatoval Krajský soud v Brně ve svém rozsudku ze dne 11. srpna 2006, sp. zn. 

29 Ca 259/2005, s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soud sp. zn. 7 A 

9/2003, není poučení o možnosti uložení sankce podle ust. § 37 zákona o správě daní 

případné, avšak tato procesní vada nemůže bez dalšího zakládat úvahu o 

nezákonnosti takto získaného důkazu.  
 

Povinností správce daně je podle ust. § 8 zákona o správě daní seznámit svědka 

s jeho právy a povinnostmi. Právem svědka je odepřít výpověď, pokud by touto 

výpovědí způsobil trestní stíhání sobě nebo osobám blízkým. Pro účely daňového 

řízení má zákon o správě daní vyjmenované osoby blízké, které jsou  upraveny 

odlišně od osob blízkých vyjmenovaných např. v ust. § 116 občanského zákoníku 

nebo v § 68 odst. 4 zákona o přestupcích. Výčet osob blízkých v § 8 zákona o správě 

daní je výčtem taxativním a nelze jej tedy dále rozšiřovat  dalšími osobami 

odvozujícími svůj vztah od takto vyjmenovaných osob.  
 

Další povinností správce daně je seznámit  svědka s tím, že nemůže být vyslechnut 

v případě, že by porušil státní tajemství nebo zákonem uloženou nebo zákonem 
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uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným 

orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má. Správce daně má rovněž 

povinnost poučit svědka o tom, že je povinen vypovídat pravdivě a nic nezamlčet, 

a o právních následcích, které ho budou stíhat, pokud tuto povinnost poruší. 

O právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi již byla zmínka výše.  
 

Z ust. § 8 zákona o správě daní nevyplývá pro správce daně povinnost seznámit 

svědka s nárokem na náhradu nákladů řízení. Ust. § 30 zákona o správě daní odst. 2 

písm. a) však stanoví, že pokud se daňového řízení zúčastní na výzvu správce daně 

svědek, náleží mu stejně jako osobě přezvědné náhrada hotových výdajů a ušlého 

výdělku. Tento nárok je nutno uplatnit u správce daně a současně předložit doklady 

prokazující uplatněné nároky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy se řízení 

účastnil. Pokud tak neučiní, jeho nárok zaniká, jedná se tak o lhůtu prekluzivní. O 

uplatněném nároku rozhodne správce daně rozhodnutím, proti němuž je možno podat 

odvolání.  
 

K  uplatnění nároků vydalo Ministerstvo financí vyhlášku č. 298/1993 Sb., 

o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní. Domnívám se, že se 

jedná o okrajovou záležitost v daňovém řízení a není nutno se tímto problémem více 

zabývat.  
 

K výslechům svědků existuje bohatá judikatura jak Ústavního soudu, tak Nejvyššího 

správního soudu. Obecná definice svědka vychází z ustálené judikatury soudů, např.  

z rozsudku Krajského soudu v  Brně sp. zn. 29 Ca 98/2001, který přijal výklad:  

 

„O výpověď svědka se jedná vždy, když osoba rozdílná od daňového subjektu sděluje 

své konkrétní poznatky vztahující se k daňovému subjektu a její výslech je prováděn 

právě a pouze za účelem získání takových poznatků.“ 
 

Dále tento názor rozvinul Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30. prosince 

2008, sp. zn. 2 Afs 24/2007, ve kterém uvedl: „Klí čovou vlastností svědecké 

výpovědi, odlišující ji od jiných důkazních prostředků, je rovněž její 

nezprostředkovanost – svědek vypovídá za přítomnosti pracovníka správce daně 
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i daňového subjektu a závěry o věrohodnosti a relevanci jeho výpovědi proto lze činit 

i z jeho nonverbálního projevu a celkového dojmu, kterým působí.“36 
 

Jak již bylo zmíněno, daňový subjekt má právo podle ust. 16 odst. 4 písm. e) zákona 

o správě daní být přítomen ústnímu jednání při výslechu svědka a klást mu otázky. 

Znamená to tedy, že pokud správce daně chce provést výslech svědka, je jeho 

povinností oznámit úkon v dostatečném předstihu daňovému subjektu, aby se tento 

mohl ústního jednání zúčastnit  a konzumovat tak svoje práva daná mu zákonem. 

Jestliže správce daně neumožnil  daňovému subjektu možnost účasti při výslechu 

svědka a nemohl mu tak klást otázky, je takový důkaz v rámci daňového řízení 

nepoužitelný a nelze k němu přihlédnout. Přestože zákon o správě daní neukládá 

správci daně sdělit daňovému subjektu jméno svědka, který bude podroben výslechu, 

Nejvyšší správní soud došel ve svém rozsudku ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. 1 Afs 

7/2003 k závěru, správce daně je povinen na žádost daňového subjektu mu sdělit 

údaje o svědkovi, který bude vyslýchán. Nejvyšší správní soud uvedl: „Účast při 

výslechu a právo klást svědkům a znalcům otázky je právem daňového subjektu, 

nikoliv jeho povinností. Pokud svého práva nevyužije, pak se vystavuje riziku, že 

neunese důkazní břemeno, které na něm leží, pokud jde o prokazování všech 

skutečností, které je povinen uvádět v daňovém přiznání, hlášení a vyúčtování, popř. 

k jejichž prokázání byl správcem daně vyzván (§ 31 odst. 9 daňového řádu). Hodlá-li 

však svého práva využít, provedení důkazu se zúčastnit a podrobit svědka otázkám, 

pak zejména za situace, kdy v průběhu daňového řízení je vyslýchána řada svědků k 

různým skutečnostem, o nichž se vede dokazování, daňový subjekt pro kvalifikovanou 

přípravu na konání výslechu nepochybně potřebuje nejen informaci o tom, kdy a kde 

se výslech svědka koná, ale též informaci o tom, kdo bude vyslýchán.  
 

Podle § 31 odst. 2 daňového řádu je povinností správce daně dbát o to, aby 

v daňovém řízení byly skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti 

zjištěny co nejúplněji; naplnění této povinnosti musí ve spojení s § 2 odst. 

2 daňového řádu vést k závěru, že požádá-li daňový subjekt správce daně 

o poskytnutí informace o osobě svědka, který má být v daňovém řízení vyslýchán, je 

správce daně povinen mu tuto informaci poskytnout. Odepřením této informace je, 

                                                 
36 www.nssoud.cz 
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aniž by pro to byla zákonná opora, výrazně oslabeno právo daňového subjektu 

uvedené v § 16 odst. 4 písm. e) daňového řádu.“ Nejvyšší správní soud si je vědom 

toho, že v daném případě jde požadavek sdělení jména svědka nad rámec zákona, 

když tato povinnost není správci daně uložena zákonem, vychází však z premisy „vše 

ve prospěch daňového subjektu“37, a to v rámci tzn. „rovnosti zbraní“. Jméno svědka 

tak je správce daně povinen sdělit daňovému subjektu pouze v případě jeho žádosti 

a není nutné jej sdělit již v prvním oznámení o konání výslechu.  
 

Na druhou stranu, pokud daňový subjekt navrhuje výslech svědka, měl by přesně 

svědka označit a zásadně musí uvést, co má být jeho výpovědí prokázáno ve vztahu 

k předmětu daňového řízení. Takto se k výslechu svědka vyjádřil Nejvyšší správní 

soud ve svém rozsudku ze dne 26. června 2007, sp. zn. 8 Afs 65/2005: „Navrhuje-li 

daňový subjekt výslech svědka, musí jej jednak přesně označit a zásadně musí uvést, 

co má být jeho výpovědí prokázáno ve vztahu k předmětu daňového řízení. V daném 

případě navíc bylo z postupu daňového subjektu zjevné, že na provedení 

navrhovaného důkazu v opakovaném odvolacím řízení netrvá, tudíž odvolací orgán 

byl oprávněn postupovat tak, jakoby předmětný důkazní prostředek navržen nebyl.“38 
 

Problematickou  se jeví možnost využít jako důkaz listinu zachycující výslech 

svědka v jiném než daňovém řízení. Zejména se bude jednat o výpověď svědka 

učiněnou v trestním řízení o trestném činu zkrácení daně a jiné podobné dávky podle 

ust. § 148 trestního zákona. I touto otázkou se ve své judikatuře zabýval Nejvyšší 

správní soud, a to již v citovaném rozsudku ze dne 30. ledna 2008, sp. zn. 2 Afs 

24/2007, když dospěl k závěru, že i obsah výpovědí získaných z jiných řízení lze 

jako důkaz použít, a to za splnění určitých podmínek. „V první řadě musí být 

pořízeny nezávisle na příslušném daňovém řízení (tj. zejména nesmí být v jiném 

řízení pořízeny účelově proto, aby se správce daně vyhnul povinnosti umožnit 

daňovému subjektu být přítomen výslechu svědka a klást mu otázky). Dále je třeba, 

aby v onom jiném řízení byly pořízeny v souladu se zákonem (tuto předběžnou otázku 

správce daně vyřeší podle § 28 d. ř.) a aby se do sféry správce daně dostaly 

zákonným způsobem (nelze tedy například jako důkazu užít listiny, jež byla součástí 

spisu, k jehož obsahu správce daně z těch či oněch důvodů neměl podle zákona 
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přístup). Konečně musí být uvedené listiny daňovému subjektu zpřístupněny, aby se 

mohl seznámit s jejich obsahem a případně navrhnout další důkazy, které by zjištění 

vyplývající z dotyčných listin upřesnily, korigovaly či vyvrátily. V případě, že 

výpovědi svědků zaznamenané v listinách jsou v rozporu s jinými důkazy 

provedenými v daném daňovém řízení, je třeba tyto rozpory odstranit, přičemž – je-li 

možno příslušného svědka předvolat – nejvhodnější cestou zpravidla bude jeho 

výslech, při němž mu budou nejasnosti předestřeny“.39 Shodně pak NSS judikoval 

i v rozsudku ze dne 26. října 2009 sp. zn. 8 Afs 33/2009.  

    

6.1.5 Výzvy p ři provád ění kontroly 

 

Na základě výzvy daňový subjekt ve smyslu ust. § 31 odst. 9 zákona o správě daní 

prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v přiznání, hlášení a 

vyúčtování nebo k jejichž průkazu byl správcem daně v průběhu daňového řízení 

vyzván. Tato výzva však musí být dostatečně jasná a konkrétní, aby mohla být 

daňovým subjektem řádně splněna. Důkazní břemeno tak stíhá v prvé řadě daňový 

subjekt. 
 

Správce daně však není oprávněn vyzvat daňový subjekt k prokázání čehokoliv, ale 

právě k prokázání pouze toho, co tvrdí tento subjekt sám. Správce daně je pak 

povinen prokazovat existenci skutečností, vyvracejících věrohodnost, průkaznost, 

správnost či úplnost účetních a jiných povinných evidencí či záznamů vedených 

daňovým subjektem, a to buď na základě zákona č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví nebo 

vedených podle ust. § 39 zákona o správě daní, tedy evidencí, jejichž vedení bylo 

daňovému subjektu uloženo správcem daně. K tomu se vyjádřil Nejvyšší správní 

soud ve svém rozsudku ze dne 14. července 2008 sp. zn. 8 Afs 70/2007 takto: 

„Podle posledně citovaného ustanovení (ust. § 31 odst. 9 zákona o správě daní – 

pozn. autora)  leží v daňovém řízení důkazní břemeno na daňovém subjektu. Nesplní-

li daňový subjekt svou zákonnou povinnost v řízení před daňovým orgánem, nemůže 

být taková skutečnost k tíži tohoto orgánu. Daňové řízení, resp. dokazování v jeho 

průběhu, není založeno na zásadě vyšetřovací, ale na prioritní povinnosti daňového 

subjektu dokazovat vše, co sám tvrdí. Jestliže daňový subjekt neprokáže v daňovém 
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řízení skutečnosti, které tvrdí, nelze s odkazem na § 31 odst. 8 daňového řádu 

dovozovat, že je to správce daně, kdo byl povinen tyto skutečnosti prokazovat za 

daňový subjekt, a neučiní-li tak, dospět k závěru, že rozhodnutí daňového orgánu 

bylo vydáno na základě neúplných skutkových zjištění a je nezákonné. Neunesení 

důkazního břemene žalobcem neznamená, že správce daně má povinnost relevantní 

důkazy sám vyhledávat. 40 
 

V daném případě v řízení před správcem daně prvého stupně daňový subjekt navrhl 

výslech dvou svědků a sdělil jejich jména a adresy. Na uvedené adresy zaslal správce 

daně předvolání k výslechu. Písemnosti však pošta vrátila s poznámkou, že na 

uvedené adrese je příjemce zásilky neznámý. Následně se správce daně pokusil zjistit 

aktuální adresu navržených svědků, avšak bez znalosti rodného čísla nemohl provést 

vyhledání v centrální evidenci obyvatel. Proto výslech svědků nebyl proveden. 

S tímto názorem se ztotožnil i odvolací orgán.  
 

Daňový subjekt podal žalobu a příslušný krajský soud rozhodnutí, kterým finanční 

ředitelství odvolání zamítlo, zrušil a věc vrátil odvolacímu orgánu s tím, že pokud 

správní orgán zařadil výslech svědků mezi důkazní prostředky, je povinen tyto 

výslechy provést.  
 

Odvolací orgán se s názorem krajského soudu neztotožnil a proti rozsudku podal 

kasační stížnost. Nejvyšší správní soud pak přisvědčil finančnímu ředitelství 

a vyslovil výše uvedený právní názor, podle kterého nelze přenášet důkazní břemeno 

na správní orgán, když daňový subjekt neposkytl správci daně dostatečnou 

součinnost k tomu, aby mohl správce daně řádně navržené svědky k výslechu 

předvolat. Pokud tak daňový subjekt neučiní a nemá jiné důkazní prostředky, ocitl se 

v důkazní nouzi a výdaje, které deklaruje jako výdaje na zajištění, dosažení a udržení 

příjmů tak nelze uznat.  
 

Výzvy vydané podle ust. § 31 odst. 9 zákona o správě daní ve spojení s ust. § 16 

zákona o správě daní mají zcela jiný charakter než výzvy vydávané ve vytýkacím 

řízení podle § 43 zákona o správě daní. Podle tohoto ustanovení je správce daně 

povinen sdělit daňovému subjektu pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo 
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úplnosti podaného daňového přiznání nebo hlášení, popřípadě dodatečného daňového 

přiznání. Tyto své pochybnosti pak musí správce daně zcela zřetelně a konkrétně 

daňovému subjektu ozřejmit, aby mohly být daňovým subjektem odstraněny.  
 

Rozdíl mezi daňovou kontrolou a vytýkacím řízením vyjádřila soudkyně Ústavního 

soudu JUDr. Ivana Janů ve svém odlišném stanovisku k Nálezu Ústavního soudu                             

sp. zn. II ÚS 1835/07. ze dne 18. listopadu 2008 takto: „Rozdílný účel obou institutů 

se promítá, jak bylo řečeno, do odlišných předpokladů pro jejich aplikaci a do 

náležitostí procesních úkonů, jimiž správce daně přistupuje k jejich použití. 

V případě vytýkacího řízení se vyžaduje, aby zde byly pochybnosti charakterizované 

v § 43 daňového řádu (slovy nálezu, aby zde bylo "podezření"); tyto pochybnosti je 

správce daně ve své výzvě povinen daňovému subjektu sdělit, a to natolik konkrétně 

a určitě, aby se k nim mohl daňový subjekt vyjádřit. Naproti tomu předpokladem 

daňové kontroly není existence pochybností o správném stanovení daně; jde pouze 

o zjištění nebo prověření toho, zda byla stanovena správně. Vzhledem k tomu, že 

zákonným předpokladem daňové kontroly není existence pochybností o správnosti 

stanovení daně, nelze po správci daně ani požadovat, aby v protokolu o zahájení 

daňové kontroly jakékoliv pochybnosti uváděl. Většinový názor tím, že existenci 

"podezření" a jeho sdělení v protokolu o zahájení daňové kontroly vyžaduje, 

přisuzuje daňové kontrole funkci vytýkacího řízení, a v konečném důsledku tak 

podstatně - v rozporu s jejím účelem - omezuje prostor pro uplatnění daňové 

kontroly. 41        
 

Ve výzvě podle § 31 zákona o správě daní tak není správce daně povinen uvádět 

jakékoliv pochybnosti, pouze daňovému subjektu sděluje, jakým směrem vede 

důkazní řízení, jakými důkazními prostředky má daňový subjekt doložit svá tvrzení 

tak, aby obstála  jeho tvrzení uvedená v daňové přiznání nebo hlášení.  
 

Např. Krajský soud v Ústí nad Labem ve svém rozsudku ze dne 10. prosince 2007 

sp. zn. 15 Ca 45/2007 uvedl: „Da ňový řád, kterým se žalovaný, stejně jako 

prvoinstanční správní orgán řídil, nerovnoměrně rozděluje důkazní břemeno mezi 
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správce daně  a daňový subjekt, a to ve prospěch správce daně. Ten má totiž 

povinnost prokazovat pouze skutečnosti uvedené v ust. § 31 odst. 8 daňového řádu, 

mezi které podle písm. c) tohoto citovaného ustanovení také patří existence 

skutečností vyvracejících věrohodnost, průkaznost, správnost, či úplnost účetnictví 

a jiných povinných evidencí či záznamů, vedených daňovým subjektem. Pokud ale 

správce daně zjistí některou okolnost zpochybňující údaje uvedené v těchto 

dokladech, přechází důkazní břemeno podle ust. § 31 odst. 9 daňového řádu na 

daňový subjekt. Ten pak musí prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět 

v přiznání, hlášení a vyúčtování nebo k jejichž průkazu byl správcem daně v průběhu 

daňového řízení vyzván. Za této situace má daňový subjekt povinnosti uvést rozhodná 

fakta k prokázání toho, co jím uplatňovaná zdanitelná plnění byla skutečně 

realizována. Zejména musí k prokázání těchto tvrzení předložit důkazní prostředky či 

alespoň navrhnout jejich provedení v případě, že je nemá možnost opatřit sám. 

Jestliže daňovým subjektem podané či na jeho návrh provedené důkazní prostředky 

prokazují tvrzení, která k rozhodným skutečnostem uvedl, přechází důkazní břemeno 

opět podle ust. § 31 odst. 8 daňového řádu zpět  na správce daně. Pokud k této 

situaci nedojde, pak platí, že daňový subjekt neunesl důkazní břemeno a správce 

daně může vydat v jeho neprospěch rozhodnutí.“42 
 

Pokud tedy daňový subjekt dostojí své povinnost, kterou mu správce daně uložil  

a předloží důkazní prostředky, které mají potvrdit jeho tvrzení, je pak na správci 

daně, aby tato tvrzení a důkazní prostředky vyvrátil.  Za této situace se tak důkazní 

břemeno přenáší na správce daně. Správce daně však není povinen  provést všechny 

důkazy, které daňový subjekt navrhl. Pokud je však neprovede, je povinen ve zprávě 

o kontrole uvést, z jakých důvodů nepovažuje navržené důkazní za relevantní a proč 

jejich provedení odmítá. Na druhou stranu však jestliže daňový subjekt nejen že 

důkazní prostředky navrhne, ale současně je i předloží, je správce daně povinen se 

těmito důkazy zabývat a opět řádně ve své správní úvaze zhodnotit, proč navržené 

důkazní prostředky neosvědčil jako důkaz a nepoužil je v rámci dokazování.  
 

Stanovením daně dokazováním se dále zabýval Nejvyšší správní soud i ve svém 

rozsudku sp. zn. 1 Afs 7/2006 ze dne 14. února 2007. V daném případě při provádění 
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kontroly správce daně dodatečně vyměřil daňovou povinnost na základě dokazování, 

když konstatoval, že účetnictví daňového subjektu za zdaňovací období roku 1999 

bylo v zásadě v pořádku, s výjimkou výdajů za nákup kovového odpadu  proto tento 

náklad vyloučil z daňově uznatelných výdajů ve smyslu ust. § 24 zákona o dani 

z příjmů.  Proti stanovení daně brojil daňový subjekt jednak odvoláním, správní 

žalobou ke Krajskému soudu v Brně i kasační stížností. Nejvyšší správní  soud pak 

kasační stížnost zamítl a uvedl následující :                 
 

„Nic  nebránilo tomu, aby daň za zdaňovací období byla stanovena dokazováním, 

ovšem s vyloučením oněch dvou neprokázaných (resp. nesprávně zaúčtovaných) 

výdajů. Žalobkyně vychází zřejmě z nevyřčeného předpokladu, že v okamžiku, kdy byť 

jediný údaj v účetnictví není prokázán, nelze daň stanovit dokazováním a je třeba 

přejít k pomůckám: takový předpoklad je ovšem nesprávný. Ze své podstaty jsou 

vstupní údaje, s nimiž správce daně pracuje při stanovení daně podle pomůcek, vždy 

méně přesné než údaje získané dokazováním, protože jsou vždy jen odhadem – byť 

kvalifikovaným – pravděpodobných okolností hospodaření daňového subjektu. 

Stanovení daně podle pomůcek je tak postupem náhradním, „nouzovým“, pro 

případy, kdy jsou shromážděné důkazní prostředky ve svém celku tak sporé nebo 

převážně tak nevěrohodné, že jich zkrátka nelze použít. Žalobkyně v souvislosti 

s konkrétním obchodním případem nedoložila, že si konkrétní výdaj uplatnila 

oprávněně, přesto by však ráda z tohoto titulu dosáhla snížení základu daně, a to 

prostřednictvím pomůcek. To však není možné: dokazování má v daňovém řízení 

přednost, a má-li daňový subjekt k dispozici převážně řádně vedené a věrohodné 

účetnictví, nelze je pominout a na základě jednoho či dvou sporných údajů zcela 

vyloučit dokazování. Ten který způsob stanovení daně se totiž musí uplatnit pro 

konkrétní daň v jednom zdaňovacím období jako celek, a nelze tak některé údaje 

získat dokazováním, a jiné prostřednictvím pomůcek. To, co žalobkyně naznačuje 

v žalobě i v kasační stížnosti, svědčí o snaze vyjít ze základu daně tak, jak byl zjištěn 

dokazováním, ovšem na nedoložený obchodní případ aplikovat pomůcky a alespoň 

o část neprokázané částky snížit základ daně. Nic takového ale zákon neumožňuje. 

Pomůcky navíc nemají sloužit k tomu, aby správce daně zahlazoval nedostatky 

v účetnictví daňového subjektu a umožňoval mu snížit si základ daně navzdory tomu, 

že daňový subjekt nesplnil své povinnosti.  
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Nelze přisvědčit tvrzení žalobkyně o tom, že správce daně nevyvinul dostatečné úsilí 

ke zjištění rozhodných skutečností. Správce daně naopak vyhověl všem důkazním 

návrhům žalobkyně, provedl výslechy svědků navržených žalobkyní a vyslechl 

i svědka, jehož výslech žalobkyně nenavrhovala. Pokud žalobkyně spatřuje ono 

nevyvinuté úsilí v tom, že správce daně jí nezahrnul do základu daně alespoň část 

(žalobkyně ovšem neuvádí, jakou) z neprokázaného výdaje na nákup kovového 

odpadu (a vycházel tak z toho, jako by odpad nabyla zadarmo), lze poukázat na 

výklad shora. Není-li prokázáno, že se obchodní případ odehrál tak, jak daňový 

subjekt tvrdí, nemůže mít tvrzený výdaj vůbec vliv na základ daně, tj. nepřipadá 

v úvahu, že by se k němu přihlíželo, byť i jen částečně“. 43 
 

Jak je výše uvedeno, prvotním způsobem stanovení daně je na základě důkazů. 

Daňový subjekt musí vždy dostat možnost prokázat svá tvrzení uvedená v daňovém 

přiznání jakýmkoliv způsobem, tedy nejenom svým účetnictvím nebo daňovou 

evidencí. Jestliže tak, jak je shora uvedeno, správce daně zpochybní daňovým 

subjektem předložené důkazní prostředky, lze tyto pochybnosti doložit jinými 

navrženými důkazními prostředky, které musí  správce daně v případě pochybností 

opět vyvrátit. 
 

Při dokazování pak musí správce daně přihlédnout ke všemu, co v daňovém řízení 

vyšlo najevo, to znamená ke všemu, co v průběhu daňového řízení zjistil, ať už je to 

v neprospěch daňového subjektu, ale zejména v jeho prospěch. Tato povinnost pak 

vyplývá mimo jiné i z ust. § 50 odst. 3 zákona o správě daní, která se zabývá 

odvolacím řízením, ale lze  je bez pochyby vztáhnout na jakékoliv daňové řízení.      

V ust. § 50 odst. 3 zákona o správě daní, věta druhá je uvedeno: „Vyjdou-li najevo 

při přezkoumávání skutečnosti odvolatelem sice neuplatněné, ale mající podstatný 

vliv na výrok rozhodnutí, lze k nim rovněž při rozhodování přihlédnout“. Pojmem 

„vyjití najevo“ se zabýval v jednom ze svých judikátů a i Nejvyšší správní soud, a to 

v rozsudku ze dne 24. ledna 2006, sp. zn. 2 Afs 31/2005. Zde soud dovodil, že 

správní orgán postupoval v rozporu se zákonem, když v rámci daňového řízení byly 

zjištěny skutečnosti, ke kterým odvolací orgán nepřihlédl, ač tak měl učinit. „V první 

řadě nutno poznamenat, že slovo „lze“, užité v § 50 odst. 3 větě druhé daň. ř., není 
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přípustné vykládat – s ohledem na ústavní zásady enumerativnosti státních pretenzí, 

legální licence a zákazu zmocnit orgán veřejné moci k libovůli (viz čl. 2 odst. 3 

Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod; viz k tomu např. nález 

Ústavního soudu ze dne 18. září 1996, sp. zn. II. ÚS 186/95, zveřejněný pod č. 83 ve 

sv. č. 6 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu) a s ohledem na to, že zákon ani v 

citovaném ustanovení ani nikde jinde nestanoví jakákoli, byť i abstraktní kritéria pro 

správní úvahu odvolacího orgánu – jako stanovení pouhého oprávnění odvolacího 

orgánu přihlédnout k tam vymezeným skutečnostem i bez jejich uplatnění v odvolání, 

nýbrž jako stanovení takové povinnosti. Odvolací správní orgán zde tedy nemá 

prostor pro uvážení, zda k odvolatelem neuplatněným skutečnostem přihlédne, anebo 

nikoli, nýbrž – vyjdou-li takové skutečnosti najevo a mají-li podstatný vliv na výrok 

rozhodnutí – přihlédnout k nim musí; prostor pro správní uvážení by mu totiž musel 

být alespoň v abstraktní rovině (například naznačením základních kritérií pro 

posouzení) výslovně dán. 
 

Vyjitím „najevo“ nutno pak v ustanovení § 50 odst. 3 větě druhé daň. ř. rozumět 

jakýkoli způsob přibytí informace o skutečnosti, jež může být pro výsledek řízení 

rozhodná, do dispoziční sféry správního orgánu. Je-li uvedená informace obsahem 

správního spisu, nutno ji nepochybně považovat za „vyšlou najevo“. Jestliže tedy 

součástí správního spisu při rozhodování stěžovatele ve věci odvolání žalobce byly 

písemnosti týkající se v pořadí druhé daňové kontroly ve věci daňové povinnosti za 

totéž zdaňovací období, nepochybně je nutno považovat skutečnosti v nich 

zaznamenané za „vyšlé najevo“, neboť odvolací správní orgán je měl nepochybně ve 

své dispoziční sféře“. 44 
 

Další otázka, která se nabízí je, zda dokazování prováděné za jedno zdaňovací 

období může být bez dalšího použito pro dodatečné stanovení daně za jiné zdaňovací 

období. Takováto možnost je však v rozporu se zákonem, neboť za každé zdaňovací 

období může daňový subjekt předložit nové důkazní prostředky a zvolit jinou 

obranu. Ostatně stejně se vyjádřil i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 

27. července 2006, sp. zn. 2 Afs 31/2005. V daném případě provedl správce daně 

daňovou kontrolu za zdaňovací období roku 1995. Protože výdaje, které daňový 

                                                 
44 www.nssoud.cz 
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subjekt deklaroval v roce 1995 a 1996 jako výdaje na udržení, zajištění a dosažení 

příjmů  vycházely ze stejné smlouvy mezi jejími účastníky a daňový subjekt 

neprokázal vynaložení těchto příjmů za zdaňovací období roku 1995, byl bez dalšího 

správcem daně vydán i dodatečný platební výměr na daň za zdaňovací období roku 

1996, aniž by byla za toto zdaňovací období provedena daňová kontrola. Nejvyšší 

správní soud tento postup odmítl s následujícím odůvodněním:  „Pokud tedy správce 

daně na základě závěrů důkazního řízení vztahujícího se ke zdaňovacímu období 

roku 1995 naznal, že jsou s největší pravděpodobností dány důvody pro dodatečné 

vyměření daně i v jiném zdaňovacím období, měl tomu přizpůsobit svůj další 

procesní postup ve věci, a nikoliv bez dalšího, za použití důkazů obstaraných v jiném 

daňovém řízení, vydat dodatečný platební výměr. S ohledem na shora uvedené totiž 

bylo nezbytným předpokladem pro dodatečné vyměření daně z příjmů fyzických osob 

za zdaňovací období roku 1996 provedení opakované daňové kontroly“. 45 
 

S tímto názorem je nutné se zcela ztotožnit, neboť jak naznačeno výše, daňový 

subjekt má právo v rámci kontroly za jednotlivá zdaňovací období vždy proti 

rozhodnutí správce daně brojit důkaznými důkazními prostředky. 

 

6.1.6 Použití d ůkazů získaných z jiných řízení 

 

V rámci daňového řízení je pak důležité zjistit, zda je možné použít i důkazy, které 

byly zjištěny v rámci jiného řízení než daňového, a to zejména z trestního řízení, 

které je vedeno např. podle ust. § 148 trestního zákona, pokud se jedná o zkrácení 

daně, poplatku a jiné povinné platby, nebo podle občanského zákoníku, zejména 

pokud se týká vyslovení absolutní neplatnosti právního úkonu. Ve shora 

naznačených případech lze tyto důkazy použít, ale pouze a jedině v případě, že byly 

získány legálním způsobem a daňový subjekt s nimi byl v rámci daňového řízení 

seznámen, a to nejpozději při projednávání zprávy o daňové kontrole.  
 

Tímto problémem se zabýval i Nejvyšší správní soud v případu vedeném pod sp. zn. 

1 Afs 19/2008. Správce daně v průběhu daňové kontroly obdržel písemnosti 

obsahující skutečnosti zjištěné Policií ČR a místně příslušnými finančními úřady 

                                                 
45 www.nssoud.cz 
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v souvislosti s činností osob, které jednaly jménem společnosti PT. Svým jednáním 

kromě jiného měly za zdaňovací období 2002 a 2003 způsobit škodu při vyplácení 

nadměrných odpočtů na DPH. Z výpovědí těchto osob na Policii ČR v rámci 

přípravného řízení trestního a dalších důkazních materiálů (mj. odposlechů 

telefonních hovorů) bylo zjištěno, že zástupci společnosti PT mimo nabídku 

vystavování tzv. fiktivních faktur nabízeli potencionálním odběratelům jako 

zprostředkovatelé možnost vystavit faktury za reklamu, a to za situace, kdy částka 

fakturovaná společností PT jako zprostředkovatelem reklamy byla mnohonásobně 

navýšena proti ceně, která byla skutečně zaplacena. Správce daně v průběhu kontroly 

zjistil, že skutečné náklady na zveřejnění reklamy byly mnohonásobně nižší než bylo 

žalobkyni fakturováno společností PT, a proto nabyl pochybnosti o oprávněnosti 

uplatněného odpočtu DPH. Správce daně proto dospěl k závěru, že obchodní 

transakce byla uskutečněna za účelem krácení daňové povinnosti. Žalobkyně hradila 

cenu za reklamu v úmyslně navýšené částce, která se jí vrátila zpět poté, co si za tuto 

transakci strhla PT provizi. Se skutečnostmi zjištěnými v průběhu kontroly byl 

seznámen jednatel žalobkyně P. F. Jednatel byl současně vyzván, aby se k těmto 

skutečnostem vyjádřil a předložil doklady, jimiž by mohly být prokázány skutečné 

náklady na provedení reklamy. Jednatel žalobkyně předložil předmětnou fakturu, 

objednávku a časopisy s reklamou. Na návrh žalobkyně provedl správce daně též 

výslech navrhovaných svědků, Ing. J. J., L. B. a J. Č., a to ve dnech 26. -

 28. března 2007. Ti však s ohledem na probíhající trestní řízení odmítli vypovídat. 

Správce daně a posléze žalovaný dospěli k závěru, že mezi žalobkyní a společností 

PT byl vytvořen obchodní vztah za účelem snížení daňové povinnosti k DPH, a proto 

se dle § 6 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty jedná o jinak 

spojené osoby. Pokud jde o určení správného základu DPH, využily správní orgány 

znalecký posudek vypracovaný dne 15. května 2006 pro Policii ČR, v němž byla 

cena obvyklá za tuto reklamu stanovena na 80 000 Kč.  
 

 Nejvyšší správní soud pak ve svém rozsudku ze dne 22. července 2009  uvedl: 

„Klíčovou, a pro tuto věc určující je interpretace § 31 odst. 4 daňového řádu, 

podle jehož znění v rozhodné době (jakož i dnes) jako důkazních prostředků lze užít 

všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové 

povinnosti a které nejsou získány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 
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Jde zejména o různá podání daňových subjektů (přiznání, hlášení, odpovědi na výzvy 

správce daně apod.), o svědecké výpovědi a znalecké posudky, veřejné listiny, zprávy 

o daňových kontrolách, protokoly a úřední záznamy o místním šetření a ohledání, 

povinné záznamy vedené daňovými subjekty a doklady k nim apod. Pokud ohledání 

nebylo možno provést v rámci místního šetření nebo daňové kontroly, provede se 

u správce daně. Jednotlivé skutečnosti rozhodné pro daňové řízení se prokazují 

v rámci důkazního řízení. Provedené důkazní řízení pak osvědčí, které z předložených 

důkazních prostředků se staly skutečně důkazem. Stěžovatelka zpochybňuje, že by 

důkazním prostředkem mohly být též listiny získané v souvislosti s trestním řízením. 

 

V dalším odůvodnění pak Nejvyšší správní soud odkázal na své rozhodnutí sp. zn. 2 

Afs 24/2007 ze dne 30. 1. 2008 „V tomto rozsudku, z něhož správně vyšel též krajský 

soud, NSS mj. uvedl: „Listiny, z nichž je patrný obsah výpovědí svědků z jiných 

řízení, mohou ovšem být za splnění určitých podmínek také podkladem pro 

rozhodnutí: V první řadě musí být pořízeny nezávisle na příslušném daňovém řízení 

(tj. zejména nesmí být v jiném řízení pořízeny účelově proto, aby se správce daně 

vyhnul povinnosti umožnit daňovému subjektu být přítomen výslechu svědka a klást 

mu otázky). Dále je třeba, aby v onom jiném řízení byly pořízeny v souladu 

se zákonem (tuto předběžnou otázku správce daně vyřeší podle § 28 daňového řádu) 

a aby se do sféry správce daně dostaly zákonným způsobem (nelze tedy například 

jako důkazu užít listiny, jež byla součástí spisu, k jehož obsahu správce daně z těch či 

oněch důvodů neměl podle zákona přístup). Konečně musí být uvedené listiny 

daňovému subjektu zpřístupněny, aby se mohl seznámit s jejich obsahem a případně 

navrhnout další důkazy, které by zjištění vyplývající z dotyčných listin upřesnily, 

korigovaly či vyvrátily. V případě, že výpovědi svědků zaznamenané v listinách jsou 

v rozporu s jinými důkazy provedenými v daném daňovém řízení, je třeba 

tyto rozpory odstranit, přičemž – je-li možno příslušného svědka předvolat –

 nejvhodnější cestou zpravidla bude jeho výslech, při němž mu budou nejasnosti 

předestřeny. 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 
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mezinárodní spolupráce v daňových věcech)“ [část V. c) cit. rozsudku ve věci EURO 

PRIM].46 
 

Správní soudy se k této otázce vyjádřili opakovaně, za zmínku stojí např. i rozsudek 

Nejvyššího správního soud ze dne 29. 8. 2009, sp. zn. 5 Afs 23/2008, kde se soud 

vyjádřil k použití důkazů z jiných řízení, např. Policie ČR nebo z řízení vedených 

jiným správcem daně takto: „Pokud jde o námitku stěžovatele, podle níž není 

přípustné, aby v daňovém řízení byla použita i zjištění učiněná správcem daně mimo 

daňové řízení se stěžovatelem a tím méně zjištění učiněná jiným orgánem (Policií 

ČR), Nejvyšší správní soud nemůže stěžovateli přisvědčit. Nejvyšší správní soud 

opakovaně judikoval, že „správci daně nejsou vůči sobě vázáni povinností 

mlčenlivosti podle § 24 zákona o správě daní a poplatků. Podle § 24 odst. 3 písm. a) 

mohou mj. informace získané v daňovém řízení poskytnout jinému pracovníku téhož 

nebo jiného správce daně“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2008, 

č. j. 2 Afs 71/2007 - 60, www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud se rovněž ztotožňuje 

s krajským soudem v názoru, že správce daně a žalovaný mohli nepochybně brát 

v potaz i zjištění jiných správců daně včetně zjištění týkajících se jiných daňových 

subjektů v jiných daňových řízeních, neboť jim to mohlo posloužit k dokreslení 

skutkového stavu v předmětné věci. Taktéž mohly správci daně posloužit výsledky 

šetření Policie ČR u jednotlivých subjektů obchodujících s předmětným zbožím, které 

byly získány bez součinnosti stěžovatele, jako podklad pro jeho rozhodnutí, ovšem při 

splnění určitých podmínek“. 47 
 

Důkazy použité v daňovém řízení musí být získány vždy legální cestou. Nejvyšší 

správní soud dovodil, že důkazy, které jsou v rámci daňového řízení použity, musí 

být získány v souladu se zákonem, jinak je jejich použití nezákonné, ale i ústavně 

zcela nepřípustné.  Takto se vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 8. srpna 2007, sp. zn. 

2 Afs 199/2006. Podstatou sporu mezi správcem daně a daňovým subjektem byly 

bankovní výpisy, které si opatřil správce daně v rámci vyhledávací činnosti podle 

ust. § 36 zákona o správě daní. Z těchto výpisů zjistil, že výše vložených prostředků 

na bankovní účty neodpovídá vykazovaným hospodářským výsledkům dosaženým 

jeho podnikatelskou činností, což zpochybnilo správnost výše základu daně a daně 
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47 www.nssoud.cz 
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uvedené v daňovém přiznání. Na základě těchto zjištění z vyhledávací činnosti 

zahájil správce daně daňovou kontrolu, jejímž výsledkem bylo dodatečné vyměření 

daně. Případ se dostal v rámci kasační stížnosti podané daňovým subjektem před 

Nejvyšší správní soud, který – jak je shora uvedeno – konstatovala, že důkazní 

prostředky získané od banky  je možné  s ohledem na ust. § 38 odst. 3 písm. c) 

zákona o bankách účinném do 30. dubna 2002 získat až po  zahájení daňového řízení 

a nikoliv v rámci vyhledávací činnosti. Takto použité  důkazy byly získány v rozporu 

se zákonem a nelze je použít. Pokud správce daně chtěl tyto důkazní prostředky 

použít, měl je zopakovat po zahájení daňové kontroly. V daném případě se jednalo o 

specifický případ vázaný na zákon o bankách. Lze však konstatovat, že důkazní 

prostředky  musí být získány vždy pouze zákonnou cestou, jinak nemohou být jako 

důkazy osvědčeny  a jsou v daňovém řízení nepoužitelné.  
 

Další důležitou povinností správce daně je provést všechny důkazy navržené 

daňovým subjektem. Této povinnosti se však může zprostit v případě, že řádně 

a dostatečně odůvodní, proč odmítá navržené důkazy provést. S tímto probléme se 

zabýval Nejvyšší správní soud mimo jiné i v rozsudku ze dne 28. června 2007, sp. 

zn. 2 Afs 199/2006, kde konstatoval následující : Jak již dříve Nejvyšší správní soud 

vyslovil ve svém rozsudku ze dne 8. 3. 2005, č. j. 1 Afs 51/2004 - 75, publikovaném ve 

Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 780/2006, je vadou řízení, 

odůvodnil-li správce daně závěr o vyloučení výdaje z daňově uznatelných výdajů pro 

jejich neprokázání, a přitom neprovedl dokazování výslechem svědků, jež daňový 

subjekt navrhl. To platí tím spíše v případě, že výslech těchto svědků byl v podstatě 

jediným důkazním prostředkem, jímž bylo možno toto plnění prokázat. A contrario 

pak lze poukázat i na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2004, č. j. 3 

Afs 1/2003 - 101, publikovaného ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

pod č. 495/2005, podle něhož není třeba provést svědeckou výpověď navrženého 

svědka, pokud z podaného návrhu neplyne, co má být výpovědí prokázáno. Správce 

daně pak není povinen takovou svědeckou výpověď provést. Totožnou otázkou se 

zabývaly i krajské soudy. Např. Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 21. 11. 2006, 

č. j. 29 Ca 263/2004 - 37 zaujal názor, že správce daně není povinen provést všechny 

daňovým subjektem navrhované důkazy, a to zvláště za situace, pokud takové důkazy 

nejsou schopny prokázat spornou záležitost nebo skutečnosti požadované správcem 



85 

daně v jeho výzvě. Krajský soud v Plzni v rozsudku ze dne 11. 4. 2006, č. j. 30 Ca 

179/2002 - 60 uvedl, že správní orgán má právo určit, který navržený důkaz bude 

proveden. V případě, že však určitý konkrétní důkaz nebude v rámci odvolacího 

řízení proveden přesto, že se jej daňový subjekt domáhá, je třeba v odůvodnění 

rozhodnutí uvést, proč takové důkazy nejsou provedeny a rovněž je nutno rozvést, 

zda okolnost, že nejsou provedeny, může mít vliv na posouzení stavu věci. Podle 

rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 11. 2005, č. j. 31 Ca 

138/2005 - 42 správce daně nemůže odmítnout výslech navržených svědků jen proto, 

že daňový subjekt neuvedl skutečnosti, o nichž mají vypovídat. Správce daně je 

v takovém případě povinen vyzvat daňový subjekt k upřesnění okruhu otázek, ke 

kterým mohou tito svědci podat svědectví. Neučiní-li tak, porušuje § 2 odst. 1 a § 31 

odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. 
 

I s ohledem na uvedenou konstantní judikaturu správních soudů, nelze v předmětné 

věci dospět k jinému závěru než, že navržené důkazy lze odmítnout pouze v případě, 

je-li skutkový stav již dostatečně objasněn, resp. jejich provedení by bylo nadbytečné 

(skutkový stav byl již dostatečně zjištěn na základě jiných důkazů), nebo v případě, že 

okolnost, kterou měly prokázat není rozhodnou okolností nebo k jejímu průkazu 

nesměřuje, případně směřuje k prokázání okolnosti, jež nebyla správním orgánem 

vyžadována.“48 
 

Bohužel i přes konstantní judikaturu jak Nejvyššího správního soudu, tak i Ústavního 

soudu, stále pracovníci správce daně zapomínají na tyto skutečnosti a v rámci 

odvolacího řízení pak musí být jejich pochybení napravováno, případně – pokud již 

není náprava možná – musí dojít ke zrušení dodatečných platebních výměrů, čímž 

samozřejmě dochází ke znehodnocení několika měsíční práce správců daně.  

 

6.2 Stanovení daně podle pomůcek 

 

Dokazování v daňovém řízení je primárním způsobem pro dodatečné vyměření daně. 

Pokud však daňový subjekt nedostojí své povinnosti prokázat svá tvrzení uvedená 

v daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání, je správce daně oprávněn 
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stanovit daň podle pomůcek. Stanovení daně podle pomůcek pak upravuje ust. § 31 

zákona o správě daní, kde se stanoví v odst. 5: „Nesplní-li daňový subjekt při 

dokazování jím uváděných skutečností některou ze svých zákonných povinností, 

takže zde není možno daňovou povinnost stanovit dokazováním podle odstavců 1 až 

4, je správce daně oprávněn stanovit daňovou povinnost za použití pomůcek, které 

má k dispozici nebo které si obstará bez součinnosti s daňovým subjektem“. 
 

Odst. 6 vymezuje to, co může být pomůckami: „Pomůckami podle odstavce 5 mohou 

být zejména listinné doklady, výpisy z veřejných záznamů, daňové spisy jiných 

daňových subjektů, znalecké posudky a výpovědi svědků v jiných daňových věcech 

a osob přezvědných, zprávy a vyjádření jiných správců daně, státních orgánů a 

orgánů obcí, zájmových sdružení a vlastní poznatky správce daně, a to jak z průběhu 

zdaňování u dotčeného daňového subjektu, tak i u daňových subjektů obdobných“. 
 

Pomůckou ale může být i vlastní účetnictví daňového subjektu, které není úplné. 

V mnoha případech správce daně využije stanovení daně podle pomůcek i tehdy, 

pokud daňovému subjektu, který je povinen vést účetnictví,  chybí pouze některé 

části účetnictví, tak jak jsou vymezeny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. Například daňovému subjektu chybí skladová evidence 

nebo zápisy o provedených inventarizacích a správce daně proto přistoupí 

ke stanovení daně podle pomůcek. Obdobně se snaží postupovat správci daně 

u subjektů, které vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kdy daňová evidence subjektů je 

neúplná. Tento postup je nesprávný a ve většině případů i neúspěšný již v odvolacím 

řízení, kdy odvolací orgán vyhoví daňovému subjektu v rámci odvolacího řízení, 

popřípadě v řízení před správními soudy.  
 

K pomůckám se ve své bohaté judikatuře vyjadřoval Nejvyšší správní soud. Použití 

pomůcek pro stanovení základu daně a daně je náhradním způsobem určení daně. 

Jestliže daňový subjekt neunese své důkazní břemeno, má správce daně právo 

stanovit daňový základ a daň podle pomůcek. Daňový subjekt  se tak dostává do tzv. 

„kontumace“, kdy správce daně se dostává do svého vrchnostenského postavení 

a daňový subjekt  má právo  brojit pouze proti  tomu, že daň měla být stanovena na 

základě důkazů a nikoliv pomůckami.  
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Před přistoupením k tomuto náhradnímu způsobu stanovení pomůcek je správce daně 

vždy povinen zjistit, zda podmínky pro stanovní daně náhradním způsobem jsou 

splněny.  
 

Důvody pro stanovení základu daně a dně podle pomůcek mohou být různé, daňový 

subjekt nevede vůbec účetnictví či daňovou evidenci, odmítá předložit na výzvu 

správce daně vyžádané doklady, popřípadě doloží protokolem od Policie České 

republiky, že mu bylo účetnictví odcizeno.  
 

„Ke stanovení daně podle pomůcek je možné přistoupit pouze tehdy, pokud jsou 

splněny kumulativně dvě podmínky stanovené v ust. § 31 odst. 5 ZSDP: jednak 

nesplněním některé ze zákonných povinností daňovým subjektem při dokazování  

a z toho plynoucí nemožnost stanovit daňovou povinnost dokazováním, jednak zda 

daň je možno stanovit podle pomůcek dostatečně spolehlivě. To znamená, že ne 

každé porušení povinnosti daňového subjektu při dokazování vede k nutnosti stanovit 

daňovou povinnost za použití pomůcek. Porušení povinnosti daňového subjektu 

vedoucí ke stanovení daně podle pomůcek je pouze takové, které vede k nemožnosti 

stanovit daňovou povinnost dokazováním i přes využití všech dostupných důkazních  

prostředků a postupů dle ust. § 31 odst. 4 ZSDP“. 49 
 

Pro stanovní daně podle pomůcek je dáno základních pět principů:  

• zákonnost přechodu od dokazování ke stanovení daňové povinnosti podle 

pomůcek, musí být splněny podmínky stanovené v § 31 odst. 5  zákona o správě 

daní,  

• dostatečná spolehlivost stanovení daňové povinnosti, 

• povinné  přihlížení k výhodám pro daňový subjekt podle ust. § 46 odst. 3 zákona 

o správě daní,  

• princip rovnosti účastníků řízení, jak se k nim vyjádřil např. Ústavní soud ve 

svých nálezech sp. zn. I. ÚS 273/2002 ze dne 21. října 2002 nebo sp. zn. I. ÚS 

238/02 ze dne 21. července 2004,  

• pátým neopomenutelným principem je zásada spravedlivého procesu, tzn. 

zejména zásada zákonnosti a spolupráce s daňovým subjektem.  
 

                                                 
49 rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 15 Ca 164/2006 ze dne 29. 5. 2008 
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Názor, že je nutno daň stanovit dostatečně spolehlivě za pomocí  pomůcek pak je 

vyjádřen      i v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2006, sp. zn. 

2 Afs 204/2005, kde soud uvádí : „Při dani stanovené podle pomůcek tak odvolací 

orgán zkoumá jednak to, zda daňový subjekt skutečně nesplnil některou ze svých 

zákonných povinností a nedostatek či absence důkazů neumožňuje již stanovit daň 

dokazováním, a jednak i to, zda daň stanovená podle pomůcek je stanovena 

dostatečně spolehlivě. Tím je také určen rozsah zkoumání dodržení zákonných 

podmínek pro použití tohoto způsobu stanovení daně podle § 50 odst. 5 daňového 

řádu.“50 
 

Přestože soud se vyjadřoval ke stanovení pomůcek až na základě odvolacího řízení, 

vyjádřil jednoznačně, že daň musí být stanovena dostatečně spolehlivě.  

Problematikou stanovení daně podle pomůcek se zabývá mnoho judikátů ať 

krajských soudů ve správním soudnictví, tak i Nejvyššího správního soudu 

a Ústavního soudu. Za jeden z klíčových rozsudků považuji rozsudek Nejvyššího 

správního soud ze dne 25. května 2004, sp. zn. 2 Afs 25/2003, ze kterého jsou dle 

mého názoru důležité tyto právní věty :  
 

a) stanovení daně dokazováním podle ust. § 31 odst. 1 až 4 ZSDP je základním, 

prvořadým  a neopometulným způsobem stanovení daňové povinnosti s právem 

absolutní priority,  

b) správce daně musí před přechodem na pomůcky zjišťovat, zda skutečně nelze 

stanovit daň.  
 

Jednotlivé právní věty byly odůvodněny takto :  

a) Z ust. § 31 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb. vyplývá, že správce daně může stanovit 

daňovou povinnost za použití pomůcek pouze v případě, jestliže jsou kumulativně 

splněny dvě podmínky. Prvním předpokladem je skutečnost, že daňový subjekt při 

dokazování jím uváděných skutečností nesplnil některou ze svých zákonných 

povinností. Druhou podmínkou aplikace cit. ustanovení je, že v důsledku této 

skutečnosti není možno daňovou povinnost stanovit dokazováním podle odstavců 

1 až 4. Z tohoto ustanovení vyplývá jednak nutnost současného splnění obou 

podmínek, kdy nestačí splnění pouze jedné z nich, jednak preference stanovení 

                                                 
50 www.nssoud.cz 
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daně prostřednictvím dokazování. Upřednostnění stanovení daňové povinnosti 

dokazováním před stanovením daně pomůckami nebo sjednáním daně je logické, 

neboť prvně jmenovaný způsob má největší předpoklad k tomu, aby odrážel 

skutečnou realitu příjmů a výdajů daňového subjektu. Ke stanovení daně za 

použití pomůcek, jež má správce daně k dispozici nebo které si obstará bez 

součinnosti s daňovým subjektem, tak může správce daně v případě, kdy daňový 

subjekt nesplnil některou ze svých zákonem stanovených povinností, přistoupit 

pouze tehdy, když daňovou povinnost nelze dokazováním stanovit vůbec.  

b) Teprve jestliže správce daně zjistí, že stanovit daň dokazováním v daném případě 

možné není, může přistoupit ke stanovení daně pomůckami ve smyslu ust. § 31 

odst. 5 cit. zákona.51 
 

Z těchto základních premis se pak odvíjí celé posuzování pomůcek při stanovení 

daně. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. července 2007, sp. zn.         

2 Afs 25/2003: „Základem stanovení daně podle pomůcek je pak spolehlivost její 

výše. Výsledkem použití pomůcek je vždy pouze kvalifikovaný odhad základu daně a 

daně samotné. Termín dostatečně spolehlivě je neurčitý právní pojem, který je nutno 

vyložit v každém jednotlivém případě, není možné zobecnit situace, kdy je tento 

termín vždy naplněn bez značného rizika zavádějících úvah.“52 
 

Jak je shora uvedeno, stanovení daně podle pomůcek je pouze náhradním způsobem 

výpočtu daňového základu a daně, a jako pomůcku lze použít jakékoliv důkazní 

prostředky, které správce daně získá v daňovém řízení, vždy jde však pouze 

o kvalifikovaný odhad, nikoliv o přesné stanovení výše daně. Ve svém rozsudku ze 

dne 15. února 2008, sp. zn. 5 Afs 100/2007 se tak vyjádřil Nejvyšší správní soud. 

 

6.2.1 Výhody, ke kterým je správce dan ě povinen p řihlédnout 

 

Při stanovení daně podle pomůcek je nutno vzít v úvahu ustanovení § 46 odst. 3 

zákona o správě daní, které ukládá správci daně při tomto způsobu stanovení 

daňového základu daně a daně přihlédnout k okolnostem, z nichž vyplývají výhody 

pro daňový subjekt, i když  jím nebyly za řízení uplatněny. K těmto výhodám je pak 
                                                 
51 www.nssoud.cz 
52 www.nssoud.cz 
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správce daně povinen přihlédnout z úřední povinnosti i bez návrhu daňového 

subjektu.   
 

Co je těmito výhodami však již zákon neuvádí, proto je nutné opět vycházet 

z jednotlivých judikátů Ústavního soudu a správních soudů. S výhodami, které 

správce daně uznal daňovému subjektu při stanovení daně podle pomůcek, je 

povinen správce daně daňový subjekt vždy seznámit.  

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. listopadu 2007, sp. zn. 9 Afs 

134/2007, příkladmo uvedl, co může být výhodou ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zákona 

o správě daní takto: „Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu ze dne 31. srpna 2001, 

sp. zn. IV. ÚS 189/01 (ze kterého cituje stěžovatelem odkazovaný nález Ústavního 

soudu sp. zn. I. ÚS 238/02), stanoví-li tedy správce daně podle ust. § 31 odst. 5 

daňového řádu daňovou povinnost, musí stanovit, byť pomocí pomůcek, nejen příjmy, 

ale i přiměřené výdaje, a s ohledem na cit. ust. § 46 odst. 3 daňového řádu musí 

přihlédnout i k dalším okolnostem, z nichž plynou výhody pro daňový subjekt, a to 

i když nebyly tímto uplatněny. Takovými dalšími výhodami, kromě již zmíněných 

přiměřených výdajů, je zohlednění např. nezdanitelných částek základu daně dle ust. 

§ 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i 

jiné skutečnosti, např. za jakých podmínek daňový subjekt podniká, v jakém oboru 

činnosti podniká, v jaké lokalitě má umístěnu provozovnu apod.“ 53 
 

Ústavní soud se k této problematice vyjádřil ve svém Nálezu sp. zn. ÚS 359/05 ze 

dne 28. března 2008 takto: „Ústavní soud jednak uvedl, že považuje za významnou tu 

skutečnost, že při volbě pomůcek je správce daně vázán také ustanovením § 46 odst. 

3 zákona o správě daní a poplatků. Stanoví-li správce daně podle § 31 odst. 5 zákona 

o správě daní a poplatků daňovou povinnost, musí stanovit, byť pomocí pomůcek, 

nejen příjmy, ale i přiměřené výdaje, a s ohledem na ustanovení § 46 odst. 3 zákona 

o správě daní a poplatků musí přihlédnout i k dalším okolnostem, z nichž plynou 

výhody pro daňový subjekt, a to i když nebyly tímto uplatněny. Takovými dalšími 

výhodami je podle Ústavního soudu zohlednění například nezdanitelných částek 

základu daně, ale i jiné skutečnosti, např. za jakých podmínek daňový subjekt 

podniká, v jakém oboru činnosti podniká, v jaké lokalitě má umístěnu provozovnu 
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apod. Ústavní soud tedy v citovaném nálezu uzavřel, že ze spisového materiálu 

správce daně musí být zřejmé nejen to, zda byly splněny zákonné předpoklady pro 

stanovení daňové povinnosti pomocí pomůcek, ale též zda a jak správce daně 

přihlédl k okolnostem, z nichž plynou výhody pro daňový subjekt. To je totiž podle 

Ústavního soudu základním předpokladem k tomu, aby prvostupňové správní 

rozhodnutí bylo schopné odvolacího přezkumu podle § 50 odst. 5 zákona o správě 

daní a poplatků. Odvolací orgán se totiž musí vypořádat nejen s otázkou, zda správce 

daně splnil zákonné podmínky na přechod stanovení daňové povinnosti podle 

dokazování na pomůcky, ale i s otázkou, zda správce daně splnil svoji zákonnou 

povinnost vyplývající z ustanovení § 46 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků. 

Každý jiný postup staví účastníka daňového řízení do nedůvodně nerovného 

postavení, a je tedy rozporný s čl. 37 odst. 3 Listiny. 
 

Nelze proto připustit výklad, podle kterého postačí, aby byla tato výhoda patrná 

z daňového spisu a aby se s postupem správce daně seznámil toliko odvolací orgán, 

případně soudy přezkoumávající postup správce daně, resp. rozhodnutí odvolacího 

orgánu, a aby se s tímto postupem nemohl seznámit samotný daňový subjekt. Je totiž 

na samotném daňovém subjektu, aby formuloval vůči postupu správce daně námitky 

ve shora uvedeném rozsahu, tedy v rozsahu zpochybnění zákonnosti postupu správce 

daně, a tyto námitky nelze omezit tak, že s konkrétním postupem nebude daňový 

subjekt seznámen. Námitky totiž může daňový subjekt relevantně a kvalifikovaně 

vznášet pouze tehdy, je-li s postupem správce daně seznámen, tedy je-li seznámen 

i s tím,  jakou okolnost správce daně považoval za výhodu pro daňový subjekt.“54 
 

Výhody, které správce daně uzná ve prospěch daňového subjektu, musí být 

seznatelné ze zprávy o kontrole, nelze připustit, aby tyto výhody byly uvedeny pouze 

v úředním záznamu, který musí správce daně vyhotovit a v něm uvést důvody pro 

stanovení daně podle pomůcek, aniž by s tímto úředním záznamu byl daňový subjekt 

seznámen. Tak se k tomu vyjádřil i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 1 

Afs 113/2006 ze dne 14. března 2008, kdy jednoznačně vyjádřil své stanovisko 

k tomu, že daňový subjekt musí být seznámen s výhodami, ke kterým správce daně 

přihlédl tak, aby mohl daňový subjekt uplatnit námitky. Nejvyšší správní soud uvedl, 
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že: „D ůvodnou shledává námitku, kterou stěžovatel poukazuje na fakt, že konkrétní 

skutečnosti, které byly správcem daně vzaty v potaz ve smyslu § 46 odst. 3 daňového 

řádu, nebyly pojaty do zprávy o daňové kontrole a jsou uvedeny pouze v listně 

(„ú řední záznam“), s jímž obsahem se v řízení před správcem daně nemohl seznámit. 

Jakkoli nelze přijmout názor, že skutková zjištění o nichž není pojednáno ve zprávě o 

daňové kontrole již nemohou být vzata za podklad následně vydaného dodatečného 

platebního výměru per se (právě v případě zrušení rozhodnutí správce daně soudem 

se otvírá, dle okolností věci, určitý prostor pro další doplnění skutkového stavu věci – 

k podmínkám takového postupu viz blíže rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 

868/2006 Sb. NSS), podstatné je, že již v rámci řízení před daňovým orgánem první 

instance musí být daňový subjekt seznámen s tím, ke kterým eventuálním výhodám, ve 

smyslu § 46 odst. 3 daňového řádu, bylo přihlédnuto.“ 55 
 

Tento názor pak vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 21. října 2002, sp. zn. 

IV ÚS 273/02, když uvedl: „Ze spisového materiálu správce daně tedy musí být 

zřejmé nejen to, zda byly splněny zákonné předpoklady pro stanovení daňové 

povinnosti pomocí pomůcek, ale též zda a jak správce daně přihlédl k okolnostem, 

z nichž plynou výhody pro daňový subjekt. To je základním předpokladem k tomu, 

aby prvostupňové správní rozhodnutí bylo schopné odvolacího přezkumu podle § 50 

odst. 5daňového řádu. Pokud však daňové spisy obsahují pouze zdokumentování 

oprávněnosti stanovení daně pomocí pomůcek, a neobsahují již správní úvahu či 

zdokladování toho, že správce daně při tomto kontumačním způsobu stanovení daně 

přihlédli k oněm okolnostem, z nichž plynou výhody pro daňový subjekt, pak 

není odvolací orgán schopen přezkoumat napadené rozhodnutí právě v tom rozsahu, 

jak požaduje zákon v ust. § 50 odst. 5 daňového řádu, zejména se nemůže vyrovnat i s 

otázkou, zda správce daně splnil svoji zákonnou povinnost vyplývající z ust. § 46 

odst. 3 daňového řádu.“56 
 

Co může být  výhodou pro daňový subjekt podle ust. § 46 odst. 3 zákona o správě 

daní uvedl ve svém rozsudku ze dne 5. května 2006, sp. zn. 22 Ca 123/2004 Krajský 

soud v Ostravě, když judikoval takto: „Žalovaný (Finanční ředitelství v Ostravě – 

pozn. autora) se v odůvodnění napadených rozhodnutí dostatečným způsobem 
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zabýval i ust. § 46 odst. 3 ZSDP. Odkázal na zprávu o daňové kontrole, ve které 

správce daně uvedl, že přihlédl ke zjištěným okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro 

daňový subjekt, a to tak, že uplatnil uplatněný odpočet DPH z daňových dokladů 

uvedených v soupise přijatých zdanitelných plnění za kontrolovaná zdaňovací období 

s výjimkou dokladů, které byly prověřovány dožádáním podle ust. § 5 ZSDP a bylo 

zjištěno, že se nejedná o doklady vystavené plátcem daně z přidané hodnoty a proto 

nelez jimi uplatnit nárok na odpočet DPH podle ust. § 19 odst. 2 zákona o DPH.“57 
 

Pomůckou však nemohou být náklady, které daňový subjekt vynaložil a správce daně 

je při prováděné kontrole zohlednil. Jak vyjádřil Nejvyšší správní soud, v takovém 

případě by se jednalo o kombinaci dokazování a stanovení daně podle pomůcek, což 

je nepřípustné. Správce daně má možnost zvolit způsob stanovení daně dokazováním 

anebo podle pomůcek, nemůže však tyto dvě varianty kombinovat, stanovit příjmy 

podle pomůcek a výdaje dokazováním. Touto otázkou se zabýval Nejvyšší správní 

soud v několika případech. Za zajímavý v tomto směru považuji rozsudek ze dne 

19. února 2009, sp. zn. 5 Afs 43/2007, který se týkal Finančního úřadu v Kostelci 

nad Orlicí, podřízeného Finančnímu ředitelství v Hradci Králové. Nejvyšší správní 

soud se k otázce kombinace dokazování a pomůcek vyjádřil takto: „Správce daně 

v rámci daňové kontroly shledal zásadní pochybení stěžovatelů při vedení účetnictví, 

a to v takovém rozsahu, že celé účetnictví bylo označeno za neúplné a neprůkazné 

(nebylo z něj možné zjistit příjmy za celé zdaňovací období). Současně dospěl 

správce daně k závěru, že i některé výdajové položky nebyly do účetnictví 

zaúčtovány, ač měly být. Právě tyto položky (blíže specifikované potraviny, nápoje 

a tabákové výrobky) pak při stanovení daně zohlednil jako výhodu pro daňový 

subjekt ve smyslu § 46 odst. 3 daňového řádu a krajský soud tento postup označil za 

zákonný. Dotčenou problematikou se v minulosti opakovaně zabýval i zdejší soud, 

který např. v rozsudku ze dne 27. 7. 2007, č. j. 5 Afs 129/2006 - 142 (dostupném 

z www.nssoud.cz) uvedl, že příslušná ustanovení daňového řádu nevylučují, aby jako 

pomůcka bylo použito účetnictví daňového subjektu, které je neúplné a neprůkazné. 

Současně se z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. května  2005, č. j. 2 

Afs 190/2004 – 56 (publikovaného pod č. 675/2005 Sb. NSS) podává, 

                                                 
57 www.nssoud.cz 
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že „při stanovení daně podle pomůcek nejsou z okruhu pomůcek podle § 31 odst. 6 

zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vyloučeny poznatky, které 

správce daně získal při daňové kontrole.“ Dále je však nutno poukázat na rozsudek 

ze dne 29. března 2007, č. j. 5 Afs 162/2006 – 114 (publikovaný pod č. 1223/2007 Sb. 

NSS), dle kterého „za výhody, k nimž je povinen správce daně přihlédnout, a to i ex 

offo, lze považovat především takové skutečnosti, které vyplývají ze zákona, 

respektive takové položky, na jejichž uplatnění má poplatník právní nárok (např. 

odečitatelné položky, slevy na dani)“.  S tímto názorem je zcela souladný i další 

závěr zdejšího soudu, vyjádřený v rozsudku ze dne 28. srpna 2003, č. j. 2 Afs 2/2003 

– 69 (publikovaném pod č. 249/2004 Sb. NSS), v němž dospěl k závěru, že „uznání 

výdajů by bylo užitím dokazování současně s pomůckami. Za situace, kdy daň není 

stanovena dokazováním, tedy kdy není vycházeno z prokázaných příjmů a výdajů 

(§ 23 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů), nelze doklady o výdajích 

považovat ani za pomůcky (§ 31 odst. 6 daňového řádu), ani je hodnotit jako 

výhodu pro daňový subjekt (§ 46 odst. 3 daňového řádu).“58 

 

6.3 Sjednání daně 

 

Ustanovení § 31 odst. 7 zákona o správě daní předpokládá situaci, kdy daňový 

subjekt neprokázal své údaje ohledně daňového základu a výše  daně a daňový 

základ a výši daně nelze dostatečně spolehlivě stanovit ani podle pomůcek, které má 

správce daně k dispozici.  
 

V takovém případě může správce využít druhý náhradní způsob stanovení daně, a to 

její sjednání. Správce daně se s daňovým subjektem dohodne ohledně základu daně a 

daně. Dohoda musí být zachycena v protokole o ústním jednání. Na základě sjednání 

daně je vystaven dodatečný platební výměr, kterým je daňový povinnost dodatečně 

vyměřena. Samotným sjednáním daně není daň vyměřena.  
 

Sjednání daně je v však praxi využíváno velmi zřídka.   

 

 

                                                 
58 www.nssoud.cz 
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7 Ukončení daňové kontroly 

 

O provedené daňové kontrole je správce daně povinen sepsat zprávu o kontrole. Po 

jejím vyhotovení má správce daně povinnost podle ust. § 16 odst. 4 písm. f) zákona 

o správě daní seznámit daňový subjekt se zprávou a umožnit mu před ukončením 

daňové kontroly vyjádřit se k výsledku uvedenému ve zprávě, ke způsobu jeho 

zjištění, případně navrhnout jeho doplnění. Toto právo daňového subjektu 

a povinnost správce daně jsou neopominutelné a porušení práva ze strany správce 

daně je nezákonností, která má vliv na zákonnost provedené kontroly, případné 

vydání nezákonný dodatečných platebních výměrů. Pokud daňový subjekt nebude 

mít právo se ke kontrole před jejím ukončením vyjádřit, bude nutné toto procesní 

pochybení správce daně 1. stupně napravit v odvolacím řízení. Napravit tento stav 

v rámci odvolacího řízení k námitce daňového subjektu však bude ve většině případů 

velmi obtížné a spíše dojde ke zrušení dodatečného platebního výměru jako 

nezákonného v rámci odvolacího řízení. Pokud odvolací orgán vadu řízení nenapraví 

nebo platební výměr nezruší, zcela jistě tak učiní v případě podání žaloby správní 

soud, a to tak, že zruší jak rozhodnutí odvolacího orgánu, tak v mnoha případech i 

prvostupňové rozhodnutí.  
 

Problematikou ukončení daňové kontroly jsem se zabýval již v roce 2000, kdy jsem 

v daňovém pokynu Finančního ředitelství v Hradci Králové č. 12/2000 uvedl 

následující metodický postup, kterým se měly podřízené finanční úřady řídit:  
 

Zákon o správě daní, ve znění pozdějších předpisů, přiznává v § 16 odst. 4 písm. f) 

daňovému subjektu vyjádřit se před ukončením kontroly k výsledku uvedenému ve 

zprávě, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění.  
 

Správce daně proto po provedení kontroly sepíše ze svých poznámek  zprávu. S touto 

zprávou seznámí daňový subjekt a sepíše protokol o ústním jednání, jehož obsahem 

bude právě seznámení daňového subjektu se zprávou o kontrole.  

 

I.  Daňový subjekt nemá k obsahu zprávy připomínky : 

• Seznámení daňového subjektu s výsledky uvedenými ve zprávě a projednání 

zprávy podle odst. 8 § 16 zákona splyne do jednoho úkonu. 



96 

• Jestliže daňový subjekt nebude mít k obsahu zprávy žádné připomínky, bude tento 

protokol současně protokolem o seznámení i  protokolem o projednání zprávy 

s tím, že pokud budou ve zprávě obsažena zjištění, která budou důvodem 

k doměření daně, bude vydán dodatečný platební výměr.  

• Jestliže zjištění k doměření daně ve zprávě nebudou, je kontrola tímto 

spolupodepsáním protokolu o seznámení současně i protokolem o projednání  

zprávy ukončena.  
 

II. Daňový subjekt má připomínky k obsahu zprávy :  

• Daňový subjekt může vznést  po seznámení se zprávou připomínky ihned do 

protokolu. Jestliže správce daně tyto připomínky posoudí tak, že nevedou ke 

změně výsledků kontroly, uvede toto do protokolu o seznámení, který je současně 

i protokolem o projednání zprávy,  a zpráva o kontrole je podle § 16 odst. 8 

zákona projednána. Opět splyne seznámení s výsledky ve zprávě a projednání 

zprávy do jednoho úkonu. 

• Při seznámení daňového subjektu se zprávou však může daňový subjekt 

namítnout, že se vyjádří písemně. V sepisovaném protokolu správce daně po 

dohodě s daňovým subjektem stanoví lhůtu, ve které doručí správci daně své 

písemné připomínky.  
 

Po doručení písemného vyjádření ke zprávě  zhodnotí správce daně námitky a:  

1. Námitky nemají vliv na zjištění uvedená ve zprávě. Správce daně vyzve daňový 

subjekt k projednání zprávy, předá mu čistopis zprávy se stejným číslem 

jednacím. O tom sepíše protokol o ústním jednání. Podepsáním zprávy 

a protokolu o ústním jednání o projednání zprávy je úkon kontroly ukončen 

a následuje vydání dodatečného platebního výměru.  

2. Správce daně zhodnotí připomínky a usoudí, že některé z nich mají vliv na výši 

doměrku. Opraví zprávu o kontrole a projedná ji s daňovým subjektem, o čemž 

sepíše protokol o ústním jednání, ve kterém uvede, které námitky daňového 

subjektu uznal a jak byl základ daně a daň upraveny. Tyto skutečnosti jsou  

samozřejmě patrné i z opravené zprávy. Správce daně spolu s daňovým 

subjektem podepíší opravenou zprávu s tím, že zpráva je projednána.   
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3. Správce daně usoudí, že některé připomínky je možné akceptovat, avšak poté, kdy 

správce daně provede další došetření u daňového subjektu nebo jiných osob.  

Po tomto došetření  

a)  zůstane zpráva v původním znění, neboť námitky daňového subjektu nebyly 

prokázány a správce daně při sepisování protokolu o projednání zprávy do 

protokolu uvede, že podané námitky neměly vliv na kontrolní zjištění, a zdůvodní 

proč,                                                                                       

      b)  došetření vede ke změně výsledků uvedených ve zprávě. Správce daně opraví 

zprávu na konečné znění, předvolá daňový subjekt k projednání zprávy a sepíše 

opět protokol o projednání zprávy a do něho uvede, které námitky akceptoval a 

vedly ke změně zprávy. Podepsáním zprávy a protokolu o jejím projednání je 

úkon kontroly ukončen. 

Poznámky:  

• Jestliže daňový subjekt po podání připomínek a při projednávání zprávy podle 

§ 16 odst. 8 zákona uvede další připomínky ke zprávě, měl by správce daně tyto 

připomínky na místě zhodnotit a pokud má zato, že  další připomínky nevedou 

k opravě zprávy, uvede do protokolu, že k těmto připomínkám nepřihlíží a subjekt 

je může  namítnout v případném odvolání do dodatečného platebního výměru.  

• Obdobně jako pod bodem II. odst. 1 – 3 se bude postupovat v případě, kdy 

daňový subjekt při seznámení s výsledkem kontroly uvede své připomínky přímo 

do protokolu o seznámení s výsledkem kontroly, avšak k jejich posouzení musí 

správce daně provést došetření.  
 

Dodatek ke kontrole je možné vypracovat v případě, že zpráva byla s daňovým 

subjektem projednána a po jejím podepsání, avšak ještě před vydáním dodatečného 

platebního výměru, vyšly najevo nové skutečnosti, které mají vliv na stanovení 

daňového základu a daně a tato zjištění je nutné zahrnout do dodatečného  

platebního výměru.  

Při projednání dodatku ke zprávě je třeba dodržet varianty naznačené shora.“59 

 

                                                 
59 MATYÁŠ, Pavel. Pokyn FŘ v Hradci Králové č. 12/2000, č.j. 6883/030/2000 
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7.1 Projednání zprávy o daňové kontrole 

 

Podle ust. § 16 odst. 8 zákona o správě daní má správce daně povinnost s daňovým 

subjektem projednat výsledek daňové kontroly poté, co mu umožnil ještě před jejím 

ukončením seznámit se s výsledkem uvedeným ve zprávě a poskytl mu dostatečný 

časový prostor k možným námitkám proti obsahu zprávy a kontrole, případně návrhu 

na další dokazování. Otázkou je, jak dlouho může daňový subjekt stále podávat 

námitky, navrhovat další důkazní prostředky a prodlužoval tak okamžik, kdy bude 

kontrola ukončena. V zákoně o správě daní chybí tak zvaná koncentrace řízení, kdy 

by správce daně byl oprávněn ukončit dokazování, přistoupit k závěrečnému 

projednání a podepsání zprávy o kontrole. Tak by mohlo dojít k jejímu ukončení a 

následnému vydání dodatečných platebních výměrů.  

V rámci metodického řízení finančních úřadů pak doporučujeme, aby správci daně 

připustili v rámci připomínek podle ust. § 16 odst. 4 písm. f) pouze jednu možnost 

podání připomínek ke zprávě, a jak je uvedeno shora, připomínky vypořádali 

a v rámci projednání zprávy podle ust. § 16 odst. 8 zákona o správě daní již pouze 

seznámili daňový subjekt se svými závěry k podaným připomínkám. Po projednání 

zprávy, o kterém se většinou sepíše protokol o ústním jednání, zprávu 

spolupodepisují daňový subjekt a pracovník správce daně, který kontrolu prováděl.  
 

Zákon o správě daní dále uvádí, že bezdůvodné odepření podpisu kontrolovaným 

daňovým subjektem je pro platnost uvedených zjištění bezvýznamné a o tom musí 

být daňový subjekt ve zprávě výslovně poučen. Tímto problémem se zabýval ve 

svém rozsudku ze dne 31. října 2007 sp. zn. 30 a 9/2007 Krajský soud v Hradci 

Králové a zaujal toto stanovisko: „Jak je zřejmé z obsahu protokolu o ústním jednání 

ze dne 3. února. 2006, bylo toto setkání správce daně se žalobkyní vyvrcholením 

procesu seznamování se daňového subjektu se zprávou o daňové kontrole. Ta již byla 

před tím žalobkyni poskytnuta, žalobkyně se k ní opakovaně vyjadřovala a 

uplatňovala svoje námitky proti závěrům zprávy. V průběhu jednání si tak obě strany 

již v podstatě pouze zopakovaly svá dosavadní stanoviska. Správce daně považoval 

důkazní řízení za skončené, neboť daňový subjekt dle něho nepředložil žádné další 

relevantní důkazy  či návrhy důkazů. Žalobkyně odmítla zprávu podepsat 

s odůvodněním, že nesouhlasí s jejími závěry, že zjištění učiněná v důkazním řízení 
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jsou neúplná a důkazní řízení že bylo vedeno v rozporu se zásadami stanovenými 

v daňovém řádu. Správce daně se k postoji žalobkyně krátce vyjádřil a následně jej 

vyhodnotil jako bezdůvodné odepření podpisu dle § 16 odst. 8 daňového řádu. S tím 

krajský soud souhlasí. Podpisem zprávy o daňové kontrole totiž daňový subjekt 

nevyjadřuje svůj souhlas či nesouhlas s jejím obsahem, taková jeho stanoviska by 

měla být zachycena v dřívějších písemných vyjádřeních nebo do protokolu z jednání. 

Podpisem vyjadřuje pouze skutečnost, že byl se zprávou správcem daně seznámen a 

že správce všechny jeho výtky či námitky do spisu založil, či že je správně a 

v úplnosti do protokolu z jednání zaznamenal. Pokud daňový subjekt odmítne 

podepsat zprávu o kontrole jenom z toho důvodu, že  nesouhlasí se závěry správce 

daně v ní obsaženými a že má výhrady k průběhu a úplnosti důkazního řízení, nejde o 

důvodné odmítnutí podpisu  tak, jak jej zmiňuje citované zákonné ustanovení. 

V přezkoumávaných věcech žalobkyně s obsahem zprávy o daňové kontrole byla 

seznámena s dostatečným předstihem, měla prostor pro vyjádření svých postojů a 

návrhů a ten také využila. Jí uvedené důvody při jednání dne 3. 2. 2006, pro které 

zprávu nepodepsala, však dle krajského soudu nemohly mít ze shora uvedených 

důvodů vliv na ukončení daňové kontroly. Stejně jako daňové orgány proto 

považoval postup žalobkyně za bezdůvodné odmítnutí podpisu zprávy a daňovou 

kontrolu za řádně ukončenou.“ 60 
 

Pokud daňový subjekt odmítne zprávu podepsat nebo se jejímu podepsání vyhýbá, je 

správce daně oprávněn doručit zprávu o kontrole formou poštovní zásilky 

s doručenkou, popř. pokud má daňový subjekt datovou schránku, je povinností 

správce daně doručit písemnost do datové schránky daňového subjektu. Obdobně se 

ke stejnému problému vyjádřil i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 

18. července  2007 sp. zn. 9 Afs 40/2007.  
 

Nejvyšší správní soud se zabýval rovněž otázkou, kdy daňový subjekt požádal 

o stanovení lhůty pro podání námitek ke zprávě o kontrole. V poskytnuté lhůtě 

14 dnů od předání zprávy (zpráva byla projednána a předána dne 6. ledna) však 

žádné námitky nepodala, následně však dne 21. ledna předal zástupce daňového 

subjektu k poštovní přepravě připomínky ke zprávě.  

                                                 
60 rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 30 Ca 9/2007 



100 

Těmito námitkami se však správce daně již nezabýval, neboť usoudil, že byly 

podány po stanovené lhůtě. V kasační stížnosti, kterou daňový subjekt podal proti 

rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí 

Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu, namítl daňový subjekt vady řízení 

Městského soudu, která spočívala v tom, že se správce daně nevyrovnal s jeho 

námitkami, uplatněnými vůči této zprávě. Nejvyšší správní soud pak ve svém 

rozsudku sp. zn. 2 Afs 42/2005 ze dnen 12. ledna 2006 konstatoval následující : 

„Nejvyšší správní soud konečně uvádí, že neshledal důvodnými tvrzené vady řízení 

[§ 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s], které spatřují stěžovatelky v tom, že správce daně se 

nevypořádal s námitkami proti výsledku provedené kontroly. Jak totiž již správně s 

odkazem na průběh správního řízení konstatoval městský soud, tyto námitky byly 

uplatněny až po uplynutí stanovené lhůty 14 dnů (což v podstatě nepopírají ani 

stěžovatelky). Správce daně je neposoudil tak, že by mohly vést ke změně výsledků 

daňové kontroly, nicméně stěžovatelky byly vyzvány, aby je uplatnily v odvolání. 

Protože tak však neučinily, žalovaný se jimi nezabýval a postupoval zcela v souladu s 

ustanovením § 50 odst. 3 daňového řádu.“61 
 

Jestliže je základ daně a daň stanovena na základě dokazování, měl by  být součástí 

zprávy i výpočet daňového základu a daně. Touto problematikou se zabýval Nejvyšší 

správní soud v několika judikátech, za zmínku stojí např. rozsudek 9 Afs 40/2007 ze 

dne 18. července 2007, kdy soud uvedl následující stanovisko: „Nejvyšší správní 

soud považuje za nutné se v dané souvislosti vypořádat také s kasační námitkou 

stěžovatele týkající se údajného pochybení správce daně, který ve zprávě o daňové 

kontrole vyčíslil daňovou povinnost žalobkyně.  
 

I v tomto případě však Nejvyšší správní soud dospěl k odlišnému závěru, než který ve 

svém rozhodnutí zaujal krajský soud, a to s následujícím odůvodněním. Zprávu 

o daňové kontrole je potřeba chápat jako souhrn relevantních kontrolních zjištění, 

která jsou podkladem pro další postup správce daně. Zpráva o kontrole je při 

následném rozhodování správce daně jedním z důkazních prostředků, není ovšem pro 

samotné rozhodnutí ve věci závazná. Proto skutečnost, že ve zprávě o kontrole je již 

vyčíslena výše daňové povinnosti jako důsledek zjištěného nesprávného postupu 
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daňového subjektu, nikterak nezkracuje daňový subjekt na jeho právech. Jak 

stěžovatel správně poznamenává v kasační stížnosti, za situace, kdy je daň stanovena 

dokazováním a její výši je možno stanovit matematickým výpočtem, je vyčíslení 

daňové povinnosti ve zprávě o daňové kontrole informací pro daňový subjekt, ze 

které může vycházet při jejím projednání.“62  
 

Zpráva o daňové kontrole se tak stává důkazem pro vydání dodatečného platebního 

výměru. Vydaný platební výměr pak může být i součástí zprávy o kontrole. Tento 

způsob vydání platebního výměru se však jeví značně nepraktický. I když je shora 

uvedeno, že připomínky ke zprávě o kontrole by měl daňový subjekt podávat v rámci 

ust. § 16 odst. 4 písm. f) zákona o správě daní, lze předpokládat, že ke změně 

právního názoru správce daně může dojít i v rámci projednání zprávy podle ust. § 16 

odst. 8 zákona o správě daní, pokud daňový subjekt předloží další relevantní důkazy, 

správce daně usoudí, že jsou pro daňové řízení akceptovatelné a bude je chtít před 

vydáním dodatečného platebního výměru. Tuto svoji úvahu by měl pak zaznamenat 

do protokolu o ústním jednání, sdělit daňovému subjektu, že jeho připomínky 

zohlední a následně vydat dodatečný platební výměr.  

 

7.2 Úřední záznam o stanovení daně dle pomůcek 

 

Jestliže správce daně dojde k závěru, že daň není možné stanovit na základě 

dokazování, ale pouze za použití pomůcek, musí relevantním způsobem určit tyto 

pomůcky a stanovit základ daně a daň. Tento způsob pak musí být seznatelný 

z daňového spisu. Nejčastějším způsobem se tak děje sepsáním úředního záznamu, 

ve kterém správce daně uvede, které pomůcky použil a jak s nimi naložil. S tímto 

úředním záznamem musí být daňový subjekt seznámen, aby mohl proti tomuto 

stanovení daně v rámci tzv. „rovnosti zbraní“ úspěšně brojit. K tomuto problému 

existuje opět nesčetné množství judikátů jak Ústavního soudu, tak Nejvyššího 

správního soudu. Vyjádřil se k němu Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn.  IV ÚS 

359/05. Podstatou problému bylo to, že správce daně využil jako pomůcku vlastní 

účetnictví daňového subjektu, správce daně pak odmítl umožnit daňovému subjektu 
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seznámit se s tímto úředním záznamem s odkazem na ust. § 23 odst. 2 zákona 

o správě daní s tím, že se jedná o zápisy, jež slouží výhradně pro potřeby správce. 

Krajský soud i Nejvyšší správní soud tento názor akceptovaly, teprve Ústavní soud 

vyložil, že: „Pokud jde o ustanovení § 23 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků, 

podle něhož není daňový subjekt oprávněn nahlížet do úřední korespondence s jinými 

státními orgány, do rejstříku, pomůcek, zápisů a rozhodnutí sloužících výlučně pro 

potřeby správce daně a dalších podkladů, do nichž nelze umožnit nahlédnutí 

s odkazem na povinnost zachovat v tajnosti poměry jiných daňových subjektů, dospěl 

Ústavní soud v citovaném nálezu k závěru, že toto ustanovení nelze vykládat - a to 

s ohledem na ústavní konformitu výkladu - tak, že by striktně zakazovalo nahlížet do 

specifikovaných podkladů vůbec. Ústavní soud proto uvedl, že byla-li daňovému 

subjektu stanovena daň pomocí pomůcek a podkladem pro stanovení daně byly 

výlučně údaje zjištěné u daňového subjektu samého, pak je povinností správce daně 

umožnit do těchto podkladů nahlédnout. Nebudou-li porušena práva ostatních 

daňových subjektů na ochranu údajů o nich, pak není důvod odepřít daňovému 

subjektu nahlédnout do spisu v případě, že pomůckami konstruovaná daň využívá 

pouze údajů z dokladů a účetnictví, byť nesprávného a neúplného, samotného 

daňového subjektu.“63 
 

Problém nastává, pokud správce daně využije ke stanovení daně např. srovnatelný 

daňový subjekt, tedy subjekt podnikající ve stejném oboru, ve stejném místě a se 

stejným obratem. I v takovém případě má daňový subjekt právo být seznámen 

s úředním záznamem. S ohledem na ust. § 24 zákona o správě daní však musí 

správce daně dodržet svoji povinnost zachovat mlčenlivost ve vztahu k jiným 

daňovým subjektům. Ve vztahu k judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího 

správního soudu se jeví jako nejúčinnější řešení anonymizování vyhotoveného 

úředního záznamu tak, že srovnatelný daňový subjekt nebude uveden. Tato 

skutečnost nebude činit problém v místech, kde je více srovnatelných daňových 

subjektů. Ovšem v místě, kde působní např. dvě restaurace, dva obchody, nebo dva 

výrobní podniky, které mají srovnatelný sortiment nabízeného zboží, služeb nebo 

výroby, je samozřejmé, že z úředního záznamu si kontrolovaný  daňový dovodí, jaké 

příjmy má jeho konkurent v daném místě.  
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7.3 Okamžik vyhotovení úředního záznamu 

 

K době, kdy může být vyhotoven úřední záznam o stanovení daně podle pomůcek se 

opět praxe vyvíjí podle rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu a obecných 

správních soudů. Do doby vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

16. prosince 2004, sp. zn. 3 Afs 24/2004, byla obvyklá praxe správců daně taková, že 

při projednání zprávy o daňové kontrole byl daňový subjekt seznámen s tím, že daň 

nelze stanovit dokazováním, ale podle pomůcek. Následně mu byl předložen úřední 

záznam. Do této praxe zasáhl průlomově shora uvedený judikát Nejvyššího 

správního soudu, který konstatoval, že úřední záznam nemůže být vyhotoven dříve, 

než je s daňovým subjektem projednána zpráva o kontrole a najisto postaveno, že 

daň nelze stanovit dokazováním. V odůvodnění bylo uvedeno následující : „Kromě 

toho stanovil pověřený správce daně základ daně a daň podle pomůcek v době, kdy 

ještě nebyla ukončena daňová kontrola a tedy nebylo možné postavit na jisto to, že 

daň nebude možné stanovit dokazováním, přičemž tento způsob stanovení daňové 

povinnosti je zapotřebí vždy upřednostnit před stanovením daně podle pomůcek. Za 

den ukončení daňové kontroly je přitom třeba považovat až 24. května 2001, kdy byla 

sepsána a podepsána Zpráva o kontrole daně z přidané hodnoty“.64 
 

Tento judikát řešil více právních problémů spojených s kontrolou, na základě shora 

uvedeného právního názoru pak přijala daňová správa závěr, že vyhotovit úřední 

záznam, ve kterém bude proveden výpočet daňového základu  a daně, je možné až 

poté, kdy s daňovým subjektem bude zpráva projednána podle ust. § 16 odst. 8 

zákona o správě daní a ve zprávě bude konstatováno, že daň nelze stanovit 

dokazováním. S úředním záznamem však musí být daňový subjekt seznámen, aby 

mohl v rámci případného odvolacího řízení nebo správního soudnictví proti tomuto 

způsobu stanovení daně brojit.  Tato praxe znamená, že s daňovým subjektem je 

zpráva projednána, je seznámen s tím, že daň bude stanovena dle pomůcek, ty však 

správce daně nemá dosud k dispozici a teprve budou vyhotoveny. Daňovému 

subjektu je poskytnuta lhůta, kdy se může s pomůckami seznámit. Z tohoto postupu 

lze dovodit nadměrné zatěžování daňového subjektu. Ten musí po projednání zprávy 
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opět po určité době navštívit  finanční úřad, seznámit se s úředním záznamem a 

v rámci ústního jednání by měl být sepsán protokol o ústním jednání. Ve většině 

případů však správci daně je již při projednání zprávy o kontrole známo, že daň bude 

stanovena podle pomůcek a jeho názor nebude daňovým subjektem vyvrácen.  
 

V rámci správního soudnictví lze očekávat odklon od tohoto názoru, o čemž svědčí 

i rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 31. března 

2009, sp. zn. 59 Ca 81/2008. V tomto případě správce daně projednal zprávu 

o kontrole, neseznámil daňový subjekt s úředním záznamem a následně vydal 

dodatečné platební výměry. V rámci soudního řízení bylo zjištěno, že úřední záznam 

byl vyhotoven pouhé dva dny před vydáním dodatečných platebních výměrů 

a daňový subjekt tak neměl možnost se s ním seznámit. Z tohoto rozsudku: „Podle 

názoru soudu tak žalobce neměl reálnou šanci se s obsahem pomůcek seznámit. 

Přitom je nezbytné, aby daňový subjekt byl seznámen s obsahem pomůcek, za použití 

nichž správce daně stanovil daňovou povinnost dostatečně dlouho před vydáním 

rozhodnutí, a aby byl o tomto kroku informován. Za vhodné soud považuje, aby 

správce daně s obsahem pomůcek v míře, kterou je možno zpřístupnit, daňový subjekt 

seznámil ke dni projednání zprávy o daňové kontrole“.65 
 

Tento názor lze v plné míře akceptovat, neboť vede k rychlejšímu a hospodárnějšímu 

ukončení daňové kontroly. V rámci metodického řízení finančních úřadů pak bylo 

Finančním ředitelstvím v Hradci Králové doporučeno tento judikát přijmout a řídit se 

jím.  

 

7.4 Kontrola provedená místně nepříslušným správcem daně 

 

Na finančních úřadech v sídlech bývalých okresních měst jsou zřízena oddělení 

specializované kontroly. Tato oddělení mají ve své náplni práce kontrolu velkých 

daňových subjektů nebo subjektů, které provádějí ojedinělou činnost v rámci daného 

regionu. Zejména se jedná o případy, kdy v místní příslušnosti malého finančního 

úřadu sídlí velký daňový subjekt, u kterého není jeho místně příslušný správce daně 

schopen provést daňovou kontrolu z kapacitních důvodů nebo z toho důvodu, že 
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odbornost pracovníků správce daně není s to obsáhnout rozsáhlé účetnictví daňového 

subjektu.  

Vzhledem k tomu, že tato oddělení provádějí kontrolu u daňových subjektů, které 

nejsou místně příslušné správci daně, bylo nutné stanovit právní rámec, na základě 

kterého budou oprávněny kontrolu provádět. Oprávnění těchto oddělení je upraveno 

v ust. § 10 odst. 3 zákona o UFO, kde je stanoveno, že finanční ředitelství může 

v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit v rámci správy daní, 

v rámci finanční kontroly a v rámci řízení o přestupcích jiný, než místně příslušný 

finanční úřad. Podle tohoto oprávnění pak je vystaveno finančním ředitelstvím 

„Pověření k provedení kontroly“. Pověření není rozhodnutím ve smyslu ust. § 32 

zákona o správě daní a není tak doručováno daňovému subjektu, nejsou proti němu 

připuštěny opravné prostředky. Je pouze založeno v daňovém spisu daňového 

subjektu.  
 

I vydání těchto pověření byla předmětem několika soudních přezkumů. Pověření, 

která byla pro tato oddělení vystavována, obsahovala pouze název daňového 

subjektu, daň, která měla být předmětem kontroly a příslušné zdaňovací období. 

Takto vystavené pověření podlehlo i přezkumu Nejvyššího správního soudu 

v několika případech. Např. v rozsudku ze dne 23. ledna 2008, sp. zn. 5 Afs 36/207  

Nejvyšší správní soud uvedl: „P ředně stěžovatel namítá, že řízení před jemu místně 

příslušným správcem daně bylo vybudováno na zjištěních jiného (pověřeného) 

správce daně. Stěžovatel je srozuměn s existencí práva nadřízeného orgánu pověřit 

k provedení řízení i jiného správce daně, avšak dle jeho názoru je tuto kompetenci 

třeba vnímat k ucelenému daňovému řízení, jehož výsledkem je nepochybně vydání 

rozhodnutí. Zastává názor, že formou pověření nelze odůvodnit postup, 

kdy již vypracovaná zpráva o kontrole je předána jinému správci daně k vydání 

rozhodnutí.  
 

S výše uvedenou námitkou stěžovatele nelze souhlasit.  

Dle ustanovení § 10 odst. 3) zákona č. 531/1990 Sb. o územních finančních 

orgánech, může finanční ředitelství v obvodu své působnosti v odůvodněných 

případech pověřit provedením některých úkonů v rámci správy daní, v rámci výkonu 
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finanční kontroly a v rámci řízení o přestupcích jiný než místně příslušný finanční 

úřad.  
 

Institut pověření ve smyslu výše citovaného ustanovení nelze ztotožnit s institutem 

delegace upraveném v ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní 

a poplatků (dále jen „daňový řád“). Formou pověření finanční ředitelství přenáší 

oprávnění provést některé dílčí úkony v daňovém řízení na jiný, než místě příslušný 

finanční úřad. Je pouze na vůli finančního ředitelství, zda pověří daný finanční úřad, 

a to z jakéhokoliv důvodu, provedením jednoho úkonu, několika úkonů či celé daňové 

kontroly. Daňovou kontrolu, jak sám stěžovatel uvádí, nelze ztotožnit s daňovým 

řízením jako celkem, neboť daňová kontrola představuje dílčí procesní postup 

v daňovém řízení, který je před správcem daně zahájen zpravidla sepsáním protokolu 

o zahájení daňové kontroly a projednáním výsledků a podepsáním zprávy o daňové 

kontrole před správcem daně také ukončen. Pověřením k provedení daňové kontroly 

finanční ředitelství nedeleguje na pověřeného správce daně místní příslušnost tak 

jako je tomu u delegace. Pouze delegace dle § 5 odst. 3 daňového řádu vydaná ve 

formě rozhodnutí by zakládala oprávnění vydávat rozhodnutí. Vydáním platebního 

výměru pouze na základě pověření k provedení daňové kontroly, by naopak pověřený 

finanční úřad postupoval nezákonně a jeho rozhodnutí by ve smyslu ustanovení § 32 

odst. 7 daňového řádu z důvodu absence náležitosti v ustanovení § 32 odst. 2 písm. 

a) citovaného právního předpisu bylo stiženo neplatností. Postup finančního 

ředitelství, které pověří k provedení daňové kontroly jiný než místně příslušný 

finanční úřad, s tím, že výsledky kontroly pak využije místně příslušný finanční úřad, 

spatřuje Nejvyšší správní s ohledem na shora uvedené zákonným“.66 
 

Institutu vystavení pověření se pak dále věnoval Nejvyšší správní soud i ve svém 

rozsudku ze dne 30. ledna 2008, sp. zn. 1 Afs 50/2007, kde se zabýval zejména 

odůvodněním vystavení takového pověření. Dovodil, že pro uplatnění ust. § 10 

odst. 3 zákona o UFO musí být dány pádné důvody a daňový subjekt musí být na 

požádání s těmito důvody seznámen, aby proti němu mohl brojit a případně  

prokazovat, že není důvod, aby u něho byla provedena kontrola jemu místně 

nepříslušným správcem daně. Nejvyšší správní soud tak uvedl následující právní 
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názor: „Nezbytným obsahem pověření však vzhledem k jeho povaze coby aktu řízení 

nutně nemusí být důvody jeho vydání. Na druhé straně však tyto reálné a objektivní 

důvody (zákon o územních finančních orgánech abstraktně označuje rozsah 

okolností, za nichž může finanční ředitelství k vydání pověření přikročit jako 

„odůvodněné případy“), odpovídající výše uvedeným účelům pravomoci finančních 

ředitelství zakotvené v § 10 odst. 3 zákona o územních finančních orgánech, musí 

existovat již v okamžiku vydání pověření. Je-li pak principem daňového řízení jeho 

vedení místně příslušným správcem daně, odpovídá nutně zásahu do tohoto principu 

právo daňového subjektu na sdělení důvodů této intervence. Smyslem tohoto práva je 

primárně možnost ověření splnění zákonných podmínek pro tento zásah, a s tím 

související možnost obrany daňového subjektu proti svévoli, tedy zneužití diskrece, 

ale i proti pouhému nesprávnému výkladu při aplikaci § 10 odst. 3 zákona 

o územních finančních orgánech. Nejsou-li předmětné důvody sděleny správcem 

daně automaticky (např. nejsou-li uvedeny na pověření předloženém daňovému 

subjektu pověřeným správcem daně) na počátku provádění dotčeného procesního 

úkonu nebo v přiměřené době na žádost daňového subjektu, má daňový subjekt právo 

podat proti prováděnému úkonu námitky z důvodu místní nepříslušnosti správce daně 

(srov. č. 1021/2007 Sb. NSS, podle něhož práva součinnosti zakotvená v § 16 odst. 4 

daňového řádu nepochybně daňovému subjektu náleží i v jiných fázích daňového 

řízení i bez výslovného odkazu). I daňový subjekt se však musí v souladu se zásadou 

vigilantibus iura scripta sunt (právo je psáno pro bdělé) sdělení důvodů domáhat, 

resp. proti úkonu prováděnému místně nepříslušným správcem daně brojit námitkou, 

včas, tedy v době přiměřené úkonu samému. Nelze tak připustit účelové či obstrukční 

podání žádosti či námitky již bez časové souvislosti s prováděným úkonem, tedy 

způsobem, který by byl spíše zneužitím poskytnutého práva. 
 

Požádá-li tedy bdělý daňový subjekt o sdělení důvodů, je povinností správce daně 

mu takové důvody v přiměřené době vhodnou formou (písemně či v rámci ústního 

jednání) sdělit. Obsahem takového sdělení pak musí být pregnantní a dostatečně 

určité, byť s ohledem na okolnosti třeba i stručné, vylíčení konkrétních důvodů, které 

nadřízeného správce daně k vydání pověření vedly. 
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Samotné nesdělení důvodů daňovému subjektu na jeho žádost či k jeho námitce 

v době přiměřené úkonu je vadou řízení, jejímž důsledkem je nezákonnost 

provedeného úkonu, a tedy jeho následná nepoužitelnost v dalším řízení (a to i za 

předpokladu reálné existence těchto důvodů). 
 

Stejně tak je však takový úkon nezákonným, pokud včas uvedené či sdělené důvody 

budou nedostatečné, tedy budou např. nesrozumitelné, nejasné, neurčité či budou ve 

zjevném obsahovém nepoměru k významu intervenční pravomoci finančního 

ředitelství zakotvené v § 10 odst. 3 daňového řádu (jinými slovy budou ve zjevném 

nepoměru k výše již naznačenému smyslu tohoto ustanovení). 
 

Ostatně zákonnost důvodů pro aplikaci § 10 odst. 3 zákona o územních finančních 

orgánech, tedy otázka, zda místně nepříslušný správce daně byl k provedení 

konkrétního úkonu oprávněn či nikoli, je k žalobní námitce přezkoumatelná soudem 

i v případě, kdy se daňový subjekt sdělení důvodů tohoto postupu nedomáhal nebo 

místní nepříslušnost nenamítal. Jako takové pak musí být předmětné důvody 

seznatelné z daňového spisu“.67 

Krátce se ještě zmíním o již citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

16. prosince 2004, sp. zn. 3 Afs 24/2004. V tomto případě Nejvyšší správní soud 

dovodil, že na základě pověření podle ust. § 10 odst. 3 zákona o UFO, které bylo 

vystaveno pro provedení kontroly, nemůže pověřený správce daně vypočítat daňový 

základ a daň. V rámci pověření vypočetl pověřený správce daně daňový základ a daň 

na základě pomůcek. Tento výpočet zaznamenal do úředního záznamu, který místně 

příslušný správce daně použil jako důkaz pro vydání dodatečného platebního 

výměru. Nejvyšší správní soud označil tento postup jako odporující zákonu, když 

uvedl: „Podle názoru Nejvyššího správního soudu nebylo v dané věci přípustné 

použít jako pomůcku úřední záznam pověřeného správce daně ze dne 20. dubna 

2001, neboť v tomto úředním záznamu byl již obsažen výpočet daně provedený 

pověřeným správcem daně podle pomůcek. I kdybychom připustili, že tento úřední 

záznam byl použit jako pomůcka a že tedy nebyly pouze bez dalšího přejaty výpočty 

základu daně a daně v něm uvedené (ačkoliv se to vzhledem k identitě veškerých 

výpočtů nabízí), nebyl podle názoru Nejvyššího správního soudu místně příslušný 
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správce daně oprávněn k uvedenému úřednímu záznamu přihlédnout a použít jej jako 

pomůcku. Úřední záznam ze dne 20. dubna 2001 byl totiž vyhotoven v rozporu 

s ustanovením 2 odst. 1 daňového řádu. Pověřený správce daně nebyl oprávněn 

učinit si vlastní správní uvážení o výši základu daně a daně žalobce, avšak takto 

učinil, a tím šel nad rámec pověření, podle kterého měl pouze vykonávat daňovou 

kontrolu podle § 16 daňového řádu, a v rámci ní nebyl oprávněn zabývat se výpočty 

výše daně“. 68 

 

7.5 Opakovaná daňová kontrola 

 

Problémem opakované daňové kontroly se několikrát zabýval jak Ústavní soud, tak 

i Nejvyšší správní soud. Právní názor se vyvíjel, až dospěl ke konstantní judikatuře. 

Oba soudy ve své rozhodovací praxi nevyloučily možnost opakování daňové 

kontroly, byly však zpřísněny podmínky, za kterých lze opakovanou kontrolu provést 

a způsoby, jakými ji lze provést.  
 

Například Ústavní soud ve svém Usnesení ze dne 9. prosince 2004, sp. zn. I. ÚS 

215/02 vyslovil tento názor: „Provedená daňová kontrola nezakládá překážku věci 

rozhodnuté ve smyslu § 28 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

ve znění pozdějších předpisů; správce daně je oprávněn provést opakovanou 

daňovou kontrolu, tj. kontrolu téže daně za stejné období, kterou již předtím 

zkontroloval, to však za předpokladu, že se objeví skutečnosti, jež správci daně 

v době předchozí daňové kontroly nebyly známy, a kontrola bude provedena 

v rozsahu bezprostředně souvisejícím s těmito nově zjištěnými skutečnostmi (§ 2 odst. 

2, § 16 odst. 1 věta druhá citovaného zákona). Stejně tak Ústavní soud připomíná, že 

ve svém usnesení ze dne 16. 8. 2000, sp. zn. II. ÚS 89/2000, uvedl, že v případě 

zjištění nových skutečností není nové provedení (daňové kontroly) vyloučeno (při 

odpovídající specifikaci cíle kontroly), neboť v opačném případě by vznikl "nějaký 

druh daňové imunity", a tím by došlo i k porušení rovnosti daňových subjektů. Tyto 

závěry Ústavního soudu - týkající se možného provedení nové daňové kontroly - 

současně nijak nepopírají rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 4. 11. 1999, sp. zn. III. 
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ÚS 86/99, které se týkalo - jak ostatně konstatoval již krajský soud - druhé daňové 

kontroly zaměřené na tytéž otázky, jež již předmětem daňové kontroly byly.“ 69 
 

Opakovanou daňovou kontrolu za stejné zdaňovací období a stejnou daň lze  provést 

pouze za předpokladu, že se objeví nové skutečnosti, které nebyly správci daně 

v předchozí kontrole známy, zcela konstantně tak rozhodoval Ústavní soud ve svých 

Nálezech a Usneseních např. sp. zn. III. ÚS 86/99 nebo II. ÚS 334/02. 
 

Nejvyšší správní soud pak ve svých dalších stanoviscích dovodil, s využitím  

judikatury Ústavního soudu, např. v rozsudku ze dne 17. února 2006. sp. zn. 8 Afs 

7/2005, že „správce daně není oprávněn opakovat daňovou kontrolu kdykoliv; 

nepostačí přitom, vymezí-li její obsah odlišně od kontroly předchozí a poukáže-li na 

najevo vyšlé skutečnosti, a to ani při dodržení lhůt v ustanovení § 47 daňového řádu. 

Při opakování daňové kontroly musí totiž respektovat také ostatní zákonná 

ustanovení, která limitují možnost změny již vyměřené daně. Nelze-li změny daně již 

vyměřené (doměřené) dosáhnout za použití mimořádných opravných prostředků, 

neboť nejsou splněny zákonné podmínky pro jejich použití, nelze tak učinit ani jinak 

(např. opakováním kontroly). Bylo-li by možné daňovou povinnost měnit kdykoliv, 

vyjdou-li najevo nové skutečnosti, pouhým opakováním kontroly, ustanovení § 54 

a § 55b daňového řádu by zcela postrádala své opodstatnění. Nejvyšší správní soud 

tedy v citovaném rozhodnutí vymezil limity opakování daňové kontroly, jakkoliv tak 

učinil argumentací odlišnou od Ústavního soudu (srov. zejména rozhodnutí 

Ústavního soudu ze dne 15. května 2003, sp. zn. ÚS III 510/02 [Sb. n. u. US, svazek 

č. 30, nález č. 64] a rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 13. května 2003, sp. zn. II 

ÚS 334/02 [Sb. n. u. US, svazek č. 30, nález č. 63]), s jehož závěry o překážce věci 

rozhodnuté se neztotožnil.“70 
 

Tyto závěry Nejvyššího správního soudu lze považovat za „revoluční“, daňová 

správa se jimi řídila a závěry akceptovala s tím, že nadále může správce daně provést 

opakovanou daňovou kontrolu  pouze  za podmínek stanovených v ust. § 54 odst. 1 

písm. a), pokud vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez 
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zavinění daňového subjektu nebo správce daně uplatněny již dříve v řízení a mohly 

mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí. 
 

Ze shora uvedených názorů Nejvyššího správního soudu je nutné přijmout závěr, že 

opakovanou kontrolu nelze prakticky provést, ale pokud správce daně zjistí nové 

skutečnosti, které mu nebyly známy v předchozím řízení ani je nemohl zjistit, je 

povinen zahájit z úřední povinnosti řízení o obnově podle ust. § 54 odst. 1 písm. a) 

zákona o správě daní.   

Procesní postupy, které jsou upraveny v § 16 zákona o správě daní je správce daně 

povinen dodržovat i v řízení o obnově. Podmínkou pro nařízení obnovy je existence 

pravomocného rozhodnutí, kterým bylo předchozí řízení ukončeno. Jestliže správce 

daně zjistí nové skutečnosti, podléhající ust. § 54 odst. 1 písm. a) zákona o správě 

daní, vydá rozhodnutí o nařízení obnovy. V rámci obnovy správce daně prověří nově 

zjištěné skutečnosti a zjistí-li důvody pro zvýšení daňového základu a daně, vydá 

nikoliv další dodatečný platební výměr, ale rozhodnutí o obnově řízení.  
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8 Postup správce daně po ukončení daňové kontroly 

 

 Po ukončení kontroly správce daně vydá dodatečný platební výměr, pokud je 

zjištěno,že daňový základ a daň mají být zvýšeny oproti přiznané dani daňovým 

subjektem nebo snížena daňová ztráta, jak si ji vyčíslil daňový subjekt ve svém 

přiznání.  
 

Jak již bylo uvedeno shora, daňová kontrola není řízením, ale souborem úkonů. 

Teprve po projednání zprávy o kontrole začíná vyměřovací řízení, jehož výsledkem 

je vydání dodatečného platebního výměru, který by měl navazovat na projednanou 

zprávu o kontrole. Dodatečný platební výměr je rozhodnutím správce daně ve smyslu 

ust. § 32 zákona o správě daní, který nemusí být odůvodněn, pokud se částka 

doměřené daně shoduje s tím, co bylo s daňovým subjektem projednáno v rámci 

ukončení daňové kontroly.  
 

Aby byl dodatečný platební výměr vůči jeho příjemci účinný, musí mu být ve smyslu 

ust. § 32 odst. 1 zákona o správě daní řádně doručen. To znamená – doručen do 

vlastních rukou přímo daňovému subjektu nebo jeho zástupci, případně jsou-li 

splněny podmínky doručení „fikcí“ podle ust. § 17 odst. 5 zákona o správě daní. 

Jestliže není správci daně  znám pobyt nebo sídlo příjemce rozhodnutí, může být 

dodatečný platební výměr doručen při dodržení ostatních podmínek stanovených 

v § 19 zákona o správě daní veřejnou vyhláškou.  
 

Dodatečný platební výměr však musí nabýt právní moc ve lhůtě stanovené v ust. § 47 

zákona o správě daní, který stanoví v odst. 1: „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 těch daní, které nemají zdaňovací 

období“. 
 

Odst. 2 pak uvádí podmínky, za kterých lze lhůtu uvedenou odst. 1 prodloužit: 

„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 
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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.“ 
 

Shora uvedený text však platí až  od 1. ledna 2010, a to na základě novely provedené 

zákonem č. 304/2009 Sb., který reagoval na nález Ústavního soudu ze dne 

2. prosince 2008 sp. zn I. ÚS 1611/07, který se zabýval právě ust. § 47 zákona 

o správě daní.  
 

Do 31. prosince 2009 znělo ust. § 47 odst. 1 takto: „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 povinnost podat daňové 

přiznání nebo hlášení nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně 

byla povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.“  
 

Od účinnosti zákona o správě daní, tedy od 1. ledna 1993 bylo ust. § 47 odst. 1 

vykládáno tak, že prekluzívní lhůta počíná běžet až od konce toho roku, v němž 

vznikla  povinnost podat daňové přiznání. Jestliže daňové přiznání pro daň z příjmů 

se podává ke dni 31. března, resp. 30. 6., prekluzívní lhůta začala běžet od konce 

tohoto roku.  
 

S tímto výkladem se neztotožnil Ústavní soud ve shora citovaném rozsudku a  ust. 

§ 47 odst. 1 zákona o správě daní vyložil tak, že běh tříleté prekluzívní lhůty počíná 

běžet nikoliv od konce roku, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání, ale od 

konce roku, v němž vznikla daňová povinnost.  
 

Tento názor  akceptoval ve své rozhodovací činnosti i Nejvyšší správní soud 

a daňová správa byla nucena  se jím řídit. 
 

V reakci na Nález Ústavního soudu byla na základě poslanecké iniciativy poslance 

Michala Doktora  přijata novela zákona o správě daní, tak, jak je shora uvedeno.  
 

Důležité pro daňovou správu je však to, že se nezměnilo ustanovení odst. 2 § 47 

zákona o správě daní, a jestliže je proveden úkon směřující k vyměření daně nebo 

jejímu dodatečnému vyměření, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl 

daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Nejčastějším úkonem, který přerušuje 
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prekluzívní tříletou lhůtu, je právě daňová kontrola, tedy její zahájení. To je úkon, 

o kterém byl daňový subjekt v protokole o zahájení kontroly zpraven a od konce 

roku, v němž byl kontrola zahájena, běží nová tříletá lhůta. Zhruba do roku 2004 až 

2005  si daňová správa vykládala ust. § 47 odst. 2 zákona o správě daní tak, že od 

každého úkonu, který byl v rámci daňové kontroly správcem daně učiněn, běží nová 

tříletá lhůta. Jestliže správce daně vydával v průběhu kontroly výzvy podle ust. § 31 

odst. 9 zákona o správě daní, pak od každé takové výzvy odvíjel novou tříletou lhůtu. 

Stávalo se, že daňová kontrola mohla trvat i několik let. V rámci dohlídkové činnosti 

na finančních úřadech jsem se setkal s případem, kdy jsem zjistil, že u jednoho 

daňového subjektu trvá kontrola šest let. Správci daně bylo uloženo ukončit kontrolu 

do šesti měsíců. Zhruba po třech letech jsem opět v rámci dohlídky na tomto úřadu 

zjistil, že kontrola stále ještě není uzavřena. Bohužel, tento případ nebyl až tak 

ojedinělý.  
 

Právě na základě soudních sporů ve správním soudnictví vydaly správní soudy 

a následně Nejvyšší správní soud několik rozsudků, ze kterých je zřejmé, že pouze 

zahájení kontroly je úkonem, od které běží nová tříletá prekluzívní lhůta a nikoliv  

jiné jednotlivé úkony, které v rámci kontroly správce daně činí. Takovým úkonem 

není ani vydání dodatečného platebního výměru.  
 

Tak se vyslovil Nejvyšší správní soud např. v rozsudku sp. zn. 2 Afs 69/2004: „Za 

úkon směřující k vyměření daně nebo k jejímu dodatečnému stanovení, který určuje 

nový běh prekluzívní tříleté lhůty k vyměření či doměření daně, je nutno ve smyslu 

ustanovení § 47 odst. 2 daňového řádu považovat daňovou kontrolu jako jeden celek. 

Byla-li tedy správcem daně před uplynutím lhůty stanovené v ustanovení § 47 odst. 1 

daňového řádu zahájena daňová kontrola, běží tříletá lhůta k vyměření daně nebo 

jejímu dodatečnému stanovení od konce roku, v němž byl daňový subjekt o jejím 

zahájení zpraven (pro úplnost je nutno upřesnit, že daňová kontrola je zahájena 

dnem, kdy správce daně začne fakticky prověřovat daňový základ nebo jiné okolnosti 

rozhodné pro stanovení daně). Běh lhůty dle ustanovení § 47 odst. 2 daňového řádu 

již nemohou ovlivnit jednotlivé úkony správce daně provedené v průběhu daňové 
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kontroly, včetně vydání výzvy k prokázání sporných skutečností či projednání zprávy 

o daňové kontrole.“ 71 

V tříleté prekluzívní lhůtě musí být daň doměřena pravomocně, to znamená, že musí 

být rozhodnuto o případném odvolání a toto rozhodnutí musí být opět řádně 

daňovému subjektu doručeno.  
 

K dané věci se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rámci usnesení rozšířeného senátu ze 

dne 23. října 2007 sp. zn. 9 Afs 86/2007 : „…je tedy možno uzavřít, že daň je podle 

§ 47 daňového řádu nutno vyměřit či doměřit pravomocně ve lhůtě 3 let od konce 

zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení 

nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové 

přiznání nebo hlášení podat.“ 72 S ohledem na předchozí praxi správců daně je tento 

názor zcela v souladu se základními zásadami daňového řízení.  
 

Další problém, který se v rámci soudnictví řešil, je, zda ke lhůtě stanovené v ust. § 47 

zákona o správě daní musí z úřední povinnosti přihlížet i správní soudy. Nejvyšší 

správní soud zaujímal stanovisko, že k této lhůtě soudy přihlédnou pouze k námitce 

daňového subjektu a nejsou tak povinny ji zkoumat z úřední povinnosti. Ústavní 

soud však přijal ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 545/07 ze dne 17. července 2007 

stanovisko, že k prekluzi práva daň pravomocně vyměřit  musí správní soudy 

přihlédnout i bez námitky. Nejvyšší správní soud, přes počáteční odpor k tomuto 

názoru, jej však akceptuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 wwws.nssoud.cz 
72 www.nssoud.cz 
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9 Multilaterální kontroly 

 

Dne 1. května 2005 se Česká republika stala členem Evropské unie, a tím zároveň 

převzala i její legislativu. Jedním z právních předpisů, který je závazný a v celém 

rozsahu je součástí našeho právního řádu, je i Nařízení Rady č. 1798/2003 o správní 

spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení č. 218/92, dále jen 

Nařízení.  
 

Toto Nařízení stanoví pravidla a postupy, které umožňují příslušným orgánům 

členských států spolupráci a vzájemnou výměnu veškerých informací, které jim 

mohou pomoci vyměřit daň z přidané hodnoty ve správné výši. 
 

V některých případech složitějších daňových kontrol s mezinárodním prvkem se 

však může jevit „běžná“ výměna informací prostřednictvím systému VIES (Value 

Added Tax Information Exchange Systém) jako málo flexibilní, a to především 

s ohledem na lhůty k poskytnutí těchto informací stanovené Nařízením (tři měsíce, 

popř. jeden měsíc). Z tohoto důvodu zavádí zmíněné Nařízení i další způsoby 

spolupráce správních orgánů členských států. Jedním z nich jsou i společné kontroly 

dvou nebo více členských států. Tým mezinárodních specialistů z jednotlivých 

členských států vypracoval Pokyny k provádění těchto společných kontrol 

(Multilateral Control Guide), které detailně popisují provádění společných kontrol 

včetně názorných příkladů, vysvětlují způsob financování těchto kontrol a poskytují 

vzory všech souvisejících dokumentů.  

 

9.1 Vymezení multilaterálních kontrol 

 

V nařízení je uváděn pojem souběžné kontroly nebo také simultánní kontroly, což 

znamená současně probíhající kontroly. V této souvislosti je však obecně používán 

pojem multilaterální kontroly, tj. mnohostranné nebo vícestranné kontroly. 

Multilaterální kontroly mohou v určitém okamžiku zahrnovat časově souběžné 

kontroly prováděné současně ve dvou či více členských státech.  
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9.2 Vztah Nařízení k multilaterálním kontrolám 

 

V Článku 3 odst. 2 Nařízení je určeno, že každý členský stát ustanoví jediný ústřední 

kontaktní orgán, na nějž se přenese hlavní odpovědnost za kontakty s ostatními 

členskými státy v oblasti mezinárodní spolupráce, přičemž o tom informuje Komisi 

a ostatní členské státy. V České republice je na Ministerstvu financí tímto ústředním 

kontaktním orgánem oddělení 492 – Mezinárodní spolupráce při správě DPH.  
 

V Článku 3 odst. 4 Nařízení je dále umožněno, aby tento ústřední kontaktní orgán 

každého členského státu jmenoval za předem stanovených podmínek úředníky, kteří 

mohou uskutečňovat přímou výměnu informací podle tohoto Nařízení. 
 

Podle ustanovení Článku 12 Nařízení se příslušné orgány členských států mohou za 

účelem mezinárodní výměny informací dohodnout, že na svých územích provedou 

v případě společného nebo doplňujícího zájmu souběžné kontroly daňové situace 

jedné či více osob povinných k dani, kdykoli se takové kontroly zdají být účinnější, 

než kontroly provedené pouze jedním státem. Z tohoto ustanovení vyplývá, že 

společnou kontrolu lze uskutečnit jen na základě dohody zainteresovaných členských 

států, a to pouze v případě, kdy společná kontrola je efektivnější, účinnější a rychlejší 

než kontrola provedená jen jedním členským státem, nebo kontroly prováděné ve 

více členských státech samostatně bez vzájemné spolupráce a koordinace postupu.  
 

V návaznosti na ustanovení Článku 13 Nařízení příslušný kontaktní orgán členského 

státu uvědomí o případech navržených pro souběžnou kontrolu orgány ostatních 

dotčených států. Svou volbu zdůvodní v rámci možností tím, že poskytne informace, 

kterého ho přiměly k jeho rozhodnutí. Zároveň stanoví lhůtu, během níž by měly být 

tyto kontroly provedeny. 
 

Informace získané v rámci multilaterální kontroly mohou být v souladu 

s ustanovením Článku 41 odst. 1 Nařízení použity pro účely stanovení vyměřovacího 

základu nebo pro výběr či správní kontrolu daní pro účely stanovení vyměřovacího 

základu. Kromě toho mohou být tyto informace použity i v soudních  řízeních, která 

mohou vést k uložení sankcí za porušení daňových předpisů. 73 

                                                 
73 Ministerstvo financí, Metodická pomůcka k provádění multilaterálních kontrol 
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10 Právní úprava účinná od 1. ledna 2011 

 

Dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Jeho 

schválení předcházela několikaletá práce Ministerstva financí, kterému již v roce 

2000 bylo usnesením vlády č. 592 uloženo připravit namísto obsáhlých novel zákona 

o správě daní nový procesní předpis pro daňové řízení. Pokusy ministerstva předložit 

daňový řád, který by byl přijat, však vždy končily odmítnutím návrhu buď 

v Legislativní radě vlády nebo přímo v Poslanecké sněmovně. Proto bylo 

přistoupeno k ustavení komise složené ze zástupců Ministerstva financí, které 

daňový řád předkládalo několikrát jako vládní návrh, dále zástupců Komory 

daňových poradců, členů Legislativní rady vlády, poslanců Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a soudců Nejvyššího správního soudu. Výsledkem jejich 

činnosti byl daňový řád, který byl Poslaneckou sněmovnou přijat, schválen  Senátem 

Parlamentu České republiky a podepsán prezidentem republiky.  
 

Je pravdou, že na přípravě daňového řádu se nepodíleli senátoři, a proto se dne 

14. října 2009 konalo v jednací síni Senátu jednání za účasti některých senátorů, 

zástupců daňové správy, poslanců Poslanecké sněmovny a členů Komory daňových 

poradců. Cílem jednání bylo sjednotit názory na případnou novelu daňového řádu 

ještě před  nabytím jeho účinnosti.  
 

Při přípravě daňového řádu se objevovaly diskuse, zda by daňové řízení nemělo být 

subsidiárně podřízeno správnímu řádu. Tato právní úprava by však znamenala návrat 

před 1. leden 1993, kdy se pro daňové řízení používal zákon č. 71/1967 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláška Ministerstva financí č. 16/1962 

Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.  
 

Zcela správně však bylo přijato rozhodnutí, aby daňové řízení mělo samostatnou 

právní úpravu. Daňové řízení má specifický charakter a související postupy. 

V důvodové zprávě k daňovému řádu se uvádí: „Základním hlediskem, které je nutné 

mít na zřeteli, je skutečnost, že instrumenty využívané v rámci správy daní vykazují 

natolik výrazná specifika, pro která je jen velmi obtížné hledat obecné základy v textu 

platného správního řádu. Markantním příkladem je pojetí daňového řízení. To ze své 

podstaty vyžaduje zcela odlišný přístup. Typické je kontinuální plynutí jednotlivých 
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daňových řízení v závislosti na jednotlivých zdaňovacích obdobích a jednotlivých 

druzích daní, které je nutno zohlednit např. při vedení spisu. Skutečnost, že procesní 

práva a povinnosti vznikají osobám vrchnostensky podřazeným i mimo režim 

zahájeného řízení (zejména vyhledávací činnost), vede k odlišnému pojetí 

účastenství, které vychází i z typicky dvoustranného charakteru daňové povinnosti - 

tj. vztahu mezi daňovým subjektem, jehož právní postavení nositele daňové 

povinnosti vzniká na základě hmotně-právní úpravy, a státem reprezentovaným 

příslušným správcem daně, který tak vystupuje nejen jako orgán veřejné moci, ale 

zároveň i věřitel (eventuálně dlužník). Ostatní subjekty (třetí osoby), které se správy 

daní zúčastňují, pak z povahy věci mají jiné postavení než daňové subjekty a nelze o 

nich hovořit jako o účastnících řízení. Klíčová je i existence břemene tvrzení a 

důkazního břemene, které stíhá daňový subjekt. Nutno je také podtrhnout, že daňové 

řízení je složeno z několika dílčích řízení, a končí uplynutím doby, nikoliv vydáním 

rozhodnutí, resp. jeho právní mocí. Definici správního řízení podle správního řádu 

zjednodušeně vzato odpovídá pouze určitá fáze daňového řízení, na kterou mnohdy 

navazuje jak z vůle správce daně, tak i z vůle daňového subjektu (a to častěji) další 

fáze daňového řízení, která rovněž končí pravomocným rozhodnutím.“74 
 

Důvodová zpráva se rovněž zabývá vysvětlením nezbytnosti přijetí navrhované 

právní úpravy: „Předložení návrhu nové právní úpravy primárně reaguje na 

nedostatky právní úpravy stávající, o nichž bylo pojednáno výše. Cílem nové právní 

úpravy je pak transparentnější a jednoznačnější úprava dosavadního postupu při 

správě daní s důrazem na snížení administrativní zátěže a posílení využívání 

elektronické podpory správy daní a komunikaci s daňovými subjekty, nikoliv o 

neodůvodněný zásah do vývoje uplynulých let. Přijetí daňového řádu by tak mělo 

především zajistit větší právní jistotu daňových subjektů i správců daně, neboť návrh 

reaguje na dlouholetou zkušenost s problémy interpretace původního zákona, která 

se projevuje jak rozdílným rozhodováním v obdobných případech krajskými soudy, 

tak i jednotlivými správci daně. Obecně platí, že výsledná právní úprava by měla 

představovat srozumitelný text založený na jednotné terminologii a systémových 

vazbách, což lze považovat za obecné požadavky na legislativní dílo. Požadovanou 

vlastností nové právní úpravy je její stabilita v čase a odolnost vůči změnám 

                                                 
74 Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, ASPI, str. 5, 
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souvisejících předpisů. Další požadovanou vlastností úpravy je její univerzalita tj. 

aby byla aplikovatelná na všechny případy stejné povahy bez formálních bariér s 

cílem překonat nežádoucí resortismus. K tomu je potřeba, aby text byl dostatečně 

obecný (nikoliv kasuistický) a umožňoval zapojit do své systematiky i potřebná 

zvláštní řešení a použití specifických pojmů. Právě úprava založená na kombinaci 

obecných principů (ať už výslovně vyjádřených nebo nikoliv) a konkrétních pravidel 

má potenciál i pro řešení situací, které dopředu nebyly předvídány. Tyto obecné 

požadavky musí splnit i nová právní úprava daňového procesu. Specificky musí 

zajistit stabilní právní prostředí i v situaci, kdy bude docházet k výrazným změnám 

daňových hmotně-právních i organizačních předpisů, a to v širším “nadresortním” 

pojetí. Úprava musí obstát i v procesu stále užšího zapojování ekonomiky i veřejné 

správy do nadnárodních struktur, ke kterému dochází v oblasti daní. Měla by též 

znamenat impuls ke zkvalitňování služeb při správě daní, a to zejména s ohledem na 

další využití informačních systémů a technologií, elektronizaci veřejné správy a roli 

daňových profesionálů. Žádoucím je tedy trend snižování administrativních nákladů 

spojených s výběrem daně a zvyšování komfortu pro osoby, které se ho účastní.¨“75 
 

Ze shora uvedeného by se mohlo zdát, že moje práce pozbývá smysl, když se zabývá 

právní úpravou, která pozbude platnosti dnem 31. 12. 2010. Ze srovnání jednotlivých 

částí zákona o správě daní a daňového řádu je zřejmé, že daňový řád vychází se 

stejných principů daňového řízení jako zákon o správě daní. Doplněna byla pouze 

zcela nová část, a to díl 5 v hlavě V – vymáhání daní. Ostatní instituty daňového řádu 

byly rozšířeny nebo zpřesněny. Hlavně však byla do daňového řádu zapracována 

judikatura Ústavního soudu a správních soudů.  
 

Porovnáme-li institut daňové kontroly podle dosavadní a nové právní úpravy, 

zjistíme, že se obě právní úpravy liší jen v některých podrobnostech .  

Úprava daňové kontroly  v zákoně o správě daní je celá obsažena v § 16, v daňovém 

řádu je upravena v §§ 85 – 88.  

 

V daňovém řádu je kladen důraz na vyhledávací činnost. V rámci vyhledávací 

činnosti bude kladen důraz na to, aby správce daně měl shromážděny podklady,       

                                                 
75 Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb., ASPI, str. 7 
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na základě kterých zahájí daňovou kontrolu. Na podkladě získaných informací pak 

rozhodne, zda daňovou kontrolu zahájí. Použitím tohoto způsobu by odpadly daňové 

kontroly, které končí bez nálezu a zbytečně zatěžují kapacitu daňové správy.  

 

Domnívám se, že není nutné srovnávat jednotlivá ustanovení zákona o správě daní 

a daňového řádu. Pokusím se zdůraznit výrazné odlišnosti obou právních úprav :  
 

• daňový řád v § 85 odst. 1, 2 a 3 obsahuje přesné vymezení předmětu daňové 

kontroly a zároveň výslovně zmiňuje možnost v průběhu daňové kontroly 

upřesnit její rozsah. I za účinnosti zákona o správě daní správce daně rozšiřoval 

předmět daňové kontroly, a to jak do kontrolovaných zdaňovacích období, tak i 

do kontrolovaných daní. Smyslem tohoto ustanovení je naplnění zásady 

hospodárnosti a povinnost co nejméně zatěžovat daňové subjekty,  
 

• v 86 odst. 2 daňový řád upravuje práva daňových subjektů při kontrole, tato 

práva jsou oproti zákonu o správě daní zúžena, to však neznamená, že by je 

správce daně nemusel dodržovat, tato  práva daňového subjektu vyplývají jednak 

z Listiny základních práv a svobod, a rovněž ze základních zásad daňového 

řízení, popř. z jiných ustanovení daňového řádu,  
 

• ust. § 86 odst. 3 písm. b) stanoví povinnosti daňového subjektu, daňový řád 

odkazuje na ustanovení týkající se místního šetření, zejména ukládá daňovému 

subjektu povinnost poskytovat širší okruh informací,  
 

• v § 88 je rozvedeno a konkretizováno ust. § 16 odst. 4 písm. f) zákona o správě 

daní, podle ust. § 88 odst. 3 je nutné stanovit pro vyjádření daňového subjektu 

k výsledkům kontroly přiměřenou lhůtu rozhodnutím, toto rozhodnutí může být i 

součástí protokolu o ústním jednání,  
 

• v ustanoveních. upravujících daňovou kontrolu není obsaženo ustanovení 

o možnosti podávat námitky proti postupu správce daně a vyřizovaní těchto 

námitek - § 16 odst. 4 písm. d) zákona o správě daní ve spojení s ust. § 16 odst. 6 

zákona o správě daní. Ekvivalent těchto ustanovení však najdeme v § 261 

daňového řádu,  
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• daňový řád nově obsahuje ust. § 87 odst. 2, jež obsahuje možnost zahájit 

daňovou kontrolu výzvou, a to tehdy, pokud daňový subjekt neumožní správci 

daně daňovou kontrolu zahájit. Odst. 3 § 87 daňového řádu stanoví taxativní 

výčet náležitostí, které musí výzva k zahájení kontroly obsahovat,  

• dalším novým institutem, který byl do daňového řádu zaveden, je v odst. 3 věta 

druhá § 88, která se svým obsahem blíží „koncentraci řízení“, jak je upraveno 

např. v občanském soudním řádu. Toto ustanovení zajisté přispěje k rychlejšímu 

ukončení daňové kontroly, kdy za současného stavu někteří zástupci daňových 

subjektů zcela účelově protahují délku trvání daňové kontroly až za lhůtu, kdy již 

není možné daň ve smyslu ust. § 47 zákona o správě daní dodatečně vyměřit.  
 

• pokud se budeme zabývat stanovením daně na základě pomůcek, porovnáme ust. 

§ 31 odst. 5 zákona o správě daní a § 98 daňového řádu. Ze srovnání těchto dvou 

ustanovení vidíme, že jsou téměř totožná, a proto lze předpokládat, že i správní 

soudy se ve svých rozsudcích neodchýlí od své dosavadní judikatury.  

 

Tak jako zákon o správě daní upřednostňuje i daňový řád hlavní způsob stanovení 

daně dokazováním. Daňový řád rozvádí dokazování oproti zákonu o správě daní do 

několika ustanovení, kde vyjmenovává jednotlivé důkazní prostředky. V tom se od 

zákona o správě daní podstatně liší, když ten se důkazním prostředkům věnoval 

pouze v ust. § 31 odst. 4. Daňový řád v §§ 93 až 96 uvádí demonstrativní výčet 

jednotlivých důkazních prostředků, které mohou být v rámci daňového řízení, nejen 

tedy v rámci daňové kontroly, využity.  
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Závěr 

 

Moje rigorózní práce se zabývala právní úpravou daňové kontroly s okrajovým 

výhledem na úpravu de lege ferenda, účinnou od 1. ledna 2011. Ve své práci jsem 

nemohl postihnout všechny právní atributy daňové kontroly, neboť práce by pak 

daleko přesahovala rozsah stran, které má rigorózní práce obsahovat.  
 

Zcela jsem např. opominul kontrolu prováděnou u advokáta, a to ve smyslu          

odst. 9 – 11 § 16 zákona o správě daní. To je však z mého pohledu naprosto okrajová 

záležitost a daňovou správu netíží to, zda bude prováděna kontrola u advokátů, neboť 

nelze předpokládat, že by dodatečně vyměřené daně u advokátů měly významný 

fiskální přínos pro státní rozpočet.  
 

Z hlediska poměrně složité materie daňové kontroly však je nutno konstatovat, že 

prováděné kontroly mají především výchovný charakter ve vztahu k daňovým 

subjektům. Z oficiálních statistik Ministerstva financí vyplývá, že v běžném 

kalendářním roce je na všech druzích daní dodatečně vyměřeno cca 6 miliard korun. 

Z takto vyměřené daňové povinnosti jsou však vybrány, a to buď dobrovolnou 

úhradou daňových subjektů nebo v exekučním řízení, pouze 2 miliardy korun. 

Z hlediska fiskální náplně státního rozpočtu se tato částka jeví pouze mizivou částí 

vzhledem k celkovým příjmům a výdajům státního rozpočtu.  
 

Ve výši doměrků v poměru k jejich výběru se za jednotlivá finanční ředitelství a za 

celou daňovou správu dle mého názoru jeví jako negativní statistika, která je za 

jednotlivé finanční úřady, finanční ředitelství a Ústřední finanční a daňové ředitelství 

zpracovávána. Někteří ředitelé finančních úřadů trpí pocitem, že hodnocení výsledků 

jejich práce se odvíjí právě od výše dodatečně vyměřených daňových povinností, 

proto provádějí kontroly i u takových subjektů, kde je jim předem jasné, že si snadno 

„vyrobí  doměrek“, který však nikdy nebude příjmem státního rozpočtu a časem 

dojde k jeho odpisu podle ust. § 66 zákona o správě daní.  

 

Stále se mi nedaří přesvědčit některé ředitele finančních úřadů, že provedení kontroly 

u subjektů, které jsou v insolvenčním řízení nebo v likvidaci, stejně tak jako 

u subjektů, které dlouhodobě nevyvíjejí žádnou činnost, je zbytečným plýtváním 
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kapacit kontrolních pracovníků správce daně. Stejně tak je zbytečné provádět 

kontrolu u poplatníků,  kteří nemají žádné zaměstnance a uplatňují výdaje podle ust. 

§ 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Jak jsem již výše uvedl, má proto daňová kontrola význam jako výchovný 

prostředek, neboť daňové subjekty nemohou předpokládat, kdy u nich bude daňová 

kontrola zahájena.  
 

Daňová kontrola by měla být provedena v co možná nekratším čase tak, aby daňový 

subjekt neměl možnost převést svůj majetek na jiné osoby v případě, že bude v rámci 

kontroly zřejmé, že mu bude dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost než jakou 

přiznal v daňovém přiznání.  
 

Hlavní problémy při daňové kontroly spatřuji v těchto oblastech :  

1. zahájení daňové kontroly,  

2. prodlužování kontroly ze strany daňových subjektů v jejím průběhu,  

3. ukončení daňové kontroly.  
 

Ad 1) Jestliže se daňový subjekt dozví, že u něho bude provedena daňová kontrola 

a je si vědom toho, že jeho účetnictví či daňová evidence neodpovídají skutečnosti, 

začne oddalovat zahájení daňové kontroly různými omluvami z důvodu dovolené, 

nemoci, pracovních cest apod. Této možnosti oddálit zahájení daňové kontroly 

využívají daňové subjekty zejména v případech, kdy se blíží konec prekluzívní lhůty 

pro vyměření daně, jak je stanovena v § 47 zákona o správě daní.  
 

Těmto praktikám by měla zabránit úprava v daňovém řádu, který stanoví v ust. § 87 

odst. 2  možnost zahájit kontrolu výzvou správce daně. Náležitosti takové výzvy jsou 

stanoveny v ust. § 87 odst. 3 daňového řádu.  
 

Následky nevyhovění výzvě vydané podle ust. § 87 odst. 2 daňového řádu pak 

znamenají, že daň může být daňovému subjektu stanovena podle pomůcek.  

 

Ad 2) Jestliže se správci daně přes počáteční obtíže podaří daňovou kontrolu zahájit, 

další průtahy daňový subjekt používá v průběhu daňového řízení. Pokud je vyzván 

k předložení dokladů žádá o prodloužení lhůty, prodloužení lhůty je vázáno na 

zaplacení správního poplatku, který není s žádostí zaplacen. Správce daně proto musí 
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daňový subjekt vyzvat k zaplacení správního poplatku. V lepším případě je poplatek 

zaplacen, jinak ale daňové subjekty využívají i možnosti žádosti o prominutí 

poplatku, o němž rozhoduje Ministerstvo financí.  
 

Dalším problémem je, že daňové subjekty, přebírají doručované písemnosti ve 

většině případů až na konci úložní doby ve smyslu ust. § 17 odst. 5 zákona o správě 

daní.  
 

Všechny tyto obstrukce slouží k tomu, aby kontrola trvala co nejdéle a nemohlo být 

pravomocně vyměřeno ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 2 zákona o správě daní.  
 

K lepší pozici správce daně by mohlo sloužit ust. § 247 odst. 2 daňového řádu, který 

upravuje možnost uložit pořádkovou pokutu tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří 

správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke 

splnění povinností nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo 

správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek. 
 

Ad 3) V neposlední řadě ztěžují daňové subjekty ukončení daňové kontroly stálým 

navrhování dalších důkazních prostředků, výslechy dalších svědků apod.  
 

I v tomto případě přináší daňový řád lepší postavení správce daně. V ust. § 88 odst. 3 

daňového řádu je stanoveno, že správce daně stanoví daňovému subjektu lhůtu,        

ve které se může 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 navrhnou jeho další doplnění.  
 

Od nové právní úpravy si tak daňová správa slibuje zlepšení svého postavení vůči 

daňovým subjektům v oblasti kontroly, zejména zrychlení jejího průběhu tak, aby 

bylo naplněno ust. § 1 odst. 2 daňového řádu, kde je stanoveno, že správou daně je 

postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. 
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Summary 

 

As a topic for my graduate thesis I have chosen tax control, defined in the act number 

337/1992 published in the Code of Law, concerning tax administration, which is 

briefly mentioned in § 16. 
 

Tax control is one of my main professional areas. I have been working in tax 

administration since 1994. Purpose of my department is beside others also to set 

methodology for local tax controllers and supervisors. 
 

Tax control is a very wide subject. It is not only concerning actual tax control but 

also control of municipal charges, administrative charges, fees for not sticking to 

budget discipline etc. To cover all domains in one rigorous paper is simply not 

possible, thus I address only controls which are carried by local authorities most 

often. The controls are adhered to the Income Tax Act, the Value Added Tax Act and 

the Road Tax Act. 
 

Aim of this thesis is to show the current legal regulation included in § 16 in the Act 

of Tax Administration and compare it with the process of the administrative courts 

and the Constitutional Court. I have come across many different decisions taken 

during my legal practice which inspired me to get a deeper insight into this problem. 

Therefore I decided to devote the whole thesis to that matter. 
 

A comparative techinique was used as a base method for the rigorous paper. My 

objective was to confront the current status set by the Tax Administration Act with 

the justice authorities’ practices. The thesis covers process of decision-taking by both 

tax administration and administrative courts from 1993 until now, also with an 

outlook until January 1st 2011. 
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