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Úvod 
 

Vzhledem ke komplexnosti a rozsahové obsáhlosti tématu, kterým daňová 
kontrola zcela jistě je, bylo potřeba učinit rozhodnuti o zpracování tématu tak, aby 
byla zachována komplexnost a aby zpracování nechyběla ucelenost. Jelikož však 
nelze v rozsahu diplomové práce postihnout veškeré aspekty tohoto tématu, 
zaměřím se na vybrané části daňové kontroly více a jiné pouze nastíním. 
Z výše zmíněného důvodu v této práci vynechám historický vývoj daňové 
kontroly, neboť jsem přesvědčený, že je důležité zaměřit se na aktuální 
problematiku daňové kontroly, a že podstatné náležitosti a poučení z minulosti jsou 
již promítnuty do současné teorie a účinné úpravy. Také se domnívám, že pouhé 
konstatování všech historických faktů a téměř úplný výčet všech dalších faktů, 
které již byly někde konstatovány, by bylo zbytečným opakováním již napsaného, 
proto se v této práci budu snažit o hlubší pohled a úvahu nad tím, co je zajímavé a 
relevantní. Je možné, že některé mé názory budou v rozporu s názory akademické 
obce a odborné veřejnosti, ale domnívám se, že právě rozpor má konstruktivní 
potenciál a nemá být striktně chápan jako negativní.   

 
Cílem mé diplomové práce je zhodnocení problematiky daňové kontroly a 

dále případně navržení změn de lege ferendae. Při tom současně budu aplikovat 
zásady daňové kontroly u jejích vybraných aspektů. Hlavní cíl diplomové práce – 
komplexní zhodnocení daňové kontroly - budu dosahovat pomocí parciálních 
pojednání a hodnocení, které promítnu v názvech jednotlivých kapitol. 

 
Při zpracování diplomové práce použiji především metodu deskripce, 

dedukce a aplikace, dále metodu syntézy a metodu subjektivní kritiky.  
  

V první kapitole vymezím daňovou kontrolu, pojmy pro toto vymezení 
relevantní a některé další v práci často používané pojmy. 

 
V souladu s vymezeným cílem diplomové práce budu značnou pozornost 

v ní, konkrétně v kapitole 2., věnovat zásadám daňové kontroly, kterými se musí 
řídit správce daně při daňové kontrole a které potenciálně představují významný, 
ne-li nejvýznamnější argumentační nástroj pro kontrolovaný subjekt v případě, že 
správce daně poruší jeho práva a oprávněné zájmy v souvislosti s daňovou 
kontrolou, neboť každé jednotlivé ustanovení zákona je potřeba vykládat v souladu 
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s vůdčími principy a zásadami, které zákon stanoví. Rovněž jde o významný 
argumentační nástroj orgánů rozhodujících v rámci správního soudnictví. 
  

V kapitole 3 rozeberu daňovou kontrolu na jednotlivé fáze a nabídnu tak 
pohled na její samotný průběh od zahájení až do ukončení. 

 
V 4. kapitole nabídnu pouze kratší pojednání o prostředcích ochrany při 

daňové kontrole z důvodu, že nejde již o samotnou daňovou kontrolu, ale pouze 
prostředky, které mají napravit právní či skutkové vady, kterých se správce daně 
při daňové kontrole dopustil. Nicméně tuto kapitolu do práce zařádím za účelem 
dosažení komplexnosti pojednání o tématu. 

 
Vzhledem k tomu, že daňová kontrola může mít krom majetkově-právních 

důsledků také důsledky pro daňový subjekt mnohem citelnější a mnohem více 
zasahující do jeho osobní sféry, začlením do své diplomové práce také kapitolu 
pojednávající o trestněprávním kontextu daňové kontroly. Touto kapitolu také 
ověřím propojení právních odvětví. 
  

V kapitole 6. pak zpracuji statistické údaje daňové kontroly. Období pečlivě 
vyberu dle dostupnosti údajů tak, aby bylo možno dovodit relevantní závěry. 
V předmětné kapitole jednotlivé skupiny dat posoudím samostatně i ve vzájemné 
souvislosti, aby bylo možné dovodit závěr, zda počet daňových kontrol roste, nebo 
naopak klesá a jaké jsou pravděpodobné příčiny daného vývoje. 
  

Z důvodu rozsahového limitu diplomové práce a účelnosti záměrně 
soustředím judikaturu až do poslední kapitoly, kde se budu zabývat vybranými 
otázkami/problémy daňové kontroly z pohledu judikatury. 
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1   Daňová kontrola 
 

Daňová kontrola může být velice zajímavým tématem, ale rozhodně a 
nesporně je zcela jistě užitečným tématem. Důsledky daňové kontroly můžou být 
natolik vážné, že znalost problematiky tohoto institutu v rámci správy daní je pro 
daňové subjekty naprosto nezbytná. Toto tvrzení lze nepochybně podepřít 
konstatováním, že daňová kontrola je zcela jistě vážným zásahem do subjektivních 
práv a oprávnění, jejichž konkrétním projevem je např. soukromí, které je 
chráněno Listinou základních práv a svobod v článku 7, nebo vlastnictví, které 
rovněž chrání Listina základních práv v článku 11. 
 

Daňová kontrola je výslovně upravena v relativně novém zákoně č. 
280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil předchozí právní předpis – zákon č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
Daňový řád upravuje:  

• postup správců daní, 
• práva a povinnosti daňových subjektů, 
• práva a povinnosti třetích osob, 

které jim při správě daní vznikají.1 
 
Dle daňového řádu je daňová kontrola postupem při správě daní a je tvořena 

jednotlivými úkony úředních osob, které vykonávají pravomoc správce daně a 
úkony kontrolovaných subjektů. Daňová kontrola je výslovně upravena v daňovém 
řádu v § 85 až § 88, no jednotlivé úkony, které jsou její součástí, jsou upraveny 
také na dalších místech v tomto právním předpisu. Jak vnímá, nebo definuje 
daňovou kontrolu judikatura Nejvyššího správního soudu? Na tuhle otázku 
poskytnu odpověď v poslední kapitole diplomové práce. 
 
Vybrané pojmy: 
 
Daňové řízení – je řízením o daních. Toto řízení je vedeno správcem daně, který v 
něm rozhoduje o právech a povinnostech daňových subjektů s cílem správně zjistit 
a stanovit daň a zabezpečit její úhradu.2 Je složeno z řízení dílčích.3 
                                                           
1 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 1 odst. 1 
2 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád: s komentářem. Olomouc: Anag, 2010, 960 s. Daně. ISBN 978-
80-7263-616-7. str. 592. 
3 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 134 odst. 3 
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Místní šetření – nelze jej zaměňovat s daňovou kontrolou. Provádí ho správce 
daně. Účelem místního šetření je ohledání subjektů, zejména ověření skutečností, 
vyhledání důkazních prostředků. Pokud budou místním šetřením zjištěné okolnosti 
nasvědčující možnost doměření daně, pak je potřeba zahájit daňovou kontrolu. Na 
rozdíl od daňové kontroly nesmí vést k doměření daně.4, 5 
Správce daně – správní organ, nebo jiný orgán státu s působnosti v oblasti 
správy daní; orgán veřejné moci6 
Úřední osoby – osoby, jejichž prostřednictvím vykonává správce daně svou 
pravomoc7 
Osoby zúčastněné na správě daní - dle daňového řádu jsou osobami 
zúčastněnými na správě daní daňový subjekt a třetí osoby8 
Daňový subjekt – „osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, 
kterou zákon označuje jako poplatníka, nebo jako plátce daně“9 (pro účely mé 
diplomové práce používám pro označení daňového subjektu v průběhu daňové 
kontroly také pojem - kontrolovaný subjekt) 
Třetí osoby – „osoby jiné než daňový subjekt, které mají práva a povinnosti při 
správě daní, nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou daní dotčena“10 
Daňový řád – zákon č. 280/2009 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 DUBŠEKOVÁ, Lenka. Daňový řád 2011. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 156 s. Meritum (Wolters Kluwer ČR). ISBN 
978-80-7357-650-9. str. 50 - 51. 
5 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 80 
6 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 10 
7 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 12 
8 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 5 odst. 3, § 20, § 22 
9 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 20 
10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 22 
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2   Základní zásady daňové kontroly 
 

Při uplatňovaní pravomoci orgánu veřejné moci stanovené zákony je potřeba 
dodržet určité vůdčí principy a pravidla, na kterých je právní úprava postavena a 
které zároveň představují interpretační pravidla. Jednotlivá zákonná ustanovení  lze 
někdy vyložit různě i přes snahu zákonodárce o maximální určitost, aby byl 
dodržen požadavek právní jistoty. Ustanovení zákona často opravňují orgán 
veřejné moci k určitým úkonům, které jsou bezprostředním zásahem do práv a 
právě základní zásady jsou tím základním regulačním prostředkem, který stanoví, 
kdy je daný úkon nejenom legální ale také legitimní a kdy již není v souladu 
s celkovým cílem právní úpravy a byl by neakceptovatelným zásahem do práv a 
oprávněných zájmu dotčených subjektů.  Je nezbytné dodržet rovnováhu práv a 
povinností, nebylo by spravedlivé ani přípustné, kdyby formálně vymezené 
pravomoci postrádali materiální korektiv, kterým základní zásady jsou. 
      

Úpravu jednotlivých zásad najdeme v několika různých pramenech. Některé 
platí pro všechny právní oblasti, jiné se uplatní pouze v některém právním odvětví 
a další platí pouze pro jednotlivé právní instituty. Jednotlivé základní zásady nebo 
principy lze rozdělit dle zdroje, který je uvádí. Můžeme proto mluvit o 
ústavněprávních principech, správněprávních principech a o principech nebo 
zásadách dle daňového řádu. Některé jsou obsaženy současně ve více právních 
předpisech. Na tomto místě je vhodné pojednat o vztahu správního řádu a 
daňového řádu. Daňový řád v § 263 stanoví, že se správní řád při správě daní 
nepoužije. Dle § 177 správního řádu se však při výkonu veřejné správy použijí 
základní zásady činnosti správních orgánů, které jsou uvedené v § 2 – § 8 
správního řádu, a to i v případech kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád 
nepoužije, za podmínky, že úpravu odpovídající zásadám § 2 – § 8 správního řádu 
zvláštní zákon sám neobsahuje. Daňový řád jako zvláštní zákon neobsahuje princip 
ochrany práv nabytých v dobré víře, a vzhledem k výše uvedenému je nesporné, že 
tuto zásadu je potřeba aplikovat i při správě daní.11 
 

 
 

 
                                                           
11 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,  
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 5. 
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2.1   Zásada legality 
 

Tato zásada je výslovně upravena v daňovém řadu v § 5 odst. 1, který říká, 
že správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními 
předpisy.12  

 
Zákonem se pro účely daňového zákona rozumí též mezinárodní smlouva, 

která je součástí právního řádu. Takové vymezení není velmi přesné, neboť staví 
mezinárodní smlouvu na úroveň zákona, což neodráží nadřazené postavení 
mezinárodních smluv dle čl. 10 Ústavy v případě, že taková mezinárodní smlouva 
stanoví něco jiného než zákon.  

 
Dále je zásada legality zakotvena v Ústavě v čl. 2 odst. 3, který stanoví, že 

státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 
Stejně ji upravuje Listina základních práv a svobod v čl. 2 odst. 2. Zásada legality 
je základní zásadou právního státu, podle které orgány veřejné moci, a tedy i 
správce daně jako takový orgán, jsou povinny postupovat na základě zákona, a to 
pouze v případech zákonem stanovených, v mezích a také způsoby, které zákon 
stanoví. Tato vázanost zákonem zajišťuje, aby správce daně nekonal svévolně, aby 
sledoval zájem státu, což je pokud se tématu týče, zájem na řádném splnění daňové 
povinnosti. Krom sledování zájmu státu musí také dbát a respektovat práva 
daňových subjektů, což ze zákona také vyplývá. Zásada legality garantuje, že bude 
zachovaná právní jistota, jako nepostrádatelný aspekt existence zákonů. 

 
Správce daní je krom zákonu a mezinárodních smluv také vázáný předpisy 

Evropské unie a to nařízeními a v určitých případech směrnicemi, pokud z nich 
plynou bezprostřední práva pro daňové subjekty. Dále musí správce daně 
respektovat interní předpisy, které však nesmí být v rozporu se zákonem a nesmí jít 
nad jeho rámec. Pouze interní předpisy, které jsou v souladu a v mezích zákona, 
mohou být také zdrojem pravidel pro činnost správce daně.13 

 
Pouze na základě a v mezích zákona lze ukládat povinnosti, jak výslovně 

uvádí Listina základních práv a svobod v čl. 4 odst. 1. I tady jde o promítnutí 
zásady legality. Povinnost platit daně musí být stanovena v zákoně.  
                                                           
12 Zákon č. 280/2009, daňový řád, §5 odst. 1 věta první 
13 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 5. 
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2.2   Zásada zákazu zneužití pravomoci 
 

Pravomoc lze vymezit jako souhrn nástrojů, které lze uplatnit v rámci 
působnosti. Hned jako druhou základní zásadu upravuje daňový řád zásadu zákazu 
zneužití pravomoci. Tato zásada v zákoně není definovaná negativně, ale negativně 
vymezený název výstižněji postihuje její podstatu, kterou je, že správce daně jako 
nositel zákonem daných pravomocí musí tyto uplatňovat pouze k účelům, ke 
kterým mu byly zákonem nebo na základě zákona svěřeny a také v zákonném 
rozsahu. Z takového vymezení jednoznačně lze formulovat, že správce daně 
nemůže zneužívat jemu svěřené pravomoci. Pokud by k zneužití pravomocí 
správcem daně došlo a v důsledku toho by byla způsobena daňovému subjektu 
škoda nebo nemajetková újma, odpovídal by za takovou škodu nebo ujmu stát dle 
zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Kromě toho, že správce 
může uplatňovat pravomoci pouze k zákonným účelům, musí tak činit pouze 
v zákonném rozsahu a nemůže „výkladem právních předpisů rozšiřovat své 
kompetence a jednat a rozhodovat ve věcech, které mu podle zákona 
nepříslušejí“.14 
 
2.3   Zásada přiměřenosti 
 

Dle této zásady je správce daně povinný šetřit práva a legitimní zájmy 
daňových subjektů, vždy však pouze tak, aby tak činil v souladu s právními 
předpisy.15 Krom obecné roviny veškeré činnosti správce daně ve vztahu k právům 
a zájmům osob zúčastněných na správě daní, se zásada přiměřenosti také výslovně 
vztahuje i na používané prostředky. Správce daně tedy může, jak říká daňový řád, 
používat jen takové prostředky, které osoby zúčastněné na správě daní nejméně 
zatěžují, ale musí být možné nimi dosáhnout cíle správy daní. Vycházejíc 
z pozitivně právního pohledu je třeba zdůraznit, že výslovná přiměřenost 
zmíněných prostředků se váže pouze k situacím, kdy jde o vyžadování plnění 
povinností od osob zúčastněných na správě daní. V dalších situacích lze aplikovat 
první část zásady přiměřenosti, která je obecnější. Tato zásada více než ostatní 
zmírňuje, kompenzuje strohý zákonný formalismus.  
 
                                                           
14 Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu I. - DVS. VEDRAL, Josef. Deník veřejné správy 
[online]. 2006 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6218190 
15 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, §5 odst.3 
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2.4   Zásada procesní rovnosti 
 

Podle této zásady mají osoby zúčastněné na správě daní, tedy daňové 
subjekty a třetí osoby, stejná procesní práva a povinnosti. Správce daně tedy nesmí 
rozlišovat mezi fyzickou a právnickou osobou nebo mezi malou a velkou firmou.16 
Musí postupovat stejně vůči všem osobám zúčastněným na správě daní, které jsou 
ve stejné situaci. Nesmí někoho zvýhodnit, nebo naopak znevýhodnit, a to nejenom 
proto, že tak stanoví zákon, ale také proto, aby si zachoval čistý štít, aby nebyla 
zpochybněna jeho nestrannost. Zásada rovnosti dle daňového řádu se však vztahuje 
pouze na osoby zúčastněné na daňovém řízení, do takto vymezené skupiny nepatří 
správce daně. Jeho postavení vůči osobám zúčastněným na správě daní je rozdílné, 
neboť správce daně má postavení nadřazené v rámci daňového řízení.  Procesní 
rovnost mezi správcem daně a osobou zúčastněnou na správním řízení je až 
v případě soudního řízení správního, ale tato nevyplývá ze zásady procesní 
rovnosti dle daňového řádu ale dle soudního řádu správního.17  

Důsledné dodržování této zásady je skutečně nevyhnutné, neboť podezření 
z podjatosti správce daně vede k pochybnostem o správném fungování orgánů 
státní správy a v návaznosti na to k pochybnostem o dodržování nikoliv pouze 
zásady procesní rovnosti ale zákonů obecně správcem daně. Takové počínaní má 
za následek neblahé dalekosáhle důsledky v rovině nejenom legální, ale také 
v rovině sociální v širším smyslu. 
 
2.5   Zásada součinnosti 
 

„Osoby zúčastněné na správě daní a správce daně vzájemně 
spolupracují.“ 18  Zdůraznit je třeba, že jde o vzájemnou spolupráci nebo 
součinnost, nikoliv jednostrannou. Proto každá ze stran tohoto procesního vztahu 
má včas sdělovat a reagovat na procesní úkony druhé strany. Správce daně by měl 
včas informovat daňový subjekt o obstaraných důkazech, aby se k nim mohl včas 
vyjádřit, podpořit je, nebo vyvrátit jím obstaranými důkazy. Také daňový subjekt, 

                                                           
16 DUBŠEKOVÁ, Lenka. Daňový řád 2011. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 156 s. Meritum (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7357-650-9. str. 17. 
17 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 10  
18 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 6 odst. 2 
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v souladu s touto zásadou, má včasně a promptně reagovat na výzvy správce 
daně.19 
      

Určitě tuto zásadu nelze interpretovat jako spolupráci absolutní. Je 
nepochybné vzhledem k procesní povaze daňového řádu, že jde pouze o spolupráci 
ohledně procesních úkonů a i v tomto směru omezenou právy daňového subjektu, 
vzhledem k nerovnému postavení daňového subjektu a správce daně a také 
vzhledem k závažnosti možných majetkových a zprostředkovaně trestněprávních 
důsledků daňové kontroly. 
 
2.6   Zásada poučovací 
 

Je další zásadou, kterou najdeme v daňovém řádu. Tato zásada je vyjádřením 
ústavního práva, že každý občan má právo na právní pomoc před orgánem veřejné 
moci. 20  Obsahem této zásady je povinnost správce daně poskytovat osobám 
zúčastněným na správě daní přiměřené poučení o jejich procesních právech a 
povinnostech.21 Zákon zde ponechává prostor pro uvážení správce daně, ve kterých 
případech poučení poskytne a v jakém rozsahu. Nelze tak činit libovolně, neboť 
platí zákaz libovůle. 22  Tento prostor pro uvážení je také limitován zásadou 
procesní rovnosti, o niž pojednávám výše. 
 
2.7   Zásada vstřícnosti a slušnosti 
 

Dle této zásady správce daně musí osobám zúčastněným na správě daní 
vycházet vstříc. Zákonodárce u této zásady vložil limit, že správce daně tak činí 
pouze podle možností. Nicméně mnohem zajímavější se jeví další část této zásady 
a to povinnost úředních osob vyvarovat se při správě daní nezdvořilostí.23  

 
Táto povinnost úředních osob je rozhodně vhodným aspektem při kontaktu 

úředních osob s daňovými subjekty a třetími osobami a domnívám se, že je-li 

                                                           
19 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 11 
20 DUBŠEKOVÁ, Lenka. Daňový řád 2011. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 156 s. Meritum (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7357-650-9. str. 18 
21 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 6 odst. 3 
22 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 11 
23 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 6 odst. 4 
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důsledně dodržována, může přinést lepší a rychlejší postup při daňové kontrole, 
což souvisí s další zásadou a to zásadou rychlosti řízení.  
 
2.8   Zásada rychlosti 
 

Správce daně musí postupovat bez zbytečných průtahů.24  
 
Toto je potřeba aplikovat nikoliv pouze na vyřizování podání, ale na veškerý 

postup správce daně při daňové kontrole. Dokonce jsem přesvědčený, že tuto 
zásadu lze použít i pro dobu zahájení daňové kontroly. Má-li správce daně 
důvodná podezření, jenž ho vedou k zahájení daňové kontroly, neměl by vyčkávat 
se zahájením kontroly, pokud zde nejsou relevantní překážky. Pozdější zahájení 
daňové kontroly může mít negativnější finanční dopad na kontrolovaný daňový 
subjekt, než její zahájení dřívější. Zásada rychlosti má však mnohem širší aplikační 
působnost a nebylo by správné pojednání o ní omezit pouze na dobu zahájení 
daňové kontroly. 

Pod spojením „bez zbytečných průtahů“ je myšleno, že správce daně musí 
postupovat v čase, který lze rozumně pokládat za přiměřený, nebo v čase, který je 
oprávněně obvyklý pro daný úkon nebo postup správce daně. Pokud lhůty pro 
konkrétní úkony správce daně nestanoví zákon, stanoví alespoň některé z nich pro 
správce daně závazné interní pokyny Ministerstva financí.25 
 
2.9   Zásada hospodárnosti 
 

Velice úzce související se zásadou rychlosti je právě zásada hospodárnosti, 
která zavazuje správce daně postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné 
náklady.26 Toto ustanovení nechrání pouze osoby zúčastněné na správě daní, ale i 
další fyzické a právnické osoby.  
 

„Správce daně by měl zvážit, jaké podklady od daňového subjektu bude 
vyžadovat, které jsou nutné k efektivnímu provedení kontroly, neboť i např. 
vyžadování kopií neúměrného počtu dokladů, úřední překlady rozsáhlých 

                                                           
24 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 7 odst. 1 
25 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 13 
26 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 7 odst. 2 
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smluvních ujednání, předkládání výpisů z úředních databází může vést ke 
zbytečnému nárůstu nákladů na straně daňového subjektu.“27 
 

Dle zákona může správce daně za účelem hospodárnosti konat úkony pro 
různá řízení společně. Zákon mluví o možnosti, no dle věty první § 7 odst. 2 
daňového řádu lze dovodit povinnost. Samozřejmě je potřeba zohlednit i účelnost a 
další podmínky, aby takové společné konání nebylo kontraproduktivní. 
 
2.10   Zásada volného hodnocení důkazů 
 

Zákon nestanoví důkazní silu jednotlivých důkazních prostředků nebo 
souboru důkazních prostředků. Správce daně je nadán právem hodnotit důkazy 
podle své úvahy. Hodnotí každý důkaz jednotlivě a všechny v jejich vzájemné 
souvislosti. 

Velmi štědré znění odstavce prvního § 8 daňového řádu je limitováno 
odstavcem druhým, který správce daně při hodnocení důkazů limituje rovným 
posuzováním případu skutkově podobných, tedy zásadou legitimního očekávání, 
kterou je zcela jistě potřeba aplikovat i na aspekt hodnocení důkazů. 

 
Volné hodnocení důkazů tak neznamená libovolnost, ale je zde předpoklad 

spravedlivého složitého hodnotícího procesu. 
 
2.11   Zásada legitimního očekávání 
 

Tato zásada má zajistit, aby daňové subjekty mohli očekávat, že správce 
daně bude postupovat stejně, jak postupoval v minulosti v případech, které jsou 
s jejich případem shodné, nebo dostatečně relevantně podobné. Zajišťuje tedy 
předvídatelnost postupu správce daně a spravedlnost mezi daňovými subjekty. Na 
její základě lze předpokládat, že v případech skutkově stejných nebo dostatečně 
podobných bude správce daně rozhodovat věcně stejně.  

 
Zásada legitimního očekávání se však týká také procesních rozhodnutí, nelze 

tedy jednomu daňovému subjektu např. povolit posečkání daně, nebo splátky a 

                                                           
27 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 14 
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jiném daňovému subjektu ve stejné situaci takto nevyhovět.28 Takový postup by 
byl v přímém rozporu se zásadou legálního očekávání ale také se zásadou procesní 
rovnosti. 

 
Ačkoliv tato zásada nápadně připomíná zásadu procesní rovnosti, nejde o 

shodné zásady, i přes jistou souvislost, která zde nepochybně je. Zatímco zásada 
procesní rovnosti zakotvuje rovné procesní postavení osob zúčastněných na správě 
daní co do práv a povinností, podstata zásady legitimního očekávání spočívá ve 
stejném rozhodování správce daně v případech stejných nebo podobných.  
Zásada legitimního očekávání posiluje také princip právní jistoty. 

 
2.12   Zásada materiální pravdy 
 

„Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné 
skutečnosti rozhodné pro správu daní.“ 29  „Při správě daní je vždy podstatný 
skutečný obsah právního úkonu a nelze akceptovat prokazatelně zastřený skutečný 
stav stavem formálně právním (tzv. disimulaci), pokud je tato okolnost rozhodná 
pro správu daní. Důkazní břemeno k uplatnění této zásady nese vždy správce 
daně.“30 
      

Úlohou této zásady je především eliminovat situace, kdy se daňový subjekt 
pomocí formálních smluv snaží např. navýšit své výdaje a tím snížit svůj daňový 
základ a při tom formální smlouva neodpovídá skutečnosti. Na druhé straně je 
potřeba tuto zásadu aplikovat i v případě, že pro daňový subjekt je obsah úkonu 
výhodnější než jeho forma.31 
 

Jiným příkladem pro vysvětlení této zásady může být případ, kdy osoby z I. 
anebo II. skupiny dle Zákona č. 357/1992. Sb. darovací smlouvou zastřou úplatný 
převod vlastnictví k nemovitosti, jenž převodce nemá ve svém vlastnictví po dobu 
alespoň 5 let, aby se vyhnuli dani z převodu nemovitostí. V takovém případě 
formálně právní úkon darování na základě darovací smlouvy (úkon zastírající) 

                                                           
28 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 18 
29 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 8 odst. 3 
30 DUBŠEKOVÁ, Lenka. Daňový řád 2011. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 156 s. Meritum (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7357-650-9. str. 19 
31 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 20 
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posoudí správce daně, podle zásady materiální pravdy, jako úplatný převod 
nemovitosti (úkon zastřený), pokud prokáže, že převodce bytu obdržel od 
nabyvatele úplatu za převáděnou nemovitost. 
 
2.13   Zásada neveřejnosti a mlčenlivosti 
 

Vzhledem k povaze informací, které daňový subjekt poskytuje správci daně 
v průběhu daňové kontroly, je daňová kontrola neveřejná. Zákonodárce touto 
zásadou chrání daňový subjekt, aby nedošlo ke zneužití jím poskytnutých 
informací. Výslovně je také zakotvena zásada mlčenlivosti osob zúčastněných na 
správě daní a úředních osob. Samozřejmě se toto netýká daňového subjektu, pokud 
jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní, neboť povinnost 
mlčenlivosti má daňový subjekt chránit nikoliv omezovat.32 
  
2.14   Zásada oficiality 

 
 Správce daně má povinnost zahájit řízení z moci úřední, pokud daňový 
subjekt nesplnil své daňové povinnosti vůbec, nebo je nesplnil řádně, tedy včas a v 
plném rozsahu. 33  Samozřejmě, že v případě institutu daňové kontroly, správce 
daně častokrát neví, zda daňový subjekt splnil řádně své daňové povinnosti, to 
ukáže až výsledek daňové kontroly. Podstata je ale v tom, že řízení zahajuje z moci 
úřední povinně, nezávisle na souhlasu daňového subjektu. 
      
 Zásadu oficiality v daňovém řízení doplňuje v rámci některých institutů dle 
daňového řádu zásada dispoziční, která se uplatní především v rámci opraných 
prostředků.  
 
2.15   Zásada vyhledávání a shromažďování údajů 
   

Dle této zásady je správce daně oprávněn vyhledávat a shromažďovat údaje 
včetně údajů osobních, avšak nikoliv bezmezně. Musí jít o údaje potřebné pro 
správu daní, a pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení cíle správy daní.34  

 
                                                           
32 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 9 odst. 1 
33 DUBŠEKOVÁ, Lenka. Daňový řád 2011. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 156 s. Meritum (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7357-650-9. str. 20 
34 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 9 odst. 3 
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S ohledem na veřejnoprávní oblast, přesněji oblast správy daní, půjde 
zejména o identifikační údaje daňového subjektu, dále údaje z daňové evidence 
vedené daňovým subjektem, čísla bankovních účtů, údaje o majetkových poměrech 
daňového subjektu, ale také údaje o rodinných poměrech např. s ohledem na 
uplatněné slevy na dani a další údaje, jejichž výčet může být velmi široký.  

 
Zde je vhodné připomenout opodstatněnost zásady neveřejnosti a 

mlčenlivosti (viď. podkapitolu 2.13), neboť jak je vidět, záběr údajů, s nimiž 
pracovníci správce daně přicházejí do styku, je velmi široký a delikátní. 
 
2.16   Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře 
 

Daňový řád tuto zásadu neupravuje, i přes to však tuto zásadu je potřeba 
respektovat a aplikovat i při správě daní.  O problematice aplikovatelnosti této 
zásady při správě daní pojednávám již v úvodní části této kapitoly, na kterou tady 
navážu a doplním ji. Pro činnost správních orgánů při výkonu veřejné správy platí 
mimo jiné především zásady upravené správním řádem. Správce daně je správním 
orgánem s působností v oblasti správy daní. Daňový řád obsahuje zásady, které 
platí pro oblast správy daní, neobsahuje však zásadu ochrany práv nabytých 
v dobré víře a nad to ještě vylučuje působnost správního řádu pro oblast správy 
daní.  Správní řád výslovně předvídá situaci, kdy speciální zákon postrádá některou 
zásadu činnosti správních orgánů ve správním řádů obsaženou. Nejenom, že 
správní řád takovou situaci předvídá, ale závazně ji řeší ustanovením, které 
přikazuje aplikovat i zásady správního řádu, speciálním zákonem neupravené, i 
přes výslovné ustanovení speciálního zákona o neaplikovatelnosti správního řádu. 
Lze teda shrnout, že daňový řád vylučuje aplikovatelnost správního řádů při správě 
daní, to se však netýká zásady ochrany práv nabytých v dobré víře. 

 
Podstatou této zásady v kontextu tématu této diplomové práce je, že práva, 

která daňové subjekty v dobré víře nabydou rozhodnutím správce daně, je potřeba 
šetřit a chránit, což úzce souvisí s presumpcí správnosti aktů aplikace práva ale 
také zákonů. Opodstatněnost této zásady je nejvíce výrazná zejména, nikoliv však 
výlučně, u mimořádných opravných prostředků a dozorčích prostředků35  
      
                                                           
35 Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu I. - DVS. VEDRAL, Josef. Deník veřejné správy 
[online]. 2006 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6218190 
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Demonstrovat tuto zásadu lze na příkladu, kdy správce daně rozhodne o 
posečkání daně, přičemž toto rozhodnutí je posléze zvráceno například dozorčím 
prostředkem. Nebylo by poté spravedlivé po daňovém subjektu požadovat úroky 
z prodlení za dobu od rozhodnutí o posečkání daně do doby zvrácení tohoto 
rozhodnutí. Právo daňového subjektu nabyté rozhodnutím správce daně je tedy 
potřeba chránit v souladu se zásadou ochrany práv nabytých v dobré víře. 
 
2.17   Některé další zásady 
 

Jak jsem již zmínil na začátku této kapitoly, základní zásady, které se uplatní 
při daňové kontrole nebo v souvislosti s ní, najdeme ve více pramenech. Některé 
již zmíněné zásady jsou obsažené pouze v některém právním předpisu, jiné jsou 
obsažené současně ve více právních předpisech. Po výčtu zásad dle daňového řádu 
a zásady dle správního řádu ještě zbývá nutně pojednat alespoň o 
nejvýznamnějších ústavněprávních zásadách, které ještě nebyly zmíněny a které se 
správou daní úzce souvisí. 
 
2.17.1   Princip ukládání daní a poplatků 
 

Dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze daně a poplatky 
ukládat jen na základě zákona. Obecnější formu tohoto principu najdeme také v čl. 
4 odst. 1 Listiny základních práv, který stanoví, že povinnosti mohou být ukládány 
jen na základě zákona a v jeho mezích. 
 
2.17.2   Právo na soudní a jinou právní ochranu 
 

Toto ústavní právo je zakotveno v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. 
„Listina zaručuje právo každého domáhat se stanoveným postupem svého práva u 
nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 
Listina přiznává toto právo každému, z čehož vyplývá, že právo na soudní a jinou 
právní ochranu je přiznáno jak fyzické, tak i právnické osobě, což v určitých 
situacích může být dokonce i stát. Jednoduše lze říci, že právo na soudní a jinou 
právní ochranu má každý, kdo může být subjektem nějakého práva. Toto právo 
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jako obecné právo na soudní a jinou právní ochranu je dále rozvedeno v 
následujících článcích Listiny.“36 

 
Obecně formulované právo na soudní a jinou právní ochranu je 

konkretizované v druhém odstavci téhož článku. Článek 36 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod tedy přiznává právo na soudní přezkum rozhodnutí 
orgánů veřejné správy, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon však nemůže vyloučit 
soudní přezkum rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.37 

 
Konkretizace práva na soudní a jinou ochranu v čl. 36 odst. 2 Listiny se týká 

tedy také rozhodnutí správce daně v rámci daňové kontroly i rozhodnutí na základě 
výsledku daňové kontroly. Ještě je třeba zmínit, že podmínky a podrobnosti 
uplatnění práva na soudní a jinou právní ochranu upravuje zákon.38 Soudní ochrana 
proti rozhodnutím správce daně se uplatňuje, dle § 4 soudního řádu správního, 
v rámci správního soudnictví. Zákonní podmínkou uplatnění soudní ochrany práv 
ve správním soudnictví je vyčerpání řádných opravných prostředků, pokud je 
zvláštní zákon připouští. 39  Daňový řád, jako zvláštní zákon, připouští řádné 
opravné prostředky a další prostředky ochrany, jejichž úpravu lze najít v daňovém 
řádu na různých místech např. § 108 a násl., § 159 a násl., § 261 a násl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Práva na soudní a jinou právní ochranu v Listině základních práv a svobod - epravo.cz. REDAKCE EPRAVO.CZ 

(MOL). Epravo.cz [online]. 2002 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/ustavni-
pravo/prava-na-soudni-a-jinou-pravni-ochranu-v-listine-zakladnich-prav-a-svobod-15759.html 

37 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 36 odst. 2 
38 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 36 odst. 5 
39 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, §5 
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Tabulka č. 1: Rozdělení základních zásad daňové kontroly dle právních předpisů 
 
Základní zásady daňové kontroly 
 

Daňový řád Správní řád  vybrané ústavní zásady 

 
zásada legality    (§5 odst. 1) 
zásada zneužití pravomoci   (§5 odst. 2) 
zásada přiměřenosti  (§5 odst. 3) 
zásada procesní rovnosti   (§6 odst. 1) 
zásada součinnosti   (§6 odst. 2) 
zásada poučovací    (§6 odst. 3) 
zásada vstřícnosti a slušnosti  (§6 odst. 4) 
zásada rychlosti    (§7 odst. 1) 
zásada hospodárnosti   (§7 odst. 2) 
zásada volného hodnocení důkazů  (§8 odst. 1) 
zásada legitimního očekávání  (§8 odst. 2) 
zásada materiální pravdy   (§8 odst. 3) 
zásada neveřejnosti a mlčenlivosti  (§9 odst. 1) 
zásada oficiality    (§9 odst. 2) 
zásada vyhledávání a shromažďování údajů   
     (§9 odst. 3) 

 
zásada ochrany práv nabytých 
v dobré víře   (§2 odst. 3) 

 
zásada legality  

 (čl. 2 odst. 3 Ú, čl. 2 odst.2 LZP) 
princip ukládání daní a poplatků  

(čl. 11 odst. 5 LZP) 
právo na soudní a jinou právní ochranu  

 (čl. 36 odst. 1,2 LZP) 
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3   Fáze daňové kontroly 
 

Daňovou kontrolu jako postup správce daně lze rozložit do několika fází. 
Každá z fází daňové kontroly má svůj opodstatněný význam. Jednotlivé fáze se 
dále rozpadají na jednotlivé úkony, které jsou typické pouze pro dané stadium. 
Prameny, z nichž vycházím v mé diplomové práci, se v podstatě shodují ve výčtu 
fází daňové kontroly. Některé uvádějí širší katalog stádií, jiné užší. Na hlavních 
fázích daňové kontroly se však shodnou veškeré prameny. Jde o fáze, které 
výslovně zmiňuje daňový řád. Odlišnosti je možné pozorovat ve výčtu konkrétních 
úkonů, nebo jejich pojmenování v rámci fáze „průběh“, která následuje po fázi 
zahájení daňové kontroly. Jde spíše o pojmové odlišnosti vyplývající z detailní 
praktické aplikace a větší a detailnější strukturalizace hlavních fází daňové 
kontroly. Pod spojením „hlavní fáze“ mám na mysli ty, které zmiňuje daňový řád, 
tedy ty, které jsou hlavními a dominantními, jenž nemůže přehlédnout ani laik.  
 

V pramenech které pojednávají o daňové kontrole, lze najít následující fáze 
daňové kontroly: 

1. zahájení 
2. průběh 
3. ukončení40 

 
nebo 
 

1. příprava 
2. zahájení 
3. průběh 

a. fáze seznamovací 
b. fáze shromažďovací 
c. fáze vyhodnocovací 
d. fáze dokazování 
e. obrana v průběhu daňové kontroly 

4. ukončení41 
 
nebo 
                                                           
40 DUBŠEKOVÁ, Lenka. Daňový řád 2011. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 156 s. Meritum (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7357-650-9. str. 51 
41 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. 
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1. zahájení daňové kontroly 
2. sepsání protokolu o zahájení 
3. průběh 

a. předkládaní podkladů daňovým subjektem 
b. podávání kvalifikovaných námitek daňovým subjektem 
c. sepsání zprávy o výsledcích daňové kontroly správcem daně 
d. kvalifikovaná argumentace 

4. ukončení daňové kontroly42 
 

Daňový řád v § 88 výslovně poskytuje výčet 3 fází daňové kontroly: 
zahájení, průběh, ukončení. Jejich strukturálně nadřazený význam vyplývá jak ze 
stylizace věty první předmětného paragrafu, tak z povinnosti, kterou v souvislosti 
s nimi ukládá zákon správci daně a to sepsání zprávy o daňové kontrole. Další fáze 
daňové kontroly lze také dovodit z § 88 daňového řádu a to konkrétně: fázi 
kontrolního zjišťování, fázi hodnocení důkazů, fázi jednotlivých jednání, fázi 
seznámení s výsledkem kontrolního zjištění, fázi vyjádření daňového subjektu, fázi 
stanoviska správce daně k vyjádření daňového subjektu a fakultativní fázi doplnění 
kontrolního zjištění. 

 
Pro účely mé diplomové práce mám za to, že jako nejvhodnější se jeví 

struktura fází daňové kontroly z jednoho zdroje43 s nepatrnou modifikací. Nebudu 
tedy pracovat s kombinací jednotlivých struktur. Výběr této struktury odpovídá 
dikci zákona, který jediný je závazný a obecně platný. 
 
Zvolil jsem tedy následující strukturu fází daňové kontroly: 

1. zahájení daňové kontroly 
2. průběh 

a. fáze seznamovací 
b. fáze shromažďovací 
c. fáze vyhodnocovací 
d. fáze dokazování 

3. ukončení daňové kontroly 
                                                           
42 Průběh daňové kontroly | Skřivánek Pro s.r.o - účetnictví. ISKRIVANEK.CZ. ISkrivanek.cz ÚČETNICTVÍ[online]. 
2009 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://iskrivanek.cz/prubeh-danove-kontroly 
43 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. 
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Ze sestavené struktury je patrné, že samotnou přípravu daňové kontroly jsem 

do ní nezahrnul. Domnívám se totiž, že příprava není součástí daňové kontroly 
v užším slova smyslu a že ji nelze ji považovat za fázi (stricto sensu) daňové 
kontroly. Dle mého názoru, jde o postup správce daně předcházející daňové 
kontrole a s daňovou kontrolou související, nikoli do ní náležící. Příprava daňové 
kontroly má však zásadní význam pro samotnou daňovou kontrolu, i když není její 
součástí, proto jí také budu v této kapitole věnovat prostor. Stejně jako přípravu ani 
uplatnění opravných prostředků po ukončení daňové kontroly nepovažuji za fázi 
daňové kontroly. Dle mého názoru jde o úkony s daňovou kontrolou související, 
avšak nikoli její součást, proto se jimi budu zabývat v samostatné kapitole 
diplomové práce. 
 
3.1   Příprava daňové kontroly 
  
 Pro zodpovědné provedení daňové kontroly se musí správce daně pořádně 
připravit. Prvotním je určení, které daňové subjekty budou kontrolovány. Bylo by 
na místě očekávat, že veškeré finanční úřady postupují naprosto stejně, dle 
jednotného písemného pokynu. Tedy všechny finanční úřady by měli postupovat 
podle stejného „návodu“ nebo metodiky, aby nedocházelo k diferenciaci ani při 
výběru daňových subjektů ke kontrole. Není-li zachována stejná metodika výběru 
na všech finančních úřadech, pak lze předpokládat, že dochází k porušování zásady 
procesní rovnosti (pojednávám o ní v podkapitole 2.4). 
  

Jednotná metodika pro všechny finanční úřady není stanovena finančními 
ředitelstvími ani Generálním finančním ředitelstvím. Zpravidla ani jednotlivé 
finanční úřady nemají vypracovanou vnitřní metodiku pro výběr subjektů ke 
kontrole ve formě interního opatření. Finanční úřady vybírají daňové subjekty ke 
kontrole dle informací z vnějších a vnitřních zdrojů, uvedených v následující 
tabulce.44 
 
 
  

                                                           
44 HAJDUŠEK, Tomáš. Důvody pro zahájení daňové kontroly - jak dál?. Daňový expert: odborný daňový časopis. 
2011, č. 6, s. 11. ISSN 1801-2779. 
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Tabulka č. 2: Zdroje informací pro výběr daňových subjektů ke kontrole45 
vnitřní vnější 

 
• místní šetření 
• vyhledávací činnost 
• finanční analýza výkazů 
• vyhodnocení vazeb mezi podáními 
• dlouhodobé vykazování 

neuspokojivých hospodářských 
výsledků 

• neplnění peněžitých a nepeněžitých 
povinností 

• ukončení činnosti či registrace k daním  
• vlastní zjištění z řízení jiných 

daňových subjektů 

 
• podněty jiných správců daně a jiných orgánů 

státní správy 
• podněty občanů 
• výměna informací  v rámci  EÚ 

 

 

   
Z uvedeného dovozuji, že k rozdílům v postupu pří výběru kontrolovaných 

subjektů může docházet nejenom mezi finančními úřady navzájem ale také uvnitř 
jednotlivých finančních úřadů. Důvodně tedy lze předpokládat, že dochází 
k porušování zásady procesní rovnosti. Tato zásada by rozhodně měla být 
aplikována již ve fázi předcházející samotné daňové kontrole, jelikož samotný 
výběr daňových subjektů k daňové kontrole je rozhodující pro postavení daňového 
subjektu a zda se daňový subjekt stane procesní stranou. Z důvodu neexistence 
jednotné metodiky tak logicky musí docházet k neopodstatněným rozdílům 
v zacházení s daňovými subjekty, pro které je příslušný např. Finanční úřad 
pro Prahu 6 a těmi, pro které je příslušný např. Finanční úřad Brno II. Docela 
extrémním se také jeví, že k porušování zásady procesní rovnosti ze strany správce 
daně v tomto směru může také docházet z důvodu neexistence interního opatření o 
metodice výběru také, pokud jde o daňové subjekty, pro něž je příslušný stejný 
finanční úřad. 

„Zavedená praxe výběru daňových subjektů ke kontrole nevylučuje libovůli 
či šikanózní přístup ze strany pracovníků daně.“46 

 
Dalším aspektem přípravy daňové kontroly ze strany správce daně, poté co 

je daňový subjekt vybrán, je seznámení se s dokumentací o daňovém subjektu, 
kterou má k dispozici ještě před zahájením samotné daňové kontroly. Jde zejména 
o výsledky předchozích daňových kontrol provedených u téhož daňového subjektu, 
                                                           
45 HAJDUŠEK, Tomáš. Důvody pro zahájení daňové kontroly - jak dál?. Daňový expert: odborný daňový časopis. 
2011, č. 6, s. 11. ISSN 1801-2779. 
46 HAJDUŠEK, Tomáš. Důvody pro zahájení daňové kontroly - jak dál?. Daňový expert: odborný daňový časopis. 
2011, č. 6, s. 11. ISSN 1801-2779. 
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místních šetření apod. V rámci přípravy na daňovou kontrolu získává správce daně, 
konkrétně pověřený pracovník, informace ze zdrojů jako jsou Automatizovaný 
daňový informační systém, nebo Obchodní rejstřík, či Centrální evidence dotací a 
návratných finančních výpomocí.47 
  

Souhrnně lze říct, že příprava daňové kontroly ze strany správce daně 
pozůstává především z výběru daňových subjektů, u kterých bude kontrola 
provedena, určení jejího rozsahu a také prostudování a seznámení se s 
dokumentací, která je o daňovém subjektu dostupná. 
 
3.2   Zahájení daňové kontroly 
 
 První fází daňové kontroly dle stanovené struktury v úvodu kapitoly je 
zahájení daňové kontroly. Této fázi se výslovně věnuje daňový řád v § 87. Jde o 
velmi důležitý okamžik pro obě strany, a to jak správce daně, tak i daňový subjekt, 
není-li pro něj ještě důležitější, uvážíme-li předmět daňové kontroly a její možné 
důsledky. 
  

„Daňová kontrola je zahájená prvním úkonem správce daně vůči daňovému 
subjektu, při kterém je vymezen rozsah daňové kontroly a při kterém správce daně 
začne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo 
jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně.”48 
  

Zákon vyžaduje splnění několika náležitostí. Musí dojít k úkonu správce 
daně. Tento úkon musí být učiněn vůči daňovému subjektu a nepostačí pouhé 
zaznamenaní do spisu. Je vyžadováno, aby se kontrolovaný subjekt o úkonu 
dozvěděl, anebo aby byla splněna alespoň zákona fikce doručení. Další náležitostí 
je vymezení předmětu a také rozsahu kontroly v prvním úkonu správce daně vůči 
daňovému subjektu. Zároveň při tomto prvním úkonu se vyžaduje od správce daně 
započatí zjišťování předmětu daňové kontroly. 49  
  

                                                           
47 RŮŽIČKOVÁ, Markéta. Daňová kontrola a její fáze. Brno, 2008. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/136994/esf_b/BP_136994.pdf. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA, EKONOMICKO-
SPRÁVNÍ FAKULTA, KATEDRA VEŘEJNÉ EKONOMIE. Vedoucí práce Ing. Pavla Kvapilová. 
48 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 87 odst. 1 
49 LICHNOVSKÝ, Ondřej, Roman ONDRÝSEK, Petra NOVÁKOVÁ, Eva KOSTOLANSKÁ a Tomáš ROZEHNAL. Daňový řád: 
komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2011, 602 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-4003-905. str. 
191  
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Ze znění zákona lze tedy dovodit, že není-li v úkonu správce daně vymezen 
předmět, nelze takový úkon považovat za zahájení daňové kontroly. Stejně tak 
dovozuji, že chybí-li stanovení rozsahu, nemůže jít o úkon, kterým je zahájena 
daňová kontrola. Tento můj názor je v rozporu s názorem autorů (Lichnovský, O., 
Ondrýsek, R. a kolektiv) 2. vydání komentáře k daňovému řádu, kteří tvrdí, že 
nevymezení rozsahu je rovné provádění daňové kontroly v plném rozsahu.  Splnění 
veškerých požadavků pro zahájení daňové kontroly a tedy i stanovení jejího 
rozsahu je velmi důležité, neboť zahájení daňové kontroly má velmi vážné 
důsledky pro daňový subjekt, jako jsou přerušení lhůty pro vyměření daně a 
nemožnost podání dodatečného daňového tvrzení. Pracovníci správce daně by měli 
být odborně zdatní a dokonale znát zákon. Vyžaduje-li se znalost a plnění 
zákonných povinností od daňového subjektu, o to víc by zákon měl znát a 
dodržovat správní orgán, který ho aplikuje. Zákon jasně stanoví požadavek 
vymezení rozsahu daňové kontroly při prvním úkonu vůči daňovému subjektu. 

 
Je pravděpodobné, že ne vždy bude možné splnit veškeré podmínky 

najednou, proto je potřeba považovat za první úkon správce daně, kterým je 
kontrola zahájena až úkon, kterým byl naplněn i poslední z řady zákonných 
požadavků vymezených v § 87 odst. 1 daňového řádu. Správce daně tak může 
daňový subjekt seznámit se svým úmyslem provést u něj daňovou kontrolu a 
požádat ho, aby se dostavil ke správci daně s požadovanými účetními doklady, 
anebo byl v určitém čase dostupný ve svém sídle, či bydlišti s připravenou 
dokumentací. Je také možné neohlášené dostavení se správce daně k daňovému 
subjektu, při kterém mu bude sdělen rozsah kontroly a započato zjišťování 
předmětu daňové kontroly. První z uvedených postupů je přiměřenější, ale 
v opodstatněných případech nelze vyloučit ani druhý, kdy je opodstatněná obava, 
že daňový subjekt zmaří, nebo stíží provedení daňové kontroly.50 
  
 Již výše jsem se zabýval zdroji informací, dle kterých správce daně vybírá 
daňové subjekty, u kterých provede daňovou kontrolu. K zahájení daňové kontroly 
se váže velice zajímavá otázka, zda správce daně musí mít konkrétní důvod, na 
jehož základě vybere daňový subjekt. Tedy zda např. musí jít o daňový subjekt, 
který např. dlouhodobě vykazuje ztráty, nebo např. o daňový subjekt, ohledně 
kterého vznikly důvodná podezření v souvislosti s jiným daňovým řízením 

                                                           
50 LICHNOVSKÝ, Ondřej, Roman ONDRÝSEK, Petra NOVÁKOVÁ, Eva KOSTOLANSKÁ a Tomáš ROZEHNAL. Daňový řád: 
komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2011, 602 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-4003-905. str. 
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provedeným u jiných daňových subjektů. Toto byl problém, který zákon neřeší a 
jehož řešení přinesla až judikatura. Přes rozhodnutí, že judikatuře se budu věnovat 
v samostatné kapitole, zde učiním výjimku, neboť judikatura je podstatou vyřešení 
problematiky důvodů zahájení daňové kontroly. 
 

Svůj názor na to, zda správce daně musí mít konkrétní důvody, aby zahájil u 
konkrétního daňového subjektu daňovou kontrolu sdělil Ústavní soud v Nálezu 
Ústavního soudu ze dne 18.11.2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07.  Ústavní soud v tomto 
rozhodnutí konstatoval odůvodněnost stížnosti, kterou stěžovatel namítal marné 
uplynutí prekluzívní lhůty pro možnost zahájení daňové kontroly, která byla 
zahájená podle něho pouze formálně nikoliv fakticky, tedy že správce daně nezačal 
prověřovat předmět daňové kontroly.  Z hlediska vybraného problému, zda musí 
mít správce daně konkrétní důvod, či nikoliv, je relevantní právě 29. bod 
odůvodnění předmětného rozhodnutí Ústavního soudu, ve kterém konstatuje: „29. 
Z pohledu ústavněprávního se tedy jedná o zákonem aprobované omezení osobní 
sféry jednotlivce. Takové omezení, kromě toho, že musí být stanoveno zákonem, 
musí současně sledovat určitý cíl a být ve vztahu k tomuto cíli přiměřené. V 
podmínkách materiálního právního státu je proto nezbytné trvat na požadavku, 
aby takové omezení či narušení autonomní sféry jednotlivce mělo jasný a předem 
seznatelný důvod, legitimující použití takového omezení, a takový důvod musí 
spočívat v konkrétních skutečnostech. Jinak řečeno, v případě daňové kontroly 
nemůže být takovým důvodem obecně formulovaný zájem státu na výběru daní, 
který je účelem zákona o správě daní a poplatků, nýbrž musí zde existovat 
konkrétními skutečnostmi podložené podezření, že konkrétní daňový subjekt, u 
něhož je daňová kontrola zahajována, zřejmě svou daňovou povinnost nesplnil, 
nebo splnil, avšak v míře menší než by měl. V této souvislosti považuje Ústavní 
soud za vhodné uvést analogii s řízením trestním, v němž k omezení jednotlivce a 
realizaci vyšetřovacích pravomocí orgánů činných v trestním řízení nestačí prostá 
skutečnost, že cílem jejich činnosti je odhalovat a stíhat trestnou činnost, ale teprve 
skutečnost, že zde existuje konkrétními skutečnostmi podložené podezření, že 
konkrétní jednotlivec se dopustil protiprávního jednání. Ústavní soud si je vědom 
řady podstatných odlišností daňové správy od trestního řízení, nicméně z pohledu 
ústavněprávně vyžadovaného respektu veřejné moci k svobodné sféře jednotlivce, 
jsou požadavky na realizaci vyšetřovacích pravomocí orgánů státu v podstatě 



 

29 

totožné. To proto, že svobodami je jednotlivec nadán a každé jejich omezení musí 
být měřitelným tak, aby nedošlo k neproporcionálnímu zásahu.“ 51 
  

Uvedl jsem přesnou citaci předmětného bodu, aby byla patrná celá 
argumentace co do nutnosti důvodů, a to konkrétních důvodu pro zahájení daňové 
kontroly, avšak neuvádím bod 30. ani 31. neboť ty jsou fakticky již opakováním 
toho co je uvedeno v bodě 29. předmětného nálezu. V bodě 29. je možné všimnout 
si aplikaci zásady přiměřenosti, o které jsem pojednával v podkapitole 2.3. 
  

V bodě 41. předmětného nálezu Ústavní soud konstatuje, nemožnost zhojení 
zahájení daňové kontroly bez konkrétních důvodů ani tehdy, pokud v průběhu 
daňové kontroly bylo zkrácení daně zjištěno a prokázáno.52 Takové rozhodnutí je 
velmi štědré pro daňové subjekty a staví správce daně do velmi těžké, ba přímo 
existenční pozice. Nicméně radost daňových subjektu netrvala dlouho. 

 
 Správce daně se rozhodl závěry z předmětného nálezu neaplikovat a 
provádět výběr daňových subjektů ke kontrole bez konkrétních důvodů, které by 
zahájení daňové kontroly odůvodňovali. K takovému postupu se odhodlal 
s odvoláním se na separátní vótum předsedkyně senátu, který o ústavní stížnosti 
rozhodoval. Názor předsedkyně senátu JUDr. Janů spočíval v tom, že daňová 
kontrola má prověřit nebo zjistit, jestli daň byla určena správně, a pro její konání se 
nepředpokládá existence podezření nebo pochybností již při jejím zahájení. Situaci, 
kdy Ústavní soud rozhodl o nutnosti konkrétních důvodů pro zahájení daňové 
kontroly a správce daně prováděl i nadále daňové kontroly bez nich, využili 
daňové subjekty tím, že začali namítat nedůvodnost zahájení daňové kontroly. 
Řešení tohoto problému přinesl Nejvyšší správní soud, který v několika řízeních 
před ním dospěl k názoru, že pro zahájení daňové kontroly není potřeba konkrétní 
důvody, které by zahájení kontroly odůvodňovaly. Nejednotnou judikaturu 
Ústavního soudu označil za interpretační vodítka, které nelze klást naroveň 
zákonu.53 
  

S názorem Nejvyššího správního soudu naprosto souhlasím, neboť 
podíváme-li se do článku 89 Ústavy, v odstavci druhém se píše: „Vykonatelná 

                                                           
51 Nález Ústavního soudu ze dne 18.11.2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07,  29. bod odůvodnění 
52 Nález Ústavního soudu ze dne 18.11.2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07, 41. bod odůvodnění 
53 HAJDUŠEK, Tomáš. Důvody pro zahájení daňové kontroly - jak dál?. Daňový expert: odborný daňový časopis. 
2011, č. 6, s. 7-8. ISSN 1801-2779.  
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rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.”54 Ústavní 
soud nutnost konkrétních důvodů, podezření apod. konstatuje v odůvodnění, 
nikoliv ve vykonatelném výroku nálezu, a přesto že u odborníků na Ústavní právo 
panuje rozpor, zda jsou obecně závazná i odůvodnění, osobně se přikláním 
k názoru, že obecně závazným může být pouze výrok rozhodnutí Ústavního sudu, 
nikoliv odůvodnění. 
  

Pojmovým znakem kontroly je její preventivnost a vyžadování konkrétních 
podezření, konkrétních důvodů pro její zahájení by nejenom popřelo tento její 
naturální znak, ale znemožnilo by efektivní fungování institutu daňové kontroly a 
následně celý daňový systém. Jsem přesvědčený, že systém vyžadující plnění 
povinností lidí, který nelze kontrolovat, nemůže dobře a spolehlivě fungovat, 
neboť tím bychom museli předpokládat, že všichni povinní jsou naprosto čestní a 
plní vzorně své povinnosti. A právě nutnost mít důvodná podezření nebo 
pochybnosti by činil institut daňové kontroly v případech mnoha daňových 
subjektů neaplikovatelným.  
  

Vzniklý problém s potřebou konkrétních důvodu zahájení daňové kontroly 
nakonec vyřešil i samotný Ústavní soud stanoviskem pléna z 8.11.2011, které se 
ztotožnilo s názorem Nejvyššího správního soudu, že daňová kontrola může být 
zahájená bez existence podezření či pochybností. Stejně tak jako v Nálezu 
Ústavního sudu ze dne 18.11.2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07 i ve Sdělení Ústavního 
soudu ze dne 8.11. 2011, sp. zn. Pl. ÚS-st. 33 je poměřován veřejný zájem na 
stanovení a výběru daní na jedné straně a ochrana autonomní sféry jednotlivce na 
straně druhé. Tentokrát se Ústavní soud přiklonil na stranu veřejného zájmu na 
stanovení a výběr daní, nebo lépe řečeno šalamounsky konstatoval, že absence 
konkrétních pochybností nebo podezření není překážkou pro zahájení daňové 
kontroly.55  

 
Došlo tak ke zhojení předchozího nálezu a uhašení problému, který vyvolal 

názorový rozpor mezi správcem daně a Nejvyšším správním soudem na straně 
jedné a daňovými subjekty a Ústavním soudem na straně druhé.  

 

                                                           
54 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 89 
55 HAJDUŠEK, Tomáš. Důvody pro zahájení daňové kontroly - jak dál?. Daňový expert: odborný daňový časopis. 
2011, č. 6, s. 9. ISSN 1801-2779 
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Pro zahájení daňové kontroly se předpokládá součinnost daňového subjektu 
se správcem daně. Projevuje se zde požadavek aplikace zásady součinnosti, které 
jsem věnoval prostor v podkapitole 2.5. Daňový řád však počítá s alternativní 
možností, že daňový subjekt nebude součinný, nebude chtít se správcem daně 
spolupracovat a neumožní mu zahájit daňovou kontrolu. Připomenu, že jednou 
z podmínek pro legální zahájení daňové kontroly, které sebou nese pak již zmíněné 
přerušení lhůty pro vyměření daně, je že správce daně započne fakticky prověřovat 
předmět daňové kontroly. To však nebude v některých případech možné, pokud 
mu kontrolovaný subjekt neposkytne součinnost. Proto v § 87 odst. 2 daňový řád 
dává správci daně možnost (nikoliv povinnost) daňový subjekt vyzvat, aby 
součinnost pro zahájení kontroly poskytl. Náležitosti výzvy uvádí daňový řád  
v § 87 odst. 3 a to místo zahájení kontroly, předmět kontroly, lhůtu pro sdělení 
daňového subjektu správci daně, kdy je připraven k zahájení daňové kontroly. 

 
Problematickým se jeví, že v taxativním výčtu náležitostí výzvy chybí 

rozsah daňové kontroly. „Tato chybějící náležitost výzvy však významně omezuje 
daňovému subjektu prostor k tomu, aby mohl splnit svou povinnost sdělit termín, 
kdy bude připraven k zahájení daňové kontroly, jestliže neví, co hodlá správce 
daně prověřovat a co vše má pro kontrolu připravit.“ 56 Naprosto souhlasím s 
názorem autorů komentáře57, aby správce daně uvedl ve výzvě i rozsah, i když mu 
zákon tuto povinnost neukládá. Jsem přesvědčený, že tím se správce daně vyhne 
možným problémům, které by mohl daňový subjekt způsobit při obraně proti 
daňové kontrole. 

 
V dalším § 87 odst. 5 pak daňový řád sděluje, že když daňový subjekt výzvě 

nevyhoví ve stanovené lhůtě bez závažných důvodů, anebo ve sděleném termínu 
zahájení a provedení daňové kontroly neumožní, správce daně pak může stanovit 
daň dle pomůcek, nebo s daňovým subjektem daň sjedná. A v odst. 6 zákon uvádí 
skutečnost, že marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě začne běžet znovu 
lhůta pro stanovení daně. 

 
 
                                                           
56 BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ, Karel ŠIMEK a Marie 
ŽIŠKOVÁ. Daňový řád: Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 800 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 
978-807-3575-649. str. 474. 
57 BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ, Karel ŠIMEK a Marie 
ŽIŠKOVÁ. Daňový řád: Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 800 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 
978-807-3575-649. str. 474. 
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3.3   Průběh daňové kontroly 
 

3.3.1   Fáze seznamovací 
 

 Již ze samotného názvu této fáze lze velmi snadno dovodit její obsah. 
Správce daně se tedy bude seznamovat s kontrolovaným daňovým subjektem a to 
jak s jeho velikostí, strukturou, předmětem podnikání, majetkem, účetní 
dokumentací a jinými relevantními předměty nebo zdroji, z nichž lze potřebné 
informace získat apod. Půjde zejména o doplnění informací, které prostudoval 
v rámci přípravy na daňovou kontrolu. A toto doplnění činí správce daně již na 
základě dokumentace a předmětů, které obdrží od součinného daňového subjektu, 
který respektuje zásadu součinnosti (k této zásadě viď podkapitolu 2.5) a plní 
daňovým řádem mu uložené povinnosti dle § 86 odst. 3 písm. b, c, § 82 odst. 1, 2, 
3,4.58  
 
3.3.2   Fáze shromažďovací 

 
 V této fáze správce daně shromažďuje podklady, z nichž bude vycházet při 
prověřování skutečností rozhodných pro stanovení daně, a zároveň můžou takto 
shromážděné podklady sloužit jako důkazy, což naznačuje souvislost s fází 
dokazování. Fáze shromažďovací nejenom že chronologicky navazuje, nebo by 
měla navazovat na fázi seznamovací, ony se do značné míry překrývají. Na rozdíl 
od přípravy daňové kontroly a fáze seznamovací, které se mohou překrývat věcně, 
nikoliv časově, se fáze seznamovací a shromažďovací mohou a leckdy i překrývají 
časově. Důvod pro, který není možný časový průnik přípravy daňové kontroly a 
fáze seznamovací (vymezené v této diplomové práci jako stadium daňové 
kontroly) je prostý. Je jím časový mezník, a to zahájení daňové kontroly.  Pokud 
bychom chtěli striktně určit chronologickou posloupnost fáze shromažďovací a 
fáze seznamovací, nebude to pokaždé možné, neboť proto, aby se správce daně 
mohl seznámit s relevantními skutečnostmi, musí je obdržet od daňového subjektu. 
Jakmile je od něho obdrží za účelem seznámení, můžeme už říct, že zároveň 
podklady shromažďuje. Z uvedeného lze dovozovat, že daňová kontrola je věcně i 
časově provázaný celek, komplex částí, které do sebe zapadají. 
  

                                                           
58 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 82, §86 



 

33 

V rámci fáze shromažďovací je na místě pojednání, jakým způsobem může 
správce daně jednotlivé doklady a další věci nezbytné pro šetření shromažďovat a 
v jakém rozsahu. V § 81 daňového řádu je stanoveno, že správce daně 
(samozřejmě prostřednictvím úřední osoby) má právo na přístup k účetním 
záznamům a dalším informacím v rozsahu nezbytně nutném. Je mu umožněn 
přístup na pozemky, do veškerých provozních budov a místností a do veškerých 
míst. Zde je vhodná aplikace zásady přiměřenosti a zásady šetření práv a zásady 
součinnosti, o kterých pojednávám v kapitole 2. Krom uvedených zásad se tady 
ještě odvolám na slova odůvodnění výše zmíněného nálezu Ústavního soudu59, 
podle kterých omezení nebo narušení autonomní sféry jednotlivce má mít jasný a 
předem seznatelný důvod, který použití omezení legitimuje, a navíc musí tento 
důvod být postaven na konkrétních skutečnostech. V souladu s těmito zásadami a 
tímto nálezem Ústavního soudu by převážnou část záznamů a dalších informací 
měl správce daně shromažďovat prostřednictvím kontrolovaného subjektu, který 
má povinnost je správci daně poskytnout. Nelze však vyloučit přímé obstarání 
informací a záznamů správcem daně a jejich zajištění v průběhu vstupu do 
jednotlivých provozních budov a jiných míst, jelikož je taková pravomoc správce 
daně stanovená a odvoditelná z § 81 odst. 1, § 82 odst. 3, 4 a § 83 odst. 1 daňového 
řádu. K přímému by se měl správce daně uchýlit až v případě krajním, jako je např. 
důvodné podezření, že daňový subjekt s poskytovanými záznamy nebo 
informacemi manipuluje před tím, než je správci daně předá. Opodstatněnost 
takového podezření je však potřeba prokázat.  
  

Zásadu přiměřenosti a slova Ústavního soudu o narušení autonomní sféry 
jednotlivce v co nejmenší nutné a legitimní míře je nutné respektovat a uplatnit 
také pro rozsah shromažďování, který by měl být pouze takový, který je nezbytně 
nutný pro provedení daňové kontroly v souladu s jejím legálním cílem. Vymezení, 
co je rozsahem nezbytně nutným je úkolem nesnadným a bude to potřeba posoudit 
případ od případu, avšak za současného respektování zásady legitimního očekávaní 
(pojednávám o ní v podkapitole 2.11).   
  
3.3.3   Fáze vyhodnocovací 
 

Žádný zákon, žádný jiný právní předpis, dokonce ani žádná jednotná vnitřní 
směrnice neupravuje způsob, kterým se má daňová kontrola provést a jaké 

                                                           
59 Nález Ústavního soudu ze dne 18.11.2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07, bod. 29. 
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techniky, metody, postupy mají být užité. Průběh této fáze je postaven na 
individuálních zkušenostech a vědomostech jednotlivých pověřených úředních 
osob správce daně, kteří daňovou kontrolu provádějí.60   

Samozřejmě daňový řád upravuje několik hlavních bodů daňové kontroly a 
daňového řízení, nejde však o zpracování konkrétních technik, metod, postupů.  

 
Ve fázi vyhodnocovací správce daně vyhodnocuje to, co shromáždil a zjistil 

v průběhu fáze shromažďovací. Zda do toho náleží také vyhodnocování toho, co 
zjistil v průběhu fáze seznamovací nebo při přípravě na konkrétní daňovou 
kontrolu, zda tyto informace získané ve fází shromažďovací vyhodnocuje ve 
vzájemné souvislosti s informacemi získanými pouze v rámci této fáze nebo také 
ve vzájemné souvislosti s informacemi získanými ve fázi seznamovací a při 
přípravě na daňovou kontrolu, nebo zda je vůbec vyhodnocuje ve vzájemné 
souvislosti, je vzhledem k neexistenci jednotné úpravy postupů, metod těžko říct 
obecně. Je docela možné, že úřední osoby jednoho finančního úřadu vyhodnocují 
informace z jednotlivých stádií daňové kontroly ve vzájemné souvislosti, zatímco 
jiné nikoliv. Stejně jako v pojednání o výběru daňových subjektů ke kontrole 
v rámci přípravy daňové kontroly i zde u fáze vyhodnocování na základě důvodu 
neexistence jednotné metodiky předpokládám, že musí docházet k nežádoucímu 
jevu spočívajícímu v neopodstatněných rozdílech vyhodnocování účetních 
záznamů a především dalších informací daňových subjektů jednotlivých finančních 
úřadů správcem daně. 

 
„Správné zjištění okolností rozhodných pro stanovení daně je velice složitou 

kategorií a vyžaduje od pracovníků správce daně znalosti nejen daňových zákonů, 
ale i souvisejících předpisů. Z toho důvodu lze právě tuto fází považovat za 
klíčovou. Předpokladem jsou hlubší právní a ekonomické znalosti, někdy jsou 
vyžadovány i znalosti finanční či matematické.“61 

 
Ve fázi vyhodnocování musí správce daně zjistit skutkový stav, aby ho mohl 

kvalifikovat a použít pro výpočet výše daně. Tu pak porovná s daní, kterou daňový 
subjekt přiznal.62  

                                                           
60 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,  
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 116. 
61 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,  
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 116. 
62 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,  
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 116. 
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Aby mohl správce daně zjistit správnou výši daně, musí správně vyhodnotit 
veškeré informace, aby správně určil skutkový stav, aby ho následně správně mohl 
kvalifikovat.  Za dlouhá léta si samozřejmě správci daně vytvořili postupy a 
metody, kterými vyhodnocují jednotlivé účetní záznamy a další informace, 
problém však spočívá v absenci centralizace a unifikace těchto postupů a metod. 
Součástí vyhodnocovací fáze jsou detekce skutkového stavu, verifikace zdrojů, na 
jejichž základě byl skutkový stav detekován a estimace skutkového stavu. Všechny 
tvoří ve svém souhrnu vyhodnocovací fázi. Zatímco detekce představuje zjišťování 
skutkového stavu ze získaných záznamů a informací, verifikace je ověřování 
účetních záznamu a informací, tedy ověřování jejich správnosti, soulad se 
skutečností. Ověřování správnosti probíhá již v průběhu zjišťování skutkového 
stavu. Samotná estimace pak zahrnuje aspekty dva a to vyhodnocení právní a 
správné zjištění daně, která měla být přiznána a zaplacena.63 

 
3.3.4   Fáze dokazování 

 
Zjištěný skutkový stav věci a správně vypočtenou daň musí správce daně 

dokázat. Proto mnoho z účetních záznamů a dalších pramenů informací slouží 
nejenom jako prameny poznatků pro korektní stanovení daně a zjištění skutkového 
stavu, ale zároveň jako důkazy. Daňové břemeno však nevězí pouze na správci 
daně, ba naopak v některých ohledech je daňové břemeno na straně daňového 
subjektu. Lze tedy říct, že daňové břemeno je rozloženo mezi správce daně a 
daňový subjekt. Daňový subjekt nese daňové břemeno ohledně všech tvrzených 
skutečností v řádném a dodatečném daňovém tvrzení, a to nejenom skutečností 
tvrzených, ale též skutečností, jenž byl daňový subjekt povinen tvrdit. Důkazní 
břemeno správce daně je značně širší, neboť správce daně musí dokazovat 
podstatně více skutečností, a to „oznámení vlastních písemností, skutečnosti 
rozhodné pro užití právní domněnky nebo právní fikce, skutečnosti vyvracející 
věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí, účetních 
záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších důkazních prostředků 
uplatněných daňovým subjektem, skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečného 
obsahu právního úkonu nebo jiné skutečnosti, skutečnosti rozhodné pro uplatnění 
následku za porušení povinnosti při správě daní“64. V rámci daňové kontroly a 
daňového řízení celkem se neaplikuje zásada vyhledávací. Když se podíváme  
                                                           
63 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,  
333 s. ISBN 978-80-7400-366-0. str. 117. 
64 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 92 odst. 5 
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na § 1 odst. 2 daňového řádu, který vymezuje cíl správy daně a dále § 92 odst. 2 
daňového řádu, je jasné, že správce daně musí usilovat o dosažení tohoto cíle, 
kterým je správné zjištění a stanovení daní. Pokud toho správce daně má 
dosáhnout, nemůže se omezit pouze na návrhy daňového subjektu, ale musí 
usilovat o provádění důkazů i ze své vlastní iniciativy.65 
  

Dokazování upravuje § 8 odst. 1 a § 92 daňového řádu. Zatímco § 92 
upravuje dokazování obecně, § 8 jeho finální fázi. Dokazování se zahajuje výzvou 
(odvozenou od § 92 odst. 3 daňového řádu, odlišnou od výzvy dle § 92 odst. 4) 
daňového subjektu, aby prokázal tvrzení, která uvedl nebo měl uvést v daňovém 
tvrzení. „Sankcí za nevyhovění této výzvě je neunesení důkazního břemene. Jinou 
sankci zákon nepřipouští.“66 V tomto případě nelze aplikovat § 247 daňového řádu 
o pořádkové pokutě. Ustanovení o pořádkové pokutě však lze uplatnit při 
nevyhovění výzvě dle § 92 odst. 4 daňového řádu. Výzva dle § 92 odst. 3 
daňového řádu se vztahuje k důkaznímu břemenu daňového subjektu, zatímco 
výzva dle § 92 odst. 4 daňového řádu souvisí s povinností správce daně dle § 92 
odst. 2 daňového řádu.67 
  

Právě při dokazování se uplatní zásada volného hodnocení důkazů, o které 
pojednávám v podkapitole 2.10. Jen připomenu, že tato volnost je limitována 
zásadou legitimního očekávání (podkapitola 2.11), a že tedy nejde o bezbřehou 
libovůli. 
 
3.4   Ukončení daňové kontroly 
 

Poslední fází daňové kontroly v užším slova smyslu dle zvolené struktury je 
stádium ukončení daňové kontroly. Toto stádium spojuje daňový řád 
s projednáním a podepsáním zprávy o daňové kontrole. V rámci této podkapitoly 
se zaměřuji spíše na projednání zprávy a její podepsání, samotné zprávě o daňové 
kontrole stricto sensu věnuji následující podkapitolu. 
  

                                                           
65 BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ, Karel ŠIMEK a Marie 
ŽIŠKOVÁ. Daňový řád: Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 800 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 
978-807-3575-649. str. 480. 
66 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Dokazování v daňovém řízení. Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2011, XVI, č. 3, s. 27. ISSN 
1211-7293. 
67 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Dokazování v daňovém řízení. Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2011, XVI, č. 3, s. 27. ISSN 
1211-7293. 



 

37 

Ještě než dojde k projednání a podpisu zprávy o daňové kontrole, může se 
kontrolovaný subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a také má právo 
navrhnout jeho doplnění. Tento postup je značně koncentrován, aby se předešlo 
prodlužování, zdržování daňové kontroly ze strany kontrolovaného subjektu. 
Zákon dává kontrolovanému subjektu přiměřenou lhůtu k vyjádření a návrhu na 
doplnění kontrolního zjištění. Na základě navrhnutého doplnění může, no také 
nemusí dojít ke změně kontrolního zjištění. Pokud k ní nedojde, daňový subjekt už 
nemůže navrhovat ještě další doplnění. Zde se projevuje část zmíněné koncentrace, 
která má zabránit nekonečné slučce ke změně nevedoucích nekončících návrhů na 
neustále doplňování. Jiná situace však bude v případě, že navrhnuté doplnění 
povede ke změně kontrolního zjištění. Nebude-li však taková změna pro 
kontrolovaný subjekt dostačující, může navrhnout další doplnění, což vyplývá 
z argumentu a contrario § 88 odst. 3 věta druhá daňového řádu.68 
  

Ustanovení § 88 odst. 2 daňového řádu prošlo novelizací. V důsledku 
původního znění: „V rámci projednání zprávy o daňové kontrole správce daně 
seznámí daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud 
zjištěných důkazů, a předloží mu jej k vyjádření.“, by docházelo k seznámení 
daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění až při projednání zprávy o 
daňové kontrole, což by neumožnilo daňovému subjektu efektivní a včasnou reakci 
na kontrolní zjištění. Tato legislativní nepřesnost s relevantním negativním 
dopadem na daňový subjekt byla velmi vhodně nahrazena, nebo upřesněna zněním 
novým „Správce daně seznámí daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, 
včetně hodnocení dosud zjištěných důkazů, a předloží mu jej k vyjádření“, které 
umožňuje správci daně seznámit daňový subjektu s kontrolním zjištěním včas a 
v důsledku toho také včasnou reakci daňového subjektu na kontrolní zjištění.69 
  

Poté co správce daně s kontrolovaným subjektem projedná výsledek 
kontrolního zjištění (v souladu s výše uvedeným postupem), sepíše úřední záznam 
se stanoviskem k tvrzením, výhradám a návrhům kontrolovaného subjektu. 
Následně dokončí zprávu o daňové kontrole doplněním o odkazy na úřední 
záznamy a předloží jí kontrolovanému subjektu k podpisu. Vzhledem k tomu, že 
správce daně doplnil odkazy na úřední záznamy a protokoly, je vhodné, aby 
umožnil daňovému subjektu námitky, pokud ve zprávě chybí odkazy na některé 
                                                           
68 LICHNOVSKÝ, Ondřej, Roman ONDRÝSEK, Petra NOVÁKOVÁ, Eva KOSTOLANSKÁ a Tomáš ROZEHNAL. Daňový řád: 
komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2011, 602 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-4003-905. str. 
199  
69 Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2011 Sb. k §88 odst. 2 Daňového řádu 
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protokoly a úřední záznamy. Takový postup zákon výslovně neupravuje, avšak ani 
ho nevylučuje. Tento postup je však možné dovodit ze zásady součinnosti 
(podkapitola 2.5) a ze zásady hospodárnosti (podkapitola 2.9). Poté by už mělo 
dojít k podpisu zprávy o daňové kontrole jak daňovým subjektem, tak i správcem 
daně a předání stejnopisu kontrolovanému subjektu a daňová kontrola by měla 
skončit. Zákon však moudře v § 88 odst. 5 daňového řádu předpokládá situaci, kdy 
daňový subjekt odmítne součinnost a to buď tím, že se odmítne seznámit se 
správou o daňové kontrole, nebo ji projednat se správcem daně, či se projednání 
vyhýbá. V takovém případě mu zprávu o daňové kontrole správce daně doručí a 
s tímto doručením zákon spojuje účinek ukončení daňové kontroly. 70 
  

Je důležité, aby si daňový subjekt byl vědom toho, že nepodepsání zprávy o 
daňové kontrole bez dostatečného důvodu nevylučuje její použitelnost jako 
důkazního prostředku, což najdeme v § 88 odst. 6 daňového řádu. Zde je případ 
výslovného zákonného příkazu poučovací zásady, která je z pohledu daňového 
řádu alternativní k zásadě poučovací na základě uvážení správce daně (podkapitola 
2.6) 

Relevantní je slovné spojení „bez dostatečného důvodu“, neboť odmítne-li 
daňový subjekt podepsat zprávu o daňové kontrole proto, že k takovému postupu 
bude mít relevantní důvod, nelze pak s doručením důvodně nepodepsané správy 
spojit účinek ukončení daňové kontroly ani ji použít jako důkazní prostředek a 
posléze ani legálně doměřit daň. Bude potřeba odstranit důvod nepodepsání zprávy 
daňové kontroly a poté výše popsaným postupem docílit její podepsání nebo 
doručení, je-li již odmítnutí podepsání bezdůvodné.71 

 
3.5   Zpráva o daňové kontrole 
 

K uvedeným fázím daňové kontroly zbývá ještě doplnit krátké pojednání o 
zprávě o daňové kontrole stricto sensu, jejíž sepsání ukládá zákonodárce správci 
daně. Správce daně ji musí sepsat o zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly. 
Zákon poskytuje v § 88 daňového řádu přesný výčet toho, co ve zprávě nesmí 

                                                           
70 BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ, Karel ŠIMEK a Marie 
ŽIŠKOVÁ. Daňový řád: Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 800 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 
978-807-3575-649. str. 483. 
71 BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ, Karel ŠIMEK a Marie 
ŽIŠKOVÁ. Daňový řád: Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 800 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 
978-807-3575-649. str. 484. 
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chybět. Nejpodstatnější obsahovou náležitostí je výsledek kontrolního zjištění, 
který zákonodárce jmenuje jako první. Dále nesmí chybět hodnocení důkazů, které 
je značně významné, vzhledem k uplatňování zásady volného hodnocení důkazu 
(podkapitola 2.10). V této části by měl správce daně popsat postupy a úvahy, 
kterými se řídil při hodnocení důkazů, které důkazy posuzoval ve vzájemné 
souvislosti a na základě jaké metodiky přiradil relevanci jednotlivým důkazům, 
které důkazy přímo podporují zjištěný skutkový stav věci, a které nepřímo apod. 
Pak ve zprávě nesmí chybět odkazy na protokoly nebo úřední záznamy o „zahájení 
daňové kontroly podepsané úřední osobou a daňovým subjektem, jednáních 
vedených v průběhu daňové kontroly, skutečnostech zjištěných správcem daně 
mimo jednání, seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění, 
vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, návrhy nebo výhrady daňového 
subjektu k výsledku kontrolního zjištění, stanovisku správce daně k jednotlivým 
tvrzením, návrhům nebo výhradám daňového subjektu.“ 72  Další nezbytnou 
náležitostí zprávy o daňové kontrole, kterou vyžaduje zákon v § 88 daňového řádu, 
je podpis správce daně za všech okolností a v případě součinného daňového 
subjektu také i jeho podpis. Podpis daňového subjektu může chybět pouze, pokud 
zprávu o daňové kontrole odmítl podepsat bez vážného důvodu, neboť v takovém 
případě, jak už jsem výše zmínil, se zpráva doručuje a i bez bezdůvodně 
odmítnutého podpisu daňového subjektu si zachovává váhu důkazního prostředku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
72 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 88 odst. 1 písm. a,b,c,d,e,f 
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4   Prostředky ochrany při daňové kontrole 
 
Prostředky ochrany jsou procesní prostředky, kterými je možné napravit chyby, 
k nimž může a zcela jistě často dochází při aplikaci práva. Aplikace práva nemusí 
být ve všech případech vůbec jednoduchá. Při daňové kontrole se správce daně 
setkává s celou řadou skutečností, které mohou být specifické pro daný daňový 
subjekt, nebo ekonomickou oblast, ve které daňový subjekt působí vzhledem 
k interpretačním rozdílům. I přes zákonnou unifikaci institutu daňové kontroly, 
nelze postihnout každý detail tohoto složitého postupu správce daně. Dále u 
daňové kontroly stejně jako u jiných oblastí aplikace práva je také lidský faktor. 
Faktická nemožnost právní regulace veškerých detailů a lidský faktor jsou velmi 
silnou kombinací, která vytváří předpoklad, že při provádění daňových kontrol 
dojde k chybám, které způsobí nesprávnost, nebo dokonce nezákonnost 
rozhodnutí. K odstraňování a zmírňování takového nežádoucího důsledku slouží 
právě prostředky ochrany, které chrání daňový subjekt před nesprávným a 
nezákonným rozhodnutím správce daně a dozorčí prostředky, jejichž 
prostřednictvím je chráněný před nesprávným a nezákonným rozhodnutím jak 
zájem státu na výběru daní, tak daňový subjekt. 
  

V rámci této kapitoly pojednávám o základních prostředcích ochrany, které 
lze uplatnit v průběhu daňové kontroly, také o těch, které jsou přípustné až po 
skončení daňové kontroly a zahrnul jsem též pojednání o dozorčích prostředcích. 
Zaměřuji se pouze na základní prostředky ochrany z hlediska vztahu daňový 
subjekt a správce daně aplikované v souvislosti s daňovou kontrolou, nikoliv 
veškeré prostředky ochrany, které zná daňový řád. 
Výčet základních prostředku ochrany v mé diplomové práci nesleduje formální 
řazení opravných prostředků daňového řádu. 
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Tabulka č. 3: základní prostředky ochrany 
základní prostředky ochrany 

v průběhu daňové kontroly opravné prostředky po ukončení daňové 
kontroly 

 
 

stížnost 
 

 

řádné mimořádné 
 

odvolání 
rozklad 

 
návrh na povolení 

     obnovy řízení 

 
Tabulka č. 4: dozorčí prostředky 

dozorčí prostředky 
 

nařízení obnovy řízení 
nařízení přezkoumání rozhodnutí 

 
 

I přes to, že daňový řád neřadí stížnost formálně do opravných prostředků, 
což dovozuji ze struktury a členění daňového řádu, jde o prostředek ochrany, neboť 
poskytuje možnost ochrany proti postupu správce daně a jeho chování a slouží 
k zjednání nápravy. Nejde-li o opravný prostředek v nejužším slova smyslu dle 
systematiky daňového řádu, jde o něj určitě minimálně v nejširším slova smyslu. 
 
4.1   Vybrané prostředky v průběhu daňové kontroly 

 
4.1.1   Stížnost 
 

Stížnost řadí daňový řád až do částí páté, mezi ustanovení společná a 
zmocňovací, přechodná a závěrečná. Již v souladu s výše uvedeným se domnívám, 
že zařazení stížnosti mezi opravné prostředky v daňovém řádu by bylo vhodnější. 
Ze znění zákona „neposkytuje-li daňový zákon jiný prostředek ochrany“ 73 
vyplývá, že jde o subsidiární prostředek ochrany, který lze uplatnit až po vyčerpání 
všech ostatních prostředků ochrany, což nakonec zmiňuje i sama důvodová zpráva.  
Lze ji uplatnit proti nevhodnému chování úředních osob správce daně a také proti 
postupu správce daně. Tento prostředek ochrany přímo umožňuje daňovým 
                                                           
73 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 261 odst. 1, část věty 
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subjektům a třetím osobám vymáhat zjednání nápravy při nedodržování zásady 
vstřícnost a slušnosti (o které je pojednáno v podkapitole 2.7) ze strany úředních 
osob správce daně. Důležité je zde ustanovení § 261 odst. 2 daňového řádu, které 
poskytuje alespoň zdánlivě účinnou možnost uplatnění stížnosti, neboť formálně 
chrání stěžovatele od negativního dopadu stížnosti vůči němu. Je však sporné, zda 
správce daně, na kterého daňový subjekt podal stížnost, mu jeho počínání neoplatí, 
třeba větší pečlivostí při provádění daňové kontroly, což se daňovému subjektu 
nemusí vyplatit. Daňový subjekt by si měl být vědom, že zmíněné ustanovení 
ho nezbavuje odpovědnosti především za trestný čin (ale také ani za správní 
delikt), např. pokud by svou stížností naplnil skutkovou podstatu trestného činu 
křivého obvinění. 

 
Daňový řád kromě stížnosti v § 261 upravuje také stížnost na postup plátce 

daně v § 237. Je potřeba tyto dva instituty odlišovat, neboť stížnost dle § 261 
směřuje proti správci daně, zatímco stížnost podle § 237 je prostředek ochrany 
poplatníka proti plátci daně při pochybnostech o správnosti sražené nebo vybrané 
daně.74 
 

Vzhledem k subsidiární povaze stížností je velmi důležité správně posoudit 
charakter vady postupu správce daně. Pokud je správce daně nečinný, pak nebude 
příslušná stížnost, ale § 38 odst. 1 a 2 daňového řádu, tedy podnět nejblíže 
nadřízenému správci daně. Pokud je vadný nebo nezákonný postup správce daně 
zároveň vadou řízení, v jejímž důsledku je vadné rozhodnutí, kterému takový 
nezákonný, či vadný postup správce daně předcházel, pak již nebude namístě se 
stěžovat dle § 261 na vadný, nezákonný postup správce daně, ale příslušným 
opravným prostředkem bude odvolání.75 

 
 
 
 
 

                                                           
74 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 261, § 237 
75 BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ, Karel ŠIMEK a Marie 
ŽIŠKOVÁ. Daňový řád: Komentář II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 808 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 
978-807-3575-649. str. 1504.  
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4.2   Řádné opravné prostředky po skončení daňové 
kontroly 
 
4.2.1   Odvolání 

 
Tento řádný opravný prostředek se uplatňuje proti rozhodnutí správce daně, 

který rozhodoval v prvním stupni, a které ještě nenabylo právní moci, pokud nejde 
o rozhodnutí, u něhož daňový řád opravné prostředky vylučuje. Odvolání tak nelze 
podat např. proti rozhodnutí o námitce, ale také dle § 109 odst. 2 daňového řádu jej 
nelze podat zásadně ani proti rozhodnutí, které správce daně označuje jako výzva. 
Rozhodnutím označeným jako výzva bude v kontextu daňové kontroly např. výzva 
k zahájení daňové kontroly dle § 87 odst. 2,3 daňového řádu. Odvolání se podává u 
správce daně, který napadené rozhodnutí vydal a ten o odvolání rozhodne, pokud 
mu zcela vyhoví, nebo mu vyhoví pouze částečně a ve zbytku jej zamítne. Jeho 
rozhodnutí však nesmí být rozporu s vyjádřením příjemců rozhodnutí, kterým se 
zasílá kopie odvolání k vyjádření. 
Správce daně prvního stupně může sám také odvolání zamítnout, je-li nepřípustné, 
nebo opožděné. Nerozhodne-li správce daně prvního stupně o odvolání sám, 
postoupí ho nejblíže nadřízenému správci daně.76 
 
4.2.2   Rozklad 
 
Řádným opravným prostředkem je též rozklad. Uplatňuje se proti 
nepravomocnému rozhodnutí ústředního správního orgánu nebo osoby stojící 
v čele tohoto orgánu. V kontextu daňové kontroly je ústředním správním orgánem 
Ministerstvo financí a osobou stojící v čele ministr. Jelikož jde o řádný opravný 
prostředek, je rozklad přípustný pouze proti rozhodnutí ministerstva, které jej 
vydalo v prvním stupni. I přes to, že daňový řád v § 108 odst. 2 označuje rozklad 
jako opravný prostředek i proti rozhodnutí osoby stojící v čele ústředního 
správního orgánu, je tato situace nejenom nepraktická, ale také legálně minimálně 
rozporná, neboť § 77 odst. 1 písm. b) daňového řádu přímo vylučuje z řízení 
osobu, která se podílela na věci na jiném stupni. Vzhledem k tomu, že vůči 
ministrovi financí není již nadřízený orgán, pokud by ministr rozhodoval o věci 
v prvním stupni, nebylo by možné, aby rozhodoval také o rozkladu. Takový postup 

                                                           
76 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 108 a násl. 
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by odporoval nejenom zmíněnému § 77 odst. 1 ale také zásadě dvojinstančnosti. 
Pokud to nevylučuje povaha věci, na rozklad se aplikují ustanovení daňového řádu 
o odvolání.77 
  
4.3   Mimořádné opravné prostředky po skončení daňové 
kontroly 

 
4.3.1    Návrh na povolení obnovy řízení 

 
Návrh na povolení obnovy řízení je jediným mimořádným opravným prostředkem 
dle účinného znění daňového řádu. Je však pouze jedním ze dvou prostředků, na 
jejichž základě může dojít k obnově řízení. Jako mimořádný opravný prostředek jej 
lze uplatnit pouze v případě, kdy řízení, k jehož obnově směruje, skončilo 
pravomocným rozhodnutím. Dalšími zákonnými podmínkami pro povolení obnovy 
řízení, kromě právní mocí rozhodnutí obnovovaného řízení jsou „nové skutečnosti 
nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce rozhodnutí nebo správce 
daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na výrok 
rozhodnutí“ 78 , nebo skutečnost, že „rozhodnutí bylo učiněno na základě 
padělaného nebo pozměněného dokladu anebo dokladu obsahujícího nepravdivé 
údaje, křivé výpovědi svědka nebo nepravdivého znaleckého posudku“ 79  nebo 
skutečnost, že „rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem“ 80  nebo to, že 
„rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky a příslušný orgán veřejné 
moci o ní dodatečně rozhodl jinak způsobem, který má vliv na toto rozhodnutí a 
jemu předcházející řízení“81. 

 
4.4   Dozorčí prostředky 

 
Daňový řád zná dva dozorčí prostředky, a to nařízení obnovy řízení a 

nařízení přezkoumání rozhodnutí. Účelem dozorčích prostředků je především 
ochrana zákonnosti. Hlavní rozdíl vůči opravným prostředkům spočívá v tom, že 

                                                           
77 BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ, Karel ŠIMEK a Marie 
ŽIŠKOVÁ. Daňový řád: Komentář I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 800 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 
978-807-3575-649. str. 673. 
78 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 117 odst. 1 písm. a 
79 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 117 odst. 1 písm. b 
80 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 117 odst. 1 písm. c 
81 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 117 odst. 1 písm. d 
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zatímco opravné prostředky jsou ovládány dispoziční zásadou, dozorčí prostředky 
jsou ovládány zásadou oficiality.  
 
4.4.1   Nařízení obnovy řízení 

 
Jde o druhý z prostředků, na jejichž základě může dojít k obnově řízení. Na rozdíl 
od opravného prostředku návrhu na povolení obnovy řízení však jde o dozorčí 
prostředek, který se uplatňuje z moci úřední (ex offo), při splnění stejných 
zákonných podmínek, jejichž výčet jsem uvedl u návrhu na povolení obnovy 
(podkapitola 4.3.1.) 
  

U tohoto dozorčího prostředku se krátce vrátím k zásadě ochrany práv 
nabytých v dobré víře (podkapitola 2.16). Vzhledem k tomu, že v důsledku 
obnovy řízení lze dosáhnout zrušení pravomocného rozhodnutí, zpravidla tak dojde 
k zrušení, nebo změně práv, které z původního pravomocného rozhodnutí daňový 
subjekt nabyl. Jelikož jde o prolomení již pravomocného rozhodnutí, měl by být 
tento dozorčí prostředek uplatněn skutečně až po velmi pečlivé úvaze a posouzení. 
Zejména je potřeba se zabývat otázkou, který z taxativního výčtu důvodu pro 
obnovu řízení je v konkrétním případě a jaký je vztah daňového subjektu k původu 
tohoto důvodu. Na misky vah je potřeba na jedné straně umístit zájem státu na 
výběru daní a na straně druhé oprávněné zájmy daňového subjektu. Nelze obecně 
říct, že zájem státu na výběru daní má pokaždé přednost před právy a oprávněnými 
zájmy daňového subjektu, zejména pokud původ důvodu pro obnovu řízení 
spočívá v pochybení správce daně. Je potřeba posoudit veškeré možné dopady na 
v dobré víře nabytá práva daňového subjektu. 
 
4.4.2   Nařízení přezkoumání rozhodnutí 

 
Přezkoumání rozhodnutí je čistě dozorčím prostředkem a na rozdíl od 

obnovy jej nelze zahájit na návrh. Je zde možné podat podnět k nařízení 
přezkoumání rozhodnutí, ten však nemá sílu návrhu, není s ním spojeno zahájení 
přezkumného řízení. Důvodem přezkumu je rozpor rozhodnutí s právním 
předpisem, zatímco důvody obnovy spočívají především ve věcných 
skutečnostech. Přezkoumání rozhodnutí nařizuje správce daně nejblíže nadřízený 
správci daně, který rozhodl v posledním stupni. Samotné přezkumné řízení pak 
vede orgán, který rozhodl v posledním stupni, přičemž je vázán právním názorem a 
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důvody správce daně, který řízení nařídil. Zahájení přezkumného řízení neznamená 
automaticky nesoulad rozhodnutí s právním předpisem. Zda skutečně rozpor 
s právním předpisem je, ukáže až výsledek přezkumného řízení.  V tomto řízení 
může pouze dojít ke zrušení anebo změně přezkoumávaného rozhodnutí, nebo 
k zastavení řízení. Nevydává se nové rozhodnutí ve věci, jak je tomu u obnovy.82 
 
4.5   Vztah ke správnímu soudnictví 

 
Daňový řád v § 124 upravuje speciální typ přezkumného řízení, ve kterém 

může správce daně změnit nebo zrušit rozhodnutí vydané správcem daně, jehož 
zrušení se domáhá navrhovatel ve správním soudnictví. Platí zde zákaz reformace 
in peius, což znamená, že v tomto řízení nemůže správce daně změnit rozhodnutí 
v neprospěch navrhovatele. Pokud správce daně rozhodnutí změní alespoň 
částečně a uspokojí tím navrhovatele, ten může dle § 62 odst. 3 soudního řádu 
správního sdělit správnímu soudu, že se cítí uspokojen a smírným vyřešením sporu 
bude soudní řízení zastaveno. Nebude-li rozhodnutím správce daně navrhovatel 
uspokojen, bude započaté soudní řízení správní pokračovat.83 
  

Z paragrafu § 124 odst. 3 daňového řádu a contrario vyplývá, že v tomto 
speciálním přezkumném řízení správce daně přihlíží pouze ke skutečnostem a 
návrhům na provedení důkazů uvedeným v žalobě a také ke skutečnostem, na 
jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí, proti kterému správní žaloba směruje. 
 Ve smyslu tohoto speciálního přezkumného řízení spatřuji promítnutí účelu 
zásady hospodárnosti (pojednávám o ní v podkapitole 2.9). Zároveň zde 
shledávám 2 roviny této zásady. Jedna rovina je promítnuta ve snaze, aby 
nevznikaly další náklady provedením soudního řízení správního. Druhá spočívá ve 
snížení pravděpodobnosti, že by správní soud rozhodl ve prospěch navrhovatele a 
ten by v návaznosti na to požadoval náhradu škody způsobené mu nesprávným, či 
nezákonným rozhodnutím správce daně. 
  

                                                           
82 FEDERSEL, Josef a KELNEROVÁ. Co přináší daňový řád daňovému subjektu v oblasti prostředků jeho ochrany před 
úkony správce daně při správě daní. Finanční, daňový a účetní bulletin. Praha: Ing. Jan Polák, Finanční aj. 
ekonomické poradenství a vydavatelství, 2010, OSMNÁCTÝ, IV/10, s. 51. ISSN 1210-5570. 
83 FEDERSEL, Josef a KELNEROVÁ. Co přináší daňový řád daňovému subjektu v oblasti prostředků jeho ochrany před 
úkony správce daně při správě daní. Finanční, daňový a účetní bulletin. Praha: Ing. Jan Polák, Finanční aj. 
ekonomické poradenství a vydavatelství, 2010, OSMNÁCTÝ, IV/10, s. 51. ISSN 1210-5570. 
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 V rámci této podkapitoly se jeví jako zajímavým a vhodným alespoň zmínit 
zatím neúčinnou, avšak platnou právní úpravu naložení s novým rozhodnutím 
správce daně, vydaným na základě rozhodnutí krajského soudu, poté co dojde 
v důsledku kasační stížnosti ke zrušení rozhodnutí krajského soudu rozhodnutím 
Nejvyššího správního soudu. Novelizaci, kterou se doplňuje v daňovém řádu nový 
§ 124a přináší Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením 
jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. 
Předmětné ustanovení: „Dojde-li v řízení o kasační stížnosti ve správním 
soudnictví ke zrušení pravomocného rozhodnutí krajského soudu, na jehož základě 
bylo správcem daně vydáno nové rozhodnutí ve věci v souladu s právním názorem 
krajského soudu, stává se toto rozhodnutí neúčinným dnem nabytí právní moci 
nového rozhodnutí krajského soudu, kterým je žaloba zamítnuta nebo ve kterém 
dojde ke změně právního názoru oproti zrušenému pravomocnému rozhodnutí 
krajského soudu.", nabude účinnosti 1. ledna 2015. Toto na první a též druhý 
pohled komplikované ustanovení v podstatě zavádí neúčinnost nového rozhodnutí 
správce daně (rozhodnutí B) vydaného jako důsledek zrušení jeho původního 
rozhodnutí (rozhodnutí A) rozsudkem krajského soudu (rozsudek 1), a to 
neúčinnost ze zákona poté, co byl zrušující rozsudek krajského soudu (rozsudek 1) 
v důsledku kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem zrušen. K zmíněné 
neúčinnosti nového rozhodnutí správce daně (rozhodnutí B) však dojde pouze, 
pokud nový rozsudek krajského soudu (rozsudek 2) správní žalobu zamítne, anebo 
se bude od prvého pravomocného rozsudku krajského soudu (rozsudek 1) lišit 
v právním názoru. Nebude-li se právní názor v novém rozsudku krajského soudu 
(rozsudek 2) lišit od právního názoru v prvém rozsudku krajského soudu (rozsudek 
1), pak k neúčinnosti nového rozhodnutí správce daně (rozhodnutí B) nedojde. 
Případ, kdy právní názor krajského soudu vyslovený v jeho původním zrušeném 
rozsudku (rozsudek 1) je shodný s právním názorem v novém rozsudku (rozsudek 
2) může nastat, pokud byl původní rozsudek (rozsudek 1) zrušený pro procesní 
vady původního řízení krajského soudu.84 

 Smysl této novely bude nepochybně přínosem, a proto ji hodnotím kladně, 
avšak dle mého názoru, by měla být tato právní úprava obsažena obecně v soudním 
řádu správním, jako úprava důsledku pro nové rozhodnutí správního orgánů, 
vydaného na základě později zrušeného rozhodnutí krajského soudu Nejvyšším 
správním soudem.  

 
                                                           
84 Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2011 Sb. K bodu 19, kterým se zavádí § 124a Daňového řádu 
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5   Daňová kontrola z v trestněprávním kontextu 
 

Správce daně na základě provedené daňové kontroly může zjistit, že došlo 
ke zkrácení daně. Je-li správce daně na základě shromážděných důkazu 
přesvědčený, že ke zkrácení daně došlo úmyslně, nebo se tak důvodně domnívá je 
povinný dle § 8 trestního řádu toto oznámit státnímu zástupci, nebo policejním 
orgánům. Trestní zákoník ve zvláštní části v § 240 vymezuje skutkovou 
podstatu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Jde o 
trestný čin, jehož subjektem může být kdokoliv, zejména daňový subjekt. Po 
subjektivní stránce se zde vyžaduje úmysl. Zkrátí-li někdo daň nedbalostí, 
nedopustí se tak trestného činu. Jedním ze znaků této skutkové podstaty je, že daň 
musí být zkrácena ve větším rozsahu, což představuje částku ve výši nejméně 
50 000 Kč. 

 
V § 241 trestního zákoníku je vymezená skutková podstata trestného činu 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby. 
Pachatelem tohoto trestného činu může být pouze zaměstnavatel nebo plátce daně. 
Stejně jako u § 241 i zde musí jít souhrnně o částku nejméně 50 000 Kč. 

 
Pokud na základě daňové kontroly je zjištěno zkrácení daně, nebo 

neodvedení daně a v důsledku toho dojde k doměření daně z úřední moci správcem 
daně dle § 143 odst. 1, 3 daňového řádu, pak takovým rozhodnutím soud není 
vázán. Toto tvrzení vyplývá z dikce § 9 odst. 1 trestního řádu a contrario, neboť 
trestní soud je vázán pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného státního 
orgánu, pokud však nejde o posouzení viny obviněného. Rozhodnutí o stanovení 
daně, kterým je daň doměřena je potřeba jednoznačně pokládat za posouzení viny 
obviněného, neboť z jeho povahy vyplývá tvrzení, že obviněný nejenom řádné 
nesplnil daňovou povinnost, ale také výše zkrácení daně. Jde tedy mimo jiné 
o konstatování, že daňový subjekt je vinný. Rozhodnutí o vině v trestněprávním 
smyslu náleží pouze trestnímu soudu. Rozhodnutí o stanovení daně a zpráva o 
daňové kontrole mohou sloužit v trestním řízení pouze jako důkazy. 

 
Také úřední osoba dle daňového řádu se může dopustit trestného činu 

v souvislosti s postupem při daňové kontrole, neboť ji lze subsumovat pod § 127 
odst. 1 písm. d. Trestní zákoník zná několik trestných činů úředních osob, a to 
zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 trestního zákoníku) a maření úkolu úřední 
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osoby z nedbalosti (§ 330 trestního zákoníku). U některých dalších trestních činů je 
spáchání skutku úřední osobou znakem kvalifikované skutkové podstaty, je tím 
zvýšená závažnost činu, a proto je s tím spojená vyšší trestní sazba. Jako příklad 
lze uvést např. porušení tajemství dopravovaných zpráv § 182 trestního zákoníku 
odst. 4 písm. a. 
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6   Daňová kontrola v číslech 
 

V souvislosti s tématem je nezbytné se ptát, jaký je vývoj daňové kontroly 
v průběhu předchozích let, dochází ke zvyšování počtu prováděných kontrol nebo 
naopak ke snižování, anebo je počet každoročně provedených daňových kontrol 
stejný? Co daný vývoj ovlivňuje, tedy jaké jsou faktory vývoje počtu daňových 
kontrol? Jak se promítá počet ročně provedených daňových kontrol vůči daňovému 
subjektu a jaký je jejich výsledek? Odpovědi na tyto a několik dalších otázek 
dovozuji dále z následujících grafů. 
  
 
 

 graf č. 185              graf č. 286 
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  graf č. 387              graf č. 488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z grafu č. 1 lze dovodit závěr, že počet provedených daňových kontrol ve 

zkoumaném období má klesající tendenci. Průměrný roční počet daňových 
kontrol ve sledovaném období byl 87973. Daňová kontrola byla provedena 
každý rok ve sledovaném období průměrně u každého 103. aktivního 
daňového subjektu (jeden aktivní účet příslušný k jedné dani). Počet daňových 
kontrol provedených v roce 2010 je nižší o celých 9794 oproti roku 2009. Počet 
daňových kontrol provedených v roce 2009 je nižší o 6473 oproti r. 2008. V roce 
2008 bylo provedeno o 4904 daňových kontrol méně než v roce 2007.  Rok 2007 
byl v počtu daňových kontrol méně produktivní oproti roku 2006 o celých 4927 
daňových kontrol. Také v roce 2006 bylo provedeno méně daňových kontrol oproti 
roku 2005 a to celkem až o 9491 daňových kontrol. Naskýtá se otázka, v čem může 
být důvod každoročně se snižujícího počtu daňových kontrol. Pro zodpovězení této 
otázky jsem se podíval na počet aktivních daňových subjektů ve sledovaném 
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období. Z grafu č. 2, který zobrazuje vývoj počtu aktivních daňových subjektů lze 
vyčíst, že od roku 2005 do roku 2008 (včetně) počet aktivních daňových subjektů 
stoupal. Pokles je možné sledovat až od roku 2009. Z tohoto vývoje je možné 
dovodit korelaci počtu daňových kontrol a počtu aktivních daňových subjektů 
pouze v části sledovaného období, konkrétně až od roku 2009. V období 
předcházejícím roku 2009 nelze shledávat vzájemnou souvislost počtu daňových 
kontrol a počtu aktivních daňových subjektů. Nicméně počet aktivních daňových 
subjektů by neměl být relevantní proměnnou pro posouzení příčiny klesajícího 
počtu daňových kontrol. Zcela relevantní však určitě bude posouzení počtu 
zaměstnanců finančních ředitelství a finančních úřadů. Z dostupných zdrojů89 jsem 
získal údaje o personálním stavu ke konci příslušných roků ve sledovaném období, 
počínaje pouze rokem 2007. Proto pro správné zjištění souvislosti počtu 
provedených daňových kontrol a počtu zaměstnanců finančních ředitelství a 
finančních úřadů je potřeba zúžit u obou veličin sledované období na rok 2007 až 
2010. V takto vymezeném období lze dovodit souvislost poklesu počtu daňových 
kontrol v roce 2008 oproti roku 2007, neboť počet zaměstnanců finančních 
ředitelství a finančních úřadů poklesl oproti roku 2007 o 495 zaměstnanců.   
Pokračující pokles počtu daňových kontrol v roce 2009 již však nelze zdůvodnit 
poklesem zaměstnanců, neboť jak je z grafu vidět, byl počet zaměstnanců 
finančních ředitelství a finančních úřadu v roce 2009 dokonce nepatrně vyšší. 
Pokud by měla platit souvislost počtu provedených daňových kontrol a počtu 
zaměstnanců finančních ředitelství a finančních úřadů, musel by být počet 
daňových kontrol v r. 2008 a 2009 alespoň přibližně vyrovnaný. Pokles počtu 
daňových kontrol v r. 2009 oproti r. 2008 nelze zdůvodnit ani novou právní 
úpravou, neboť nový zákon upravující postup „kontrolorů“ byl účinný až od roku 
2011. Další korelaci poklesu počtu daňových kontrol a počtu zaměstnanců 
finančních ředitelství lze sledovat až v r. 2010. Z uvedeného je možné dovodit, že 
za hlavní příčinu poklesu počtu daňových kontrol ve sledovaném období nelze 
jednoznačně označit měnící se počet zaměstnanců finančních ředitelství a 
finančních úřadů. Příčinu bude pravděpodobně potřeba hledat např. ve složitosti a 
komplikovanosti jednotlivých případů daňové kontroly. 
  
 

                                                           
89 Česká daňová správa : Výroční zprávy a související dokumenty. GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Česká daňová 
správa [online]. © 2006-2011 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/325.html?year=0 
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Zajímavým je také porovnání počtu provedených daňových kontrol ve 
sledovaném období r. 2005 až 2010 s výši daně doměřené na základě provedených 
daňových kontrol. Již na první pohled lze z grafů č. 1 a č. 3 zobecnit, že neexistuje 
obecná korelace mezi počtem daňových kontrol a výši doměřené daně. 
Zatímco v roce 2005 bylo na základě daňové kontroly doměřeno 3,891 mld. Kč, 
v roce 2006 byl doměřek téměř dvojnásobný 6,413 mld. Kč. V roce 2007 však 
celková částka doměřené daně na základě daňové kontroly 5,832 mld. Kč byla již o 
0,581mld. Kč nižší oproti roku 2006. K opětovnému nárůstu doměřené daně došlo 
již v následujícím roce 2008 a to na celkovou částku 6,821 mld. Kč. V roce 2009 
dochází znova k poklesu na základě daňové kontroly doměřené daně a to k poklesu 
markantnímu až o 2,194 mld. Kč.  Tento pokles byl následně vykompenzován 
v roce 2010, kdy bylo na základě daňové kontroly doměřeno až o 3,673 mld. Kč 
více než v roce 2009 Kč. Nelze tedy konstatovat, že by větší počet provedených 
daňových kontrol automaticky znamenal i celkově vyšší doměření daně. 
Z uvedeného lze dovodit, že nikoliv samotný počet daňových kontrol, ale 
precizní výběr potencionálních subjektů je větším přínosem pro zvýšení 
efektivity činnosti správce daně.  Průměrně činil roční doměřek daně na základě 
daňové kontroly ve sledovaném období 5,98 mld. Kč. 

 
Z předmětných grafů jsem dále určil pravděpodobnost daňové kontroly 

v každém roce sledovaného období. V roce 2005 byla pravděpodobnost provedení 
daňové kontroly cca 1,257%. V následujícím roce 2006 se pravděpodobnost 
provedení daňové kontroly snížila o 0,1888%  na 1,068%. Pravděpodobnost 
provedení daňové kontroly v r. 2007 byla 0,972%, tedy o 0,096% nižší v porovnání 
s rokem 2006. Rok 2008 byl pro daňový subjekt opět příznivější, neboť 
pravděpodobnost daňové kontroly se snížila na 0,892%. I přes to, že v roce 2009 
došlo ke snížení počtu aktivních daňových subjektů, nebyl tento pokles při 
současném snížení počtu daňových kontrol dostatečný, aby se pravděpodobnost 
provedení daňové kontroly zvýšila. Proto opět došlo k poklesu pravděpodobnosti, i 
když k poklesu mírnému na hodnotu 0,851%. V roce 2010 pokles 
pravděpodobnosti daňové kontroly pokračoval. Pravděpodobnost provedení 
daňové kontroly byla 0,781%. Je potřeba dodat, že pravděpodobnost daňové 
kontroly se pro daňový subjekt zvyšuje s každým dalším druhem daně, k jehož 
placení je evidovaný, neboť jedna daňová kontrola představuje v grafu daňovou 
kontrolu jedné daně za 1 rok. Pro uvedené výpočty platí, že jedním daňovým 
subjektem je aktivní daňový subjekt, tj. jeden aktivní účet vedený pro jednu 
konkrétní daň. Jeden daňový subjekt však má u správce daně více účtů, jeden pro 
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každou konkrétní daň, ke které je daňový subjekt povinný. Z provedených 
výpočtů vyplývá, že pravděpodobnost provedení daňové kontroly se každý 
rok ve sledovaném období snižovala. 
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7   Daňová kontrola z pohledu judikatury 
 

V právním systému České republiky jako součásti germánského okruhu 
kontinentálního právního systému se neuplatňují soudní precedenty. Rozhodnutí 
soudů nejsou tedy obecně formálně závazná. Soudní rozhodnutí je závazné pouze 
pro konkrétní řešený případ. V zájmu sjednocení rozhodovací praxe a posílení 
principu právní jistoty a principu legitimního očekávání však postupem doby 
získaly rozhodnutí soudů vyšší instance jakýsi kváziprecedenční charakter. Jde 
především o judikáty Nejvyššího správního soudu, které jsou většinou 
respektovány soudy nižších stupňů, které tak rozhodují v souladu s rozhodovací 
praxi Nejvyššího správního soudu. Považují za potřebné zdůraznit, že jde o 
kváziprecedenční charakter, tedy soudy se nemusí řídit názorem Nejvyššího 
správního soudu vysloveným v rámci jiného případu, třeba i skutkově shodného, 
ačkoliv v praxi se jimi zpravidla řídí. Samostatným případem je pak mimo obecnou 
soudní soustavu stojící Ústavní soud. V rámci této kapitoly se však zaměřím na 
vybranou otázku daňové kontroly z pohledu judikatury Nejvyššího správního 
soudu. 
  

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, nabídnu zde odpověď na otázku, jak 
vnímá nebo definuje daňovou kontrolu judikatura Nejvyššího správního soudu. 
Klíčovým judikátem pro nalezení odpovědi na položenou otázku  je judikát90 ze 
dne 21.4.2005. Nejvyšší správní soud rozhodoval o kasační stížnosti ve věci Dany 
a Pavla V. v L. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z příjmů 
fyzických osob. Stěžovatelé se obrátili na krajský soud se žalobou proti 
Finančnímu ředitelství, které jim zamítlo odvolání proti dodatečným platebním 
výměrům na daň z příjmů fyzických osob. S předmětnou žalobou však u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem neuspěli. Krajský soud při rozhodování o žalobě totiž 
posoudil daňovou kontrolu jako soubor řady dílčích úkonů. Stěžovatelé, kteří 
se obrátili na Nejvyšší správní soud s kasační stížností proti rozsudku krajského 
soudu, nesouhlasili s takovým právním posouzením daňové kontroly a jako vadu 
takové právní posouzení v kasační stížnosti namítali. Stěžovatelé byli toho názoru, 
že daňová kontrola není souborem řady dílčích úkonů, ale úkonem jediným, což 
opírali o znění § 41 odst. 2 věty první zákona o správě daní a poplatků (pozn. nyní 
již neúčinný). Podle předmětného ustanovení nelze podat dodatečné daňové tvrzení 
do ukončení úkonu, který byl ještě před podáním daňového tvrzení učiněn 
                                                           
90 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.2005, sp. zn. 2 Afs 69/2004-52  
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k přezkoumání správnosti daňové povinnosti správcem daně. Dále argumentace 
stěžovatelů ve věci spočívala v § 47 zákona o správě daní a poplatků, který 
pojednával o prekluzivní lhůtě pro vyměření daně. Dle stěžovatelů byla prekluzivní 
lhůta přerušena již zahájením daňové kontroly („od konce roku, v němž byl daňový 
subjekt o tomto úkonu zpraven”91), nikoliv ukončením, jelikož se dle nich jedná 
o úkon jediný. Projednání zprávy o daňové kontrole je podle stěžovatelů, díváme-li 
se na daňovou kontrolu jako úkon jediný, irelevantní pro běh prekluzivní lhůty. 
Žalovaný finanční úřad byl téhož právního názoru jako krajský soud. Daňovou 
kontrolu nepovažoval za úkon jediný, a tedy projednání zprávy o daňové kontrole 
považoval také za úkon, s nímž se pojí přerušení prekluzivní lhůty pro doměření 
daně. Bylo tedy na Nejvyšším správním soudu, aby posoudil, zda z pohledu běhu 
prekluzivní lhůty pro doměření daně je daňová kontrola úkonem jako celek, 
nebo je z hlediska běhu předmětné lhůty potřeba považovat za úkony také 
jednotlivé části daňové kontroly. Za tím účelem vycházel Nejvyšší správní soud ze 
dvou pojmů a to „úkon směřující k přezkoušení správnosti daňové povinnosti“, o 
němž pojednával § 41 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků a „úkon směřující k 
vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení“, který zmiňoval § 47 odst. 2 
zákona o správě daní a poplatků. Výkladem těchto dvou pojmu s argumentem 
nezbytnosti jednotného výkladu minimálně v rámci jednoho právního 
předpisu dovodil, že jde o pojmy obsahově stejné s rozdílem spočívajícím pouze 
v tom, že před úkonem dle § 41 odst. 2 došlo již k vyměření daně. Dále 
konstatoval, že ve smyslu úkonu dle § 41 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků 
je daňová kontrola považována za úkon jediný, tedy za celek a vzhledem 
k obsahové rovnosti pojmů úkon dle § 41 odst. 2 a úkon dle § 47 odst. 2 zákona o 
správě daní a poplatků je potřeba vykládat daňovou kontrolu jako celek a úkon 
jediný i ve smyslu § 47 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Dále Nejvyšší 
správní soud v předmětném nálezu argumentoval nezbytností vykládat daňovou 
kontrolu jako úkon jediný také z důvodu, že pokud by tomu tak nebylo a daňová 
kontrola by byla v případě § 47 odst. 2 vykládaná jako proces složený 
z jednotlivých úkonů, pak by tomu tak muselo být i v případě § 41 odst. 2. To by 
umožnilo daňovému subjektu podávat dodatečné daňové tvrzení i v průběhu 
daňové kontroly. Výklad pojmu daňové kontroly tak, jak ho učinil Nejvyšší 
správní soud, posiloval stav právní jistoty daňového subjektu z hlediska § 47 odst. 
2 zákona o správě daní a poplatků.92 

  
                                                           
91 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 47 odst. 2, část věty první 
92 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.2005, sp. zn. 2 Afs 69/2004-52  
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S výsledkem poskytnutého výkladu Nejvyššího správního soudu 
v uvedeném judikátu nesouhlasím, ačkoliv chápu důvody, které daný výklad 
sleduje. Jsem přesvědčený, že daňovou kontrolu nelze vnímat jako úkon jediný, 
neboť se skutečně skládá z dílčích úkonů, s nimiž jsou spojené určité právní 
důsledky. Také ve znění zákona o správě daní a poplatků byla daňová kontrola 
složená z jednotlivých úkonů, např. zahájení, potvrzení převzetí dokladů a věcí 
jiných, prodloužení lhůty pro vrácení dokladů a jiných věcí, sepsání zprávy o 
daňové kontrole atd. Domnívám se, že Nejvyšší správní soud vytvořil 
v předmětném rozsudku účelovou právní fikci za účelem ochrany právní jistoty 
daňových subjektů, aby každý dílčí úkon daňové kontroly nepřerušoval běh tříleté 
prekluzivní lhůty pro vyměření a doměření daně.  Nepochybně lze sledovaný cíl 
označit za legitimní ve smyslu principu právní jistoty, nicméně umístíme-li na 
časovou os zahájení a ukončení daňové kontroly a mezi ně další úkony, nelze 
existenci úkonů nacházejících se mezi zahájením a ukončením popřít. Pokud tak 
učiníme, pak jde nepochybně o fikci nejenom neexistence úkonů mezi zahájením a 
ukončením ale také o fikci totožnosti zahájení a ukončení. Ochrana daňového 
subjektu z pohledu běhu prekluzivní lhůty byla částečně dosažena stanovením 
objektivní lhůty 10 let pro vyměření a doměření daně. Další ochranu měl 
poskytnout zákonodárce přesnější formulaci zákona, nebo výslovným zakotvením 
právní fikce daňové kontroly jako jediného úkonu z hlediska běhu lhůty pro 
vyměření a doměření daně.  

 
Na předmětný judikát93 Nejvyššího správního soudu se odvolává Nejvyšší 

správní soud také v dalších judikátech např. v rozsudku94 ze dne 26.4.2007 nebo 
také v rozsudku95 ze dne 26.2.2010, z čeho by bylo možné usuzovat kontinuitu 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.  Materiální kontinuita rozhodovací praxe 
je rozhodně žádoucí, zejména z pohledu dopadu na daňové subjekty s ohledem na 
obecný princip právní jistoty a obecný právní princip legitimního očekávání. 
 V rozsudku 96  Nejvyššího správního soudu ze dne 26.2.2010 je krom 
zmíněné kontinuity možné vidět potvrzení mého názoru, že Nejvyšší správní soud 
vykonstruoval právní fikci, neboť ačkoliv respektuje svůj názor vyslovený 
v judikátu 97  ze 21.4.2005,  konstatuje reální skutečnost, „že institut daňové 

                                                           
93 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.2005, sp. zn. 2 Afs 69/2004-52 
94 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.4.2007, sp. zn. 5 Afs 169/2006-58 
95 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.2.2010, sp. zn. 5 Afs 71/2009-48  
96 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.2.2010, sp. zn. 5 Afs 71/2009-48 
97 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.2005, sp. zn. 2 Afs 69/2004-52 
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kontroly nepředstavuje jediný úkon, nýbrž je souborem řady dílčích úkonů“98 a 
úkonem jediným je pouze ve smyslu § 47 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. 
  

Názorovou kontinuitu Nejvyššího správního soudu však zpochybňuje 
rozhodnutí99 Nejvyššího správního soudu ze dne 25.7.2007, kde Nejvyšší správní 
soud souhlasí s názorem Krajského soudu v Ústí nad Labem vysloveným 
v rozsudku ze dne 7.2.2007, dle kterého je daňová kontrola souhrnem dílčích 
úkonů.  Je-li něco souhrnem dílčích úkonů, nemůže to pak zároveň být materiálně 
také pouze jediným úkonem. Samozřejmě formálně to fingovat lze, jak to učinil 
Nejvyšší správní soud v judikátu100 ze dne 21.4.2005, avšak domnívám se, že jest 
na zákonodárci, aby tak učinil, nikoliv v pravomoci Nejvyššího správního soudu. 
A ačkoliv v rozhodnutí101 ze dne 25.7.2007 nejde o posouzení daňové kontroly 
z pohledu přerušení lhůty pro vyměření daně dle § 47 odst. 2 zákona o správě daní 
a poplatků, je z toho možné usuzovat rozdílnost posouzení stejného institutu 
daňové kontroly Nejvyšším správním soudem. To nepřispívá k výkladové 
jednotnosti pojmů v rámci jednoho právního odvětví a také v rámci jednoho 
právního předpisu. 

 
Je-li potřeba vykládat pojmy alespoň v rámci  jednoho předpisu  stejně, jak 

sám konstatuje Nejvyšší správní soud ve zmíněném judikátu102 ze dne 21.4.2005, 
je třeba stejně vykládat i institut daňové kontroly. Vykládá-li Nejvyšší správní 
soud v rozsudku103 ze dne 21.4.2005 daňovou kontrolu jako úkon jediný, pak je 
potřeba aby stejně vykládal daňovou kontrolu i v rozsudku104 ze dne 25.7.2007. 
Jinak lze rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu označit za kauzální 
ohýbání práva k dosažení jakéhokoliv cíle dle libovůle. A zda tak Nejvyšší 
správní soud činí k prospěchu daňového subjektu nebo správce daně, záleží na 
obsazení senátu, který konkrétní případ řeší. Řešení naznačeného problému by 
mělo být nalezeno ve stanovení striktnějších zákonných pravidel pro 
rozhodování soudu spočívajících v příklonu k pozitivistickému výkladu 
zákona s možností materiálního korektivu ve prospěch daňového subjektu 
v případě, že pozitivistický výklad by byl v nepředvídaných situacích příliš 
                                                           
98 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.2.2010, sp. zn. 5 Afs 71/2009-48 
99 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.7.2007, sp. zn. 1 Aps 4/2007-67 
100 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.2005, sp. zn. 2 Afs 69/2004-52 
101 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.7.2007, sp. zn. 1 Aps 4/2007-67 
102 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.2005, sp. zn. 2 Afs 69/2004-52 
103 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.2005, sp. zn. 2 Afs 69/2004-52 
104 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.7.2007, sp. zn. 1 Aps 4/2007-67 
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tvrdý a neakceptovatelný. Tento postup in favorem daňového subjektu by byl 
legitimován stávajícím nerovným postavením správce daně a daňového subjektu a 
zásahem daňové kontroly do osobní sféry daňového subjektu. 

  
Rozebranou problematiku daňové kontroly, zda jde o úkon jediný nebo 

souhrn dílčích úkonů, vyřešil nakonec velmi dobře zákonodárce v novém daňovém 
řádu. Svým zněním přinesl potřebné řešení problému, jenž přinejmenším 
kontroverzní judikatura Nejvyššího správního soudu řešila po svém.   Z pohledu 
definování institutu daňové kontroly hodnotím stávající účinnou právní úpravu 
(tedy daňový řád) jako velmi zdařilou. Dle znění daňového řádu lze podat 
i skutečně objektivní odpověď, která potvrzuje můj výše vyjádřený názor na 
nesprávný výklad Nejvyššího správního soudu. Již ze samotného řadění daňové 
kontroly v daňovém řádu v hlavě nazvané „Řízení a další postupy“ a v dílu 2 s 
názvem „Postupy při správě daní“ je jasné, že daňová kontrola není úkonem, ale 
postupem, v rámci kterého jsou činěny úkony. Také v § 148 odst. 3 daňového 
řádu: „Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola 
… běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.“, 
v souvislosti se zmiňovaným § 47 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků, lze 
vidět, že úkonem je zahájení daňové kontroly, nikoliv daňová kontrola jako celek. 
Je tedy zřejmé, že zákonodárce neměl v úmyslu definovat daňovou kontrolu jako 
jediný úkon. Musím však uznat, že účel, který vytvořením právní fikce v judikátu 
ze dne 21.4.2005 Nejvyšší správní soud dosáhl je stejný, jaký sleduje zákonodárce 
v dikci § 148 odst. 3 daňového řádu. Problém však krom nejednotnosti výkladu 
jednoho institutu Nejvyšším správním soudem vidím v tom, jak už jsem výše 
sdělil, že Nejvyšší správní soud překročil své oprávnění výkladu a přímo vytvořil 
právní fikci, což je právem zákonodárce. 

  
Svá tvrzení ještě podkládám také názorem Ústavního soudu, který mívá 

poslední slovo při řešení právních otázek na vnitrostátní úrovni, i když není 
poslední instanci, neboť opakuji, stojí mimo obecnou soudní soustavu. Ve svém 
nálezu ze dne 1.12.2008 konstatuje, 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”105(tedy nikoliv úkonem). 
  

                                                           
105 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1.12.2008, sp. zn. I. ÚS 705/06-1 
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Závěr 
 
V průběhu zpracování diplomové práce jsem se přesvědčil, jak jsem v úvodu 

předpokládal, že téma daňové kontroly je značně rozsáhlé a nelze postihnout 
veškeré její aspekty v rámci rozsahu diplomové práce.  

 
V kapitole 1 jsem a priori zhodnotil daňovou kontrolu jako vážný zásah do 

subjektivních práv a oprávnění osob zúčastněných na správě daní a poplatků. 
 
V druhé kapitole jsem konstatoval stěžejní existenční nezbytnost základních 

zásad daňové kontroly. Právní úpravu zásad aplikovatelných na daňovou kontrolu 
hodnotím pozitivně, zejména z hlediska dosahování právní jistoty. Pro odstranění 
pochybností a názorových sporů o aplikovatelnosti zásady práv nabytých v dobré 
víře, obsažené ve správním řádu, navrhují výslovné obsažení této zásady 
v daňovém řádu. 

 
V další kapitole, tedy kapitole třetí jsem se zabýval procesní strukturou 

daňové kontroly, tj. fázemi, kterými správce daně při provádění tohoto institutu 
prochází. V předmětné kapitole jsem na základě literatury dovodil, že existuje 
shoda ve výčtu hlavních fází, která de facto vychází ze znění daňového řádu. Tato 
shoda je rozhodně mnou hodnocena kladně, neboť její absence by působila nemalé 
komplikace při uplatňování institutu daňové kontroly. Postrádám však v zákonné 
úpravě striktnější, detailnější rozpracování fáze průběhu daňové kontroly. 
Přínosem by mohlo být jmenovité zakotvení jednotlivých podfází průběhu daňové 
kontroly s jejich přesně vymezeným obsahem. Zastávám tedy názor větší 
formalizace daňové kontroly s materiálními prvky umožňujícími zajištění zájmu 
státu na placení daní. 

Kriticky jsem ve stejné kapitole zhodnotil neexistenci jednotné metodiky 
výběru daňových subjektů ke kontrole, spatřujíc v tomto porušování zásady 
procesní rovnosti. Navrhuji přesné zákonné stanovení jednotného systému pro 
výběr daňových subjektů ke kontrole, který vyloučí možnost libovůle správce dané 
při jejich výběru. Potřeba jednotného systému upraveného zákonem je ještě více 
opodstatněná nutností ochrany daňových subjektů vzhledem k závěru judikatury o 
vyloučení požadavku konkrétních podezření pro zahájení daňové kontroly, který 
v diplomové práci hodnotím jako správný a nezbytný pro existenci institutu daňové 
kontroly.  
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Z důvodu absence právní úpravy jednotného systému výběru daňových 
subjektů k daňové kontrole hodnotím stávající úpravu v tomto směru jako 
nedostačující s negativním dopadem na právní jistotu daňových subjektů. O to více 
zde kladně hodnotím legální zakotvení zásady procesní rovnosti, zásady zákazu 
zneužití pravomoci a zásady vstřícnosti a slušnosti. I když tyto zásady bez 
jednotného zákonného systému pro výběr daňových subjektů ke kontrole nejsou 
samy o sobě způsobilé poskytnout účinnou ochranu daňového subjektu před 
osobně motivovaným zahájením daňové kontroly úřední osobou. 

Na základě rozsáhlých pravomocí správce daně doporučuji klást také 
zvýšené požadavky na odbornost, ale také morální zdatnost úředních osob. 

 V téže kapitole také konstatuji absenci jednotné metodiky pro 
vyhodnocování informací získaných a shromážděných při přípravě a v průběhu 
daňové kontroly. Zákonné vytvoření jednotné metodiky vyhodnocování by tak 
prakticky bylo promítnutím nejenom zásady procesní rovnosti, ale také vzhledem 
k významu vyhodnocování promítnutím zásady legitimního očekávání. Takové 
promítnutí těchto zásad by nebylo nadbytečné, neboť by šlo o posílení rovnosti 
daňových subjektů, zvýšení jejích ochrany a posílení principu právní jistoty. 
 
 V kapitole „Prostředky ochrany při daňové kontrole“ jsem se věnoval 
procesním prostředkům ochrany, kterými lze napravit právní i skutkové chyby, 
které v tak složitém postupu správce daně, jakým daňová kontrola nepochybně je, 
nelze vyloučit. Kvantitativní výčet prostředků ochrany, které daňový řád nabízí, 
hodnotím velmi pozitivně. Nesouhlasím však s formálním řazením prostředků 
ochrany daňového řádu. Dle mého názoru by veškeré prostředky ochrany měly být 
upraveny v rámci jedné hlavy zákona jako opravné a dozorčí prostředky. Taková 
úprava by vedla k zjednodušení právní úpravy a umožnila by daňovým subjektům 
snazší orientaci a znalost veškerých prostředků ochrany, které jim daňový řád 
k účinné ochraně jejích práv a oprávněných zájmů nabízí. Také by to posílilo 
princip právní jistoty, který komplikovaná právní úprava obecně snižuje, a také by 
to ulehčilo správci daně z hlediska zásady poučovací, na kterou by pak nemusel 
být kladen přespřílišný důraz. 
 
 Kapitola 5. je kapitolou, v níž jsem se zabýval daňovou kontrolou v kontextu 
trestního práva. Dospěl jsem k závěru, že jednotlivá právní odvětví jsou účinně 
propojena, což je pozitivní a žádoucí z hlediska ucelenosti právního řádu. Jde o 
propojenost odvětví jak procesní, tak hmotněprávní. Jednotlivé aspekty odvětvové 
propojenosti se vztahují i přes nerovné postavení správce daně a osob 
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zúčastněných na správě daní a poplatků v rámci finančního práva na oba tyto 
subjekty v rámci práva trestního. 
  
 V části diplomové práce, konkrétně v kapitole 6 pod názvem „Daňová 
kontrola v číslech“, jsem zpracoval číselné údaje o provedených daňových 
kontrolách, aktivních daňových subjektech, doměřených daních na základě 
daňových kontrol a o počtu zaměstnanců finančních ředitelství a úřadů, a na 
základě výpovědné hodnoty těchto údajů posouzených ve vzájemné souvislosti 
jsem dovodil několik relevantních závěrů. Jde především o klesající vývoj počtu 
daňových kontrol a jeho závislost, resp. obecnou nezávislost na počtu aktivních 
daňových subjektů. Také překvapivě z čísel vyplývající nezávislost na počtu 
zaměstnanců finančních ředitelství a finančních úřadů, i když tento závěr by byl 
pravděpodobně opačný v případě extrémního poklesu těchto zaměstnanců. Dále 
jsem v předmětné kapitole dovodil nesouvislost počtu daňových kontrol a výši 
doměřené daně. Z hlediska hodnocení institutu daňové kontroly jsem na základě 
práce s uvedenými čísly konstatoval stěžejní důležitost precizního výběru 
daňových subjektů ke kontrole. Pro znalost kompletního výčtu a přesných 
formulací dovozených závěrů z číselných údajů daňových kontrol odkazuji na 
zmíněnou kapitolu 6., abych ji zde neopakoval celou. 
 
 Nakonec jsem se zaměřil v kapitole poslední, tady sedmé, na problematiku 
samotného institutu daňové kontroly z pohledu judikatury Nejvyššího správního 
soudu. Na základě v kapitole uvedených a zpracovaných judikátů jsem dospěl 
k závěru, že Nejvyšší správní soud posuzuje daňovou kontrolu v jednotlivých 
judikátech nejednotně a kontinuita jeho výkladu je pouze ve velmi specificky 
vymezeném vztahu daňové kontroly k institutu lhůty pro vyměření a doměření 
daně. Z judikátů Nejvyššího správního soudu jsem dovodil, že v případě posouzení 
institutu daňové kontroly se tento soud dopouští zastírání právní fikce výkladem 
k dosažení chvályhodného účelu. Pokud jde tedy o účel, kterého chtěl Nejvyšší 
správní soud při posouzení institutu daňové kontroly dosáhnout, ten hodnotím 
pozitivně. Použitý prostředek - právní fikci - v rukou Nejvyššího správního soudu 
neschvaluji. Negativně tedy hodnotím nejednotnost judikatury Nejvyššího 
správního soudu, ale také nejednotnost judikatury Ústavního soudu, kterou zmiňuji 
v podkapitole 3.2 o zahájení daňové kontroly v souvislosti s důvody pro její 
zahájení. Mé záporné hodnocení nejednotnosti judikatury spočívá zejména v obavě 
o právní jistotu daňových subjektů a posléze také vyústění do nestejného posouzení 
případů daňových subjektů v období judikaturou prosazovaného jednoho výkladu a 
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v období judikaturou prosazovaného výkladu jiného. Nicméně pokud je změna 
judikatury činěná k ochraně a posílení práv daňových subjektů, je třeba pouvažovat 
takovou změnu za pozitivní. Vývoj judikatury Ústavního soudu o důvodech pro 
zahájení daňové kontroly však takovou změnou nebyl, i když se jednalo o změnu 
nevyhnutní pro samotnou existenci institutu daňové kontroly. 
 
 Celkově hodnotím účinnou právní úpravu daňové kontroly za rozhodně 
velký pokrok vpřed. V daňovém řádu je nepochybně více prostoru věnováno 
institutu daňové kontroly, který je tak důkladněji legislativně upraven, než tomu 
bylo v Zákoně o správě daní a poplatků. Avšak v souladu s výše uvedeným mám 
za to, že jsou zde pořád problémy institutu daňové kontroly, které je potřeba 
odstranit vhodnou, přesně na zmíněné nedostatky zacílenou právní úpravou. 
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Abstrakt 
 

Cílem mé diplomové práce je zhodnocení problematiky daňové kontroly a 
dále případně navržení změn de lege ferendae. Současně aplikuji zásady daňové 
kontroly u jejích vybraných aspektů. Hlavní cíl diplomové práce – komplexní 
zhodnocení daňové kontroly - dosahuji pomocí parciálních pojednání a hodnocení, 
které jsou promítnuty v názvech jednotlivých kapitol a také pomocí vědeckých 
metod, jimiž jsou metoda deskripce, metoda dedukce a aplikace, dále metoda 
syntézy a metoda subjektivní kritiky. 

Logickou strukturu zpracování diplomové práce nejvýstižněji reprezentuje 
struktura jejích sedmi kapitol a několik podkapitol a jejích pojmenování. V první 
kapitole obecně pojednávám o institutu daňové kontroly. V kapitole druhé 
pojednávám o zásadách, které je potřeba uplatnit u institutu daňové kontroly. 
V kapitole třetí se věnuji fázím daňové kontroly. Ve čtvrté kapitole vyhrazuji 
prostor prostředkům ochrany při daňové kontrole. Trestněprávní kontext daňové 
kontroly je rozebrán v kapitole páté. Statistika daňové kontroly a z ní dovozené 
závěry jsou v kapitole šesté. Judikatuře o institutu daňové kontroly se pak věnuji 
v kapitole sedmé. Zpracování jednotlivých kapitol provází má subjektivní 
hodnocení jednotlivých aspektů daňové kontroly, která ve vzájemné souvislosti 
vytvářejí komplex, jenž představuje hodnocení institutu daňové kontroly jako 
celku. Některá má hodnocení jsou v souladu s cílem diplomové práce doplněny 
návrhem změn de lege ferendae. Celkové shrnutí hodnocení a návrhů změn je pak 
koncentrováno v Závěru mé diplomové práce. 
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Abstract 
 
The aim of my thesis is the evaluation of tax audit issues and eventually to propose 
changes de lege ferendae. At the same time I apply the principles of tax audit in its 
selected aspects. The main aim of the thesis - a complex evaluation of the tax audit 
- achieved through partial commentaries and evaluations, which are reflected in the 
titles of each chapter and by using scientific methods such as descriptive method, 
the method of deduction and applications, as well as the synthesis method and the 
method of subjective criticism. 
The logical structure of my thesis is accurately represented by the structure of its 
seven chapters and several subchapters and its names. In the first chapter I discuss 
the institute of tax audit in general. In the second chapter I discuss the principles 
that need to be applied to institute of tax audit. The third chapter deals with stages 
of tax audits. The fourth chapter is reserved to protection during and after tax audit. 
Criminal context of tax audit is discussed in fifth chapter. Statistics of tax audit and 
my conclusions deducted from the statistic data are focused in the sixth chapter. 
The case law on the tax audit is focused in the seventh chapter. Processing of each 
chapter is accompanied by my subjective evaluations of individual aspects of the 
tax audit, which in relation to one another creates a complex, which is an 
evaluation of tax audit as a whole. Some of my evaluations are accompanied with 
my proposals of changes de lege ferendae in line with the aim of my thesis. Overall 
summary evaluation and proposed changes is then concentrated at the end of my 
thesis. 
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