
Abstrakt 
 Diplomová práce byla zaměřena na provedení analýzy a zhodnocení stavu současné 

právní úpravy práv a povinností osob zúčastněných na správě daní ve vztahu k základním 

zásadám správy daní. Klíčovým právním předpisem relevantním ke zpracovávanému tématu, 

je daňový řád, který obsahuje základní přehled zásad aplikovatelných subjekty správy daní 

v praxi. Základní zásady správy daní společně s ostatními právními zásadami, které by bylo 

možné při správě daní rovněž použít, představují vůdčí principy daňového práva procesního, 

pro který mají stěžejní význam v podobě ústavně nebo zákonně regulovaných korektivů. 

Oproti předchozí právní úpravě obsažené v zákoně o správě daní a poplatků došlo k lepší 

systematizaci zásad a tím i k efektivnějšímu využití ve styku zejména daňových subjektů se 

správci daně.  

 Úvodní kapitoly představují právní rozbor ústředních institutů procesní úpravy 

daňového práva, jakými je zejména odlišení správy daní a daňového řízení, jejich vzájemný 

vztah a komparace vůči ostatním typům řízení v oblasti veřejného práva. Při analýze práv a 

povinnosti uplatňovaných při správě daní nelze pominout problematiku jednotlivých stadií 

daňového řízení, opravné prostředky anebo zvláštní více či méně formalizované postupy 

správců daně. Obsahem třetí kapitoly je rozbor aktuální právní úpravy osob zúčastněných na 

správě daní, tj. daňových subjektů a třetích osob, a není opomenuta ani problematika rozsahu 

kompetence správců daně vycházející z ústavně zakotveného principu enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí. Již v úvodních kapitolách jsou uvedena jednotlivá práva nebo 

povinnosti v relaci k zásadám správy daní; tam, kde to bylo vhodné, byla rovněž použita 

relevantní judikatura, zpravidla Nejvyššího správního soudu.  

  Těžištěm práce je analýza jednotlivých práv a povinností ve vztahu nejen k základním 

zásadám správy daní obsaženým v daňovém řádu, ale i ve vztahu k obecným právním 

principům a principům zejména na úrovni ústavního práva. Z tohoto důvodu je nejobsáhlejší 

kapitola IV. této práce, kde jsou nejen podrobně rozvedeny jednotlivé zásady, ale i z nich 

vyplývající práva osob zúčastněných na správě daní a povinnosti, které jim mohou být 

ukládány. Není opomenuta ani problematika vzájemného vztahu zásad, jejich systematika a 

komparace s předchozí právní úpravou.  V šesté kapitole jsou uvedeny v daňové praxi častěji 

se objevující nebo více komplikovaná práva a povinnosti plynoucí ze zásad správy daní. 

Závěr práce je věnován mlčenlivosti při správě daní, která představuje nejen svébytnou, ale i 

zajímavou problematiku ochrany práv daňových subjektů.  

Jestliže to bylo vzhledem k analyzovanému tématu vhodné, bylo příslušné téma 

průběžně doplněno nejen o existující judikaturu, ale i autorovy návrhy de lege ferenda. 

  

 

 


