VI.
TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
K části první návrhu zákona
Platné znění zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§1
(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů
a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.
(2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení
jejich úhrady.
(3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo
vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení
nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“) daňové tvrzení podané
daňovým subjektem.
(4) Daňovým tvrzením je
a) řádné daňové tvrzení, a to daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování,
b) dodatečné daňové tvrzení, a to dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo
dodatečné vyúčtování.
***
§ 34
Běh lhůty pro správce daně
(1) Pokud je den, kdy osoba zúčastněná na správě daní učinila podání, dnem počátku běhu
lhůty pro vydání rozhodnutí nebo provedení jiného úkonu správce daně nebo pokud je počátek
běhu lhůty od tohoto dne odvozován, běh lhůty se staví ode dne vydání rozhodnutí, kterým
správce daně vyzývá osobu zúčastněnou na správě daní k součinnosti, do pátého pracovního
dne ode dne, kdy dojde k požadované součinnosti.
(2) Pokud osoba zúčastněná na správě daní učinila podání elektronicky způsobem
podle § 71 odst. 3, je z hlediska určení počátku běhu lhůty pro vydání rozhodnutí nebo
provedení jiného úkonu správce daně rozhodný den, kdy bylo podáno potvrzení tohoto
podání.
***
§ 37
Navrácení lhůty v předešlý stav
(1) Osoba zúčastněná na správě daní je oprávněna požádat správce daně o navrácení lhůty
v předešlý stav.
(2) Správce daně povolí ze závažného důvodu navrácení lhůty stanovené daňovým
zákonem nebo správcem daně v předešlý stav, pokud před podáním žádosti lhůta již uplynula,
a nově stanoví den jejího uplynutí.
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pominul důvod zmeškání lhůty.
(4) Navrácení lhůty v předešlý stav nelze povolit, pokud od posledního dne zmeškané
lhůty uplynul více než 1 rok, nebo pokud jde o lhůtu
a) pro stanovení daně,
b) pro placení daně, nebo
c) pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.
(5) V případě, že je žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav vyhověno, rozhodnutí se
neodůvodňuje.
***
§ 42a
Doručování do daňové informační schránky
(1) Písemnost, jejíž povaha to umožňuje, se doručuje elektronicky do daňové
informační schránky daňovému subjektu, pokud o takový způsob doručení předem
požádá prostřednictvím této daňové informační schránky u správce daně, který zveřejnil
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je technicky vybaven pro
doručování do daňové informační schránky.
(2) Požadavek na doručování do daňové informační schránky může daňový subjekt
odvolat prostřednictvím této daňové informační schránky s účinkem ode dne
následujícího po dni podání tohoto odvolání.
(3) Daňový subjekt je prostřednictvím daňové informační schránky oprávněn určit,
že písemnosti, které by byly doručovány jeho zástupci, mají být místo toho doručovány
do této daňové informační schránky daňového subjektu.
(4) Písemnost, která byla dodána do daňové informační schránky, je doručena
okamžikem, kdy do daňové informační schránky přistoupí osoba, která má s ohledem
na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti.
(5) Nepřistoupí-li do daňové informační schránky osoba, která má s ohledem
na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy
byla písemnost dodána do daňové informační schránky, považuje se tato písemnost
za doručenou posledním dnem této lhůty; tato lhůta se prodlužuje o kalendářní den,
po jehož celé trvání z technických důvodů správce daně neumožnil využívat daňové
informační schránky, a nepoužije se na ni ustanovení § 33 odst. 4.
(6) Doručení písemnosti do daňové informační schránky má stejné právní účinky
jako doručení do vlastních rukou.
***
§ 57
(1) Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně mají orgány veřejné
moci a osoby, které
a) vedou evidenci osob nebo věcí,
b) poskytují plnění, které je předmětem daně,
c) provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti, nebo
d) získávají zpracovávají jiné údaje nezbytné pro správu daní.
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jsou na základě zákona oprávněny shromažďovat.
(3) Banky, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce, poskytovatelé platebních služeb
malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého
rozsahu (dále jen „poskytovatel platebních služeb“) jsou povinni na vyžádání správce daně
poskytnout údaje o
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,
b) majitelích účtů a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními prostředky
na účtech,
c) stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu, a údaje o osobách, které peněžní
prostředky na účet vložily, a o příjemcích plateb,
d) úvěrech, úschovách a pronájmech bezpečnostních schránek.
(4) Provozovatelé poštovních služeb jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout
údaje o poštovních zásilkách, poštovních poukazech a pronajatých poštovních přihrádkách, a to
i o jejich příjemcích a pronajímatelích.
(5) Podnikatelé poskytující veřejně dostupnou telefonní službu jsou povinni na vyžádání
správce daně poskytnout údaje, které shromažďují o účastnících veřejně dostupných
telefonních služeb.
(6) Vydavatelé periodického tisku jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout
jméno nebo název a adresu objednatele inzerátu uveřejněného pod značkou.
***
§ 61
(1) Součástí protokolu jsou rozhodnutí vyhlášená při jednání.
(2) Rozhodnutí vyhlášené při jednání, kterým se vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění
práva nebo ke splnění povinností, nebo které je oznámením, se doručuje předáním stejnopisu
protokolu; tento protokol nemusí obsahovat otisk úředního razítka se státním znakem.
***
§ 65
(1) Do vyhledávací části spisu se zakládají
a) písemnosti, které mohou být uplatněny v řízení jako důkazní prostředek, jestliže by jejich
zpřístupnění daňovému subjektu zmařilo nebo ohrozilo cíl správy daní, účel úkonu nebo
ohrozilo objektivnost důkazu,
b) písemnosti, které mohou být použity při stanovení daně jako pomůcky, jejichž zpřístupnění
daňovému subjektu by ohrozilo zájem jiného daňového subjektu nebo jiných osob
zúčastněných na správě daní,
c) úřední záznamy nebo protokoly o podaných vysvětleních, pokud nejsou použity jako
pomůcky,
d) písemnosti sloužící výlučně pro potřeby správce daně.
(2) Písemnosti zakládané do části vyhledávací podle odstavce 1 písm. a) lze v této části
ponechat nejdéle do provedení hodnocení důkazů. Jde-li o důkazní prostředky, které jsou
uplatněny v rámci daňové kontroly, lze je v části vyhledávací ponechat nejdéle do zahájení
projednání zprávy o daňové kontrole sdělení dosavadního výsledku kontrolního zjištění.
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ze soupisu písemností patrno, která písemnost, zaevidovaná v části vyhledávací, byla
přeřazena, do které části, pod jakým pořadovým číslem a k jakému datu.
***
§ 69
Daňová informační schránka
(1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, poskytuje daňovému subjektu
informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu
rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace
soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu, která je zřízena na technickém
zařízení správce daně.
(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) skutečnost, že je technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky,
b) rozsah a členění informací soustřeďovaných v daňové informační schránce a četnost jejich
aktualizace,
c) podmínky a postup pro nahlížení do daňové informační schránky,
d) označení správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce
daně.
(3) Pro výkon působnosti ve věci týkající se daňové informační schránky je místně
příslušný správce daně podle § 13 odst. 1.
§ 69
Daňová informační schránka
(1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, umožní daňovému subjektu
využívat prostřednictvím dálkového přístupu daňovou informační schránku, která může
být společná pro více správců daně.
(2) Daňový subjekt může prostřednictvím daňové informační schránky
a) získávat informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto
daňového subjektu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace v daňové
informační schránce soustředěny,
b) získávat vybrané informace o svých právech a povinnostech,
c) činit podání s využitím vybraných informací, které o něm správce daně zpracovává.
(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) skutečnost, že je technicky vybaven pro
1. zřízení daňové informační schránky,
2. doručování do daňové informační schránky
b) rozsah a členění informací soustřeďovaných v daňové informační schránce a četnost
jejich aktualizace,
c) podmínky a postup pro
1. získávání informací prostřednictvím daňové informační schránky,
2. možnost činit podání prostřednictvím daňové informační schránky,
3. doručování do daňové informační schránky,
4. přidělení a používání přístupových údajů,
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tohoto pověření,
d) označení správců daně, pro které je daňová informační schránka společná,
e) kalendářní den, po jehož celé trvání z technických důvodů neumožnil využívat daňové
informační schránky.
5.

(4) Na podání učiněné prostřednictvím daňové informační schránky se hledí jako na
podání učiněné daňovým subjektem, kterému byla tato schránka zřízena; to neplatí,
pokud je osobou, která takto činí podání,
a) zákonný zástupce, opatrovník, ustanovený zástupce daňového subjektu nebo osoba
plnící povinnosti daňového subjektu podle § 20 odst. 3, nebo
b) zmocněnec daňového subjektu,
1. jemuž byla udělena plná moc uplatněná u příslušného správce daně nejpozději
v okamžiku učinění tohoto podání a
2. který v rámci daňové informační schránky zvolil možnost učinit podání jako
zmocněnec.
§ 69a
Zřízení a zrušení daňové informační schránky
(1) Správce daně zřídí nebo zruší daňovou informační schránku do 15 dnů od obdržení
žádosti daňového subjektu.
(2) Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu,
jemuž byla zpřístupněna datová schránka a kterému dosud nebyla zřízena daňová informační
schránka, a to bezodkladně po zpřístupnění datové schránky.
§ 69a
Přístup do daňové informační schránky
(1) Správce daně zřídí daňovou informační schránku daňovému subjektu na základě
prvního přistoupení do této schránky.
(2) Přístup do daňové informační schránky je možný prostřednictvím přihlášení
a) s ověřenou identitou prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou,
b) s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo
c) pomocí přidělených přístupových údajů.
(3) Právo přístupu do daňové informační schránky daňového subjektu má
a) daňový subjekt,
b) osoba plnící povinnosti daňového subjektu podle § 20 odst. 3 a
c) zákonný zástupce, opatrovník nebo ustanovený zástupce daňového subjektu.
(4) Právo přístupu do daňové informační schránky daňového subjektu může
vykonávat pouze fyzická osoba, která
a) je osobou uvedenou v odstavci 3,
b) je oprávněna jednat podle § 24 odst. 2 jménem právnické osoby uvedené v odstavci 3.
(5) Právo přístupu do daňové informační schránky daňového subjektu může
vykonávat také fyzická osoba, která je pověřena přístupem do této schránky osobou
uvedenou v odstavci 4; stejným způsobem je možné pověřit fyzickou osobu právem
pověřovat přístupem do této schránky další fyzické osoby.
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učinit pouze prostřednictvím daňové informační schránky.
(7) Právní pomoc a finančně ekonomické rady poskytované v souvislosti s výkonem
práva přístupu do daňové informační schránky může vykonávat fyzická osoba pověřená
přístupem do této schránky také soustavně za účelem dosažení zisku.
§ 69b
Nahlížení do daňové informační schránky
(1) Právo nahlížet do daňové informační schránky má
a) daňový subjekt,
b) zástupce daňového subjektu, a to za podmínky, že je
1. oprávněn zastupovat daňový subjekt při správě daní v neomezeném rozsahu u všech
správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce daně,
nebo
2. zmocněn k přístupu do daňové informační schránky.
(2) Zmocnění k zastupování podle odstavce 1 písm. b) je nutné uplatnit u příslušného
správce daně; § 29 odst. 1 se nepoužije.
(3) Nahlížet do daňové informační schránky lze na základě přihlášení prostřednictvím
datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
a) podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
§ 69b
Přidělení a používání přístupových údajů
(1) Správce daně přidělí osobě vykonávající právo přístupu do daňové informační
schránky přístupové údaje na základě její žádosti.
(2) Osoba, které byly přiděleny přístupové údaje nebo jiné jedinečné údaje potřebné
pro přístup do daňové informační schránky, je povinna s nimi zacházet tak, aby nemohlo
dojít k jejich zneužití.
***
§ 71
(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky. Podáním učiněným
elektronicky se pro účely správy daní rozumí podání učiněné datovou zprávou
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu, nebo
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.,
c) s ověřenou identitou podatele prostřednictvím přístupu s jeho zaručenou identitou,
nebo
d) prostřednictvím daňové informační schránky.
(2) Písemná podání a podání Podání učiněné písemně nebo ústně do protokolu musí být
podepsána podepsáno osobou, která podání činí.
(3) Účinky podání učiněného elektronicky má rovněž úkon učiněný vůči správci daně
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spojuje účinky vlastnoručního podpisu než podle odstavce 1, pokud je toto podání do 5 dnů
ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze
prodloužit ani navrátit v předešlý stav.
(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit
způsobem podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d).
§ 72
(1) Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení
nebo dodatečné nebo daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí
nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů
shodné s tímto tiskopisem.
(2) V tiskopisech a v nich vyznačených přílohách, které jsou součástí podání, lze
požadovat pouze údaje nezbytné pro správu daní.
(3) Podání podle odstavce 1 lze učinit i datovou zprávou s využitím dálkového přístupu
ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71
odst. 1 nebo 3.
(4) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu
byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou s využitím
dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem
uvedeným v § 71 odst. 1.
§ 73
(1) Podání se činí u příslušného správce daně. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto
správci daně došlo.
(2) Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu,
se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce
daně.
(3) Správce daně na požádání potvrdí podání učiněné písemně nebo datovou zprávou. Jdeli o datovou zprávu zasílanou na technické zařízení správce daně, je přijetí podání potvrzeno
tímto zařízením s uvedením časového údaje o přijetí této datové zprávy.
(4) Podání, kterým je zahájeno řízení, může ten, kdo jej učinil, změnit nebo vzít zpět
do doby, než je správcem daně vydáno rozhodnutí ve věci. Zpětvzetí podání je však
nepřípustné u podání, k němuž je osoba zúčastněná na správě daní povinna buď přímo
ze zákona, nebo na výzvu správce daně.
§ 74
Vady podání
(1) Má-li podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo vady, pro které nemůže
mít předpokládané účinky pro správu daní, vyzve správce daně toho, kdo podání učinil, aby
označené vady odstranil podle jeho pokynu a ve lhůtě, kterou stanoví.
(1) Správce daně vyzve toho, kdo učinil podání, aby ve stanovené lhůtě podle pokynu
správce daně odstranil vady tohoto podání,
a) pro které není způsobilé k projednání,
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c) které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno stanoveným způsobem, nebo
d) které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno ve stanoveném formátu nebo
struktuře.
(2) Výzva obsahuje poučení o následcích spojených s neodstraněním označených vad.
(3) Budou-li vady podání odstraněny ve stanovené lhůtě, hledí se na podání, jako by bylo
učiněno řádně a včas. Nebudou-li vady podání odstraněny, stává se podání uplynutím
stanovené lhůty neúčinným, o čemž pořídí správce daně úřední záznam a vyrozumí podatele;
vyrozumění není třeba v případě, že podatel na výzvu k odstranění vad neučinil vůči správci
daně žádný úkon.
(4) Pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než
elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady;
to platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem
***
Díl 2
Postupy při správě daní
Vyhledávací postupy
§ 80
(1) Správce daně může provádět místní šetření. V rámci tohoto postupu správce daně
zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob
zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření
nejvhodnější.
(2) K provedení místního šetření může správce daně přizvat osobu, jejíž přítomnost je
podle povahy věci potřebná.
(3) O průběhu místního šetření sepíše správce daně podle povahy šetření protokol nebo
úřední záznam.
(4) Správce daně může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o skutečnostech
dokumentujících průběh úkonu, o čemž předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní,
umožňují-li to povaha a okolnosti úkonu.
***
Díl 3
Kontrolní postupy
§ 85
(1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo
jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu
daňovému řízení.
(2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem
k účelu kontroly nejvhodnější.
(3) Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah
daňové kontroly lze v jejím průběhu rozšířit nebo zúžit postupem pro její zahájení doručením
oznámení o změně rozsahu daňové kontroly.
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jednoho daňového subjektu. Správce daně může daňovou kontrolu zahájit i pro další daňová
řízení rozšířením daňové kontroly probíhající k jinému daňovému řízení.
(5) Daňovou kontrolu, která se týká skutečností, které již byly v souladu s vymezeným
rozsahem kontrolovány, je možné opakovat pouze tehdy, pokud
a) správce daně zjistí nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce
daně uplatněny v původní daňové kontrole a které zakládají pochybnosti o správnosti,
průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně nebo tvrzení daňového subjektu; takto lze
daňovou kontrolu opakovat pouze v rozsahu, který odpovídá nově zjištěným skutečnostem
nebo důkazům, nebo
b) daňový subjekt učiní úkon, kterým mění svá dosavadní tvrzení; takto lze daňovou kontrolu
opakovat pouze v rozsahu, který odpovídá změně dosavadního tvrzení daňového subjektu.
(6) Správce daně seznámí daňový subjekt s důvody pro opakování daňové kontroly
při jejím zahájení.
(6) Správce daně uvede důvody pro opakování daňové kontroly v oznámení
o zahájení daňové kontroly.
(7) Oznámení doručované v souvislosti s daňovou kontrolou neobsahuje odůvodnění
a nelze proti němu uplatnit opravné prostředky.
§ 86
(1) Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové
kontroly.
(2) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má v rámci daňové kontroly
právo
a) být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají jeho
činnosti,
b) předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky nebo navrhovat provedení
důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici,
c) vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně.
(3) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, v rámci daňové kontroly plní
povinnosti podle § 82 a dále je povinen
a) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly,
b) poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni
jednotlivých útvarů, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob zajišťujících
jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných informací; to neplatí pro nepodnikající
fyzické osoby,
c) předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení,
d) umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která vykonává jeho
činnosti,
e) nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, kde se
nacházejí.
(4) Správce daně má při provádění daňové kontroly rovněž pravomoci podle § 80 až 84.
§ 87
(1) Daňová kontrola je zahájena prvním úkonem správce daně vůči daňovému subjektu,
při kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly a při kterém správce daně začne
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rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně. Dojde-li v průběhu daňové kontroly ke změně
místní příslušnosti, může daňovou kontrolu dokončit správce daně, který ji zahájil.
(2) Neumožní-li daňový subjekt správci daně zahájit daňovou kontrolu, může k tomu být
správcem daně vyzván.
(3) Ve výzvě správce daně stanoví
a) místo zahájení daňové kontroly,
b) předmět daňové kontroly,
c) lhůtu, jejíž běh počíná dnem doručení, ve které je daňový subjekt povinen správci daně
sdělit den a hodinu v rámci úředních hodin správce daně, kdy je připraven k zahájení
daňové kontroly; tuto lhůtu nelze prodloužit.
(4) Den, který je daňový subjekt povinen podle odstavce 3 písm. c) sdělit, musí nastat
nejpozději patnáctý den ode dne uplynutí lhůty uvedené ve výzvě a musí být sdělen správci
daně nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem zahájení daňové kontroly.
(5) Nevyhoví-li daňový subjekt výzvě podle odstavce 2 ve stanovené lhůtě, aniž by sdělil
správci daně závažné důvody, pro které nemůže výzvě vyhovět, nebo neumožní-li ve sděleném
termínu zahájit a následně provést daňovou kontrolu, může správce daně stanovit daň podle
pomůcek, nebo daň sjednat za podmínek uvedených v § 98 odst. 4.
(6) Marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě nastávají účinky podle § 148 odst.
3 a odpadá překážka pro podání dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování
k dani, která měla být předmětem daňové kontroly.
§ 87
(1) Daňová kontrola je zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly,
ve kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly.
(2) Dojde-li k zahájení daňové kontroly bez předchozí výzvy k podání daňového
tvrzení, ačkoli byl naplněn důvod pro vydání této výzvy, nemá tato skutečnost vliv
na účinky tohoto zahájení. Daňovému subjektu nevzniká povinnost uhradit penále
z částky daně stanovené na základě takto zahájené daňové kontroly.
(3) Dojde-li v průběhu daňové kontroly ke změně místní příslušnosti, může daňovou
kontrolu dokončit správce daně, který ji zahájil.
§ 88
(1) O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové
kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných
v průběhu daňové kontroly, a odkaz na protokoly nebo úřední záznamy o
a) zahájení daňové kontroly podepsaný úřední osobou a daňovým subjektem,
b) jednáních vedených v průběhu daňové kontroly,
c) skutečnostech zjištěných správcem daně mimo jednání,
d) seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění,
e) vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, výhrady daňového subjektu k výsledku
kontrolního zjištění,
f) stanovisku správce daně k jednotlivým tvrzením, návrhům nebo výhradám daňového
subjektu.
(2) Správce daně seznámí daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně
hodnocení dosud zjištěných důkazů, a předloží mu jej k vyjádření.
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daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění. Nedojde-li
na základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze již v rámci
projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění.
(4) Zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední osoba.
Správce daně po podpisu předá stejnopis zprávy o daňové kontrole kontrolovanému daňovému
subjektu. Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno její projednání, zpráva o daňové
kontrole se považuje za oznámenou a současně je ukončena daňová kontrola.
(5) Odmítne-li se kontrolovaný daňový subjekt seznámit se zprávou o daňové kontrole
nebo ji projednat anebo se jejímu projednání vyhýbá, doručí mu ji správce daně do vlastních
rukou; den doručení zprávy o daňové kontrole se pokládá za den jejího projednání a ukončení
daňové kontroly.
(6) Odepření podpisu zprávy o daňové kontrole kontrolovaným daňovým subjektem
bez dostatečného důvodu nemá vliv na použitelnost zprávy o daňové kontrole jako důkazního
prostředku. O tomto musí být ve zprávě kontrolovaný daňový subjekt prokazatelně poučen.
Okamžikem bezdůvodného odepření podpisu nastávají též účinky projednání, oznámení zprávy
o daňové kontrole a ukončení kontroly.
§ 88
(1) Pokud z dosavadního výsledku kontrolního zjištění vyplývá, že na jeho základě
dojde k vydání rozhodnutí o stanovení daně, správce daně sdělí daňovému subjektu tento
výsledek a současně mu stanoví přiměřenou lhůtu pro případné vyjádření.
(2) Součástí dosavadního výsledku kontrolního zjištění je hodnocení dosud zjištěných
důkazů.
(3) V případě, kdy je dosavadní výsledek kontrolního zjištění sdělován při jednání
s daňovým subjektem, správce daně stanoví lhůtu pro případné vyjádření pouze, pokud
o to daňový subjekt v rámci tohoto jednání požádá; o možnosti požádat o stanovení lhůty
k vyjádření musí být daňový subjekt poučen.
(4) Daňový subjekt je v rámci vyjádření k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění
oprávněn zejména
a) vznést výhradu k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění,
b) podat návrh na doplnění dosavadního výsledku kontrolního zjištění.
(5) Dojde-li na základě vyjádření daňového subjektu k dosavadnímu výsledku
kontrolního zjištění k podstatné změně tohoto výsledku, postupuje správce daně podle
odstavců 1 až 3.
§ 88a
(1) Daňová kontrola je ukončena doručením oznámení o ukončení daňové kontroly,
k němuž je přiložena zpráva o daňové kontrole podepsaná úřední osobou, která obsahuje
a) odkaz na oznámení o zahájení daňové kontroly, popřípadě oznámení o změně rozsahu
daňové kontroly,
b) konečný výsledek kontrolního zjištění, včetně
1. hodnocení zjištěných důkazů,
2. stanoviska správce daně k vyjádření daňového subjektu k výsledku dosavadního
kontrolního zjištění.
(2) Pokud z konečného výsledku kontrolního zjištění nevyplývá, že v dané věci dojde
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doručením oznámení o ukončení daňové kontroly, nejedná-li se o řízení, které bylo
zahájeno podáním daňového tvrzení.
(3) Dojde-li ke stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové kontroly, může
správce daně doručit rozhodnutí o stanovení daně spolu s oznámením o ukončení daňové
kontroly.
§ 89
(1) Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti
podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností
předložených nebo jiné písemnosti předložené daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů
v nich uvedených, vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností.
(2) Ve výzvě správce daně uvede své pochybnosti způsobem, který umožní daňovému
subjektu, aby se k nim vyjádřil, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil, nepravdivé údaje
opravil nebo pravdivost údajů prokázal a předložil důkazní prostředky tak, aby došlo
k odstranění těchto pochybností.
(3) Ve výzvě daňovému subjektu stanoví správce daně lhůtu k odstranění pochybností,
která nesmí být kratší než 15 dnů, a poučí ho o následcích spojených s neodstraněním
pochybností nebo nedodržením stanovené lhůty.
(4) Pokud vyplývá z podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového
tvrzení, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, vydá správce daně v případě
pochybností výzvu k odstranění pochybností do 30 dnů ode dne, kdy bylo takovéto podání
učiněno, nejdříve však od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného daňového
tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.
(4) Správce daně může zahájit za účelem odstranění pochybností daňovou kontrolu,
jejíž předmět a rozsah není tímto účelem omezen; zahájením této daňové kontroly je
postup k odstranění pochybností ukončen.
§ 90
(1) O průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně podle povahy
odpovědi úkonu protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede vyjádření nebo důkazní
prostředky, na jejichž základě považuje pochybnosti za zcela nebo zčásti odstraněné,
a případné důvody přetrvávajících pochybností.
(2) Nedošlo-li k odstranění pochybností a výše daně nebyla prokázána dostatečně
věrohodně, sdělí správce daně daňovému subjektu výsledek postupu k odstranění pochybností.
Daňový subjekt je oprávněn do 15 dnů ode dne, kdy byl seznámen s dosavadním výsledkem
postupu k odstranění pochybností, podat návrh na pokračování v dokazování spolu s návrhem
na provedení dalších důkazních prostředků. V případě, kdy je dosavadní výsledek postupu
k odstranění pochybností sdělován při jednání s daňovým subjektem, má daňový subjekt
toto oprávnění pouze, pokud o ně v rámci tohoto jednání požádá; o možnosti využít toto
oprávnění musí být daňový subjekt poučen.
(3) Pokud správce daně shledá důvody k pokračování v dokazování, zahájí v rozsahu
těchto důvodů daňovou kontrolu. Neshledá-li správce daně důvody k pokračování
v dokazování, vydá do 15 dnů ode dne, kdy daňový subjekt podal návrh na pokračování
v dokazování, rozhodnutí o stanovení daně.
(4) Neposkytne-li daňový subjekt potřebnou součinnost k odstranění pochybností, může
správce daně stanovit daň podle pomůcek.
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daně, vydá správce daně rozhodnutí ve věci nebo rozhodnutí o zastavení řízení, v jehož
odůvodnění uvede výsledek postupu k odstranění pochybností.
***
Díl 3 4
Průběh řízení
§ 92
Dokazování
(1) Dokazování provádí příslušný správce daně, nebo jím dožádaný správce daně.
(2) Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly
zjištěny co nejúplněji, a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů.
(3) Daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném
daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních.
(4) Pokud to vyžaduje průběh řízení, může správce daně vyzvat daňový subjekt
k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně, a to za předpokladu,
že potřebné informace nelze získat z vlastní úřední evidence.
(5) Správce daně prokazuje
a) oznámení vlastních písemností,
b) skutečnosti rozhodné pro užití právní domněnky nebo právní fikce,
c) skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí,
účetních záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších důkazních prostředků
uplatněných daňovým subjektem,
d) skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečného obsahu právního jednání nebo jiné
skutečnosti,
e) skutečnosti rozhodné pro uplatnění následku za porušení povinnosti při správě daní,
f) skutečnosti rozhodné pro posouzení účelu právního jednání a jiných skutečností rozhodných
pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se
smyslem a účelem daňového právního předpisu.
(6) Navrhuje-li v řízení účast třetí osoby daňový subjekt, je povinen současně s návrhem
sdělit správci daně potřebné údaje o této třetí osobě a informaci o tom, které skutečnosti hodlá
účastí této třetí osoby prokázat nebo vysvětlit, popřípadě jiný důvod účasti. Není-li návrhu
vyhověno, správce daně o tom vyrozumí daňový subjekt s uvedením důvodu.
(7) Správce daně po provedeném dokazování určí, které skutečnosti považuje za prokázané
a které nikoliv a na základě kterých důkazních prostředků; o hodnocení důkazů sepíše úřední
záznam, pokud se toto hodnocení neuvádí v jiné písemnosti založené ve spise.
***
§ 101
(1) Správce daně ukládá povinnosti nebo přiznává práva anebo prohlašuje práva
a povinnosti stanovené zákonem rozhodnutím.
(2) Rozhodnutí je vydané okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení; rozhodnutí,
které se nedoručuje, je vydané okamžikem, kdy bylo podepsáno úřední osobou.
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přiznáváno právo anebo prohlášeno právo nebo povinnost stanovená zákonem.
(4) Přiznat stejné právo nebo uložit stejnou povinnost lze ze stejného důvodu témuž
příjemci rozhodnutí pouze jednou.
(5) Rozhodnutí se oznamuje všem jeho příjemcům. Vůči příjemci je rozhodnutí účinné
okamžikem jeho oznámení. Rozhodnutí, kterým je jeho příjemci přiznáváno právo anebo
prohlášeno právo stanovené zákonem, je vůči správci daně účinné okamžikem jeho
vydání.
(6) Oznámením rozhodnutí se pro účely tohoto zákona rozumí doručení rozhodnutí nebo
jiný zaprotokolovaný prokazatelný způsob seznámení příjemce s obsahem rozhodnutí.
***
§ 122
(1) Přezkoumání rozhodnutí nařídí správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který
ve věci rozhodl v posledním stupni.
(2) Jde-li o nařízení přezkoumání rozhodnutí ústředního správního orgánu nebo úřední
osoby stojící v čele ústředního správního orgánu, nařídí přezkoumání rozhodnutí úřední osoba
stojící v čele ústředního správního orgánu na základě návrhu jí ustanovené komise.
(3) Přezkoumání rozhodnutí o stanovení daně lze nařídit, pokud neuplynula lhůta
pro stanovení daně. Přezkoumání rozhodnutí vydaného v řízení při placení daní lze nařídit,
pokud neuplynula lhůta pro placení daně. Přezkoumání jiného rozhodnutí lze nařídit do 3 let
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Přezkoumání rozhodnutí lze nařídit, pokud neuplynula lhůta
a) pro stanovení daně, jde-li o rozhodnutí o stanovení daně,
b) pro placení daně, jde-li o rozhodnutí vydané v řízení při placení daní,
c) 3 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, jde-li o
1. jiné rozhodnutí než podle písmene a) nebo b),
2. nařízení z důvodu možného zrušení rozhodnutí o stanovení daně, které nabylo
právní moci po uplynutí lhůty pro stanovení daně,
3. nařízení z důvodu možného zrušení rozhodnutí vydané při placení daní, které
nabylo právní moci po uplynutí lhůty pro placení daně.
(4) Došlo-li ke změně místní příslušnosti od právní moci přezkoumávaného rozhodnutí,
provede následné přezkumné řízení nově místně příslušný správce daně. Ke změně místní
příslušnosti, ke které došlo po vydání rozhodnutí o nařízení přezkoumání rozhodnutí, se
nepřihlíží.
***
§ 130
Daňové identifikační číslo
(1) Daňovému subjektu, který není dosud registrován k žádné dani, přidělí správce daně
daňové identifikační číslo. Daňové identifikační číslo obsahuje kód „CZ“ a kmenovou část,
kterou tvoří obecný identifikátor, nebo vlastní identifikátor správce daně.
(2) Daňové identifikační číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve všech případech, které
se týkají daně, ke které byl pod tímto daňovým identifikačním číslem registrován, při styku
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(3) Obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo, popřípadě jiný obecný
identifikátor, stanoví-li tak zákon, a u právnické osoby identifikační číslo.
(4) Není-li obecný identifikátor daňovému subjektu přidělen, přidělí mu správce daně
rozhodnutím vlastní identifikátor.
(4) Správce daně rozhodnutím přidělí daňovému subjektu vlastní identifikátor
v případě, že
a) není daňovému subjektu přidělen obecný identifikátor, nebo
b) o jeho přidělení daňový subjekt, který je fyzickou osobou, požádá; takto přidělený
vlastní identifikátor tvoří kmenovou část daňového identifikačního čísla.
***
§ 134
(1) Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její
úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní souvisí.
(2) Pro potřeby vymezení předmětu daňového řízení se daň posuzuje buď ke zdaňovacímu
období, nebo ve vztahu k jednotlivé skutečnosti.
(3) Daňové řízení se skládá podle okolností z dílčích řízení, ve kterých jsou vydávána
jednotlivá rozhodnutí. Dílčím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí řízení
a) nalézací
1. vyměřovací, jehož účelem je stanovení daně při němž dochází k vyměření daně,
2. doměřovací, které je vedeno za účelem stanovení změny poslední známé daně při němž
dochází k doměření daně,
3. o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v řízení podle bodu 1 a 2,
b) při placení daní
1. o posečkání daně a rozložení její úhrady na splátky,
2. o zajištění daně,
3. exekuční,
4. o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému v řízení podle bodu 1 až 3,
c) o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti jednotlivým rozhodnutím
vydaným v rámci daňového řízení.
(4) Součástí dílčích řízení podle odstavce 3 je případné řízení o řádném opravném
prostředku proti rozhodnutí vydanému v těchto řízeních.
***
§ 136
(1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12
měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
(2) Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se
daňové přiznání podle odstavce 1 nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To
platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně
před uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1. Pokud v šestiměsíční lhůtě podle věty první
tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována.
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a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno
nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové
přiznání podáno elektronicky, anebo
b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud
1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem nebo
2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího
období a následně daňové přiznání podal poradce.
(3) Daňové přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se
podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období.
(4) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání do 25 dnů
po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit.
(5) Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani,
ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového
přiznání nebo vyúčtování.
(6) Žádá-li daňový subjekt o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle
§ 36 a současně hodlá využít prodloužení této lhůty podle odstavce 2 písm. a), nebo podle
odstavce 2 písm. b), uvede v žádosti tuto skutečnost, jinak se při posouzení žádosti
o prodloužení lhůty zohlední délka lhůty podle odstavce 1. Uvede-li daňový subjekt
v žádosti o prodloužení lhůty, že hodlá využít prodloužení lhůty podle odstavce 2,
a následně nedodrží podmínky pro toto prodloužení, nárok na prodloužení lhůty podle
§ 36 zaniká.
***
§ 138
Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování
(1) Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo vyúčtování může daňový
subjekt nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování, které již podal, opravným daňovým
přiznáním nebo opravným vyúčtováním.
(2) V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání nebo opravného
vyúčtování a k předchozímu daňovému přiznání nebo vyúčtování se nepřihlíží. Takto lze
nahradit i dodatečná daňová přiznání nebo dodatečná vyúčtování nebo již podaná opravná
přiznání nebo opravná vyúčtování.
(3) Daňové přiznání podané po lhůtě podle § 136 odst. 1 lze nahradit opravným
daňovým přiznáním, pouze jsou-li obě tato daňová přiznání podána
a) elektronicky v prodloužené lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. a), nebo
b) poradcem v prodloužené lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2.
***
§ 140
(1) Neodchyluje-li se vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce daně
nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem; to neplatí,
pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností nebo daňová kontrola. Platební výměr
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(2) Za den doručení platebního výměru daňovému subjektu se považuje poslední den
patnáctý den po posledním dni lhůty pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování, a byloli daňové přiznání nebo vyúčtování podáno opožděně, den, kdy patnáctý den po dni, kdy
došlo správci daně.
(3) Daňový subjekt je oprávněn vyžádat si od správce daně stejnopis platebního výměru,
který správce daně zašle daňovému subjektu do 30 dnů ode dne, kdy obdržel jeho žádost; je-li
žádost podána před okamžikem vydání platebního výměru, běží tato lhůta ode dne jeho vydání.
(4) Neodchyluje-li se vyměřená daň od daně tvrzené daňovým subjektem, nelze se proti
platebnímu výměru, kterým je tato daň stanovena, odvolat; to neplatí, pokud byl platební
výměr vydán na základě rozhodnutí o závazném posouzení.
§ 141
Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování
(1) Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat
do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo
dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud
běží lhůta pro stanovení daně. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně
dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.
(2) Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 1 podat dodatečné daňové
přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla
pravomocně stanovena v nesprávné výši; v tomto dodatečném daňovém přiznání nebo
dodatečném vyúčtování nelze namítat vady postupu správce daně.
(3) Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední
známá daň, není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň,
bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně.
(4) Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtách podle odstavce 1 podat dodatečné daňové
přiznání nebo dodatečné vyúčtování, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje
daňovým subjektem dříve tvrzené.
(5) V dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování uvede daňový subjekt
rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění; v případě dodatečného daňového přiznání
nebo dodatečného vyúčtování podle odstavců 2 a 4 uvede i důvody pro jeho podání.
(6) Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování není přípustné k dani, která je
předmětem probíhající daňové kontroly, popřípadě je-li předmětem výzvy podle § 87 odst. 2,
která byla oznámena daňovému subjektu, nebo je-li o této dani zahájeno řízení o mimořádném
opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí
správce daně; tyto skutečnosti přerušují běh lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání
nebo dodatečného vyúčtování podle odstavce 1 věty první; nová lhůta počne běžet od ukončení
daňové kontroly, podle jejíhož výsledku se poslední známá daň nemění, nebo od právní moci
dodatečného platebního výměru, byl-li na základě daňové kontroly vydán, popřípadě od právní
moci rozhodnutí, kterým je ukončeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím
prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně.
(6) Lhůta podle odstavce 1 věty první neběží po dobu, kdy není přípustné podat
dodatečné daňové tvrzení nebo dodatečné vyúčtování.
(7) Podá-li daňový subjekt dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování ještě
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zastaví. Údaje uvedené v takto podaném dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném
vyúčtování se využijí při vyměření nebo doměření této daně.
(8) (7) Daň dodatečně tvrzená daňovým subjektem je splatná v náhradní lhůtě splatnosti,
která je shodná s lhůtou podle odstavce 1 věty první.
§ 142
Následné hlášení
(1) Do uplynutí lhůty pro podání vyúčtování nebo do doby, než správce daně pravomocně
stanoví za určitá období daň plátci daně k přímé úhradě, je plátce daně povinen podat k již
podanému hlášení následné hlášení, pokud zjistí, že dosud ohlášené údaje nebyly správné;
v tomto hlášení plátce daně vyznačí změny a rozdíly oproti již podanému hlášení a uvede
původní den splatnosti opravovaných částek.
(2) Jsou-li dány důvody pro podání následného hlášení, je plátce daně povinen podat toto
následné hlášení ve lhůtách podle § 141 odst. 1. Pokud je s následným hlášením spojena
i povinnost odvést daň, je plátce daně povinen uhradit tuto daň ve stejných lhůtách.
(3) Pokud má podané následné hlášení za následek snížení odvedené daně, správce daně
rozhodnutím potvrdí toto snížení a současně je předepíše do evidence daní.
Doměření daně
§ 143
(1) Daň lze doměřit na základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného
vyúčtování, nebo z moci úřední. Právní moc dosavadních rozhodnutí o stanovení daně není
jejímu doměření na překážku.
(2) Podle výsledků doměřovacího řízení doměří správce daně daň ve výši rozdílu poslední
známé daně a částky nově zjištěné a tento doměřený rozdíl na dani současně předepíše
do evidence daní; doměřením daně se rozumí i dodatečné stanovení daně plátci daně k přímé
úhradě.
(3) K doměření z moci úřední může dojít pouze na základě výsledku daňové kontroly.
Zjistí-li správce daně nové skutečnosti nebo důkazy mimo daňovou kontrolu, na jejichž
základě lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, postupuje podle § 145 odst. 2.
(3) K doměření z moci úřední může dojít pouze
a) na základě výsledku daňové kontroly, nebo
b) v případě, kdy daňový subjekt nevyhoví výzvě k podání dodatečného daňového
tvrzení.
(4) Pokud jsou v doměřovacím řízení zjištěny pouze rozdíly v jednotlivých údajích,
na základě kterých byla pravomocně stanovena poslední známá daň, a na základě toho
nedojde ke změně poslední známé daně, uvede správce daně ve výroku dodatečného platebního
výměru, že daň se neodchyluje; § 144 se použije obdobně.
(5) Je-li doměřená daň vyšší než daň dodatečně tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl
splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci dodatečného platebního výměru.
Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň doměřená z moci úřední.
§ 144
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správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek doměření oznamovat dodatečným platebním
výměrem; to neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností nebo daňová
kontrola. Dodatečný platební výměr správce daně založí do spisu.
(2) Za den doručení dodatečného platebního výměru daňovému subjektu se považuje
poslední den patnáctý den po posledním dni lhůty pro podání dodatečného daňového
přiznání nebo dodatečného vyúčtování, a bylo-li dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné
vyúčtování podáno opožděně, den, kdy patnáctý den po dni, kdy došlo správci daně.
(3) Daňový subjekt je oprávněn vyžádat si od správce daně stejnopis dodatečného
platebního výměru, který správce daně zašle daňovému subjektu do 30 dnů ode dne, kdy
obdržel jeho žádost; je-li žádost podána před okamžikem vydání dodatečného platebního
výměru, běží tato lhůta ode dne jeho vydání.
(4) Neodchyluje-li se doměřená daň od daně dodatečně tvrzené daňovým subjektem, nelze
se proti dodatečnému platebnímu výměru, kterým je tato daň stanovena, odvolat; to neplatí,
pokud byl dodatečný platební výměr vydán na základě rozhodnutí o závazném posouzení.
***
§ 145
Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení
Výzva k podání daňového tvrzení
(1) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho
podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě,
může správce daně vyměřit daň podle pomůcek nebo předpokládat, že daňový subjekt tvrdil
v řádném daňovém tvrzení daň ve výši 0 Kč.
(2) Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat
daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li
daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek.
(3) Výzva k podání daňového tvrzení nezahajuje vyměřovací nebo doměřovací řízení
z moci úřední.
§ 145a
Daňové tvrzení podané v zahájeném řízení
(1) Podání daňového tvrzení v průběhu vyměřovacího nebo doměřovacího řízení není
přípustné a nezahajuje další řízení. Údaje uvedené v takto podaném daňovém tvrzení se
využijí při stanovení daně, pokud to stav řízení umožňuje.
(2) Odstavec 1 se obdobně použije při podání daňového tvrzení v průběhu řízení
o mimořádném opravném prostředku nebo dozorčím prostředku proti rozhodnutí
o stanovení daně.
(3) Daňové tvrzení není přípustné k dani, která je předmětem řízení o žalobě podané
proti rozhodnutí o stanovení daně, a nezahajuje další řízení.
§ 146
Zaokrouhlování
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dodatečném daňovém tvrzení, tak i při stanovení daně správcem daně.
(2) Záloha na daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
(3) Výpočet na základě daňové sazby, koeficientů, ukazatelů a výsledek přepočtu měny se
provádí s přesností na dvě platná desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více
stupních je nepřípustné.
(4) Pro výpočet úroku náležejícího za 1 den se při použití repo sazby České národní banky
za rok považuje 365 dnů.
§ 147
Rozhodnutí o stanovení daně
(1) Správce daně v nalézacím řízení stanoví daňovému subjektu daň rozhodnutím, které se
označuje jako platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam;
tato rozhodnutí se neodůvodňují.
(2) Pokud se stanovená daň odchyluje od daně tvrzené daňovým subjektem, musí být
rozdíl v rozhodnutí o stanovení daně odůvodněn.
(1) Správce daně v nalézacím řízení stanoví daňovému subjektu daň rozhodnutím
o stanovení daně, které se označuje jako
a) platební výměr, jde-li o vyměření daně,
b) dodatečný platební výměr, jde-li o doměření daně, nebo
c) hromadný předpisný seznam, stanoví-li tak jiný zákon.
(2) Rozhodnutí o stanovení daně se neodůvodňuje; to neplatí, pokud
a) se stanovená daň odchyluje od daně tvrzené daňovým subjektem,
b) dojde ke stanovení daně z moci úřední.
(3) Dojde-li ke stanovení daně z moci úřední, musí být rozhodnutí o stanovení daně
odůvodněno.
(4) (3) Dojde-li ke stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové kontroly,
popřípadě výsledku postupu k odstranění pochybností, považuje se za odůvodnění zpráva
o daňové kontrole, popřípadě protokol o projednání výsledku postupu k odstranění
pochybností.
§ 148
Lhůta pro stanovení daně
(1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta
pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového
tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné
daňové tvrzení.
(2) Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících
před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k
a) podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného
daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,
b) oznámení rozhodnutí o stanovení daně,
c) zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku,
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e) oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.
(3) Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno
řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta
pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.
(4) Lhůta pro stanovení daně neběží po dobu
a) řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví
a před Ústavním soudem,
b) řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení
daně,
c) trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní,
d) od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí
o jejím navrácení v předešlý stav,
e) od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena
neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení, nebo
f) ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě daní až do dne obdržení
odpovědi na tuto žádost nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce
při správě daní v dané věci.
(5) Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku podle
odstavce 1.
(6) V důsledku jednání, které bylo předmětem pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání
daňového trestného činu, lze daň stanovit do konce druhého roku následujícího po roce, v němž
nabylo rozhodnutí soudu právní moci, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení
daně.
(7) Pokud daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení
a současně tvrzenou daň včetně jejího příslušenství uhradí, je-li toho třeba pro zánik trestnosti
daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti, lze daň stanovit bez ohledu na to, zda již
uplynula lhůta pro stanovení daně.
§ 149
(1) Předmětem evidence daní, kterou vede správce daně, je zaznamenávání vzniku,
stanovení, splnění, popřípadě jiného zániku daňových povinností, a z toho vyplývajících
přeplatků, nedoplatků a případných převodů; tyto údaje jsou evidovány na osobních daňových
účtech.
(1) Správce daně vede evidenci daní, v níž zaznamenává stanovení daně, vznik,
splnění, popřípadě jiný zánik daňových povinností, a z toho vyplývající přeplatky,
nedoplatky a případné převody; tyto údaje jsou evidovány na osobních daňových účtech.
(2) Osobní daňový účet je veden pro jednotlivé daňové subjekty odděleně za každý druh
daně. S ohledem na přehlednost evidence daní může být daný druh daně rozčleněn na několik
částí, o nichž se vedou samostatné osobní daňové účty.
(3) Ministerstvo financí zveřejňuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní
daňové účty jím řízení správci daně, ve Finančním zpravodaji a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Ostatní správci daně zveřejňují tyto údaje způsobem podle § 56 odst. 2.
(4) Údaje na osobních daňových účtech jsou průkazným způsobem evidovány v písemné
nebo elektronické podobě na základě dokladů, které zachycují veškeré změny prováděné
na osobních daňových účtech a které jsou potvrzeny úřední osobou. Těmito doklady jsou
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b) odpisné doklady,
c) platební doklady,
d) opravné doklady.
(5) Správnost evidence osobních daňových účtů měsíčně odsouhlasí správce daně podle
dokladů, které obdrží od poskytovatele platebních služeb, popřípadě dalších dokladů
o provedení platby.
(6) Roční uzavření záznamů následuje po uzávěrce posledního měsíce kalendářního roku
a výsledné částky se přenesou jako počáteční zůstatky na osobních daňových účtech
v následujícím kalendářním roce.
***
Přeplatek
§ 154
Přeplatek
(1) Přeplatek je částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového
účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu.
(2) Správce daně převede přeplatek na úhradu případného nedoplatku téhož daňového
subjektu na jiném osobním daňovém účtu, popřípadě na úhradu nedoplatku podle odstavce 4.
Není-li takového nedoplatku, stává se přeplatek vratitelným přeplatkem a zůstává jako platba
na dosud neuhrazenou daň na osobním daňovém účtu, na kterém je evidován. Pokud existuje
odůvodněný předpoklad, že dojde do 10 dnů ode dne, kdy má být přeplatek na úhradu
nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu použit, ke vzniku povinnosti uhradit daň
na stejném osobním daňovém účtu, přeplatek se na úhradu nedoplatku na jiném osobním
daňovém účtu nepoužije; to neplatí, pokud daňový subjekt o takové použití přeplatku
požádá.
(3) Jsou-li nedoplatky evidovány na více osobních daňových účtech, upřednostní správce
daně při převodu přeplatku na jiný osobní daňový účet úhradu nákladů řízení a zbylý přeplatek
použije na úhradu nedoplatků postupně podle jednotlivých skupin uvedených v § 152 odst.
1 bez ohledu na to, na jakém osobním daňovém účtu se nacházejí.
(4) Přeplatek se použije i na úhradu nedoplatku téhož daňového subjektu u jiného správce
daně, u něhož je nedoplatek evidován, vyžádá-li si ho správce daně tak, aby žádost došla
správci daně, u něhož je evidován přeplatek, ještě před vystavením příkazu k jeho vrácení,
nejpozději však do dne, kdy uplyne lhůta stanovená pro jeho vrácení. K žádosti se připojí
výkaz nedoplatků, které mají být přeplatkem uhrazeny; pokud se požadavek uplatní
prostřednictvím propojených informačních systémů, stačí předložit výkaz nedoplatků
dodatečně do 30 dnů od uplatnění požadavku na úhradu nedoplatků prostřednictvím těchto
systémů. Žádosti se vyhoví i v případě, že přeplatek vznikne do 30 dnů ode dne vyžádání.
Bylo-li správci daně doručeno více žádostí, provede se úhrada v pořadí, v jakém správci daně
žádosti došly. Úhrada nedoplatků evidovaných u správce daně, u něhož je evidován přeplatek,
má přednost.
(5) O převedení přeplatku podle odstavců 2 a 4, jehož výše přesahuje částku 1 000 Kč, se
daňový subjekt vyrozumí. Za den úhrady nedoplatku převodem přeplatku se považuje den,
který následuje po dni vzniku přeplatku, pokud tento nastal po dni vzniku nedoplatku; jinak
den vzniku nedoplatku.
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(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně, u něhož má vratitelný přeplatek,
o použití tohoto přeplatku na úhradu nedoplatku, který má u jiného správce daně, nebo na
úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo jiného správce daně, anebo na
úhradu zálohy, jejíž výše se předepíše na debetní stranu osobního daňového účtu na základě
uhrazené částky. Je-li této žádosti vyhověno, považuje se za den úhrady nedoplatku nebo
zálohy den, kdy došla žádost správci daně.
(2) Správce daně vrátí daňovému subjektu vratitelný přeplatek na základě žádosti
daňového subjektu o vrácení vratitelného přeplatku, nebo pokud tak stanoví zákon. Správce
daně vratitelný přeplatek nižší než 100 Kč daňovému subjektu vrátí jen ve výjimečných
případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.
(3) Pokud v době podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku dosahuje vratitelný
přeplatek nejméně částku 100 Kč, poukáže jej správce daně do 30 dnů ode dne obdržení
žádosti podle odstavce 2, v opačném případě žádosti vyhoví, pouze pokud vratitelný přeplatek
této částky dosáhne do 60 dnů ode dne podání žádosti; lhůta pro jeho vrácení počíná běžet až
ode dne následujícího po dosažení této částky. Je-li daňový subjekt u správce daně registrován,
je povinen určit k vrácení přeplatku jeden z účtů u poskytovatelů platebních služeb uvedených
v registraci.
(4) Proti rozhodnutí správce daně o žádosti podle odstavců 1 a 2 se lze odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení. Vyhoví-li správce daně v plném rozsahu této žádosti, rozhodnutí
daňovému subjektu neoznamuje, pokud o to není v žádosti výslovně požádán. Za den vydání
rozhodnutí o žádosti, které bylo v plném rozsahu vyhověno, a současně za den jeho oznámení
daňovému subjektu se považuje den, který následuje po dni doručení žádosti správci daně;
proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.
(5) Je-li poukazován správcem daně vratitelný přeplatek na žádost po lhůtě stanovené
v odstavci 3 nebo po lhůtě stanovené zákonem pro vrácení vratitelného přeplatku, který se
vrací bez žádosti, náleží daňovému subjektu úrok z vratitelného přeplatku, který odpovídá
ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů,
platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Tento úrok daňovému subjektu náleží
ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení vratitelného
přeplatku, do dne jeho poukázání daňovému subjektu. Úrok se nepřizná, nepřesahuje-li 100 Kč.
O výši úroku rozhodne správce daně bezodkladně po vrácení tohoto přeplatku; § 254 odst.
3 a 6 se použije obdobně.
(6) Za den poukázání vratitelného přeplatku se považuje den, kdy došlo k jeho odepsání
z účtu správce daně. Vratitelný přeplatek poukazuje správce daně v české měně ve výši, v jaké
byl evidován, a to bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb
nebo poštovním poukazem; v případě bezhotovostního převodu na účet vedený u poskytovatele
platebních služeb mimo území států Evropské unie hradí náklady převodu daňový subjekt.
(7) Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku,
ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena
činnost správce daně, který o něm evidoval.
§ 155
Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku
(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o
a) vrácení vratitelného přeplatku,
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1. nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo jiného správce daně,
2. zálohy, jejíž výše se předepíše na debetní stranu osobního daňového účtu
na základě uhrazené částky,
c) převod vratitelného přeplatku na jiný osobní daňový účet u téhož nebo jiného správce
daně.
(2) Žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku správce daně
vyhoví pouze, pokud vratitelný přeplatek dosahuje v době podání žádosti částku nejméně
200 Kč. V opačném případě správce daně žádosti vyhoví, pouze pokud vratitelný
přeplatek této částky dosáhne do 60 dnů ode dne podání žádosti. Žádosti o vrácení,
použití nebo převod vratitelného přeplatku správce daně nevyhoví, existuje-li
odůvodněný předpoklad, že dojde ke vzniku povinnosti uhradit daň na stejném osobním
daňovém účtu.
(3) Správce daně vratitelný přeplatek nižší než 200 Kč vrátí, použije nebo převede
na základě žádosti daňového subjektu, nebo bez žádosti jen ve výjimečných případech
tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.
(4) Nelze-li žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku vyhovět,
správce daně o tom daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumí.
(5) Za den vrácení vratitelného přeplatku se považuje den, kdy došlo k jeho odepsání
z účtu správce daně. Účinky změny v evidenci daní v důsledku použití nebo převodu
vratitelného přeplatku nastanou ke dni, kdy došla žádost správci daně, nejdříve však
ke dni vzniku vratitelného přeplatku.
(6) Vratitelný přeplatek vrací správce daně v české měně ve výši, v jaké byl evidován,
a to bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb nebo
poštovním poukazem; v případě bezhotovostního převodu na účet vedený u poskytovatele
platebních služeb mimo území států Evropské unie hradí náklady převodu daňový
subjekt. Je-li daňový subjekt u správce daně registrován, je povinen určit k vrácení
přeplatku jeden z účtů u poskytovatelů platebních služeb uvedených v registraci; při tom
upřednostní účet vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb.
§ 155a
Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku
(1) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek na žádost daňového subjektu do
a) 15 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení vratitelného přeplatku podané elektronicky,
nebo
b) 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení vratitelného přeplatku podané jinak než
elektronicky.
(2) Pokud vratitelný přeplatek nedosahuje v době podání žádosti částku nejméně
200 Kč, lhůta pro jeho vrácení počíná běžet až ode dne následujícího po dosažení této
částky.
(3) Vznikne-li v důsledku stanovení daňového odpočtu vratitelný přeplatek, vrátí jej
správce daně daňovému subjektu bez žádosti do
a) 15 dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru,
nebo
b) 30 dnů ode dne, který se považuje za den doručení platebního výměru nebo
dodatečného platebního výměru v případě, kdy se výsledek vyměření nebo doměření
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(4) Vznikne-li v důsledku zrušení, změny, zániku účinnosti nebo prohlášení nicotnosti
rozhodnutí o stanovení daně nebo zajišťovacího příkazu vratitelný přeplatek, vrátí jej
správce daně bez žádosti do 15 dnů ode dne
a) účinnosti rozhodnutí, kterým došlo ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti
rozhodnutí o stanovení daně nebo zajišťovacího příkazu; v případě peněžitého plnění
v rámci dělené správy počíná lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běžet ode dne,
kdy byla podle § 162 odst. 3 správci daně sdělena skutečnost, že došlo ke zrušení,
změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně,
b) zániku účinnosti zajišťovacího příkazu.
(5) Stanoví-li zákon, že se vratitelný přeplatek vrací bez žádosti, správce daně tento
vratitelný přeplatek daňovému subjektu nevrátí, pokud je o to daňovým subjektem před
jeho vrácením požádán. Je-li vratitelný přeplatek evidován na depozitním účtu, musí
daňový subjekt v žádosti uvést, na který osobní daňový účet má být vratitelný přeplatek
převeden.
***
§ 157
(1) Po dobu povoleného posečkání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok
z prodlení.
(2) Za dobu posečkání vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z posečkané
částky, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené
o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.
(3) O předpisu úroku z posečkané částky za dobu posečkání vydá správce daně platební
výměr bezodkladně po skončení posečkání. Úrok z posečkané částky se nepředepíše,
nepřesahuje-li 100 Kč.
(4) Úrok z posečkané částky je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(5) Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá toto rozhodnutí
účinnosti dnem jejího nedodržení; správce daně o tom vydá rozhodnutí. Rozhodnutí
o posečkání pozbývá účinnosti rovněž zahájením likvidace nebo dnem účinnosti rozhodnutí
o úpadku.
(6) Úrok z posečkané částky nevzniká po dobu, kdy daňovému subjektu nevzniká
povinnost uhradit úrok z prodlení z jiného důvodu, než je povolení posečkání.
§ 157
(1) Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá toto
rozhodnutí účinnosti uplynutím dne jejího nedodržení; správce daně o tom vydá
rozhodnutí.
(2) Rozhodnutí o posečkání pozbývá účinnosti rovněž uplynutím dne, ve kterém došlo
k zahájení likvidace nebo k nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku.
***
§ 159
Námitka

- 26 (1) Proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u kterého zákon
připouští podání odvolání, může osoba zúčastněná na správě daní uplatnit námitku ve lhůtě
30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděla.
(2) Námitka se podává u správce daně, který úkon provedl.
(3) Správce daně námitku posoudí a rozhodne o ní. Vyhoví-li námitce v plném rozsahu,
napadený úkon zruší, a vyhoví-li námitce částečně, napadený úkon změní nebo zjedná nápravu
jiným způsobem. Neuzná-li správce daně oprávněnost v námitce uplatňovaných důvodů,
námitku rozhodnutím zamítne. Rozhodnutí, kterým je námitce v plném rozsahu vyhověno, se
neodůvodňuje.
(4) V řízení o námitce se použije obdobně § 111 odst. 5 a § 112. Proti rozhodnutí
o námitce nelze uplatnit opravné prostředky.
(5) V případě, kdy námitka směřuje proti rozhodnutí správce daně, je řádným
opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí; to neplatí ve vztahu k ustanovení
vylučujícímu uplatnění řádného opravného prostředku.
(6) Ochrany před nečinností správce daně při placení daní se lze namísto podnětu na
nečinnost domáhat prostřednictvím námitky.
§ 160
Lhůta pro placení daně
(1) Nedoplatek Daň nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí
6 let. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem splatnosti daně. Jde-li o nedoplatek z částky
daně, k jejíž úhradě byla stanovena náhradní lhůta splatnosti, začne lhůta pro placení běžet
náhradním dnem splatnosti daně.
(2) Byl-li před uplynutím lhůty pro placení daně správcem daně učiněn úkon podle
odstavce 3, běží lhůta pro placení daně znovu ode dne, v němž byl tento úkon učiněn.
(3) Úkonem přerušujícím běh lhůty pro placení daně je
a) pravomocné stanovení daně,
a) b) zahájení exekučního řízení podle tohoto nebo jiného zákona,
b) c) zřízení zástavního práva, nebo
c) d) oznámení rozhodnutí o posečkání nebo rozhodnutí, kterým se mění stanovená doba
posečkání.
(4) Lhůta pro placení daně neběží po dobu
a) vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem,
b) přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby,
c) vyloučení možnosti vymáhat daňovou pohledávku daňovou exekucí během
insolvenčního řízení,
c) d) odkladu daňové exekuce odložené na návrh,
d) e) daňové exekuce srážkami ze mzdy, nebo
e) f) dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku daně.
(5) Lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku podle
odstavce 1, s výjimkou nedoplatku zajištěného daně zajištěné podle odstavce 6.
(6) Je-li nedoplatek zajištěn daň zajištěna zástavním právem, které se zapisuje
do příslušného veřejného registru, zaniká právo vybrat a vymáhat nedoplatek daň uplynutím
30 let po tomto zápisu.
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a) neskončí dříve než lhůta pro stanovení této daně,
b) v případě úroku hrazeného daňovým subjektem končí vždy spolu s lhůtou pro placení
daně, jejíž je příslušenstvím.
§ 160a
Lhůta pro zánik vratitelného přeplatku
Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku,
ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je
hrazena činnost správce daně, který o něm evidoval.
***
§ 162
(1) Pokud orgán veřejné moci, který uložil platební povinnost k peněžitému plnění v rámci
dělené správy, není současně příslušný ke správě placení tohoto peněžitého plnění, předá
příslušnému správci daně nezbytné údaje o uložení nebo vzniku této povinnosti nejpozději
do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, jímž byla platební povinnost uložena; přílohou
těchto údajů je stejnopis rozhodnutí s vyznačením právní moci a přehled o předávaných
rozhodnutích.
(2) Pokud orgán veřejné moci, který uložil platební povinnost k peněžitému plnění v rámci
dělené správy, není současně příslušný k vymáhání tohoto peněžitého plnění, předá
příslušnému správci daně nezbytné údaje o uložení nebo vzniku této platební povinnosti,
včetně stejnopisu rozhodnutí s vyznačením právní moci a přehledu předávaných rozhodnutí.
Tyto údaje jsou předávány o peněžitém plnění, které nebylo dobrovolně uhrazeno do 30 dnů
po marném uplynutí lhůty jeho splatnosti.
(3) Orgán veřejné moci, který předal údaje ke správě placení peněžitého plnění v rámci
dělené správy příslušnému správci daně, je povinen tomuto správci daně neprodleně sdělit
jakékoliv změny, které nastaly nebo mohou nastat při správě placení těchto peněžitých plnění.
(4) Správce daně, který převzal údaje ke správě placení peněžitého plnění v rámci dělené
správy, poskytne na dožádání orgánu veřejné moci, který mu tyto údaje předal, informace
údaje o placení tohoto peněžitého plnění.
(5) Místní příslušnost správce daně, na něhož přechází správa placení peněžitého plnění, se
řídí podle sídla orgánu veřejné moci, který platební povinnost k peněžitému plnění uložil.
(6) Údaje podle odstavců 2 až 4 lze poskytovat také v rozsahu a způsobem
dohodnutým mezi příslušným orgánem veřejné moci a správcem daně.
***
§ 165
(1) Vrácení platby tomu, kdo ji za daňový subjekt uhradil, není přípustné.
(2) Správce daně vrátí pouze platbu, která byla provedena zřejmým omylem, a to na žádost
poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb učiněnou nejpozději
v den, kdy platba daně byla připsána na účet správce daně; je-li žádost uplatněna později, lze
tuto platbu vrátit pouze tehdy, vznikl-li touto platbou vratitelný přeplatek, který nebyl do dne
vyřízení žádosti vrácen daňovému subjektu, ani použit na úhradu jiného nedoplatku, a to pouze
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(3) Obdobně jako podle odstavce 2 se postupuje, pokud je žádost podána osobou, která
provedla úhradu za daňový subjekt, prokáže-li tato osoba zřejmý omyl při úhradě a nemá-li
současně na svém osobním účtu nedoplatek; v případě existence takového nedoplatku, správce
daně převede přeplatek na nedoplatek na osobním účtu osoby, která provedla omylem úhradu
za daňový subjekt.
(2) Správce daně vrátí platbu provedenou zřejmým omylem na žádost toho, kdo za
daňový subjekt platbu uhradil, poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele
poštovních služeb podanou nejpozději v den, kdy platba daně byla připsána na účet
správce daně; zřejmý omyl musí být v žádosti dostatečně prokázán.
(3) Je-li žádost podle odstavce 2 podána po dni, kdy byla platba připsána na účet
správce daně, nejpozději však do 1 roku od tohoto dne, posoudí se jako žádost o vrácení
vratitelného přeplatku podaná daňovým subjektem s tím, že případný vratitelný
přeplatek evidovaný v době podání žádosti se vrací žadateli namísto daňového subjektu.
Tomu, kdo za daňový subjekt uhradil platbu, lze takto vzniklý vratitelný přeplatek vrátit
pouze tehdy, pokud nemá současně u správce daně evidován nedoplatek, na který by bylo
možné tento přeplatek převést.
(4) Nelze-li žádosti vyhovět, vydá správce daně žadateli potvrzení o došlé platbě
a o totožnosti daňového subjektu, na úhradu jehož nedoplatku byla v důsledku jím způsobené
chyby zaevidována.
§ 166
Den platby
(1) Za den platby se považuje
a) u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem
poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce daně,
b) u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala, nebo
c) u platby prováděné bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz
prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, den, kdy ten, kdo
daň platí, předal platební příkaz správci daně.
(2) Poskytovatel platebních služeb, u něhož je veden účet správce daně, je povinen sdělit
správci daně bezúplatně údaje nezbytné k identifikaci platby a příkazce, jakož i další
zpřesňující údaje o příkazci v případě nejasných plateb. Stejnou povinnost plní i provozovatel
poštovních služeb přímo nebo prostřednictvím zúčastněného poskytovatele platebních služeb.
(3) Provozovatel poštovních služeb, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji
předá k provedení převodu poskytovateli platebních služeb, který vede jeho účet, do
2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle
zákona upravujícího platební styk.
(4) Pokud provozovatel poštovních služeb nedodrží lhůtu podle odstavce 3, uhradí správci
daně úrok z prodlení podle jiného právního předpisu15) občanského zákoníku.
(5) Úrok z prodlení uhrazený správci daně podle odstavce 4 je evidován a dále spravován
jako příslušenství daně.

15)

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění
nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
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(1) Je-li odůvodněná obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň,
která nebyla dosud stanovena, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této době
bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně vydat zajišťovací příkaz.
(2) Zajišťovacím příkazem správce daně uloží daňovému subjektu úhradu v příkazu
uvedené částky.
(3) Není-li nebezpečí z prodlení, správce daně uloží daňovému subjektu, aby
do 3 pracovních dnů tuto částku daně zajistil ve prospěch správce daně složením jistoty na jeho
depozitní účet. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz vykonatelný okamžikem
oznámení daňovému subjektu.
(4) U daně, která nebyla dosud stanovena, stanoví výši zajišťované částky správce daně
podle vlastních pomůcek. Není-li nebezpečí z prodlení, může správce daně vyzvat daňový
subjekt, aby nejpozději do 3 pracovních dnů sdělil údaje potřebné pro určení výše zajišťované
daně.
(5) Je-li zajišťovací příkaz vykonatelný, může správce daně vyzvat daňový subjekt
k podání prohlášení o majetku i v případě, že by nedoplatek mohl být uhrazen daňovou
exekucí přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb.
§ 168
(1) Pokud není vydáno rozhodnutí o odvolání proti zajišťovacímu příkazu do 30 dnů
ode dne, kdy bylo podáno, zajišťovací příkaz se stává neúčinným; § 35 odst. 2 se nepoužije.
(2) Proti zajišťovacímu příkazu nelze uplatnit obnovu řízení.
(3) Pominou-li před pravomocným stanovením daně nebo před dnem její splatnosti
důvody, pro které bylo zajištění daně uplatněno, správce daně bezodkladně rozhodne
o ukončení účinnosti zajišťovacího příkazu. Zjistí-li správce daně před pravomocným
stanovením daně nebo před dnem její splatnosti důvody pro snížení původní výše zajištění,
rozhodne o změně zajištěné částky rozhodnutím, které mění částku uvedenou v zajišťovacím
příkazu a současně ukončí v rozsahu změny účinnost příkazu původního. Vznikl-li v důsledku
těchto rozhodnutí vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez žádosti do 15 dnů od jeho
vzniku.
(4) Dojde-li ke stanovení k pravomocnému stanovení daně, která nebyla v době vydání
zajišťovacího příkazu stanovena, je tato daň splatná ke dni jejího pravomocného stanovení.
Tímto dnem zaniká účinnost zajišťovacího příkazu a zajištěná částka se převede na úhradu této
daně. Pokud tak vznikl vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez žádosti do 15 dnů od
jeho vzniku.
(5) Uplynul-li den splatnosti u daně, u které byl zajišťovací příkaz vydán z důvodu,
že dosud neuplynul den její splatnosti, zaniká tímto dnem účinnost zajišťovacího příkazu
a zajištěná částka se převede na úhradu této daně. Pokud tak vznikl vratitelný přeplatek,
správce daně jej vrátí bez žádosti do 15 dnů od jeho vzniku.
(6) Pokud daňový subjekt nesplní povinnost uloženou v zajišťovacím příkazu, může
správce daně rozhodnout o zřízení zástavního práva k zajištění částky stanovené tímto
zajišťovacím příkazem. Toto zástavní právo trvá v rozsahu, který odpovídá výši zajištěné daně,
která byla stanovena nebo která se stala splatnou, po zániku účinnosti zajišťovacího příkazu
z důvodů uvedených v odstavcích 4 a 5.
***
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§ 170
Zástavní právo
(1) Správce daně může zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku daňového subjektu
k zajištění jím neuhrazené daně za podmínek stanovených občanským zákoníkem, pokud tento
zákon nestanoví jinak. Zástavní právo může správce daně zřídit také k pohledávce, kterou
nelze postoupit jinému pouze z důvodu, že to vylučuje ujednání dlužníka a věřitele podle
občanského zákoníku.
(2) Rozhodnutí o zřízení zástavního práva obsahuje ve výroku kromě náležitostí podle
§ 102 odst. 1 výši daně zajištěné zástavním právem a označení zástavy.
(3) Správce daně může rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku vlastníka,
odlišného od daňového subjektu, jehož nedoplatek je zajišťován, a to na základě předchozího
písemného souhlasu vlastníka s úředně ověřeným podpisem.
(4) Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva daňovému
subjektu nebo osobě podle odstavce 3. Zástavní právo k nemovité věci evidované v katastru
nemovitostí, jakož i k dalšímu majetku, o kterém jsou vedeny veřejné registry, vzniká
doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, popřípadě
tomu, kdo vede veřejný registr.
(5) Zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně zaniká rovněž právní mocí
rozhodnutí, kterým správce daně ruší zástavní právo. O zániku zástavního práva z důvodů
stanovených občanským zákoníkem vyrozumí správce daně daňový subjekt a vlastníka
zástavy.
(6) Je-li zástavní právo zřízeno rozhodnutím správce daně, hledí se na toto právo tak,
jakoby se vlastník zástavy zavázal, že
a) zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh; tato skutečnost se
zapíše do příslušného veřejného registru, nebo
b) neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého zástavního práva zapsaného
ve výhodnějším pořadí než zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně; tato
skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru.
***
§ 172
(1) Ručitel, kterému byla doručena výzva podle § 171 odst. 1, má při placení daní procesní
postavení jako daňový subjekt, jakož i oprávnění ke zproštění povinnosti mlčenlivosti podle
§ 52 odst. 2 o informacích podléhajících povinnosti mlčenlivosti, se kterými byl seznámen.
(2) Po oznámení výzvy ručiteli je ručitel oprávněn nahlížet do spisu ohledně nedoplatku,
za který ručí, v rozsahu nezbytném pro uplatnění opravného prostředku, podání podnětu
k použití dozorčího prostředku nebo podnětu k prominutí daně. Do té doby má právo
na informaci od správce daně o výši nedoplatku, za který ručí.
(3) Je-li na žádost ručitele povoleno posečkání, lze nedoplatek po tuto dobu vymáhat
pouze na daňovém subjektu.
(4) Ručiteli, který je v prodlení s úhradou nedoplatku, ke které byl vyzván, nevzniká
k tomuto nedoplatku samostatný úrok z prodlení; to platí i pro úrok z posečkané částky
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(5) Ručiteli, který uhradil za daňový subjekt nedoplatek, vydá správce daně potvrzení
o úhradě tohoto nedoplatku.
(6) Platba daně provedená ručitelem se použije na úhradu nedoplatku daňového subjektu,
za který ručitel ručí. Nelze-li tuto platbu zcela nebo zčásti použít na úhradu uvedeného
nedoplatku, neboť byl ke dni platby již zcela nebo zčásti uhrazen, vznikne ručiteli přeplatek
ve výši rovnající se částce, která nebyla použita na úhradu nedoplatku. Správce daně převede
tento přeplatek na případný nedoplatek na osobním účtu ručitele, na kterém se eviduje o jeho
vlastních daňových povinnostech. Nemá-li ručitel nedoplatek, na který lze přeplatek převést,
správce daně přeplatek nebo jeho zbývající část ručiteli poukáže vrátí bez žádosti do 30 dnů
od jeho vzniku. Stejně se postupuje v případě, že dojde k zániku daňové povinnosti, kterou
ručitel zcela nebo zčásti uhradil.
***
§ 174a
Záloha na daňový odpočet
(1) V případě, kdy tak stanoví zákon, vzniká daňovému subjektu nárok na zálohu
na daňový odpočet ve výši odpovídající té části daňového odpočtu nárokovaného v jím
podaném daňovém tvrzení, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci
a) daňové kontroly, která není zahajována v plném rozsahu,
b) zahajovaného postupu k odstranění pochybností, nebo
c) prováděné daňové kontroly.
(2) Nárok na zálohu na daňový odpočet nevzniká, pokud
a) by výše jednotlivé zálohy nedosáhla částky 10 000 Kč nebo
b) má daňový subjekt u správce daně evidovány nebo přihlášeny vymáhané nedoplatky.
(3) Správce daně v souvislosti se zahájením kontrolního postupu podle odstavce
1 písm. a) a b) vyrozumí daňový subjekt o výsledku posouzení podmínek pro vznik
nároku na zálohu na daňový odpočet.
(4) Jsou-li naplněny podmínky pro vznik zálohy na daňový odpočet, správce daně ji
bezodkladně předepíše do evidence daní s účinky ke dni tohoto předepsání, a současně
o tom daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumí, nebyl-li o tomto výsledku
vyrozuměn postupem podle odstavce 3.
(5) Vznikne-li v důsledku předepsání zálohy na daňový odpočet vratitelný přeplatek,
vrátí jej správce daně daňovému subjektu bez žádosti do 15 dnů ode dne předepsání této
zálohy do evidence daní.
(6) Byla-li proti postupu správce daně při posouzení vzniku nároku na zálohu
na daňový odpočet podána námitka, lze novou námitku ve věci týkající se téhož daňového
odpočtu podat nejdříve po 60 dnech ode dne právní moci rozhodnutí, kterým je
rozhodnuto o předchozí námitce.
§ 174b
Vypořádání zálohy na daňový odpočet
(1) Správce daně se v rámci rozhodnutí o stanovení daně vypořádá s výší předepsané
zálohy na daňový odpočet a určí částku, která má být v důsledku tohoto vypořádání
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(2) Správcem daně vrácená, použitá nebo převedená záloha na daňový odpočet se
započte vůči částce, která se má stát v důsledku stanovení daňového odpočtu vratkou
daňového subjektu.
(3) Vznikne-li v důsledku vypořádání daňovému subjektu povinnost uhradit rozdíl
mezi správcem daně vrácenou, použitou nebo převedenou zálohou na daňový odpočet
a výší stanovené daně, je daňový subjekt povinen vzniklý rozdíl uhradit do 15 dnů ode
dne právní moci platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.
***
§ 184
(1) Správce daně může zadržet z výtěžku daňové exekuce částku v očekávané výši
hotových výdajů, kterou zúčtuje při stanovení jejich skutečné výše.
(2) Úhrada hotových výdajů se převádí do rozpočtu správce daně, pokud tyto výdaje
zálohoval z vlastních rozpočtových prostředků.
(3) Při převodu vymožené částky z osobního depozitního účtu na osobní daňový účet
daňového subjektu se exekuční náklady uspokojí vždy přednostně a úhrada hotových výdajů se
provede jako první v pořadí.
(4) Jsou-li některé exekuční úkony prováděny pro vymáhané nedoplatky více dlužníků
společně, správce daně rozvrhne jejich náhradu poměrně podle výše vymáhaných nedoplatků.
(5) Jestliže způsobil neoprávněnost vymáhání při dělené správě orgán veřejné moci, který
peněžité plnění předal k vymáhání, uhradí tento orgán správci daně, který nedoplatek na tomto
peněžitém plnění vymáhal, vzniklé hotové výdaje a přiznaný úrok z neoprávněného jednání
správce daně, popřípadě přiznanou náhradu škody.
***
§ 236
(1) Dojde-li u daně vybírané srážkou k doměření daně po zjištění správcem daně, vzniká
k této částce povinnost uhradit penále podle ustanovení § 251 odst. 1 písm. a).
(2) Úrok z prodlení u daně vybírané srážkou, který vznikl v důsledku prodlení, které
nastalo před stanovením daně, je splatný do 30 dnů ode dne jejího stanovení skutečností, které
nastaly před vydáním rozhodnutí o stanovení daně, se nepředepíše do evidence daní
dříve, než takto stanovená daň.
***
§ 240c
Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací
(1) Dojde-li ke zrušení právnické osoby s likvidací, trvá povinnost podávat řádné daňové
tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení až do dne zániku právnické osoby.
(2) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího
vstupu do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu
do likvidace.
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návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede
dnem zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze prodloužit.
(4) Vznikne-li po dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osobě
daňová povinnost, považuje se tato povinnost za daňovou povinnost vzniklou do dne
zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku a právnická osoba je povinna podat
dodatečné daňové tvrzení.
***
§ 244
(1) Při insolvenčním řízení je daňový subjekt povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne
účinnosti rozhodnutí o úpadku řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období, která
uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno;
tuto lhůtu nelze prodloužit. Zjistí-li insolvenční správce, který prohlášením konkursu získal
oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, nedostatečnost podkladů, pro kterou nelze zajistit
splnění této povinnosti a povinnosti dle § 245, povinnost zaniká; insolvenční správce tuto
skutečnost sdělí správci daně ve stejné lhůtě a poskytne mu nezbytnou součinnost ke stanovení
daně podle pomůcek.
(2) Lhůty, ve kterých je daňový subjekt povinen podat řádné daňové tvrzení nebo
dodatečné daňové tvrzení v průběhu insolvenčního řízení, zůstávají zachovány.
(3) Ke dni předložení konečné zprávy je daňový subjekt povinen zpracovat řádné daňové
tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno, a tvrzenou daň
zahrnout do příslušného dokumentu.
(4) Řádné daňové tvrzení zpracované podle odstavce 3 je daňový subjekt povinen podat
do 15 dnů ode dne, ke kterému mělo dojít k jeho zpracování.
(5) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení ve lhůtě podle odstavce 1, správce daně může
daň stanovit podle pomůcek, bez nutnosti vydávat nejprve výzvu podle § 145 odst. 1.
§ 245
Sjednocení lhůt
(1) Ve stejných lhůtách, které jsou stanoveny v § 239b odst. 4 a 5, § 239c, § 240a, § 240c
odst. 2 a 3, § 240d a § 244 odst. 1 a 4, vzniká povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo
dodatečné daňové tvrzení, které nebylo dosud podáno za předcházející zdaňovací
období, v případě, kdy původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula. Obdobně se postupuje
v případě řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení u daní vyměřovaných
na zdaňovací období, jakož i u daní jednorázových, pokud nebylo dosud podáno.
(2) Lhůta pro podání daňového přiznání za předcházející zdaňovací období u daní
vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, které dosud nebylo
podáno, pro účely posouzení podmínky podle odstavce 1, zda lhůta dosud neuplynula,
činí 6 měsíců po uplynutí tohoto zdaňovacího období.
***
ČÁST ČTVRTÁ
NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ A NÁHRADY
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POKUTY A PENÁLE
§ 247
Pořádková pokuta
(1) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo při jednání
vedeném správcem daně závažně ztěžuje správu daní tím, že
a) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek,
b) neuposlechne pokynu úřední osoby, nebo
c) navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné
na správě daní.
(2) Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně
ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě
výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem
nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.
(3) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé
podání.
(4) Pořádkovou pokutu lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém došlo k jednání,
které je důvodem k jejímu uložení.
(5) Pořádkovou pokutu lze ukládat i opakovaně, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty
k nápravě a protiprávní stav trvá.
§ 247a
Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
(1) Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo
a) nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým
zákonem nebo správcem daně, nebo
b) nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo
správcem daně.
(2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč 1 000 Kč,
pokud učinil podání podle § 72 odst. 1 jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit
elektronicky.
(3) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 2 rozhodne správce daně platebním
výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne
oznámení platebního výměru.
(4) Správce daně kromě pokuty podle odstavce 2 uloží pokutu do 50 000 Kč, pokud
daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.
(5) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne,
ve kterém došlo k porušení povinnosti.
***
§ 250
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(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo
dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě,
a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši
a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 %
stanoveného daňového odpočtu, nebo
c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 %
stanovené daňové ztráty.
(2) Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, následné
hlášení nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené
lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % z celkové částky daně,
kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za každý následující den prodlení, nejvýše
však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést.
(3) Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného
daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu
nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 částku
menší než 200 Kč 500 Kč.
(4) V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové
tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato
tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní hranice;
výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.
(5) Maximální výše částky vypočtené podle odstavce 1 nebo 2 nesmí být vyšší
než 300 000 Kč.
(6) O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji
předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.
(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud
a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů
od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a
b) u daňového subjektu u téhož správce daně dosud v daném kalendářním roce nebylo zjištěno
jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.
(8) U daní vyměřovaných za zdaňovací období kratší než 1 rok nevzniká povinnost
uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně za prvních 5 pracovních dnů prodlení.
§ 251
Penále
(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak
byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši
a) 20 %, je-li daň zvyšována,
b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo
c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta.
(2) Správce daně sníží penále podle odstavce 1 písm. a) o penále podle odstavce
1 písm. c), pokud povinnost k jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení
daňové ztráty, které bylo penalizováno.
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předepíše do evidence daní. Penále je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru,
nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které se toto penále vypočte.
(4) Pokud je doměřována daň podle dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného
vyúčtování, povinnost uhradit penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká.
(4) Povinnost uhradit penále nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném
daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování, na jehož základě došlo k doměření daně;
to neplatí, pokud toto dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování nebylo
přípustné.
HLAVA II
ÚROKY
Díl 1
Společná ustanovení
§ 251a
Společná ustanovení o úrocích
(1) Úrok vzniká za každý jednotlivý den, kdy jsou splněny podmínky pro jeho vznik.
(2) Úrok se nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu
u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden
kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.
(3) Správce daně vyrozumí daňový subjekt o předpisu úroku, je-li
a) předepsán do evidence daní z důvodu, že pominuly podmínky pro jeho vznik nebo
b) součástí výkazu nedoplatků, který je exekučním titulem, na základě kterého má dojít
k vymáhání nedoplatku; to neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(4) Proti postupu správce daně v souvislosti s předepsáním a vyplacením úroku je
daňový subjekt oprávněn uplatnit námitku.
§ 251b
Společná ustanovení o úrocích hrazených daňovým subjektem
(1) Úrokem hrazeným daňovým subjektem je
a) úrok z prodlení,
b) úrok z posečkané částky.
(2) Úrok hrazený daňovým subjektem je v případě jeho vzniku povinen daňový
subjekt uhradit správci daně.
(3) Do evidence daní správce daně předepíše úrok hrazený daňovým subjektem,
u kterého
a) dosud trvají podmínky pro jeho vznik, vyžaduje-li to stav osobního daňového účtu
daňového subjektu,
b) pominuly podmínky pro jeho vznik.
(4) Úrok hrazený daňovým subjektem u záloh vzniká do dne splatnosti zálohované
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§ 251c
Společná ustanovení o úrocích hrazených správcem daně
(1) Úrokem hrazeným správcem daně je
a) úrok z vratitelného přeplatku,
b) úrok z nesprávně stanovené daně,
c) úrok z daňového odpočtu.
(2) Úrok hrazený správcem daně je v případě jeho vzniku povinen správce daně
uhradit daňovému subjektu.
(3) Úrok hrazený správcem daně, u kterého pominuly podmínky pro jeho vznik,
předepíše správce daně do evidence daní.
(4) Úrok hrazený správcem daně je hrazen z rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost
správce daně.
(5) Úrok hrazený správcem daně nevzniká v případě vratitelného přeplatku, který
správce daně daňovému subjektu nevrátil proto, že o to byl daňovým subjektem požádán.
§ 251d
Vztah úroků hrazených správcem daně k náhradě škody
Přiznat náhradu škody nebo přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou
újmu, které byly způsobeny daňovému subjektu jednáním správce daně, lze pouze
v rozsahu, v jakém nevzniká úrok hrazený správcem daně.
Úrok z prodlení
Díl 2
Úroky hrazené daňovým subjektem
§ 252
(1) Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.
(2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení,
počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše
úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené
o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Pokud je pro
daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem
následujícím po původním dni její splatnosti.
(3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho
vznik, a na osobním daňovém účtu se předepisuje nejpozději do desátého dne po skončení
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před tímto dnem se
předepíše na osobním daňovém účtu zejména v případě, že je nedoplatek, ze kterého vzniká
úrok z prodlení, vymáhán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti
přeplatku.
(4) Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně.
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kdy byla vykonána, správce daně ke dni zaevidování tyto účinky na úrok z prodlení na
osobním daňovém účtu, kde je tato platba evidována, vypořádá.
(6) Správce daně může daňový subjekt vyrozumět o předpisu úroku z prodlení platebním
výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to stav osobního daňového účtu daňového subjektu.
§ 252
Úrok z prodlení
(1) Základem pro výpočet úroku z prodlení je
a) splatná daň, která nebyla uhrazena, nebo
b) vratka vzniklá v důsledku neoprávněného uplatnění daňového odpočtu nebo daně.
(2) Úrok z prodlení vzniká ode dne
a) následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby; stanovení
náhradního dne splatnosti daně nemá vliv na určení doby, po kterou vzniká úrok
z prodlení, nebo
b) vrácení, použití nebo převedení vratky vzniklé v důsledku stanovení daňového odpočtu
nebo daně, anebo předepsání zálohy na daňový odpočet do dne její platby.
(3) Úrok z prodlení nevzniká
a) po dobu posečkání,
b) u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele, a to ode
dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti,
c) v případě příslušenství daně,
d) v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy.
(4) Výše úroku z prodlení odpovídá výši úroku z prodlení podle občanského
zákoníku. Při určení výše úroku z prodlení se přihlíží pouze k přeplatku, který byl použit
k úhradě nedoplatku, u kterého úrok z prodlení vzniká.
(5) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky
pro jeho vznik.
§ 253
(1) Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit,
nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období
nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.
(2) Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti nevzniká úrok
z prodlení u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele.
(3) U nedoplatků na příslušenství daně a na peněžitém plnění placeném v rámci dělené
správy úrok z prodlení nevzniká.
§ 253
Úrok z posečkané částky
(1) Základem pro výpočet úroku z posečkané částky je daň, u které bylo povoleno
posečkání.
(2) Úrok z posečkané částky vzniká po dobu posečkání.
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důvodu, než je povolení posečkání.
(4) Výše úroku z posečkané částky odpovídá polovině úroku z prodlení.
(5) Úrok z posečkané částky je splatný do 30 dnů ode dne, kdy pominuly podmínky
pro jeho vznik.
Díl 3
Úroky hrazené správcem daně
§ 253a
Úrok z vratitelného přeplatku
(1) Základem pro výpočet úroku z vratitelného přeplatku je vratitelný přeplatek,
který nebyl na základě zákona vrácen, použit nebo převeden.
(2) Úrok z vratitelného přeplatku vzniká ode dne následujícího po dni, ve kterém
uplynula lhůta pro vrácení, použití nebo převedení vratitelného přeplatku, do dne jeho
vrácení, použití nebo převedení.
(3) Úrok z vratitelného přeplatku nevzniká
a) po dobu, kdy vzniká úrok z daňového odpočtu,
b) v případě pozdního vrácení úroku hrazeného správcem daně.
(4) Výše úroku z vratitelného přeplatku odpovídá výši úroku z prodlení.
§ 254
Úrok z neoprávněného jednání správce daně
(1) Dojde-li ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně
z důvodu nezákonnosti nebo z důvodu nesprávného úředního postupu správce daně, náleží
daňovému subjektu úrok z částky, která byla daňovým subjektem uhrazena na základě tohoto
rozhodnutí nebo v souvislosti s tímto rozhodnutím, který odpovídá ročně výši repo sazby
stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den
příslušného kalendářního pololetí, a to ode dne následujícího po dni splatnosti nesprávně
stanovené daně, nebo došlo-li k úhradě nesprávně stanovené daně později, ode dne její úhrady.
Tento úrok nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy.
(2) V případě, že bylo na daňovém subjektu vymáháno neoprávněně, náleží mu za dobu
neoprávněně vedeného exekučního řízení úrok podle odstavce 1 ve dvojnásobné výši; nárok
na tento úrok nevzniká, pokud je neoprávněnost exekuce způsobena pozdějším vyslovením
neúčinnosti doručení rozhodnutí nebo navrácením lhůty v předešlý stav.
(3) Úrok přiznaný podle tohoto ustanovení správce daně předepíše na osobní daňový účet
do 15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o stanovení daně zrušeno,
změněno nebo prohlášeno za nicotné, anebo ode dne prohlášení neoprávněného vymáhání.
(4) Vznikne-li v důsledku zrušení, změny nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí
o stanovení daně, jakož i v důsledku neoprávněného vymáhání, vratitelný přeplatek, vrátí jej
správce daně bez žádosti ve lhůtě podle odstavce 3.
(5) Proti postupu správce daně podle odstavců 1 až 4 je daňový subjekt oprávněn uplatnit
námitku podle § 159; proti rozhodnutí o této námitce se lze odvolat.
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přiznané zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu způsobenou daňovému subjektu
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správce daně.
§ 254
Úrok z nesprávně stanovené daně
(1) Základem pro výpočet úroku z nesprávně stanovené daně je
a) část uhrazené daně, o kterou byla snížena daň stanovená nad rámec tvrzení daňového
subjektu nebo z moci úřední,
b) část daňového odpočtu nárokovaného v daňovém tvrzení, o kterou byl zvýšen daňový
odpočet stanovený odlišně od tohoto daňového tvrzení, nebo
c) částka uhrazená na základě nezákonného nebo nicotného zajišťovacího příkazu.
(2) Úrok z nesprávně stanovené daně vzniká ode dne následujícího po
a) dni splatnosti daně, nebo došlo-li k její úhradě později, ode dne její úhrady, do dne
jejího vrácení, použití nebo převedení, nejpozději však do uplynutí lhůty pro její
vrácení; je-li stanoven náhradní den splatnosti daně, považuje se pro účely vzniku
úroku z nesprávně stanovené daně za den splatnosti tento den,
b) posledním dni lhůty podle § 155a odst. 3 do dne jeho vrácení, použití nebo převedení,
nejpozději však do uplynutí lhůty podle § 155a odst. 4 písm. a), nebo
c) dni splatnosti částky uvedené v zajišťovacím příkazu, nebo došlo-li k její úhradě
později, ode dne její úhrady, do dne jejího vrácení, použití nebo převedení, nejpozději
však do uplynutí lhůty pro její vrácení.
(3) Úrok z nesprávně stanovené daně nevzniká v případě stanovení
a) daně nebo daňového odpočtu, které se neodchylují od daňového tvrzení,
b) daně nebo daňového odpočtu, které byly stanoveny na základě padělaného nebo
pozměněného dokladu anebo písemnosti obsahující nepravdivé údaje předložené
daňovým subjektem,
c) daně nebo daňového odpočtu, pokud následně vyšly najevo nové skutečnosti nebo
důkazy, které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny v řízení již dříve
a mohly mít podstatný vliv na toto stanovení,
d) peněžitého plnění v rámci dělené správy.
(4) Výše úroku z nesprávně stanovené daně odpovídá výši úroku z prodlení.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 254a
Úrok z daňového odpočtu
(1) Daňovému subjektu náleží úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně
ode dne následujícího po uplynutí doby 4 měsíců od posledního dne lhůty stanovené
pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení, ze kterého vyplývá,
že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, nebo ode dne, kdy bylo toto tvrzení
podáno, pokud bylo podáno po lhůtě stanovené pro jeho podání, do dne vrácení daňového
odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho
vrácení.
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vydání
a) výzvy k odstranění vad podání, které je učiněno v rámci nalézacího řízení týkajícího se
daňového odpočtu, do dne, kdy dojde k odstranění těchto vad, nebo kdy dojde k marnému
uplynutí lhůty stanovené v této výzvě,
b) výzvy k umožnění zahájení daňové kontroly do dne, kdy dojde k zahájení daňové kontroly,
c) rozhodnutí, kterým správce daně stanoví lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit
k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění, do dne, kdy dojde ze strany
daňového subjektu k požadovanému vyjádření, nebo kdy dojde k marnému uplynutí lhůty
stanovené k vyjádření.
(3) Úrok z daňového odpočtu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní
bankou, zvýšené o 2 procentní body, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.
(4) Správce daně předepíše úrok z daňového odpočtu na osobní daňový účet do 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí o stanovení daňového odpočtu. Vznikne-li tak vratitelný
přeplatek, vrátí jej současně s vrácením daňového odpočtu.
(5) Proti postupu správce daně podle odstavců 1 až 4 je daňový subjekt oprávněn uplatnit
námitku podle § 159; proti rozhodnutí o této námitce se lze odvolat.
(6) Úrok přiznaný podle tohoto ustanovení se započítává na přiznanou náhradu škody nebo
přiznané zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu způsobenou daňovému subjektu
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správce daně.
§ 254a
Úrok z daňového odpočtu
(1) Základem pro výpočet úroku z daňového odpočtu je daňový odpočet stanovený
správcem daně.
(2) Úrok z daňového odpočtu vzniká ode dne následujícího po uplynutí doby 4 měsíců
od posledního dne lhůty stanovené pro podání daňového tvrzení, ze kterého vyplývá, že
daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, nebo ode dne, kdy bylo toto daňové
tvrzení podáno, pokud bylo podáno po lhůtě stanovené pro jeho podání, do dne vrácení,
převedení nebo použití daňového odpočtu, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho
vrácení.
(3) Běh doby podle odstavce 2 se staví a úrok z daňového odpočtu nevzniká ode dne
vydání
a) výzvy k odstranění vad podání, které je učiněno v rámci nalézacího řízení týkajícího se
daňového odpočtu, do dne, kdy dojde k odstranění těchto vad, nebo kdy dojde
k marnému uplynutí lhůty stanovené v této výzvě,
b) rozhodnutí, kterým správce daně stanoví lhůtu, ve které se může daňový subjekt
vyjádřit k výsledku dosavadního kontrolního zjištění, do dne, kdy dojde ze strany
daňového subjektu k požadovanému vyjádření, nebo kdy dojde k marnému uplynutí
lhůty stanovené k vyjádření.
(4) Úrok z daňového odpočtu nevzniká z části daňového odpočtu, které odpovídá
záloha na daňový odpočet, a to ode dne, kdy byla tato záloha správcem daně vrácena,
použita nebo převedena, nejpozději však do uplynutí lhůty pro její vrácení.
(5) Výše úroku z daňového odpočtu odpovídá polovině úroku z prodlení.

- 42 ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 255
***
§ 258
(1) Vznikne-li u výnosů převáděných do jiného rozpočtu daňovému subjektu nárok
na vrácení přeplatku, vrátí správce daně tento přeplatek z peněžních prostředků dosud
nepřevedených příjemci tohoto výnosu. Není-li těchto prostředků, provede úhradu přeplatku
příjemce výnosu. Pro vrácení nebo převedení přeplatku na úhradu jiného nedoplatku platí lhůty
stanovené v § 154 a § 155 tímto zákonem; příjemci výnosu musí být oznámeno rozhodnutí
o vrácení nebo převedení přeplatku k provedení úhrady tak, aby do uplynutí celkové lhůty
zbývalo nejméně 10 dnů.
(2) Bude-li přeplatek vrácen po lhůtě stanovené v § 155 odst. 3 a 5 pro jeho vrácení,
náleží daňovému subjektu úrok z vratitelného přeplatku; tento nárok přizná a uhradí příjemce
výnosu. Došlo-li k opožděnému vrácení v důsledku nedodržení lhůty stanovené v odstavci
1 pro oznámení rozhodnutí o vrácení přeplatku, přizná a uhradí správce daně příjemci výnosu
poměrnou část za prokázané zpoždění.
(3) Pokud bylo více příjemců výnosů, z nichž má být přeplatek vrácen nebo převeden
na úhradu nedoplatku na jiné dani, vrátí nebo převede přeplatek správce daně z prostředků
kteréhokoliv z nich a následně je vzájemně vypořádá.
***
§ 261
Stížnost
(1) Osoba zúčastněná na správě daní má právo podat správci daně stížnost proti
nevhodnému chování jeho úředních osob nebo proti postupu tohoto správce daně,
neposkytuje-li daňový zákon jiný prostředek ochrany.
(2) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo
správní delikt není tímto ustanovením dotčena.
(3) Správce daně prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti. Považuje-li to za vhodné,
vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, jejichž
výpověď může přispět k objasnění věci.
(4) Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správci daně příslušnému
k jejímu vyřízení, kdy byla podána. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím
průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
(5) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, učiní správce daně
bezodkladně nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě
se učiní úřední záznam a správce daně o tomto výsledku bezodkladně vyrozumí stěžovatele.
(6) Má-li stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nejblíže
nadřízeného správce daně, aby prošetřil způsob vyřízení stížnosti. Tento správce daně
postupuje při prošetření způsobu vyřízení stížnosti podle odstavců 3 až 5.

- 43 K části druhé návrhu zákona
Platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 101a
Elektronická forma podání
(1) Plátce je povinen podat elektronicky
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) kontrolní hlášení, nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19,
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
(2) Pouze elektronicky lze podat
a) souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,
b) přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů; to neplatí pro
identifikované osoby.
(3) Podání uvedená v odstavcích 1 a 2 lze učinit elektronicky pouze datovou zprávou
s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu,
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
nebo
c) dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.
(4) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky
a které není učiněno datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře
zveřejněné správcem daně, je neúčinné. I
§ 101a
Elektronická forma podání
(1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni podat elektronicky
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) kontrolní hlášení, souhrnné hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19,
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
(2) Pouze elektronicky lze podat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně
registračních údajů.
(3) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, které není učiněno datovou zprávou
s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně,
je neúčinné.
***

I

Pro účely platného znění § 101a se předpokládá nabytí účinnosti části druhé návrhu zákona dne 1. ledna 2021.

- 44 § 101g
Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením
(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce
k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.
(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří
a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil
nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.
(3) Plátce je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné
nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit,
a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní
hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.
(4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to
prostřednictvím
a) datové schránky, nebo
b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce
zpřístupněnu datovou schránku.
(4) Správce daně může plátci, kterému podle daňového řádu není doručováno
elektronicky, namísto jiných způsobů doručování doručit výzvu související s kontrolním
hlášením elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu
za tímto účelem uvedenou plátcem.
(5) zrušen
(6) V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud
nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije.
***
§ 105
Vracení nadměrného odpočtu
Nadměrný odpočet skupiny
(1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek vyšší než
100 Kč, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu. To neplatí,
pokud vznikne vratitelný přeplatek změnou stanovené daně na základě dodatečného vyměření.
(2) (1) Přeplatek skupiny vzniklý v důsledku vyměření nebo dodatečného vyměření
nadměrného odpočtu se stává vratitelným, pokud skupina a kterýkoli ani žádný její člen
skupiny nemá nemají daňový nedoplatek. Přeplatek skupiny podle věty první se použije
na úhradu případného daňového nedoplatku skupiny nebo kteréhokoli člena skupiny.
(3) (2) Pokud vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu daně daňový
nedoplatek, podléhá tento úroku z prodlení podle daňového řádu od počátku běhu lhůty podle
odstavce 1. Úrok z prodlení se neuplatní do doby vrácení nadměrného odpočtu.
***

- 45 § 105a
Záloha na nadměrný odpočet
Plátci vzniká nárok na zálohu na nadměrný odpočet ve výši a za podmínek
uvedených v daňovém řádu.
K části třetí návrhu zákona
Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 13c
Zvláštní ustanovení o daňové informační schránce
Ustanovení daňového řádu upravující daňovou informační schránku se použijí
pro celý rozsah působnosti orgánů finanční správy.
***
§ 15
Neslučitelnost s výkonem některých činností
Státní zaměstnanec, který plní úkoly při výkonu působnosti orgánu finanční správy Státní
zaměstnanec v orgánu finanční správy a zaměstnanec vykonávající v orgánu finanční
správy činnosti, které zahrnuje státní služba podle zákona o státní službě, nesmí
a) výdělečně provádět kontrolní, daňovou nebo účetní poradenskou nebo obdobnou činnost pro
daňové subjekty nebo pro příjemce dotací,
a) výdělečně provádět kontrolní, daňovou nebo účetní poradenskou nebo obdobnou
činnost pro daňové subjekty nebo pro příjemce
1. dotací,
2. návratných finančních výpomocí nebo
3. jiných peněžních prostředků státu podle rozpočtových pravidel,
b) být auditorem, revizorem účtů, prokuristou, správcem svěřenského fondu, likvidátorem
nebo správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, zvláštním správcem,
insolvenčním správcem, předběžným insolvenčním správcem, zvláštním insolvenčním
správcem nebo odděleným insolvenčním správcem,
c) být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady obchodní
společnosti, členem statutárního orgánu družstva nebo členem jeho kontrolní komise;
s písemným souhlasem zaměstnavatele může být statutárním orgánem, členem statutárního
orgánu nebo členem kontrolní komise bytového družstva.

- 46 K části čtvrté návrhu zákona
Platné znění zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 11c
Zvláštní ustanovení o daňové informační schránce
(1) Ustanovení daňového řádu upravující daňovou informační schránku se použijí
pro celý rozsah působnosti orgánů celní správy.
(2) Přístup do daňové informační schránky zřízené orgánem celní správy je možný
také prostřednictvím přihlášení do systému rozhodování celních orgánů podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie14).
***
§ 27
Povinnost mlčenlivosti
(1) Celník je kromě mlčenlivosti stanovené daňovým řádem povinen zachovávat také
v případech, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu nebo
jiného právního předpisu, povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se
seznámil při výkonu působnosti orgánů celní správy nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu
výkonu působnosti orgánů celní správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny
před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení služebního poměru celníka.
(2) Každý, koho orgány celní správy nebo celník požádají o poskytnutí pomoci, je
povinen, byl-li řádně poučen, zachovat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou
nebo poskytnutou pomocí dověděl.
(3) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže celník uložené podle tohoto zákona se nelze
dovolávat vůči policejnímu orgánu, státnímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu sboru,
zpravodajské službě České republiky, celnímu, policejnímu nebo obdobnému orgánu
členského státu nebo orgánu, který vykonává dozor nebo který vede řízení o přestupku
v oblasti týkající se působnosti orgánů celní správy, pokud jde o informace potřebné k výkonu
jejich působnosti.
(4) Povinnosti mlčenlivosti uložené podle tohoto zákona je oprávněn zprostit celníka nebo
osobu uvedenou v odstavci 1 nebo 2 generální ředitel nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec
Generálního ředitelství cel. Generálního ředitele zprošťuje mlčenlivosti uložené podle tohoto
zákona ministr nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec ministerstva.

14)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2089 ze dne 14. listopadu 2017 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání
elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie.

- 47 K části páté návrhu zákona
Platné znění zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§5
Zvláštní ustanovení o provádění kontroly po propuštění zboží
(1) Daňová kontrola, jejímž předmětem jsou povinnosti podle celních předpisů, prováděná
v případě kontroly po propuštění zboží, nebo kontroly zboží vyjmutého z celního dohledu
a zjištěného v průběhu kontroly po propuštění zboží je zahájena doručením oznámení
o zahájení kontroly, ve kterém je vymezen předmět a rozsah kontroly.
(2) Zpráva o daňové kontrole podle odstavce 1 obsahuje také odkaz na oznámení
o zahájení kontroly.
(3) V případě daňové kontroly podle odstavce 1 se za seznámení a předložení výsledku
kontrolního zjištění kontrolované osobě považuje také jeho doručení této osobě.
(4) Dojde-li v případě daňové kontroly podle odstavce 1 na základě vyjádření
kontrolované osoby ke změně výsledku kontrolního zjištění, seznámí správce cla
kontrolovanou osobu s novým výsledkem kontrolního zjištění a předloží jí tento výsledek
k vyjádření.
(5) Daňová kontrola podle odstavce 1 je ukončena doručením oznámení o ukončení
kontroly, jehož součástí je také zpráva o daňové kontrole, podepsaná úřední osobou správce
cla. Zpráva o daňové kontrole se s kontrolovanou osobou neprojednává.
§5
Zvláštní ustanovení o provádění kontroly po propuštění zboží a kontroly zboží vyjmutého
z celního dohledu
(1) V případě daňové kontroly, jejímž předmětem jsou povinnosti podle celních
předpisů, prováděné v případě kontroly po propuštění zboží nebo kontroly zboží
vyjmutého z celního dohledu, lze předmět daňové kontroly v jejím průběhu rozšířit nebo
zúžit doručením oznámení o změně předmětu daňové kontroly.
(2) Kontrolu po propuštění zboží a kontrolu zboží vyjmutého z celního dohledu lze
provádět společně pro více řízení týkajících se jednoho subjektu.
***
§ 66
Vyloučení úroku z neoprávněného jednání správce cla nesprávně stanoveného cla
Při správě cla se neuplatní ustanovení daňového řádu o úroku z neoprávněného jednání
správce cla nesprávně stanoveného cla.

- 48 K části šesté návrhu zákona
Platné znění zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé
další zákony,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
238.

V § 101a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „je povinen“ nahrazují slovy „nebo
identifikovaná osoba jsou povinni“.

239.

V § 101a odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů,“.
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).
240.

V § 101a odst. 1 písm. c) se za slova „kontrolní hlášení“ vkládají slova „ , souhrnné
hlášení“.

241.

V § 101a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
242.

V § 101a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy
„odstavci 1“.

243.

V § 101a odst. 3 se slova „nebo 2, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které“
nahrazují slovem „ , které“.
***

11.

Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem
nabytí účinnosti čl. V bodů 112 a 238 až 243 bodu 112, jakož i pro práva a povinnosti
s nimi související se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti čl. V bodů 112 a 238 až 243 bodu 112.
***
Čl. XIX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou
a) ustanovení čl. V bodů 22, 32, 45, 62 a 262, čl. VI bodů 4 a 16, čl. VII bodů 5 a 6, 14 až 29,
37 a 58 až 63 a čl. VIII, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení,
b) ustanovení čl. III, čl. IV a čl. V bodu 237, která nabývají účinnosti prvním dnem
kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení,
c) ustanovení čl. I bodu 11, čl. V bodů 27 a 104 a čl. VII bodu 40, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2020,
d) ustanovení čl. V bodů 112, 238 až 243, která nabývají bodu 112, které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2021.

