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 �eská národní rada se usnesla na tomto zákon�: 
 

�ÁST PRVNÍ 
  

OBECNÁ USTANOVENÍ 
  

§ 1 
Rozsah p�sobnosti 

 
 (1) Tento zákon upravuje správu daní, poplatk�, odvod�, záloh na tyto p�íjmy a odvod� za 
porušení rozpo�tové kázn� 1) (dále jen "dan�"), které jsou p�íjmem  
a) státního rozpo�tu, státních finan�ních aktiv nebo rezervních fond� organiza�ních složek státu (dále 
jen "státní rozpo�et"), 
  
b) rozpo�t� územních samosprávných celk� (dále jen "územní rozpo�et"), nebo 



  
c) státních fond� nebo Národního fondu (dále jen "fond"). 
  
 (2) Správou dan� se rozumí právo �init opat�ení pot�ebná ke správnému a úplnému zjišt�ní, 
stanovení a spln�ní da�ových povinností, zejména právo vyhledávat da�ové subjekty, dan� vym��it, 
vybrat, vyú�tovat, vymáhat nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich spln�ní ve stanovené výši a 
dob�. Správce dan� má zp�sobilost být ú�astníkem ob�anského soudního �ízení ve v�cech správy 
daní a v tomto rozsahu má i procesní zp�sobilost. 2) 
  
 (3) Podle tohoto zákona postupují územní finan�ní orgány 3) a další správní i jiné státní 
orgány �eské republiky, jakož i orgány obcí v �eské republice v�cn� p�íslušné podle zvláštních 
zákon� ke správ� daní (dále jen "správce dan�"), da�ové subjekty, jakož i t�etí osoby stanovené v 
tomto zákon�. 
  
 (4) Je-li rozhodnutím vydaným orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného 
celku nebo jiným orgánem, právnickou nebo fyzickou osobou, pokud vykonávají zákonem nebo na 
základ� zákona sv��enou p�sobnost v oblasti ve�ejné správy (dále jen "správní orgán") podle tohoto 
nebo jiného zákona, 3b) uložena platební povinnost do státního rozpo�tu, územních rozpo�t� nebo 
fond�, nebo vznikla-li povinnost tohoto pln�ní p�ímo ze zákona bez vydání rozhodnutí (dále jen 
"platební povinnost"), postupuje se p�i jejím placení, které zahrnuje evidování a vybrání, pop�ípad� 
vymáhání, podle �ásti šesté tohoto zákona jako p�i placení daní, s výjimkou ustanovení § 63 odst. 2 až 
6, § 67 až 69, § 71 a 72, a s tím, že ustanovení ostatních �ástí tohoto zákona se použijí, pokud jsou k 
uplatn�ní �ásti šesté nezbytná; to platí za podmínky, že zákon, podle kterého byla platební povinnost 
uložena, nestanoví jinak. Správní orgán, v�cn� p�íslušný ke správ� placení platební povinnosti, je 
považován za správce dan�. 
  

§ 2 
Základní zásady da�ového �ízení 

 
 (1) P�i správ� dan� jednají správci dan� v �ízení o daních (dále jen "da�ové �ízení") v souladu 
se zákony a jinými obecn� závaznými právními p�edpisy, chrání zájmy státu a dbají p�itom na 
zachování práv a právem chrán�ných zájm� da�ových subjekt� a ostatních osob zú�astn�ných na 
da�ovém �ízení. 
  
 (2) Správci dan� postupují v da�ovém �ízení v úzké sou�innosti s da�ovými subjekty a p�i 
vyžadování pln�ní jejich povinností v da�ovém �ízení volí jen takové prost�edky, které da�ové subjekty 
nejmén� zat�žují a umož�ují p�itom ješt� dosáhnout cíle �ízení, tj. stanovení a vybrání dan� tak, aby 
nebyly zkráceny da�ové p�íjmy. 
  
 (3) P�i rozhodování hodnotí správce dan� d�kazy podle své úvahy, a to každý d�kaz 
jednotliv� a všechny d�kazy v jejich vzájemné souvislosti; p�itom p�ihlíží ke všemu, co v da�ovém 
�ízení vyšlo najevo. 
  
 (4) Da�ové �ízení je vždy neve�ejné. 
  
 (5) Jakékoliv osoby, s výjimkou da�ových subjekt� v da�ovém �ízení o jejich da�ové 
povinnosti, které byly jakkoliv zú�astn�ny na da�ovém �ízení, jsou povinny zachovávat ml�enlivost o 
všem, co se v �ízení nebo v souvislosti s ním dozv�d�ly; tato povinnost však nezproš�uje správce 
dan� povinnosti poskytnout údaje osob�, která prokáže, že je oprávn�na tyto údaje získat podle 
zvláštního právního p�edpisu 3a) . Této povinnosti mohou být zprošt�ny jen za podmínek stanovených 
tímto zákonem. 
  
 (6) Da�ové �ízení je povinen správce dan� i z vlastního podn�tu zahájit vždy, jakmile jsou 
spln�ny zákonné podmínky pro vznik �i existenci da�ové pohledávky, a to i v p�ípadech, kdy da�ový 
subjekt nesplnil v tom sm�ru bu� v�bec, nebo �ádn� své povinnosti. 
  
 (7) P�i uplat�ování da�ových zákon� v da�ovém �ízení se bere v úvahu vždy skute�ný obsah 
právního úkonu nebo jiné skute�nosti rozhodné pro stanovení �i vybrání dan�, pokud je zast�ený 
stavem formáln� právním a liší se od n�ho. 
  



 (8) Všechny da�ové subjekty mají v da�ovém �ízení p�ed správcem dan� stejná procesní 
práva a povinnosti. 
  
 (9) Právem i povinností všech da�ových subjekt� je úzce spolupracovat se správcem dan� p�i 
správném stanovení a vybrání dan�. P�itom jsou povinny dodržovat zákony i ostatní obecn� závazné 
právní p�edpisy. 
  

§ 3 
Ú�ední jazyk 

 
 (1) P�ed správcem dan� se jedná v jazyce �eském nebo slovenském. Veškerá písemná 
podání se p�edkládají v �eštin� nebo slovenštin� a listinné d�kazy musí být opat�eny ú�edním 
p�ekladem do jednoho z t�chto jazyk�. Správce dan� m�že v od�vodn�ných p�ípadech upustit od 
toho, aby listinné d�kazy byly opat�eny ú�edními p�eklady. Správce dan� m�že p�i ústním jednání 
p�ipustit tlumo�níka zapsaného v seznamu tlumo�ník�, pokud si jej na své náklady obstará da�ový 
subjekt. 
  
 (2) Ob�ané �eské republiky p�íslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou jednat 
p�ed správcem dan� ve svém jazyce, musí si však obstarat tlumo�níka zapsaného v seznamu 
tlumo�ník�. Náklady na tohoto tlumo�níka nese správce dan�. 
  

§ 4 
Místní p�íslušnost 

 
 (1) Místní p�íslušnost správce dan�, není-li stanoveno jinak v tomto nebo ve zvláštním zákon�, 
se �ídí u právnické osoby místem jejího sídla v �eské republice a u fyzické osoby bydlišt�m v �eské 
republice, jinak místem, kde se p�evážn� zdržuje, tj. v n�mž pobývá nejvíce dn� v roce. Pro ú�ely 
tohoto zákona se rozumí bydlišt�m fyzické osoby místo trvalého pobytu. 
  
 (2) Místn� p�íslušným správcem dan� �ástek za porušení rozpo�tové kázn� je finan�ní ú�ad 
podle odstavce 1. U odvod� p�ísp�vkových organizací postupuje pouze takto ur�ený správce dan�, a 
to jen v p�ípadech ukládání odvod� za porušení rozpo�tové kázn�. 
  
 (3) Nelze-li ur�it místní p�íslušnost podle odstavce 1, �ídí se místem, kde má stálou 
provozovnu 4) nebo místem, v n�mž da�ový subjekt vykonává na území �eské republiky hlavní �ást 
své �innosti, jejíž výsledky jsou p�edm�tem zdan�ní, pop�ípad� místem, v n�mž se nachází na území 
�eské republiky p�evážná �ást jeho nemovitého majetku. 
  
 (4) Nelze-li ur�it místní p�íslušnost podle odstavc� 1 až 3, je p�íslušným správcem dan� 
Finan�ní ú�ad pro Prahu 1, jde-li o obor daní, k jejichž správ� jsou p�íslušné územní finan�ní orgány. 
  
 (5) Vzniká-li podle da�ových p�edpis� da�ová povinnost okamžikem p�echodu státní hranice, 
�ídí se místní p�íslušnost místem p�echodu státní hranice. 
  
 (6) U poplatk� je místn� p�íslušný ten správce dan�, který je oprávn�n podle zvláštních 
p�edpis� k provedení poplatného úkonu. 
  
 (7) U daní, kde p�edm�tem zdan�ní je nemovitost, je místn� p�íslušným správcem dan� 
finan�ní ú�ad, v obvodu jehož územní p�sobnosti se nemovitost nachází. Tento správce dan� je pak 
povinen sd�lit výsledky vym��ení a p�ípadn� další pot�ebné údaje tomu správci dan�, u kterého je 
dána místní p�íslušnost podle p�edchozích ustanovení. 
  
 (8) Je-li p�edm�tem zdan�ní p�evod, p�echod �i nabytí majetku, je místn� p�íslušným 
správcem dan� finan�ní ú�ad, v obvodu jehož územní p�sobnosti  
a) m�l z�stavitel bydlišt� nebo se p�evážnou dobu zdržoval, 
  
b) se nachází nemovitost, a to i v p�ípad�, nabývá-li se sou�asn� též movitý majetek nebo jiný 
majetkový prosp�ch, 
  
c) má bydlišt� nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prosp�chu, 



  
d) má bydlišt� nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prosp�chu, jde-li o dar do 
ciziny. 
  
 (9) Má-li plátce dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a funk�ních požitk� 
organiza�ní jednotku, kde dochází k vybírání nebo srážení dan� nebo záloh na ni a kde jsou k tomu 
uloženy pot�ebné doklady, je tato organiza�ní jednotka plátcovou pokladnou. Místn� p�íslušným 
správcem dan� plátcovy pokladny je finan�ní ú�ad v míst� plátcovy pokladny. Plátcova pokladna má 
stejná oprávn�ní a povinnosti jako plátce dan�. Majetková odpov�dnost plátce za jeho pokladny tím 
z�stává nedot�ena. 
  
 (10) U srážkové dan� vybírané zvláštní sazbou dan� 5) bankami a pojiš�ovnami je místn� 
p�íslušným správcem dan� finan�ní ú�ad v sídle banky, pojiš�ovny nebo jejich pobo�ky �i organiza�ní 
jednotky, kde dochází k vybírání nebo srážení zvláštní sazbou dan�, pokud jsou zde k dispozici 
veškeré doklady nutné pro provedení �ádné srážky a její kontroly. Tyto pobo�ky �i organiza�ní 
jednotky jsou plátcovou pokladnou podle odstavce 9. 
  
 (11) Je-li místn� p�íslušných n�kolik správc� dan�, �ízení provede ten z nich, který je zahájil 
jako první, pokud se p�íslušní správci nedohodnou jinak. Spory o místní p�íslušnost mezi správci dan� 
rozhoduje orgán jim nejblíže nad�ízený a v nejvyšším stupni pak Ministerstvo financí �eské republiky 
(dále jen "ministerstvo"). 
  
 (12) Dojde-li u da�ového subjektu ke zm�n� místní p�íslušnosti, dosud p�íslušný správce dan� 
vykoná jen neodkladné úkony a postoupí spisový materiál da�ového subjektu za dobu, za kterou 
dosud nezaniklo právo da� vym��it nebo dodate�n� stanovit, tomu správci dan�, na kterého p�ešla 
nov� místní p�íslušnost. Za stejné období p�ipojí ke spisovému materiálu i výpis z osobního ú�tu 
da�ového subjektu. K tomuto výpisu doklady nep�ipojuje. Je-li vedena proti da�ovému subjektu 
da�ová exekuce, sd�lí dosavadní správce dan� osobám, u nichž je vedena (poddlužník, plátce 
apod.), zm�nu místní p�íslušnosti a oznámí jim sou�asn� nové �íslo ú�tu u banky, kam budou 
zabavené prost�edky nadále poukazovány. 
  
 (13) Každý správce dan� je v obvodu své územní p�sobnosti p�íslušný k provedení místního 
šet�ení podle § 15, a to i bez delegace. 
  
 (14) Nelze-li místn� p�íslušného správce dan� ur�it podle tohoto nebo zvláštního zákona, 
stanoví jej ministerstvo. Ministerstvo m�že rovn�ž z d�ležitých d�vod�, zejména z d�vodu 
hospodárnosti nebo rychlosti �ízení stanovit místní p�íslušnost jinak. 
  
 (15) Pokud ukládá platební povinnost podle § 1 odst. 4 orgán nepov��ený sou�asn� jejím 
vybráním, je ke správ� jejího placení místn� p�íslušný správce dan� v sídle orgánu, který platební 
povinnost uložil. 

  
§ 5 

Dožádání a delegace 
 
 (1) Místn� p�íslušný správce dan� m�že požádat o provedení jednotlivých úkon� v da�ovém 
�ízení kteréhokoliv jiného v�cn� p�íslušného správce dan�, téhož nebo nižšího stupn�, m�že-li tento 
správce dan� požadovaný úkon provést snáze, hospodárn�ji nebo rychleji. Dožádaný správce dan� je 
povinen žádosti vyhov�t nebo sd�lit d�vody, pro které dožádání vyhov�t nem�že. 
  
 (2) Spory o opodstatn�nost dožádání rozhoduje orgán nad�ízený orgánu dožádanému a v 
nejvyšším stupni ministerstvo. 
  
 (3) Na návrh da�ového subjektu nebo z podn�tu správce dan�, m�že správce dan� vyššího 
stupn� nad�ízený ob�ma správc�m dan� delegovat místní p�íslušnost ke správ� dan� na jiného, 
pokud shledá d�vody takového návrhu opodstatn�nými. Proti tomuto rozhodnutí není p�ípustný 
opravný prost�edek. 
  

§ 6 
Da�ové subjekty 



 
 (1) Da�ovým subjektem se rozumí poplatník, plátce dan� a právní nástupce fyzické �i 
právnické osoby, která je jako da�ový subjekt vymezena zákonem. 
  
 (2) Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž p�íjmy, majetek nebo úkony jsou p�ímo podrobeny 
dani. 
  
 (3) Plátcem dan� se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpov�dností odvádí správci 
dan� da� vybranou od poplatník� nebo sraženou poplatník�m. 
  

§ 7 
Osoby zú�astn�né na �ízení 

 
 (1) Da�ového �ízení vedeného správcem dan� se zú�ast�ují, krom� pov��ených pracovník� 
správce dan�, da�ové subjekty a t�etí osoby. Všechny osoby zú�astn�né na �ízení jsou povinny na 
požádání prokázat svoji totožnost. 
  
 (2) T�etími osobami se rozum�jí  
a) sv�dci a osoby p�ezv�dné, 
  
b) osoby, které mají listiny a jiné v�ci pot�ebné v da�ovém �ízení, 
  
c) znalci, audito�i a tlumo�níci, 
  
d) ru�itelé, poddlužníci a plátci p�sobící v rámci zajiš�ovacího a vymáhacího �ízení, 
  
e) správci konkurzní podstaty, zvláštní správci, zástupci správce nebo vyrovnací správci, 
  
f) státní orgány a orgány obcí, 
  
g) p�ípadn� další osoby, které mají povinnost sou�innosti v da�ovém �ízení v rozsahu a zp�sobem 
stanoveným tímto zákonem. 
  

§ 8 
Sv�dci a osoby p�ezv�dné 

 
 (1) Každý je povinen vypovídat jako sv�dek nebo osoba p�ezv�dná o d�ležitých okolnostech v 
da�ovém �ízení týkajících se jiných osob, pokud jsou mu známy; musí vypovídat pravdiv� a nic nesmí 
zaml�et. Správce dan� m�že sv�dkovi nebo osob� p�ezv�dné uložit, aby se dostavil osobn� k podání 
výpov�di. 
  
 (2) Výpov�� m�že odep�ít ten, kdo by jí zp�sobil nebezpe�í trestního stíhání sob� nebo 
osobám blízkým. Osobou blízkou se rozumí pro ú�ely tohoto zákona manžel, druh, p�íbuzný v �ad� 
p�ímé a jeho manžel, sourozenec a jeho manžel, osvojitel a jeho manžel, osvojenec a jeho potomci, 
manžel osvojence a manželé jeho potomk�. 
  
 (3) Jako sv�dek nebo osoba p�ezv�dná nesmí být vyslechnut ten, kdo by porušil státní 
tajemství, 6) nebo zákonem uloženou nebo zákonem uznanou povinnost ml�enlivosti, ledaže by byl 
této povinnosti zprošt�n p�íslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má. 
  
 (4) Správce dan� je povinen p�ed výslechem pou�it sv�dka nebo osobu p�ezv�dnou o 
možnosti odep�ít výpov��, o jeho povinnosti vypovídat pravdiv� a nic nezaml�et a o právních 
následcích nepravdivé nebo neúplné výpov�di. 
  
 (5) Jako osoba p�ezv�dná m�že být k výpov�di vyzván každý, kdo má znalosti o povšechných 
pom�rech ur�itého da�ového subjektu nebo celé skupiny da�ových subjekt� nebo oboru �innosti �i 
majetkového vlastnictví, které jsou p�edm�tem zdan�ní. 
  

§ 9 
Zp�sobilost k jednání 



 
 (1) Každý m�že p�ed správcem dan� samostatn� jednat v tom rozsahu, v jakém má 
zp�sobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. 
  
 (2) Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávn�n za ni 
jednat. 

  
§ 10 

Zastupování 
  
 (1) Za fyzické osoby, které nemohou p�ed správcem dan� jednat samostatn� pro 
nezp�sobilost nebo omezenou zp�sobilost k právním úkon�m, jednají jejich zákonní zástupci. 7) 
Pokud nebyl opatrovník soudem ustanoven, stanoví zástupce pro da�ové �ízení správce dan�. 
  
 (2) Správce dan� m�že ustanovit zástupce také tomu, jehož pobyt není znám nebo jemuž se 
nepoda�ilo doru�it písemnost na známou adresu a který nezmocnil žádného zástupce, jakož i tomu, 
kdo byl stižen duševní nebo jinou poruchou, pro kterou nem�že v �ízení jednat, nebo kdo není 
schopen srozumiteln� se vyjad�ovat. Správce dan� ustanoví zástupce také právnické osob�, pokud 
vzniknou pochybnosti o tom, kdo je oprávn�n jednat jejím jménem. Proti rozhodnutí o ustanovení 
zástupce se lze odvolat. 
  
 (3) Da�ový subjekt, jeho zákonný zástupce nebo ustanovený zástupce se m�že dát 
zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. V téže v�ci m�že mít sou�asn� jen jednoho zástupce. Zástupce 
jedná v rozsahu plné moci ud�lené písemn� nebo ústn� do protokolu. Není-li rozsah zmocn�ní 
vymezen nebo není-li vymezen p�esn�, je tato plná moc pro da�ové �ízení neomezená. 
  
 (4) Zastupování da�ového subjektu zástupcem nevylu�uje, aby správce dan� jednal v nutných 
p�ípadech s da�ovým subjektem p�ímo nebo aby ho vyzval k vykonání n�kterých úkon�. Da�ový 
subjekt je povinen výzv� správce dan� vyhov�t. Správce dan� musí o tomto jednání zástupce 
da�ového subjektu sou�asn� vyrozum�t. 
  
 (5) Pokud v téže v�ci jedná da�ový subjekt i zástupce jím zmocn�ný a jejich jednání si 
odporuje, respektuje správce dan� jednání da�ového subjektu. Správce dan� musí o tomto jednání 
zástupce da�ového subjektu sou�asn� vyrozum�t. 
  
 (6) U�inilo-li n�kolik da�ových subjekt� spole�né podání nebo vystupují-li spole�n� ve stejné 
v�ci, p�ípadn� jsou spoluvlastníky v�ci, která je p�edm�tem zdan�ní, jsou povinni si zvolit spole�ného 
zástupce pro ú�ely da�ového �ízení. Pokud tak neu�iní ani na výzvu, ur�í spole�ného zástupce 
správce dan� sám a vyrozumí o tom všechny p�íslušné da�ové subjekty. 
  

§ 11 
Vylou�ení ze zastupování 

 
 (1) Správce dan� je oprávn�n k da�ovému �ízení nep�ipustit nebo z da�ového �ízení vylou�it 
též zástupce, pokud by došlo ke st�etu se zájmy zastupovaného nebo ke st�etu zájm� da�ových 
subjekt� v da�ových v�cech zastupovaných týmž zástupcem. 
  
 (2) Je-li zástupcem da�ový poradce nebo advokát (dále jen "da�ový poradce)", 7a) nem�že 
ho správce dan� vylou�it z podání da�ového p�iznání nebo hlášení a podání �ádných a mimo�ádných 
opravných prost�edk� proti rozhodnutí správce dan�, i když by jinak byly spln�ny podmínky pro 
vylou�ení podle odstavce 1. 
  
 (3) Není-li zástupcem da�ový poradce a nejde-li o spole�ného zástupce, m�že zástupce 
zastupovat sou�asn� u jednoho správce dan� pouze jeden da�ový subjekt, nejde-li o osoby blízké 
nebo osoby, které vykonávají �innosti nezbytné pro pln�ní da�ových povinností u osob, nad nimiž 
vykonávají kontrolu 7b) . 
  

§ 12 
Protokol o ústním jednání 

 



 (1) O ústním jednání v da�ovém �ízení sepíše správce dan� protokol, který je ve�ejnou 
listinou. 8) 
  
 (2) Z protokolu musí být zejména patrno, kdo, kde a kdy da�ové �ízení provád�l, které osoby 
se zú�astnily, ozna�ení hlavního p�edm�tu jednání, souvislé vylí�ení jeho pr�b�hu, ozna�ení doklad� 
a jiných listin odevzdaných p�i jednání nebo podstatný obsah listin p�edložených k nahlédnutí, ud�lená 
pou�ení, vyjád�ení pou�ených osob, jejich návrhy nebo námitky sm��ující proti obsahu protokolu, 
rozhodnutí o t�chto návrzích nebo námitkách apod. Nahrazuje-li protokol podání, musí mít též jeho 
náležitosti. 
  
 (3) Sou�ástí protokolu jsou i ujednání p�ijatá p�i ústním projednávání v�ci a rozhodnutí 
vyhlášená p�i jednání. 
  
 (4) Protokol podepisují po seznámení se s ním všechny osoby, které se jednání nebo 
provedení úkonu zú�astnily, v�etn� pracovník� správce dan�. Není-li protokol hlasit� diktován, je 
nutno jej p�ed podepsáním hlasit� p�e�íst a zapsat v n�m, že se tak stalo a dále uvést, co bylo p�ed 
podpisem protokolu opraveno nebo jinak zm�n�no. P�eškrtnutá místa musí z�stat �itelná. Po 
vyzna�ení všech návrh�, námitek, oprav �i zm�n musí být protokol schválen a jednání skon�eno. 
Odep�ení podpisu, d�vody tohoto odep�ení a námitky proti obsahu protokolu se v n�m zaznamenají. 
Bezd�vodné odep�ení podpisu nemá vliv na d�kazní moc protokolu. Na to je t�eba osobu odepírající 
podpis upozornit. Vzdálila-li se osoba na jednání zú�astn�ná p�ed podpisem protokolu, nutno tuto 
okolnost v protokolu zaznamenat s uvedením d�vodu. 
  
 (5) Opis protokolu vydá správce dan� da�ovému subjektu, s nímž bylo ústn� jednáno. 
  
 (6) Správce dan� opraví v protokolu chyby v psaní a jiné z�ejmé nesprávnosti. Rozhoduje též 
o návrzích na dopln�ní protokolu a o námitkách proti jeho zn�ní. Proti tomuto rozhodnutí se nelze 
samostatn� odvolat. 
  

§ 13 
Ú�ední záznam 

 
 Ú�ední záznam zachycuje skute�nosti mající vztah k da�ovým spis�m jinde neuvedené, nap�. 
r�zná ústní sd�lení, oznámení, poznámky, obsah telefonických hovor�, odkazy na jiné spisové 
materiály, výpisy ze záznam� a� již vlastních nebo cizích a další skute�nosti k v�ci se vztahující a 
zjišt�né správcem dan�. Ú�ední záznam podepíše pracovník správce dan�, který ho vyhotovil, s 
uvedením data. V ú�edním záznamu odkáže též na zdroj informace v záznamu uvedené. Pro další 
náležitosti ú�edního záznamu platí p�im��en� ustanovení týkající se protokolu. 
  

§ 14 
Lh�ty 

  
 (1) Není-li lh�ta pro n�který úkon v da�ovém �ízení stanovena obecn� závazným právním 
p�edpisem, ur�í p�im��enou lh�tu rozhodnutím správce dan�. Zárove� upozorní na právní d�sledky 
nedodržení této lh�ty. Lh�tu kratší osmi dn� lze stanovit jen zcela výjime�n� pro úkony jednoduché a 
zvláš� naléhavé. 
  
 (2) Z d�ležitých d�vod� mohou osoby zú�astn�né na �ízení p�ed uplynutím stanovené lh�ty 
požádat správce dan� o její prodloužení k úkon�m, jichž se lh�ta týká. 
  
 (3) Na první žádost o prodloužení lh�ty, pokud se nejedná o zákonnou lh�tu, povolí správce 
dan� vždy prodloužení lh�ty alespo� o dobu, která v den podání žádosti ješt� zbývala ze lh�ty, o jejíž 
prodloužení je žádáno. Správce dan� však nem�že povolit delší prodloužení lh�ty, než o jaké je 
žádáno. 
  
 (4) Nerozhodne-li správce dan� o žádosti o prodloužení lh�ty p�ed uplynutím žádané lh�ty, 
považuje se žádané prodloužení lh�ty za povolené. Je-li zamítavé rozhodnutí o v�as podané žádosti 
podle odstavce 2 doru�eno po uplynutí stanovené lh�ty, jejíž prodloužení je žádáno, kon�í b�h 
žádané lh�ty uplynutím tolika dn� po doru�ení zamítavého rozhodnutí, kolik dn� zbývalo v dob� 
podání žádosti do uplynutí stanovené lh�ty. 



  
 (5) Prošla-li p�vodní lh�ta již p�ed podáním žádosti a nešlo-li o lh�tu již prodlouženou podle 
p�edchozích ustanovení, m�že správce dan� ze zvláš� závažných d�vod� povolit navrácení v 
p�edešlý stav, to je obnovit b�h lh�ty a stanovit lh�tu novou. Žádost o navrácení v p�edešlý stav m�že 
být podána nejdéle do t�iceti dn� ode dne, kdy u žadatele pominuly d�vody zmeškání p�vodní lh�ty. 
Tuto novou lh�tu nelze ani prodloužit ani navrátit v p�edešlý stav. 
  
 (6) Do b�hu lh�ty se nezapo�ítává den, kdy došlo ke skute�nosti ur�ující po�átek lh�ty. 
  
 (7) Lh�ty ur�ené podle týdn�, m�síc� nebo let kon�í uplynutím toho dne, který se svým 
jménem nebo �íselným ozna�ením shoduje se dnem, kdy došlo ke skute�nosti ur�ující po�átek lh�ty. 
Není-li takový den v m�síci, kon�í lh�ta posledním dnem m�síce. 
  
 (8) P�ipadne-li poslední den lh�ty pro uplatn�ní právních úkon� v��i správci dan� na sobotu, 
ned�li nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lh�ty nejblíže následující pracovní den. 
  
 (9) Lh�ta je zachována, je-li posledního dne lh�ty u�in�n úkon u správce dan� nebo podána 
poštovní zásilka obsahující da�ové podání, pop�ípad� doru�ena �itelná 8a) datová zpráva opat�ená 
zaru�eným elektronickým podpisem 8b) na adresu elektronické podatelny správce dan�. 
  
 (10) Krom� p�ípadu uvedeného v odstavci 5 nelze prodloužit lh�tu nebo povolit navrácení v 
p�edešlý stav také u �ádných a mimo�ádných opravných prost�edk� a u lh�t, se kterými je spojen zánik 
práva podle tohoto zákona nebo zvláštních p�edpis�. 
  
 (11) Lh�tu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v p�edešlý stav, uplynul-li ode dne 
skon�ení p�vodní lh�ty jeden rok. 
  
 (12) V pochybnostech se považuje lh�ta za zachovanou, pokud se neprokáže opak. 
  
 (13) Proti rozhodnutí o žádosti za prodloužení lh�ty nebo za navrácení v p�edešlý stav není 
p�ípustný opravný prost�edek. Podaná žádost nemá odkladný ú�inek, nestanoví-li tento zákon jinak. 
  
 (14) O povolování lh�t k zaplacení dan� platí zvláštní úprava obsažená v § 60. 
  

§ 15 
Místní šet�ení 

 
 (1) Správce dan� je oprávn�n v souvislosti s da�ovým �ízením provád�t místní šet�ení jak u 
subjektu dan�, tak i u jiných osob. K provedení místního šet�ení je pracovník správce dan� povinen se 
prokázat služebním pr�kazem pracovníka správce dan�. 
  
 (2) Pracovník správce dan� má v dob� p�im��ené p�edm�tu šet�ení, zejména v dob� provozu, 
právo na p�ístup do každé provozní budovy, místnosti a místa, v�etn� dopravních prost�edk� a 
p�epravních obal�, k ú�etním písemnostem, záznam�m a informacím na technických nosi�ích dat v 
rozsahu nezbytn� nutném pro dosažení ú�elu podle tohoto zákona. Toto právo má též, jde-li o obydlí, 
které da�ový subjekt užívá rovn�ž pro podnikání. 
  
 (3) Pracovník správce dan� má právo provést nebo si vyžádat výpis nebo kopii z ú�etních 
písemností, záznam� nebo informací na technických nosi�ích dat bez náhrady náklad� na tato 
vyhotovení. 
  
 (4) Jestliže da�ový subjekt vykonává dani podrobenou �innost mimo své obvyklé pracovišt�, 
na ve�ejném prostranství nebo místo výkonu této �innosti st�ídá, je povinen na výzvu pracovníka 
správce dan� prokázat se ob�anským pr�kazem, p�ípadn� jiným osobním dokladem, jímž m�že 
prokázat svou totožnost. Cizí státní p�íslušník se prokazuje povolením k trvalému pobytu nebo 
cestovním pasem. 
  
 (5) Da�ový subjekt a t�etí osoby jsou povinny poskytnout pracovníku správce dan� všechny 
p�im��ené prost�edky a pomoc pot�ebnou k ú�innému provedení místního šet�ení, zejména mu podat 
pot�ebná vysv�tlení. 



  
 (6) Subjekt, u n�hož je místní šet�ení provád�no, je povinen zap�j�it správci dan� jím 
vyžádané doklady a jiné v�ci mimo sv�j prostor. P�i tomto postupu platí p�im��en� ustanovení § 16 
odst. 7. 
  
 (7) Pracovník správce dan� m�že zajistit též v�ci, u nichž jejich nezajišt�ní by mohlo mít za 
následek nemožnost dodate�ného pr�kazu skute�ností pot�ebných v da�ovém �ízení. K tomuto 
opat�ení p�istoupí zejména, chybí-li �ádný pr�kaz o p�vodu obchodního zboží nebo v�cí, o jeho �i 
jejich množství, cen�, kvalit� nebo o �ádném vypo�ádání finan�ních povinností v souvislosti s jeho �i 
jejich dovozem nebo nákupem. V rozhodnutí, které je sou�ástí protokolu, sou�asn� pracovník správce 
dan� stanoví lh�tu pro odstran�ní pochyb ohledn� zajišt�ných v�cí. V�ci, které nelze na míst� 
spolehliv� zajistit, m�že na náklady jejich majitele nebo držitele nechat p�evést na místo, kde je to 
možné. Je-li to pro dokazování nezbytné nebo vhodné, m�že pracovník správce dan� odebrat 
bezúplatn� pro ú�ely bližšího ohledání nebo expertizy vzorky zajiš�ovaných v�cí. Takto odebrané 
vzorky budou po expertize �i ohledání vráceny, p�ipouští-li to jejich povaha. P�i zajišt�ní v�cí se 
postupuje v ostatním p�im��en� podle § 38. Pokud v�ci zajišt�né podle tohoto ustanovení nelze vrátit 
jejich vlastníkovi nebo oprávn�nému držiteli proto, že není znám nebo si v�ci nevyzvedl, a to ani na 
výzvu správce dan�, nebo pokud jde o v�ci voln� neobchodovatelné, m�že správce dan� rozhodnout 
o jejich propadnutí státu. Není-li správci dan� vlastník nebo oprávn�ný držitel zajišt�ných v�cí znám, 
rozhodnutí o propadnutí v�ci musí být zve�ejn�no na ú�ední desce správce dan� po dobu šedesáti 
dn�. 
  
 (8) O místním šet�ení sepíše pracovník správce dan� podle povahy šet�ení protokol nebo 
ú�ední záznam. Došlo-li p�i místním šet�ení k zajišt�ní v�cí, p�edá pracovník správce dan� opis 
protokolu osob�, u níž k zajišt�ní došlo, i bez její žádosti. 
  

§ 16 
Da�ová kontrola 

 
 (1) Da�ovou kontrolou pracovník správce dan� zjiš�uje nebo prov��uje da�ový základ nebo 
jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení dan� u da�ového subjektu nebo na míst�, kde je to 
vzhledem k ú�elu kontroly nejvhodn�jší. Da�ová kontrola se provádí v rozsahu nezbytn� nutném pro 
dosažení ú�elu podle tohoto zákona. 
  
 (2) Da�ový subjekt, u n�hož je provád�na da�ová kontrola, má ve vztahu k pracovníku 
správce dan� povinnost  
a) sám nebo jím ur�eným pracovníkem poskytovat informace o vlastní organiza�ní struktu�e, o 
pracovní náplni jednotlivých útvar�, o ob�hu a uložení ú�etních a jiných doklad�, 
  
b) zajistit vhodné místo a podmínky k provád�ní da�ové kontroly, 
  
c) p�edložit na požádání záznamy, jejichž vedení bylo správcem dan� uloženo, ú�etní a jiné doklady a 
ú�etní písemnosti, které prokazují hospodá�ské a ú�etní operace, jež jsou pro správné stanovení 
da�ové povinnosti rozhodné anebo o které pracovník správce dan� požádá, a podat k nim ústn� nebo 
písemn� požadovaná vysv�tlení, má-li pracovník správce dan� pochybnost o jejich úplnosti, 
správnosti nebo pravdivosti, 
  
d) nezatajovat doklady, které má da�ový subjekt k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se 
nacházejí, 
  
e) p�edložit d�kazní prost�edky prokazující jeho tvrzení v pr�b�hu kontroly, 
  
f) umožnit vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa i obydlí a dopravních prost�edk�, které 
da�ový subjekt užívá bu� též k podnikání, nebo souvisí s p�edm�tem dan�, dále do p�epravních obal� 
a umožnit jednání s jakýmkoliv svým pracovníkem, 
  
g) zap�j�it pot�ebné doklady a jiné v�ci mimo prostor kontrolovaného subjektu. 
  
 (3) U fyzických osob, které neprovozují podnikatelskou �innost, se ustanovení odstavce 2 
použije p�im��en�. 



  
 (4) Da�ový subjekt, u n�hož je provád�na da�ová kontrola, má ve vztahu k pracovníku 
správce dan� právo  
a) na p�edložení služebního pr�kazu pracovníkem správce dan�, 
  
b) být p�ítomen jednání s jeho pracovníky, 
  
c) p�edkládat v pr�b�hu da�ové kontroly d�kazní prost�edky, p�ípadn� navrhovat p�edložení 
d�kazních prost�edk�, které on sám nemá k dispozici, 
  
d) podávat námitky proti postupu pracovníka správce dan�, 
  
e) klást sv�dk�m a znalc�m otázky p�i ústním jednání a místním šet�ení, 
  
f) vyjád�it se p�ed ukon�ením da�ové kontroly k výsledku uvedenému ve zpráv�, ke zp�sobu jeho 
zjišt�ní, p�ípadn� navrhnout jeho dopln�ní, 
  
g) nahlížet u správce dan� kdykoliv v jeho obvyklou ú�ední dobu do p�evzatých doklad�. 
  
 (5) Právo uvedené v odstavci 4 písm. b) si da�ový subjekt nem�že vyhradit, je-li p�i da�ové 
kontrole p�ítomen statutární orgán nebo zástupce da�ového subjektu. 
  
 (6) Námitky podle odstavce 4 písm. d) vy�izuje pracovník správce dan� nejblíže nad�ízený 
tomu, v��i n�muž sm��ují. Tento nad�ízený pracovník námitce vyhoví a zajistí nápravu nebo 
da�ovému subjektu sd�lí písemn� d�vody, pro které nelze námitce vyhov�t. Proti tomuto rozhodnutí 
se nelze samostatn� odvolat. 
  
 (7) P�evzetí doklad� a jiných v�cí podle odstavce 2 písm. g) potvrdí pracovník správce dan� 
ve zpráv� o kontrole nebo samostatn� p�i p�evzetí. Tento postup se použije vždy, hrozí-li nebezpe�í, 
že takto ozna�ené d�kazní prost�edky budou zni�eny, pozm�n�ny, zavle�eny nebo u�in�ny jinak 
nepot�ebnými. P�evzaté doklady a jiné v�ci vrátí správce dan� kontrolovanému subjektu nejdéle do 
t�iceti dn�. Ve zvláš� složitých p�ípadech, zejména je-li nutno zap�j�ené doklady a jiné v�ci podrobit 
vn�jší expertize, m�že tuto lh�tu prodloužit orgán p�ímo nad�ízený správci dan�. Proti t�mto 
rozhodnutím není p�ípustné samostatné odvolání. 
  
 (8) O výsledku zjišt�ní sepíše pracovník správce dan� zprávu o da�ové kontrole. Po 
projednání této zprávy ji spolupodepisuje kontrolovaný da�ový subjekt a pracovník správce dan�. 
Bezd�vodné odep�ení podpisu kontrolovaným da�ovým subjektem je pro platnost ve zpráv� 
uvedených zjišt�ní bezvýznamné a o tomto musí být ve zpráv� kontrolovaný da�ový subjekt výslovn� 
pou�en. Jedno vyhotovení kontrolní zprávy obdrží kontrolovaný da�ový subjekt. Den podpisu zprávy 
je též dnem jejího doru�ení. Je-li výsledkem kontrolního zjišt�ní skute�nost, od�vod�ující dodate�né 
stanovení dan�, m�že být sou�ástí zprávy o da�ové kontrole i dodate�ný platební vým�r. P�i 
dodate�ném stanovení dan� správce dan� p�ihlédne ke všem okolnostem, které byly p�i da�ové 
kontrole zjišt�ny. Odmítne-li da�ový subjekt zprávu p�evzít nebo se jejímu p�evzetí a projednání 
vyhýbá, odešle se mu v poštovní zásilce s doru�enkou. 
  

§ 17 
Doru�ování 

  
 (1) Správce dan� doru�uje ú�ední písemnosti zpravidla poštou. Tyto písemnosti m�že však 
doru�it i svými pracovníky. 
  
 (2) Doru�uje se v byt�, provozovn�, obchodní místnosti, kancelá�i a nebo pracovním míst�, 
kde se osoba, jíž má být doru�eno (dále jen "p�íjemce"), zdržuje. Písemnosti ur�ené da�ovému 
poradci se doru�ují v jeho kancelá�i. Doru�ení mimo tyto místnosti je platné, nebylo-li p�ijetí odep�eno. 
  
 (3) Není-li místností uvedených v odstavci 2, m�že se doru�it všude, kde doru�ovatel p�íjemce 
zastihne. 
  
 (4) Do vlastních rukou se p�íjemci doru�ují písemnosti,  



a) u nichž tak stanoví výslovn� zákon, 
  
b) je-li den doru�ení rozhodný pro po�átek b�hu lh�ty, jejíž nespln�ní by pro p�íjemce mohlo být 
spojeno s právní újmou, 
  
c) stanoví-li tak správce dan�. 
  
 (5) Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doru�ena do vlastních rukou, zastižen, a�koliv se 
v míst� doru�ení zdržuje, uloží doru�ovatel písemnost v místn� p�íslušné provozovn� držitele poštovní 
licence nebo u obecního ú�adu a p�íjemce o tom vhodným zp�sobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si 
p�íjemce písemnost do patnácti dn� od uložení, považuje se poslední den této lh�ty za den doru�ení, i 
když se p�íjemce o uložení nedozv�d�l. 
  
 (6) Odep�e-li p�íjemce bezd�vodn� písemnost p�ijmout, je doru�ena dnem, kdy bylo její p�ijetí 
odep�eno; na to musí doru�ovatel p�íjemce upozornit. 
  
 (7) Má-li p�íjemce zástupce s neomezenou plnou mocí pro celé da�ové �ízení, doru�uje se 
písemnost pouze tomuto zástupci. Pokud má zástupce p�íjemce plnou moc omezenou na ur�ité 
úkony, doru�uje se písemnost vztahující se k takovým úkon�m p�íjemci i jeho zástupci. Má-li p�íjemce 
osobn� v da�ovém �ízení n�co vykonat, doru�uje se písemnost jemu i jeho zástupci. 
  
 (8) Má-li p�íjemce, který se zdržuje v cizin�, opatrovníka nebo zástupce v tuzemsku, doru�í se 
písemnost tomuto opatrovníku nebo zástupci. 
  
 (9) Písemnosti ur�ené právnickým osobám se doru�ují pracovník�m oprávn�ným za tyto 
p�íjemce p�ijímat písemnosti. Není-li jich, doru�uje se písemnost, která je ur�ena do vlastních rukou, 
tomu, kdo je oprávn�n za p�íjemce jednat, ostatní písemnosti kterémukoliv jejich pracovníku, který 
písemnost p�ijme. Stejn� se postupuje, ustanovil-li si p�íjemce u pošty osobu k p�ijímání docházejících 
zásilek. 
  
 (10) Písemnosti ur�ené da�ovému poradci mohou být doru�ovány také jeho pracovník�m, 
kte�í jím byli pov��eni p�ijímáním písemností. 
  
 (11) Doru�ení osobám uvedeným v odstavcích 7 až 10 platí jako doru�ení p�íjemci. 
  
 (12) Dokladem o doru�ení písemnosti p�íjemci je �ádn� vypln�ná doru�enka. Jsou-li o 
doru�ení pochybnosti a nebo není-li doru�enka, lze doru�ení prokázat jiným vhodným zp�sobem. 
  
 (13) Nem�že-li p�íjemce potvrdit p�íjem pro t�lesnou indispozici, a� již p�echodného nebo 
trvalého rázu, podepíše se jiná dosp�lá osoba jako sv�dek a p�ipíše d�vod. 
  

§ 17a 
Doru�ování na elektronickou adresu 

 
 (1) Adresátovi písemností správce dan�, který ve svém podání uvede jako adresu, na kterou 
mu mají být doru�ovány písemnosti správce dan�, elektronickou adresu krom� své adresy pro 
doru�ování poštou, m�že písemnosti správce dan�, které se vztahují k tomuto podání, doru�ovat 
elektronicky na adresátem uvedenou elektronickou adresu. 
  
 (2) Pokud nebylo možno písemnost doru�it elektronicky, protože se datová zpráva vrátila jako 
nedoru�itelná, u�iní pracovník správce dan� pov��ený doru�ováním následující 2 pracovní dny další 
pokusy o doru�ení této datové zprávy tímto zp�sobem. Pokud se doru�ení elektronicky správci dan� 
ve výše uvedené lh�t� nezda�í, doru�í správce dan� písemnost na adresu p�íjemce pro doru�ování 
poštou. 
  
 (3) P�i doru�ování do vlastních rukou se za doru�enou písemnost považuje takové doru�ení, 
kdy p�evzetí doru�ované písemnosti potvrdí adresát zprávou opat�enou jeho zaru�eným elektronickým 
podpisem (dále jen "elektronická doru�enka"), založeným na kvalifikovaném certifikátu. Nepotvrdí-li 
adresát p�evzetí zprávy do 5 dn� od doru�ení oznámení o uložení elektronické zásilky ur�ené do 



vlastních rukou elektronické podateln� správce dan�, doru�uje se písemnost na adresu p�íjemce pro 
doru�ování poštou. 
  

§ 18 
Doru�ování do ciziny 

 
 P�íjemc�m zdržujícím se v cizin�, jejichž pobyt je znám, a kte�í nemusí mít zmocn�nce pro 
doru�ování, doru�ují se ú�ední písemnosti p�ímo. Je-li t�eba doru�it ú�ední písemnost do vlastních 
rukou p�íjemce, zašle se písemnost na mezinárodní doru�enku, dovoluje-li to zem� ur�ení. V ostatních 
p�ípadech bude doru�ováno do vlastních rukou p�íjemce prost�ednictvím p�íslušného orgánu státní 
správy, pov��eného k doru�ování ú�edních písemností do ciziny. 
  

§ 19 
Doru�ení ve�ejnou vyhláškou 

 
 (1) Není-li správci dan� znám pobyt nebo sídlo p�íjemce, doru�í písemnost ve�ejnou 
vyhláškou, pokud není ustanoven zástupce podle § 10 odst. 2. Stejn� se postupuje i v p�ípad�, že se 
adresát písemnosti na míst� svého pobytu, sídla nebo adrese pro doru�ování, které ohlásil správci 
dan�, nezdržuje. 
  
 (2) Doru�ení ve�ejnou vyhláškou se provede tak, že se vyv�sí po dobu patnácti dn� zp�sobem 
v míst� obvyklým oznámení o míst� uložení písemnosti s jejím p�esným ozna�ením. Oznámení o 
uložení písemnosti se vyv�sí jednak v sídle správce dan�, jehož písemnost má být p�íjemci doru�ena, 
a jednak v míst� p�íjemcova posledního pobytu nebo sídla. Vyv�šení ve�ejné vyhlášky zajiš�ují na 
dožádání p�íslušného správce dan� orgány obce, které také potvrdí dobu vyv�šení. Poslední den této 
lh�ty se považuje za den doru�ení. 
  

§ 20 
Doru�ení hromadným p�edpisným seznamem 

 
 (1) Pokud správce dan� stanoví da� hromadným p�edpisným seznamem, vyloží p�edpisný 
seznam k ve�ejnému nahlédnutí po dobu t�iceti dn�; po�átek i dobu vyložení ve�ejn� vyhlásí. Poslední 
den této lh�ty je dnem doru�ení. 
  
 (2) Doru�ení hromadným p�edpisným seznamem se provede tak, že se jeho vyložení oznámí 
vyhláškou na ú�ední desce obce s ozna�ením druhu dan� takto stanovené, doby, od kdy je vyložen, a 
ozna�ením místa, kde do n�j lze nahlédnout. P�i ve�ejném nahlédnutí je da�ovému subjektu sd�lena 
jeho da�ová povinnost. Vyložení hromadného p�edpisného seznamu zajiš�ují na dožádání p�íslušného 
správce dan� orgány obce, které také potvrdí dobu vyložení. 
  

§ 21 
Zahájení �ízení 

 
 (1) 	ízení je zahájeno dnem, kdy podání da�ového subjektu nebo jiné osoby zú�astn�né na 
�ízení došlo p�íslušnému správci dan� nebo dnem, kdy byl da�ový subjekt nebo jiná osoba 
zú�astn�ná na �ízení vyrozum�n o prvním úkonu, který v��i n�mu v da�ovém �ízení správce dan� 
nebo jiné osoby, o nichž to zákon stanoví, u�inili. 
  
 (2) Stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon, podávají da�ové subjekty o své da�ové povinnosti 
p�íslušnému správci dan� p�iznání, hlášení a vyú�tování na p�edepsaných tiskopisech. Toto podání 
lze u�init i prost�ednictvím datové zprávy opat�ené zaru�eným elektronickým podpisem ve struktu�e a 
tvaru zve�ejn�ném správcem dan�. 
  
 (3) Jiná podání v da�ových v�cech, jako jsou oznámení, žádosti, návrhy, námitky, odvolání 
apod., lze u�init bu� písemn� nebo ústn� do protokolu nebo prost�ednictvím datové zprávy opat�ené 
zaru�eným elektronickým podpisem �i za použití jiných p�enosových technik (dálnopis, telefax apod.). 
  
 (4) Ten, kdo �iní podání v elektronické podob� podle zvláštního p�edpisu, 8c) uvede sou�asn� 
poskytovatele certifika�ních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát 
p�ipojí k podání. 



  
 (5) Podání u�in�né telegraficky �i za použití jiných p�enosových technik musí být do t�í dn� po 
odeslání opakováno písemn� nebo ústn� do protokolu. Má-li takové podání všechny ostatní 
p�edepsané náležitosti, m�že být nedostatek vlastnoru�ního podpisu odstran�n v téže lh�t� projevem 
souhlasu písemn� nebo ústn� do protokolu. Tuto lh�tu nelze prodloužit ani navrátit v p�edešlý stav. To 
neplatí, pokud je podání u�in�no za použití datové zprávy nebo jiného technického prost�edku a má 
náležitosti da�ového p�iznání, hlášení nebo vyú�tování, pokud dojde sou�asn� k zaplacení v n�m 
vy�íslené dan�. 
  
 (6) Pro �ízení je rozhodující obsah podání, i když je nesprávn� ozna�eno. Z podání musí být 
patrno, kdo je �iní, �eho se týká a co se navrhuje. 
  
 (7) Podání se �iní u místn� p�íslušného správce dan� a na požádání musí být p�ijetí podání 
potvrzeno. Podání u�in�né prost�ednictvím datové zprávy se p�ijímá na spole�ném technickém 
za�ízení správc� dan� na adresu zve�ejn�nou správcem dan� anebo na technickém nosi�i dat, jehož 
formu zve�ejní správce dan�. P�ijetí podání u�in�ného prost�ednictvím datové zprávy na spole�ném 
technickém za�ízení správc� dan� se potvrzuje tímto technickým za�ízením rovn�ž prost�ednictvím 
datové zprávy s identifikací technického za�ízení, na kterém bylo podání p�ijato, v�etn� uvedení 
�asového údaje o p�ijetí. 
  
 (8) Má-li podání vady, pro které není zp�sobilé k projednání, vyzve správce dan� da�ový 
subjekt nebo jinou osobu zú�astn�nou na �ízení, aby je podle jeho pokynu a ve lh�t�, kterou správce 
dan� stanoví, odstranil. Sou�asn� ho pou�í o následcích spojených s jejich neodstran�ním. Pokud je 
den zahájení �ízení dnem po�átku b�hu lh�ty pro rozhodnutí správce dan� nebo pokud je po�átek 
b�hu lh�ty od tohoto dne odvozován, b�h lh�ty se vydáním výzvy podle tohoto odstavce p�erušuje a 
nová lh�ta po�ne b�žet až ode dne, kdy dojde k odstran�ní vad. 
  
 (9) Bude-li podání opraveno ve stanovené lh�t�, hledí se na n� tak, jako by bylo p�edloženo 
bez vady v den p�vodního podání. Bude-li opravené podání p�edloženo až po uplynutí lh�ty, považuje 
se za podané dnem, kdy bylo podáno po oprav�. Nebude-li vyhov�no výzv� správce dan�, hledí se na 
toto podání, jako by v�bec nebylo podáno. 
  

§ 22 
Postoupení 

  
 (1) Není-li správce dan�, jemuž bylo podání v da�ové v�ci doru�eno nebo platba p�ipsána, 
p�íslušný k projednání v�ci a k rozhodnutí, je povinen podání neprodlen� postoupit p�íslušnému 
správci dan� a uv�domit o tom odesilatele. 
  
 (2) Byla-li podáním lh�ta dodržena, považuje se za zachovanou i u správce dan�, kterému v�c 
byla postoupena. 
  
 (3) Dojde-li správci dan� podání, jehož vy�ízení nespadá do jeho p�sobnosti, ani do 
p�sobnosti jiného správce dan�, vrátí jej bez dalšího odesilateli. 
  

§ 23 
Nahlížení do spis� 

 
 (1) Da�ový subjekt je oprávn�n nahlédnout do spis� týkajících se jeho da�ových povinností, s 
výjimkou �ástí spisu uvedených v odstavci 2. Správce dan� je povinen o každém nahlížení do spisu 
po�ídit ú�ední záznam. 
  
 (2) Da�ový subjekt není oprávn�n nahlížet do ú�ední korespondence s jinými státními orgány, 
do rejst�íku, pom�cek, zápis� a rozhodnutí sloužících výlu�n� pro pot�eby správce dan� a dalších 
podklad�, do nichž nelze umožnit nahlédnutí s ohledem na povinnost zachovat v tajnosti pom�ry 
jiných da�ových subjekt�. Není-li ohrožen zájem jiného da�ového subjektu nebo jiných osob 
zú�astn�ných na da�ovém �ízení, m�že správce dan� v od�vodn�ných p�ípadech nutných pro další 
pr�b�h da�ového �ízení povolit nahlédnutí i do t�chto písemností. D�vody tohoto nahlédnutí uvede 
vždy výslovn� v ú�edním záznamu. Toto omezení p�i nahlížení do spis� platí p�im��en� i p�i zap�j�ení 
spis� pro �ízení p�ed jinými orgány než orgány správce dan� všech stup��. 



  
 (3) Na žádost da�ového subjektu po�ídí správce dan� ze spisového materiálu, do n�hož lze 
nahlížet nebo kde to bylo povoleno, doslovné opisy nebo stejnopisy �i výpisy nebo potvrzení o 
skute�nostech tam obsažených, ov��í jejich shodu s originálem, vyzna�í na nich ú�el jejich užití a 
vydá da�ovému subjektu. 
  
 (4) Nesouhlasí-li da�ový subjekt s rozsahem, v jakém mu bylo do spisu umožn�no 
nahlédnout, m�že se odvolat do patnácti dn� ode dne, kdy do spisu nahlížel. 
  

§ 24 
Povinnost zachovávat ml�enlivost 

 
 (1) Pracovníci správce dan�, jakož i t�etí osoby, které byly jakkoliv zú�astn�ny na da�ovém 
�ízení, jsou povinni zachovávat ml�enlivost o tom, co se p�i da�ovém �ízení nebo v souvislosti s ním 
dozv�d�li, zejména o pom�rech da�ových subjekt� jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. 
  
 (2) Osoby zú�astn�né na da�ovém �ízení musí být pou�eny o své povinnosti zachovávat 
ml�enlivost a o právních d�sledcích porušení této povinnosti. 
  
 (3) Pracovníci správce dan� mohou  
a) informace získané v da�ovém �ízení poskytnout jinému pracovníku téhož nebo jiného správce 
dan�, dále pak odvolacímu orgánu nebo soudu, projednávají-li tyto orgány opravný prost�edek v 
da�ové v�ci, projednávají-li d�dictví po da�ovém dlužníkovi, vedou-li �ízení o konkurzu a vyrovnání u 
da�ového dlužníka, projednávají-li návrh správce dan�, jímž se domáhá ur�ení neú�innosti právních 
úkon� da�ového dlužníka nebo výkon exekuce ohledn� da�ové pohledávky, správnímu orgánu, který 
plní úkoly v systému certifikace surových diamant� podle zvláštního právního p�edpisu 
  
b) poskytovat informace nad�ízeným orgán�m v p�ípadech vy�izování stížností da�ových subjekt�, p�i 
odborném posuzování jednotlivých p�ípad� a p�i jejich dohlídkové �innosti vykonávané u správce 
dan�, jakož i dalším orgán�m oprávn�ným ze zvláštního zákona ke kontrolní �i dohlídkové �innosti u 
správce dan� p�i výkonu správy daní v rozsahu jejich zákonného oprávn�ní; pracovníci t�chto orgán� 
jsou p�itom vázáni pod sankcí podle § 25 tohoto zákona. Tyto orgány rovn�ž postupují podle odstavce 
11, 
  
c) zobecn�né informace získané p�i výkonu správy daní poskytnout ministerstvu, aniž by byly uvád�ny 
konkrétní da�ové subjekty, jichž se informace týkají. Tyto zobecn�né informace m�že ministerstvo 
poskytovat jinému orgánu, pokud tak stanoví zvláštní zákon, 
  
d) poskytovat souhrnné údaje o výši da�ové povinnosti, stavu nedoplatk�, povolených pose�káních, 
splátkách a prominutích, výši a v�asnosti p�evedených �ástek apod. u jednotlivých daní jejich 
p�íjemc�m, jimž výnos t�chto daní náleží podle zákonného rozpo�tového ur�ení. 
  
 (4) Povinnosti zachovávat ml�enlivost mohou být t�etí osoby zú�astn�né na da�ovém �ízení a 
pracovníci da�ového orgánu da�ovým subjektem zprošt�ni pouze písemn�, s uvedením rozsahu a 
ú�elu. 
  
 (5) Povinnosti zachovávat ml�enlivost se nelze dovolávat 
  
a) v��i Nejvyššímu kontrolnímu ú�adu, pokud provádí v rozsahu svého oprávn�ní kontrolu podle 
schváleného plánu kontrolní �innosti, 9) 
  
b) jestliže je toho v trestním �ízení t�eba k �ádnému objasn�ní okolností nasv�d�ujících tomu, že byl 
spáchán v souvislosti s da�ovým �ízením trestný �in neodvedení dan�, zkrácení dan�, poplatku a 
podobné povinné platby a nespln�ní oznamovací povinnosti v da�ovém �ízení. Ohledn� t�chto 
trestných �in� m�že státní zástupce a po podání obžaloby p�edseda senátu požadovat údaje, které 
jsou p�edm�tem povinnosti zachovávat ml�enlivost; ve stejném rozsahu plní správce dan� 
oznamovací povinnost podle zvláštního právního p�edpisu, 10) 
  
c) p�i pln�ní oznamovací povinnosti správce dan� ohledn� trestných �in� pad�lání a pozm��ování 
kolkových známek, pad�lání a pozm��ování nálepek k ozna�ení zboží pro da�ové ú�ely, porušení 



p�edpis� o nálepkách k ozna�ení zboží pro da�ové ú�ely, udávání pad�laných a pozm�n�ných pen�z, 
pad�lání a pozm��ování ve�ejné listiny, nedovolené výroby a držení státní pe�eti a ú�edního razítka, 
pokud k nim došlo v p�ímé souvislosti se spácháním trestných �in� da�ových, uvedených v písmenu 
b), a to v rozsahu nezbytn� nutném k jejich objasn�ní; tato podmínka souvislosti neplatí p�i pln�ní 
oznamovací povinnosti ohledn� trestného �inu udávání pad�laných a pozm�n�ných pen�z, 
  
d) p�i podávání podn�t� ke stíhání trestných �in� proti výkonu pravomoci státního orgánu a ve�ejného 
�initele, trestných �in� ve�ejných �initel� a úplatká�ství, pokud se jich dopustili pracovníci správce 
dan� a došlo k nim v souvislosti se správou daní, a to v rozsahu nezbytn� nutném k jejich objasn�ní, 
  
e) v��i Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že p�i pln�ní informa�ní povinnosti podle zvláštního 
právního p�edpisu, 10a) 
  
f) v��i specializovaným policejním složkám ur�eným ministrem vnitra1. pro vyhledávání legalizace 
výnos� z trestné �innosti, 
2. pro boj proti teroristickým aktivitám a vyhledávání zdroj�, z nichž jsou financovány, 
3. pro boj se závažnou hospodá�skou trestnou �inností, korupcí a organizovaným zlo�inem, 
pokud tato složka požaduje údaje pot�ebné pro �ízení o trestných �inech spáchaných v oblastech 
uvedených pod body 1 až 3, 
  
g) v��i Ve�ejnému ochránci práv, pokud provádí šet�ení podle zvláštního zákona, 
  
h) v��i Národnímu bezpe�nostnímu ú�adu, zpravodajské služb� nebo Ministerstvu vnitra p�i provád�ní 
bezpe�nostního �ízení podle zvláštního zákona 10b) . 
  
 (6) Pracovníci správce dan� jsou povinni na dožádání poskytovat z informací získaných v 
da�ovém �ízení 
  
a) orgán�m sociálního zabezpe�ení 11) seznam da�ových subjekt� v oboru daní z p�íjm� a údaje o 
výši p�íjm� a výdaj� jednotlivých osob, majících p�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né 
�innosti, 
  
b) orgán�m, rozhodujícím o dávkách státní sociální podpory, 29) a Ministerstvu práce a sociálních 
v�cí údaje pro stanovení rozhodného p�íjmu podle zvláštního zákona 29a) osob, které jsou poplatníky 
dan� z p�íjm�; jde-li o poplatníky, kte�í dosahují p�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né 
�innosti, datum zahájení a ukon�ení této �innosti a dále údaj o tom, zda poplatník dan� z p�íjm� má 
základ dan� z p�íjm� snížený o nezdanitelnou �ást základu dan� z p�íjm� z d�vodu vyživovaného 
dít�te, manželky nebo manžela, 
  
c) soud�m údaje o základu dan� z p�íjm�, z podnikání a jiné samostatné výd�le�né �innosti, z 
kapitálového majetku, z pronájmu a ostatních p�íjm� fyzické osoby pro ú�ely rozhodnutí o výživném, 
  
d) ú�ad�m práce údaje o výši p�íjm� a výdaj� jednotlivých da�ových subjekt� a údaje o výši uplatn�né 
slevy na dani z p�íjm� za zam�stnance - osoby se zdravotním postižením, na které zam�stnavatel 
uplatnil slevu na dani podle § 35 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
  
e) statistickým orgán�m údaje pro vedení statistických registr� a zobecn�né informace stanovené 
zvláštním zákonem, 
  
f) katastrálním ú�ad�m identifika�ní údaje vlastník� a jiných osob oprávn�ných z právních vztah� k 
nemovitostem pro ú�ely správy katastru nemovitostí �eské republiky, 
  
g) p�íslušné organiza�ní složce Ministerstva financí údaje vyžádané na základ� zvláštního zákona, 
11c) 
  
h) zdravotním pojiš�ovnám 12) seznam da�ových subjekt� v oboru daní z p�íjm� v�etn� údaj� o výši 
p�íjm� a výdaj� jednotlivých osob majících p�íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd�le�né �innosti, 
  



i) orgán�m, které rozhodly o poskytnutí rozpo�tových prost�edk� nebo prost�edk� fond�, údaje o výši 
a d�vodech, pro které byl stanoven odvod neoprávn�n� použitých nebo zadržených rozpo�tových 
prost�edk� nebo prost�edk� fond�, 
  
j) Ministerstvu financí údaje o výši stanoveného odvodu neoprávn�n� použitých nebo zadržených 
prost�edk� státního rozpo�tu nebo státních fond�, na základ� zvláštního právního p�edpisu, 12a) 
  
k) Ministerstvu pr�myslu a obchodu a Ministerstvu financí údaje nezbytné ke kontrole investi�ních 
pobídek, 12b) 
  
l) správci d�dictví 12c) údaje o pln�ní da�ových povinností z�stavitele, 
  
m) servisním technik�m údaje z databáze pokladen podle zákona o registra�ních pokladnách . 
  
m) p�íslušnému archivu pro spln�ní povinností spojených s archivnictvím. 
 Pracovníci t�chto orgán�, technici servisních st�edisek a správci d�dictví jsou p�itom vázáni 
ohledn� údaj� poskytnutých jim z informací získaných v da�ovém �ízení ml�enlivostí podle tohoto 
zákona, pod sankcí podle § 25 tohoto zákona. Tyto orgány rovn�ž postupují podle odstavce 11. 
Zm�ny, k nimž došlo v údajích již poskytnutých, sd�lují pracovníci správce dan� oprávn�ným 
p�íjemc�m t�chto údaj� vždy již bez jejich výslovného dožádání. 
  
 (7) Pracovníci správce dan� jsou oprávn�ni uve�ejnit seznam plátc� dan� z p�idané hodnoty a 
spot�ebních daní, provozovatel� da�ových sklad�, oprávn�ných p�íjemc� a uživatel�. 
  
 (8) Pracovníci správce dan� jsou po skon�ení výkonu této funkce zavázáni povinností 
zachovávat ml�enlivost ve stejném rozsahu jako t�etí osoby zú�astn�né na da�ovém �ízení. 
  
 (9) Za porušení povinnosti zachovávat ml�enlivost se považuje i využití v�domostí získaných v 
da�ovém �ízení nebo v souvislosti s ním pro jednání p�inášející prosp�ch osob� zavázané touto 
povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, která by zp�sobila n�komu újmu. 
  
 (10) Bez uvád�ní konkrétních údaj�, zejména jmenných, m�že pracovník správce dan� 
využívat zobecn�né informace p�i v�decké, publika�ní a pedagogické �innosti. 
  
 (11) Správce dan� odpovídá za vytvo�ení podmínek pro zachovávání ml�enlivosti podle 
odstavce 1. To platí i p�i využívání a umožn�ní p�ístupu do údaj� evidovaných pomocí výpo�etní 
techniky. 
  

§ 25 
Sankce za porušení povinnosti zachovávat ml�enlivost 

 
 (1) Za porušení povinnosti zachovávat ml�enlivost (§ 24), pokud nejde o �in p�ísn�ji trestný, 
lze pracovníkovi správce dan�, pop�ípad� t�etí osob�, která byla jakkoliv ú�astna na da�ovém �ízení, 
uložit pokutu až do výše 500 000 K�. 
  
 (2) Pokutu ukládá ve všech p�ípadech porušení ml�enlivosti podle § 24 p�íslušné finan�ní 
�editelství; porušil-li však povinnost ml�enlivosti pracovník finan�ního �editelství nebo úst�edního 
orgánu státní správy, ukládá pokutu ministerstvo. 
  
 (3) Uložením pokuty nejsou dot�ena ustanovení zvláštních p�edpis� o náhrad� škody. 
  

§ 26 
Vylou�ení pracovník� správce dan� 

 
 (1) Pracovník správce dan� je z da�ového �ízení vylou�en vždy, jestliže by rozhodoval o 
da�ových záležitostech vlastních nebo da�ových záležitostech osob blízkých. 
  
 (2) Pracovník správce dan� je z da�ového �ízení vylou�en též v p�ípad�, že se v téže v�ci 
zú�astnil da�ového �ízení jako pracovník správce dan� jiného stupn�. 
  



 (3) Da�ový subjekt, další osoby zú�astn�né na �ízení i pracovník správce dan� jsou povinni 
neprodlen� oznámit vedoucímu pracovníkovi správce dan� skute�nosti uvedené v odstavcích 1 a 2 a 
další skute�nosti nasv�d�ující podjatosti pracovníka správce dan�. 
  
 (4) Spln�ní podmínek pro podjatost pracovníka je nutno vedle p�ípad� uvedených v 
odstavcích 1 a 2 vyvozovat z jeho pom�ru k p�edm�tu �ízení anebo k osobám na �ízení zú�astn�ným. 
  
 (5) Pracovník, o jehož nepodjatosti jsou pochybnosti, smí do doby, než bude rozhodnuto o 
jeho podjatosti, provést ve v�ci jen nezbytné úkony. 
  
 (6) O vylou�ení pracovníka z da�ového �ízení v p�edm�tné v�ci rozhodne vedoucí pracovník 
správce dan�. Rozhodnout o vylou�ení m�že i z vlastního podn�tu. P�i námitce podjatosti vedoucího 
pracovníka správce dan� rozhodne o vylou�ení vedoucí pracovník nad�ízeného správce dan�. 
  
 (7) Proti rozhodnutí o vylou�ení pracovníka podle odstavce 6 není p�ípustné odvolání. 
  

§ 27 
Zastavení �ízení 

 
 (1) Není-li v tomto nebo zvláštním zákon� stanoveno jinak, da�ové �ízení se zastaví, jestliže  
a) vzal navrhovatel zp�t sv�j návrh d�íve, než o n�m bylo rozhodnuto, pokud to zákon p�ipouští, 
  
b) je právním nástupcem stát, 
  
c) se zjistí b�hem �ízení, že navrhovatel není podle zvláštních p�edpis� da�ovým subjektem, 
  
d) byla zmeškána zákonná lh�ta, kterou nelze dále prodloužit nebo navrátit v p�edešlý stav a nebo 
žádosti o to byly zamítnuty, 
  
e) bylo ve v�ci návrhu již pravomocn� rozhodnuto, nejde-li o rozhodnutí prozatímní povahy (procesní), 
  
f) nebyla s návrhem vyrovnána poplatková povinnost stanovená zvláštním zákonem ani dodate�n� na 
výzvu, 
  
g) odpadl d�vod �ízení, 
  
h) jde o nep�ípustné podání. 
  
 (2) Rozhodnutí o zastavení �ízení podle odstavce 1 písm. b) se nedoru�uje, ale pouze zakládá 
ve spisovém materiálu správce dan�. Všechna rozhodnutí o zastavení �ízení musí být od�vodn�na. 
Proti rozhodnutím, která se doru�ují, se lze odvolat. 
  

§ 28 
P�edb�žná otázka 

 
 (1) Vyskytne-li se v �ízení otázka, o které již pravomocn� rozhodl p�íslušný orgán, je správce 
dan� takovým rozhodnutím vázán. Jinak si m�že správce dan� o takové otázce u�init úsudek nebo 
dát p�íslušnému orgánu podn�t k zahájení �ízení. 
  
 (2) Správce dan� si nem�že jako o p�edb�žné otázce u�init úsudek o tom, zda a kým byl 
spáchán trestný �in nebo p�estupek, nebo o osobním stavu ob�ana. 
  

§ 29 
P�edvolání a p�edvedení 

 
 (1) Správce dan� p�edvolá osobu, jejíž osobní ú�ast v da�ovém �ízení je nutná, a v p�edvolání 
sou�asn� upozorní na právní d�sledky nedostavení se, v�etn� možnosti jejího p�edvedení. P�edvolání 
se doru�uje do vlastních rukou. 
  



 (2) V p�ípad�, že se p�edvolaný bez omluvy nedostaví ani po opakovaném p�edvolání, m�že 
správce dan� požádat o jeho p�edvedení p�íslušné orgány Policie, obecní policie. Jde-li o vojáka v 
�inné služb� nebo o p�íslušníka ozbrojeného sboru, m�že požádat o jeho p�edvedení útvar, v n�mž je 
p�edvolaný služebn� za�azen. 
  

§ 30 
Náklady �ízení 

 
 (1) Nestanoví-li zákon jinak, náklady da�ového �ízení nese p�íslušný správce dan�, s výjimkou 
náklad� exeku�ních a náklad�, které vznikly da�ovému subjektu. 
  
 (2) Pokud se na výzvu správce dan� zú�astní da�ového �ízení  
a) sv�dci a osoby p�ezv�dné, náleží jim náhrada hotových výdaj� a ušlého výd�lku. Nárok je nutno 
uplatnit u správce dan�, na jehož výzvu se �ízení zú�astnili, a sou�asn� p�edložit doklady prokazující 
uplat�ované nároky, do p�ti pracovních dn�, jinak tento nárok zaniká, 
  
b) znalci, audito�i a tlumo�níci, náleží jim náhrada hotových výdaj� a odm�n podle zvláštních p�edpis�, 
  
c) osoby, odlišné od da�ových subjekt�, které mají v držení listiny a jiné v�ci pot�ebné v da�ovém 
�ízení, náleží jim náhrada spojená s jejich p�edložením nebo ohledáním. Nárok je nutno uplatnit u 
správce dan�, na jehož výzvu se �ízení zú�astnily, a sou�asn� p�edložit doklady o výši uplat�ovaných 
nárok�, do p�ti pracovních dn�, jinak tento nárok zaniká. 
  
 (3) Zú�astní-li se podle odstavce 2 písm. a) a b) na výzvu správce dan� da�ového �ízení 
právnická osoba, náleží jí odm�na podle zvláštního p�edpisu. Není-li výše odm�ny právním p�edpisem 
stanovena, náleží jí náhrada ú�eln� vynaložených náklad�, zejména hotových výdaj� a mzdových 
prost�edk�. 
  
 (4) Je-li správcem dan� ustanoven da�ovému subjektu zástupce podle § 10 odst. 1 a 2, náleží 
mu náhrada hotových výdaj� a ušlého výd�lku nebo odm�ny podle zvláštních p�edpis� za úkony, 
které jako zástupce ve v�ci ú�eln� vykonal. Nárok se uplatní u správce dan�, který tohoto zástupce 
ustanovil, a sou�asn� se p�edloží doklady o výši uplat�ovaných nárok�. Nárok se uplat�uje pr�b�žn�, 
nejpozd�ji však do dvaceti pracovních dn� poté, kdy byl u�in�n ve v�ci poslední úkon zástupcem, 
jinak tento nárok zaniká. Na p�edpokládané oprávn�né nároky m�že správce dan� na žádost 
zástupce poskytnout p�im��enou zálohu; proti rozhodnutí o poskytnutí zálohy se nelze odvolat. 
  
 (5) O uplat�ovaných nárocích rozhodne p�íslušný správce dan� do patnácti dn� ode dne jejich 
uplatn�ní a ve stejné lh�t� poukáže ve prosp�ch oprávn�ných úhradu p�iznaného nároku. Proti 
tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dn� ode dne jeho doru�ení. 
  
 (6) Výši nárok� náhrady ušlého výd�lku a postup p�i jeho stanovení a úhrad�, v�etn� 
vymezení sou�innosti plátc� p�íjmu ze závislé �innosti a funk�ních požitk�, stanoví ministerstvo 
právním p�edpisem. 
  
 (7) Uhradil-li správce dan� náklady �ízení podle odstavc� 2 až 4 vzniklé v d�sledku ne�innosti 
nebo nespln�ní právní povinnosti da�ového subjektu, m�že tyto náklady p�enést na da�ový subjekt a 
uspokojit si je p�ímo z osobního ú�tu da�ového subjektu. P�edepsaná náhrada náklad� �ízení je 
splatná do patnácti dn� ode dne doru�ení rozhodnutí. 
  

§ 31 
Dokazování 

  
 (1) Dokazování provádí správce dan�, který vede da�ové �ízení, nebo z jeho pov��ení 
správce dan� dožádaný. 
  
 (2) Správce dan� dbá, aby skute�nosti rozhodné pro správné stanovení da�ové povinnosti 
byly zjišt�ny co nejúpln�ji a není v tom vázán jen návrhy da�ových subjekt�. 
  



 (3) Není t�eba prokazovat skute�nosti obecn� známé nebo známé správci dan� z jeho 
�innosti, jakož i právní p�edpisy uve�ejn�né nebo oznámené ve Sbírce zákon� �eské a Slovenské 
Federativní Republiky a ve Sbírce zákon� �eské republiky. 
  
 (4) Jako d�kazních prost�edk� lze užít všech prost�edk�, jimiž lze ov��it skute�nosti rozhodné 
pro správné stanovení da�ové povinnosti a které nejsou získány v rozporu s obecn� závaznými 
právními p�edpisy. Jde zejména o r�zná podání da�ových subjekt� (p�iznání, hlášení, odpov�di na 
výzvy správce dan� apod.), o sv�decké výpov�di a znalecké posudky, ve�ejné listiny, zprávy o 
da�ových kontrolách, protokoly a ú�ední záznamy o místním šet�ení a ohledání, povinné záznamy 
vedené da�ovými subjekty a doklady k nim apod. Pokud ohledání nebylo možno provést v rámci 
místního šet�ení nebo da�ové kontroly, provede se u správce dan�. Jednotlivé skute�nosti rozhodné 
pro da�ové �ízení se prokazují v rámci d�kazního �ízení. Provedené d�kazní �ízení pak osv�d�í, které 
z p�edložených d�kazních prost�edk� se staly skute�n� d�kazem. 
  
 (5) Nesplní-li da�ový subjekt p�i dokazování jím uvád�ných skute�ností n�kterou ze svých 
zákonných povinností, takže zde není možno da�ovou povinnost stanovit dokazováním podle 
odstavc� 1 až 4, je správce dan� oprávn�n stanovit da�ovou povinnost za použití pom�cek, které má 
k dispozici nebo které si obstará bez sou�innosti s da�ovým subjektem. 
  
 (6) Pom�ckami podle odstavce 5 mohou být zejména listinné doklady, výpisy z ve�ejných 
záznam�, da�ové spisy jiných da�ových subjekt�, znalecké posudky a výpov�di sv�dk� v jiných 
da�ových v�cech a osob p�ezv�dných, zprávy a vyjád�ení jiných správc� dan�, státních orgán� a 
orgán� obcí, zájmových sdružení a vlastní poznatky správce dan�, a to jak z pr�b�hu zda�ování u 
dot�eného da�ového subjektu, tak i u da�ových subjekt� obdobných. 
  
 (7) Dojde-li za da�ového �ízení k situaci, že da�ový subjekt neprokázal své údaje ohledn� 
da�ového základu a výše dan� podle odstavc� 1 až 4 a da�ový základ a výši dan� nelze dostate�n� 
spolehliv� stanovit ani podle pom�cek, které má k dispozici správce dan�, m�že správce dan� v 
dohod� s da�ovým subjektem základ dan� a da� sjednat. Tato dohoda o sjednané dani musí být 
zachycena vždy protokolárn�. 
  
 (8) Správce dan� prokazuje  
a) doru�ení vlastních písemností da�ovému subjektu, 
  
b) existenci skute�ností rozhodných pro užití právní domn�nky a nebo právní fikce, 
  
c) existenci skute�ností vyvracejících v�rohodnost, pr�kaznost, správnost �i úplnost ú�etnictví a jiných 
povinných evidencí �i záznam�, vedených da�ovým subjektem, 
  
d) existenci skute�ností rozhodných pro uplatn�ní zákonných sankcí. 
  
 (9) Da�ový subjekt prokazuje všechny skute�nosti, které je povinen uvád�t v p�iznání, hlášení 
a vyú�tování nebo k jejichž pr�kazu byl správcem dan� v pr�b�hu da�ového �ízení vyzván. 
  

§ 32 
Rozhodnutí 

  
 (1) V da�ovém �ízení lze ukládat povinnosti nebo p�iznávat práva jen rozhodnutím. Tato 
rozhodnutí jsou pro p�íjemce právn� ú�inná jen, jsou-li jim �ádným zp�sobem doru�ena nebo sd�lena, 
pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. 
  
 (2) Základní náležitosti rozhodnutí jsou  
a) ozna�ení oprávn�ného správce dan�, který rozhodnutí vydal, 
  
b) �íslo jednací, p�ípadn� i �íslo platebního vým�ru, datum podpisu rozhodnutí, které je dnem vydání 
rozhodnutí, 
  
c) p�esné ozna�ení p�íjemce rozhodnutí, 
  



d) výrok s uvedením právních p�edpis�, podle nichž bylo rozhodováno, a jde-li o pen�žité pln�ní, také 
�ástku a �íslo ú�tu p�íslušné banky, na n�jž má být �ástka zaplacena, 
  
e) lh�ta pln�ní, 
  
f) pou�ení o místu, dob� a form� podání opravného prost�edku s upozorn�ním na p�ípadné vylou�ení 
odkladného ú�inku, 
  
g) vlastnoru�ní podpis pov��eného pracovníka správce dan� s uvedením jména, p�íjmení a funkce a 
otisk ú�edního razítka se státním znakem; tuto náležitost lze nahradit zaru�eným elektronickým 
podpisem pracovníka a jeho kvalifikovaným certifikátem. 
  
 (3) Rozhodnutí obsahuje od�vodn�ní, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. 
  
 (4) Chybí-li v rozhodnutí pou�ení o opravných prost�edcích nebo došlo k jejich zám�n� nebo 
byla-li v pou�ení od�ata možnost opravného prost�edku, pop�ípad� zkrácena lh�ta k podání 
opravného prost�edku nebo není-li v pou�ení stanovena lh�ta v�bec a p�ipouští-li zákon ohledn� 
p�edm�tného rozhodnutí opravný prost�edek, uzná správce dan� opravný prost�edek podaný do šesti 
m�síc� po doru�ení rozhodnutí za v�as podaný. Stejné d�sledky má i chyb�jící nebo vadné pou�ení o 
form� podání opravného prost�edku nebo o jeho odkladném ú�inku. 
  
 (5) Je-li v rozhodnutí stanovena pro podání opravného prost�edku lh�ta delší než zákonná, 
platí lh�ta uvedená v rozhodnutí. 
  
 (6) Je-li v pou�ení p�ipušt�n opravný prost�edek i tehdy, kdy jej zákon nep�ipouští, projedná se 
tento opravný prost�edek podaný ve shod� s pou�ením, jako by jej zákon p�ipoušt�l. 
  
 (7) Chybí-li v rozhodnutí n�která z ostatních základních náležitostí, která dle povahy 
rozhodnutí musí být jejím obsahem, nebo od�vodn�ní v p�ípadech, kdy je zákon p�edepisuje, a nejde-
li jen o z�ejmou chybu v psaní �i po�ítání, má to za následek neplatnost rozhodnutí. Spln�ní podmínek 
neplatnosti ov��í správce dan�, který rozhodnutí vydal. 
  
 (8) Rozhodnutí, jimiž stanoví správce dan� základ dan� a da�, sd�luje správce dan� 
da�ovému subjektu formou platebního nebo dodate�ného platebního vým�ru nebo hromadným 
p�edpisným seznamem. 
  
 (9) Odchyluje-li se vym��ená da� od p�iznání, hlášení nebo jiného oznámení, lze žádat v 
odvolací lh�t� o sd�lení d�vodu rozdílu mezi stanoveným da�ovým základem a daní, jež byla 
p�iznána nebo za �ízení uznána. 
  
 (10) Doba po�ínající dnem, který následuje po dni podání žádosti podle odstavce 9, a kon�ící 
dnem, kdy byl da�ový subjekt vyrozum�n o d�vodech stanovení da�ového základu a dan�, se 
nepo�ítá do odvolací lh�ty. 
  
 (11) V rozhodnutích o �ádných i mimo�ádných opravných prost�edcích musí být výrok vždy 
od�vodn�n. Od�vodn�ní není pot�eba, bylo-li v rozhodnutí pln� vyhov�no navrhovateli, pokud tento 
nebo zvláštní da�ový zákon nestanoví jinak. 
  
 (12) Rozhodnutí, proti kterému nelze uplatnit �ádný opravný prost�edek, je v právní moci. 
  
 (13) Rozhodnutí je vykonatelné, jestliže proti n�mu nelze podat �ádný opravný prost�edek a 
nebo jestliže jeho podání nemá odkladný ú�inek a uplynula-li zárove� lh�ta pln�ní. 
  

�ÁST DRUHÁ 
  

�ÍZENÍ P�ÍPRAVNÉ 
  

§ 33 
Registra�ní povinnost da�ových subjekt� 

 



 (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávn�ní k podnikatelské �innosti nebo za�ne 
provozovat jinou samostatnou výd�le�nou �innost, 13) je povinen do t�iceti dn� podat p�ihlášku k 
registraci u místn� p�íslušného správce dan�. Tato lh�ta za�ne b�žet následující den po dni právní 
ú�innosti povolení nebo oprávn�ní nebo po dni, kdy za�ne provozovat jinou samostatnou výd�le�nou 
�innost. Pro ú�ely tohoto zákona se rozumí dnem právní ú�innosti den, kdy je poplatník podle 
p�íslušných p�edpis� oprávn�n za�ít vykonávat podnikatelskou �innost. 
  
 (2) Za�ne-li poplatník vykonávat �innost nebo pobírat p�íjmy podrobené dani, je povinen 
oznámit tuto skute�nost správci dan� do t�iceti dn�. 
  
 (3) Poplatník je povinen oznámit správci dan� do t�iceti dn� z�ízení stálé provozovny a její 
umíst�ní na území �eské republiky. Zpravidla t�icet dn� p�ed zrušením této stálé provozovny oznámí 
tuto skute�nost správci dan�. 
  
 (4) Plátce dan� je povinen podat p�ihlášku k registraci u správce dan� nejpozd�ji do patnácti 
dn� od vzniku povinnosti srážet da� nebo zálohy na ni nebo da� vybírat, pokud zvláštní p�edpis 
nestanoví jinak. 
  
 (5) Registra�ní povinnost nemá da�ový subjekt, u kterého vznikla jen nahodilá nebo 
jednorázová da�ová povinnost, nebo u n�hož je p�edm�tem zdan�ní jen nemovitost, nemá-li 
registra�ní povinnost kv�li jiné dani. Registra�ní povinnost se dále nevztahuje na poplatníky, kte�í mají 
výhradn� p�íjmy ze závislé �innosti a p�íjmy, ze kterých je da� vybírána zvláštní sazbou. 
  
 (6) P�i pln�ní své registra�ní nebo oznamovací povinnosti je da�ový subjekt povinen sd�lit své 
plné jméno nebo název, bydlišt�, místo podnikání nebo sídlo, rodné �íslo, identifika�ní �íslo 
organizace, jakož i údaje osv�d�ující povolení nebo oprávn�ní podle odstavce 1. Jde-li o právnickou 
osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též �ísla ú�t� u bank, na nichž jsou 
soust�ed�ny pen�žní prost�edky z její podnikatelské �innosti. Dále uvede údaje pot�ebné k ur�ení 
místní p�íslušnosti správce dan�, druhu da�ových povinností, které u ní p�icházejí v úvahu, a své 
organiza�ní jednotky. Právnická osoba uvede též sv�j statutární orgán a p�ípadn� osoby, které jsou 
krom� tohoto orgánu za ni v da�ových v�cech oprávn�ny jednat. Jde-li o da�ový subjekt se sídlem 
nebo bydlišt�m v cizin�, uvede vždy svého zmocn�nce v tuzemsku pro doru�ování. Je-li se zahájením 
�innosti spojena i povinnost platit zálohu na da�, uvede údaje pot�ebné pro stanovení této zálohy. 
Právnická osoba se sídlem v cizin�, která nemá p�id�leno identifika�ní �íslo, je povinna si vyžádat toto 
�íslo u p�íslušného orgánu. 
  
 (7) Dojde-li ke zm�nám skute�ností uvedených v odstavcích 1 a 6, zejména zanikne-li jeho 
da�ová povinnost u n�které z daní, je povinen tyto zm�ny oznámit správci dan� do patnácti dn� ode 
dne, kdy nastaly. 
  
 (8) Je-li da�ovým subjektem osoba se sídlem nebo bydlišt�m v cizin�, která nemá na území 
�eské republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat p�ihlášku k registraci 
nejpozd�ji do p�ti dn� ode dne zahájení dani podrobené �innosti nebo �innosti sm��ující k získání 
dani podrobených p�íjm�. 
  
 (9) Registrace nebo oznámení podle tohoto zákona se správci dan� p�edkládá na tiskopise 
vydaném ministerstvem. Na registra�ním tiskopisu musí da�ový subjekt též výslovn� prohlásit, že jde 
o jeho první da�ovou registraci nebo uvést, zda byl již n�kdy da�ov� registrován a pokud ano, kdy, u 
jakého správce dan�, jaké bylo p�id�lené da�ové identifika�ní �íslo, jméno nebo název pod jakým byl 
registrován, a byla-li registrace od�ata nebo zrušena, d�vody z nichž se tak stalo. Ministerstvo m�že 
rozší�it údaje požadované p�i registraci na registra�ním tiskopisu, p�jde-li o údaje nezbytné pro �ádnou 
správu jednotlivých daní. 
  
 (10) Správce dan� prov��í údaje sd�lené da�ovým subjektem p�i registraci a v p�ípad� 
pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve da�ový subjekt, aby údaje blíže vysv�tlil, zm�nil, 
doplnil a doložil a zárove� ur�í lh�tu, v níž je da�ový subjekt povinen na výzvu odpov�d�t. Dodrží-li 
da�ový subjekt tuto lh�tu, považuje se za dodrženou i lh�ta uvedená v odstavci 1, jestliže jinak k 
porušení lh�ty uvedené v odstavci 1 nedošlo. 
  



 (11) Správce dan� p�id�lí zaregistrovanému da�ovému subjektu da�ové identifika�ní �íslo a o 
provedené registraci mu vydá osv�d�ení. Toto �íslo je da�ový subjekt povinen uvád�t ve všech 
p�ípadech p�i styku se správcem dan� a dále, pokud tak stanoví zvláštní zákon. P�i zm�nách 
skute�ností uvedených v osv�d�ení je da�ový subjekt sou�asn� s oznámením t�chto zm�n podle 
odstavce 7 povinen p�edložit osv�d�ení o registraci, na kterém správce dan� zm�ny nebo jeho zánik 
vyzna�í. 
  
 (12) Da�ové identifika�ní �íslo obsahuje kód "CZ" a kmenovou �ást, kterou tvo�í obecný 
identifikátor. Obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné �íslo, pop�ípad� jiný obecný 
identifikátor, stanoví-li tak zvláštní zákon, a u právnické osoby identifika�ní �íslo. Není-li obecný 
identifikátor da�ovému subjektu p�id�len, p�id�lí správce dan� vlastní identifikátor. 
  
 (13) Nesplní-li da�ový subjekt svoji registra�ní nebo ohlašovací povinnost, zaregistruje jej 
správce dan� z ú�ední povinnosti neprodlen�, jakmile zjistí skute�nosti zakládající tuto povinnost. 
  
 (14) Nesplní-li da�ový subjekt svoji povinnost podle odstavce 7, provede správce dan� 
p�íslušné zm�ny v registraci nebo registraci zruší, jakmile zjistí rozhodné skute�nosti. 
  
 (15) Jestliže da�ový subjekt zm�ní sídlo nebo bydlišt�, pop�ípad� u n�ho dojde ke zm�n� 
místní p�íslušnosti z jiného d�vodu, oznámí tuto zm�nu svému dosavadnímu místn� p�íslušnému 
správci dan�, který vyzna�í na osv�d�ení omezení doby jeho platnosti. P�ed skon�ením této doby je 
da�ový subjekt povinen p�edložit toto osv�d�ení správci dan� v míst� svého nového sídla nebo 
bydlišt�, který mu vydá nové osv�d�ení o registraci s vyzna�ením dne platnosti p�eregistrace. Tímto 
dnem p�echází místní p�íslušnost na správce dan� v míst� nového sídla nebo bydlišt� da�ového 
subjektu. Touto p�eregistrací z�stává p�vodní den ú�innosti registrace k jednotlivým daním zachován. 
  
 (16) Je-li správcem dan� orgán obce, m�že podle místních podmínek zde stanovenou 
registra�ní povinnost da�ových subjekt� vhodn� omezit jak co do okruhu da�ových subjekt�, tak co 
do okruhu jimi uvád�ných skute�ností. 
  
 (17) Ustanovení p�edchozích odstavc� se použijí, i pro p�id�lení jiného eviden�ního �ísla 
podle zvláštních da�ových zákon�. 

  
§ 34 

Sou�innost t�etích osob 
 
 (1) Státní orgány a orgány územních samosprávných celk�, které 
  
b) vedou evidenci osob nebo jejich majetku, nebo 
  
c) poskytují pln�ní, které je p�edm�tem dan�, nebo 
  
d) provád�jí �ízení v p�ípadech, kdy p�edm�t �ízení p�ed nimi podléhá da�ové povinnosti, nebo 
  
e) získávají jiné další údaje pot�ebné pro vym��ení a vymáhání dan�, 
 jsou povinny p�edat správci dan� údaje v rozsahu podle odstavce 2. 
  
 (2) Správci dan� mohou údaje získané podle odstavce 1 dožadovat jen v rozsahu nezbytném 
pro výkon svých pravomocí, a to jak jednorázov�, tak s využitím dálkového a nep�etržitého p�ístupu, 
nebo zp�sobem, který dohodne správce dan� se správcem p�íslušné evidence. Zp�sob získání 
informací musí umož�ovat uchování identifika�ních údaj� o správci dan� nebo jeho pracovníkovi, 
který o výdej informací žádal, a o ú�elu, k n�muž byl výdej informací žádán, nejmén� po dobu 5 let. 
  
 (3) Státní kontrolní orgány 14) mají povinnost sd�lovat správc�m dan� výsledky kontrol, pokud 
mají vztah k da�ovým povinnostem. 
  
 (4) Osoby, které mají listiny a jiné v�ci, jež mohou být d�kazním prost�edkem p�i správ� daní, 
jsou povinny na výzvu správce dan� listiny a jiné v�ci vydat nebo zap�j�it k ohledání, pokud zvláštní 
zákony nestanoví jinak. 
  



 (5) Právnické osoby a fyzické osoby mající p�íjmy z podnikatelské a jiné samostatné 
výd�le�né �innosti 15) nebo z pronájmu, 16) které provád�jí úhrady fyzickým osobám za jejich jinou 
samostatn� výd�le�nou �innost 17) nebo za pronájem 18) a z t�chto úhrad nesrážejí da�, jsou 
povinny uskute�n�né úhrady oznamovat svému místn� p�íslušnému správci dan�, pokud u jednotlivé 
fyzické osoby p�esáhne úhrada �ástku 40 000 K� za kalendá�ní rok. V oznámení se uvede jméno, 
bydlišt�, p�ípadn� místo podnikání fyzické osoby, vyplacená �ástka, den a d�vod úhrady. Oznámení 
se zašle nejpozd�ji do 15. února po skon�ení kalendá�ního roku, v n�mž byla úhrada provedena. 
  
 (6) Orgány sociálního zabezpe�ení 11) jsou povinny poskytnout správc�m dan� na jejich 
vyžádání seznam plátc� pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 
zam�stnanosti a údaje o výši p�íjm� a výdaj� jednotlivých osob, které tyto osoby uvedly v p�ehledu 
podle zvláštního zákona. 19) 
  
 (7) Zdravotní pojiš�ovny 12) jsou povinny poskytnout správc�m dan� na jejich vyžádání 
seznam plátc� pojistného na všeobecné zdravotní pojišt�ní a údaje o výši p�íjm� a výdaj� jednotlivých 
osob, které tyto osoby uvedly v p�ehledu podle zvláštního zákona. 20) 
  
 (8) Orgány sociálního zabezpe�ení a zdravotní pojiš�ovny oznamují správc�m dan� na jejich 
vyžádání též i výši zaplaceného pojistného a vracení pojistného v�etn� data, kdy k t�mto úhradám 
došlo. 
  
 (9) Ú�ady práce jsou povinny sd�lovat správc�m dan� na jejich vyžádání �ástku podpory v 
nezam�stnanosti nebo podpory p�i rekvalifikaci vyplácenou jednotlivým uchaze��m o zam�stnání 
nebo �ástku podpory p�i rekvalifikaci vyplácenou osobám se zdravotním postižením za�azeným do 
teoretické nebo praktické p�ípravy pro zam�stnání nebo jinou výd�le�nou �innost. 20a) 
  
 (10) Statistické orgány jsou povinny poskytovat správc�m dan� údaje pot�ebné k vedení 
registru da�ových subjekt�. 
  
 (11) Banky 21) jsou povinny sd�lovat na písemné vyžádání správce dan� �ísla bankovních 
ú�t�, jejich vlastníky, stavy ú�t� a jejich pohyb a údaje o úv�rech a vkladech. 22) 
  
 (12) Na výzvu správce dan� je mu provozovatel poštovních služeb povinen sd�lit údaje o 
poštovních zásilkách a poštovních poukazech, které správce dan� ozna�í, a o totožnosti jejich 
p�íjemc�, jakož i údaje o totožnosti osob, které mají pronajaty poštovní p�ihrádky, nebo mu umožnit 
takové údaje získat z doklad� nebo jiným zp�sobem. 
  
 (13) Orgány spoj� jsou povinny sd�lovat správci dan� na jeho výzvu totožnost uživatel� 
telefonních, dálnopisných a telefaxových stanic, kte�í nejsou uvedeni ve ve�ejn� dostupných 
seznamech. 
  
 (14) Pojiš�ovny jsou povinny sd�lovat svému místn� p�íslušnému správci dan� nebo správci 
dan� p�íslušnému jejich plátcov� pokladn� do t�iceti dn� od jejich výplaty pojistná pln�ní nahrazující 
p�íjem nebo výnos uvedená ve zvláštním právním p�edpise, 22a) fyzickým osobám, pokud vyplacená 
�ástka p�esáhne 25 000 K�, a to v�etn� záloh na tato pojistná pln�ní, a pokud z nich nebyla sražena 
da� nebo nejedná-li se o p�íjem osvobozený od dan�. 22b) 
  
 (15) Vydavatelé tisku jsou povinni sd�lit správci dan� na jeho výzvu jméno nebo název a 
adresu objednatele inzerátu uve�ejn�ného pod zna�kou. 
  
 (16) Ve�ejní p�epravci jsou na výzvu správce dan� povinni mu sd�lovat zejména odesilatele a 
adresáty a skute�né p�íjemce jimi p�epravovaných náklad�, jakož i údaje o dob� p�epravy, množství 
p�epravovaného zboží, charakteru zásilky a p�ípadné další bližší údaje, pokud jim budou známy. 
  
 (17) Právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydlišt� na území �eské republiky, a 
stálé provozovny subjekt� se sídlem nebo bydlišt�m v cizin� umíst�né na území �eské republiky mají 
povinnost oznámit neprodlen� svému místn� p�íslušnému správci dan� uzav�ení kontraktu se 
subjektem se sídlem �i bydlišt�m v zahrani�í, na jehož základ� m�že dojít ke vzniku stálé provozovny. 
4) 
  



 (18) Nejvyšší kontrolní ú�ad oznamuje správc�m dan� skute�nosti uvedené v kontrolních 
protokolech, pokud mají vztah k da�ovým povinnostem kontrolovaných osob. 
  
 (19) Správci dan� jsou povinni zajistit ochranu získaných údaj� p�ed jejich p�edáním nebo 
zve�ejn�ním a �ídí se p�itom podmínkami pro zachovávání ml�enlivosti podle tohoto zákona. 
  

§ 34a 
Informa�ní povinnost správce dan� 

 
 (1) Správce dan� je povinen zve�ejnit  
a) ú�ední hodiny, ve kterých je otev�ena podatelna správce dan�, kde je možno odevzdat podání, a 
ú�ední hodiny pro ve�ejnost, ve kterých je možno u n�j u�init podání ústn� do protokolu nebo nahlížet 
do spisu, 
  
b) elektronickou adresu své podatelny, 
  
c) formu technického nosi�e pro doru�ování podání v elektronické podob�, 
  
d) seznam kvalifikovaných certifikát� zam�stnanc� nebo elektronické adresy, na nichž se 
kvalifikované certifikáty nacházejí, 22c) a 
  
e) další možnosti u�init podání pomocí jiných elektronických p�enosových technik. 
  
 (2) Zve�ejn�ní údaj� podle odstavce 1 zajistí správce dan� na své ú�ední desce nebo 
zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup. 
  

§ 34b 
Závazné posouzení 

 
 (1) Da�ový subjekt je oprávn�n požádat místn� p�íslušného správce dan� o vydání rozhodnutí 
o závazném posouzení da�ových d�sledk�, které pro n�j vyplynou z da�ov� rozhodných skute�ností 
již nastalých nebo o�ekávaných, v p�ípadech stanovených zvláštním da�ovým zákonem. 
  
 (2) Správce dan� je povinen na základ� žádosti, jejíž povinné náležitosti jsou vymezeny ve 
zvláštním da�ovém zákon�, vydat rozhodnutí o závazném posouzení. Rozhodnutí o závazném 
posouzení musí být ozna�eno výslovn� jako závazné posouzení a musí obsahovat krom� základních 
náležitostí rozhodnutí  
a) údaje, na jejichž základ� bylo rozhodováno, 
  
b) od�vodn�ní rozhodnutí, 
  
c) �asový i v�cný rozsah závaznosti vydaného rozhodnutí. 
  
 (3) Rozhodnutí o závazném posouzení je p�i stanovení da�ové povinnosti ú�inné v��i správci 
dan�, který je vydal, jestliže v dob� rozhodování o da�ové povinnosti je skute�ný stav v�ci totožný s 
údaji, na jejichž základ� bylo závazné posouzení vydáno. 
  
 (4) Rozhodnutí o závazném posouzení pozbývá ú�innosti uplynutím t�í let ode dne nabytí 
právní moci, pokud správce dan� nestanoví lh�tu kratší nebo pokud došlo ke zm�n� zákonných 
podmínek, na jejichž základ� bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno. 
  
 (5) Správce dan� rozhodnutí o závazném posouzení zruší, pokud  
a) bylo vydáno na základ� nep�esných, neúplných nebo nepravdivých údaj� da�ového subjektu, 
  
b) o jeho zrušení požádá da�ový subjekt, prokáže-li sou�asn� zm�nu podmínek, za kterých bylo 
vydáno, nebo 
  
c) požádá da�ový subjekt z d�vodu prokázané zm�ny údaj�, na jejichž základ� bylo vydáno, o vydání 
nového rozhodnutí o závazném posouzení zahrnující stejný �asový a v�cný rozsah. 
  



§ 35 
Ukon�ení �innosti 

 
 (1) Správce dan� p�i zjišt�ní, že da�ový subjekt p�estal vykonávat �innost nebo pobírat p�íjmy 
podrobené dani, u�iní opat�ení pot�ebná k urychlenému stanovení základ� dan� a k vybrání 
nedoplatk� na všech daních za celou dobu jeho �innosti, ze které plynuly p�íjmy podléhající zdan�ní. 
  
 (2) Da�ový subjekt je povinen p�edložit sou�asn� se žádostí o výmaz z obchodního rejst�íku 
písemný souhlas správce dan�, jehož vydání si vyžádá. Povinnost p�edložit písemný souhlas správce 
dan� s ukon�ením �innosti se týká i ostatních podnikatelských subjekt� evidovaných v jiných 
evidencích. 
  
 (3) Proti rozhodnutí správce dan� o žádosti da�ového subjektu podle odstavce 2, se lze 
odvolat. 
  
 (4) Je-li žádost da�ového subjektu podle odstavce 2 zamítnuta, m�že další žádost podat 
nejd�íve po uplynutí jednoho m�síce ode dne, kdy mu bylo zamítavé rozhodnutí doru�eno. 
  
 (5) Není-li o žádosti podle odstavce 2 rozhodnuto do t�í m�síc� od jejího podání, má se za to, 
že souhlas je ud�len. 
  
 (6) Rozhodnutí o žádosti se sd�luje da�ovému subjektu a soudu, který vede obchodní rejst�ík, 
nebo živnostenskému ú�adu anebo jinému subjektu, který vede na základ� zvláštních p�edpis� 
evidenci podnikatel�. 
  

§ 36 
Vyhledávací �innost 

 
 (1) Správce dan� je povinen ov��ovat úplnost evidence �i registrace da�ových subjekt� a 
zjiš�ovat též všechny údaje týkající se jejich p�íjm�, majetkových pom�r� a dalších skute�ností 
rozhodných pro správné a úplné vym��ení a vymáhání dan�. K tomu ú�elu m�že sdružovat informace 
a informa�ní systémy sloužící k rozdílným ú�el�m bez ohledu na p�vodní ú�el jejich shromaž�ování. 
  
 (2) P�i této �innosti má správce dan� stejná oprávn�ní jako p�i místním šet�ení. 
  
 (3) Vyhledávací �innost m�že být vykonávaná i bez p�ímé sou�innosti s da�ovým subjektem a 
její výsledky se využijí v p�íslušném da�ovém �ízení. 
  

§ 37 
Pokuty 

  
 (1) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lh�t� povinnost nepen�žité povahy vyplývající z tohoto 
nebo zvláštního da�ového zákona nebo uloženou rozhodnutím podle tohoto zákona, m�že správce 
dan� opakovan� uložit pokutu až do celkové výše 2 000 000 K�. Opakovan� lze pokutu uložit, 
nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k náprav� a protiprávní stav trvá. 
  
 (2) P�i ukládání pokut se p�ihlíží zejména k závažnosti, dob� trvání a následk�m protiprávního 
jednání. 
  
 (3) Proti rozhodnutí o uložení pokuty, které musí obsahovat od�vodn�ní, se lze odvolat do 
t�iceti dn� od jeho doru�ení. V�as podané odvolání má odkladné ú�inky. 
  
 (4) Pokuta podle tohoto ustanovení se neuloží, lze-li použít sankci podle § 68 nebo lze-li 
použít pokutu tuto sankci nahrazující. 
  
 (5) V �ízení o uložení pokuty uložené podle odstavce 1, pokuty uložené podle § 25 a pokut 
ukládaných podle jiných da�ových zákon� se postupuje podle tohoto zákona. 
  



 (6) Pokutu nelze uložit, jestliže uplynuly od konce roku, ve kterém došlo k jednání 
zakládajícímu právo na uložení pokuty, dva roky. Právo vym��enou pokutu vymáhat se proml�uje po 
p�ti letech od vykonatelnosti rozhodnutí. 

  
§ 37a 

Blokové �ízení 
 
 (1) Pokuta, jejíž výše nep�esahuje 5000 K�, m�že být uložena též v blokovém �ízení, pokud je 
protiprávní jednání podle § 37 odst. 1 spolehliv� zjišt�no a pokud je osoba tam uvedená ochotna 
pokutu na míst� zaplatit. Proti uložení pokuty v blokovém �ízení se nelze odvolat. Není-li dosaženo 
souhlasu k blokovému �ízení, lze v �ízení podle § 37 uložit pokutu jen v rozsahu podle tohoto 
odstavce. 
  
 (2) Pracovníci správce dan�, oprávn�ní k ukládání pokut v blokovém �ízení, jsou povinni své 
oprávn�ní prokázat zvláštním pr�kazem. Na pokutovém bloku, kterým je rozhodnuto o uložení pokuty, 
se vyzna�í, komu a kdy a za porušení jaké právní povinnosti byla pokuta uložena. Pokutový blok platí 
sou�asn� jako stvrzenka o zaplacení pokuty na míst� v hotovosti. 
  
 (3) Pokutové bloky a další pot�ebné tiskopisy vydává ministerstvo. 
  

§ 38 
Pozastavení �innosti 

 
 (1) Dochází-li u da�ového subjektu k opakovanému porušení povinností nepen�žité povahy, 
za které již byla uložena pokuta podle § 37, a nedošlo p�i tom ani dodate�n� ke spln�ní této 
povinnosti, m�že správce dan� až na dobu t�iceti dn� pozastavit da�ovému subjektu jeho 
podnikatelskou �innost, jejíž výsledky jsou p�edm�tem zdan�ní a jíž se porušení povinnosti týká. 
  
 (2) Pozastavení �innosti lze uplatnit jen tehdy, zt�žuje-li nepln�ní povinnosti subjektem dan� 
jeho registraci nebo zjišt�ní skute�ností rozhodných pro správné a úplné stanovení da�ového základu 
a dan�. 
  
 (3) Správce dan� vyzve da�ový subjekt k dodate�nému spln�ní jeho povinnosti a stanoví mu 
pro to p�im��enou lh�tu. Ve výzv� jej sou�asn� upozorní, že nebude-li jí vyhov�no ve stanovené lh�t�, 
p�istoupí správce dan� k pozastavení �innosti da�ovému subjektu. Proti této výzv� se lze odvolat do 
osmi dn� od doru�ení výzvy. Podané odvolání nemá odkladného ú�inku. 
  
 (4) Pokud lh�ta stanovená ve výzv� marn� uplynula, m�že správce dan� vydat rozhodnutí o 
pozastavení �innosti da�ovému subjektu. Sou�ástí rozhodnutí musí být i jeho od�vodn�ní, zp�sob 
naložení s v�cmi podléhajícími zkáze, jsou-li též zahrnuty v té �ásti hmotného majetku subjektu dan�, 
v��i které je pozastavení �innosti uplatn�no, a p�esné vymezení doby, od kdy a na jak dlouho se toto 
opat�ení uplatní. 
  
 (5) Opravné prost�edky proti rozhodnutí podle odstavce 4 nemají odkladného ú�inku. 
  
 (6) Pozastavení �innosti se uskute�ní tak, že v rozhodnutí uvedený hmotný majetek se za 
policejní asistence uzav�e a uzamkne a zajistí ú�ední uzáv�rou. Da�ový subjekt, u n�hož došlo k 
pozastavení �innosti, je povinen p�edat správci dan� do úschovy všechny klí�e od takto zajišt�ného 
hmotného majetku po dobu, po kterou pozastavení �innosti trvá. 
  
 (7) Je-li to možné a vhodné, m�že krom� toho správce dan� opat�it uzav�ený a uzam�ený 
hmotný majetek vlastním zámkem. 
  
 (8) O pr�b�hu uplatn�ní pozastavení �innosti na míst� se sepíše vždy protokol. 
  
 (9) Od okamžiku, kdy byly p�iloženy ú�ední uzáv�ry, je komukoliv zakázáno se zajišt�ným 
hmotným majetkem jakkoliv nakládat nebo do n�j vstupovat. 
  



 (10) Ukáže-li se b�hem pozastavení �innosti na stran� da�ového subjektu nezbytná pot�eba 
jakéhokoliv nakládání se zajišt�ným hmotným majetkem, m�že se tak stát jen se souhlasem správce 
dan� a v jeho p�ítomnosti. 
  
 (11) P�ípadné ztráty vzniklé da�ovému subjektu z pozastavení �innosti, v�etn� ušlého zisku, 
nese da�ový subjekt, ledaže by rozhodnutí o pozastavení �innosti nenabylo právní moci nebo 
pravomocné rozhodnutí bylo zrušeno. 

  
§ 39 

Záznamní povinnost 
 
 (1) Správce dan� m�že uložit da�ovému subjektu, aby krom� evidence stanovené obecn� 
závaznými právními p�edpisy vedl zvláštní záznamy, pot�ebné pro správné stanovení da�ového 
základu a dan�. 
  
 (2) Povinnost vést záznamy ukládá správce dan� rozhodnutím, proti kterému se nelze 
samostatn� odvolat. Sou�ástí rozhodnutí musí být p�esné stanovení zaznamenávaných údaj� a jejich 
�len�ní a uspo�ádání, v�etn� návaznosti na doklady, z nichž je záznam veden. 
  
 (3) Da�ový subjekt, který p�ijímá nebo vydává platby v hotovosti, je povinen vést pr�b�žn� 
evidenci jednotlivých plateb, pokud údaje o t�chto platbách lze užít jako d�kazní prost�edek pro 
správné stanovení jeho da�ové povinnosti, pokud nezaznamenává da�ový subjekt údaje o t�chto 
platbách v jiné evidenci, stanovené zákonem. Evidence obsahuje zejména údaje o výši, dob� a 
p�edm�tu platby a pop�ípad� i plátci nebo p�íjemci této platby, jakož i další údaje, pokud vyplývají z 
p�edm�tu evidence. Stanoví-li tak zákon o registra�ních pokladnách, plní da�ový subjekt povinnost 
evidovat platby v hotovosti prost�ednictvím registra�ní pokladny, p�i�emž evidence prost�ednictvím 
pokladny nenahrazuje povinnost da�ového subjektu prokázat další skute�nosti, které nejsou 
p�edm�tem této evidence a jsou nezbytné pro stanovení jeho da�ové povinnosti. 
  
 (4) Da�ový subjekt, který uplat�uje výdaje procentem z p�íjm� podle zvláštního p�edpisu, je 
povinen vždy vést evidenci p�íjm� a evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat. 
  
 (5) Správce dan� je oprávn�n p�esv�d�ovat se již v pr�b�hu zda�ovacího období o pln�ní 
záznamní povinnosti u da�ového subjektu a ukládat mu rozhodnutím povinnosti k odstran�ní závad. 
Proti tomuto rozhodnutí není samostatné odvolání p�ípustné. 
  
 (6) Záznamy a doklady k nim se vztahující je da�ový subjekt povinen uchovávat po dobu, v 
níž zanikne právo da� vym��it �i dodate�n� stanovit. 
  

�ÁST T�ETÍ 
  

�ÍZENÍ VYM��OVACÍ 
  

§ 40 
Da�ové p�iznání a hlášení 

 
 (1) Da�ové p�iznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto 
zákonem nebo zvláštním p�edpisem tato povinnost, nebo ten, koho k tomu správce dan� vyzve. 
Da�ové p�iznání se nepodává v pr�b�hu konkurzu. 23) Není-li v tomto nebo v jiném da�ovém zákon� 
stanoveno jinak, da� je splatná ve lh�t� pro podání da�ového p�iznání nebo hlášení. 
  
 (2) Da�ové p�iznání nebo hlášení lze ú�inn� podat jen na tiskopise vydaném ministerstvem 
nebo na po�íta�ových sestavách, které mají údaje, obsah i uspo�ádání údaj� zcela totožné s 
tiskopisem vydaným ministerstvem. Sou�ástí da�ového p�iznání nebo hlášení jsou i p�ílohy vyzna�ené 
v p�íslušném tiskopise. P�i dovozu plní funkci da�ového p�iznání nebo hlášení písemný návrh na celní 
�ízení nebo jiný doklad potvrzující propušt�ní zboží. Je-li p�iznání nebo hlášení podáno též na 
technickém nosi�i dat, musí být ve tvaru stanoveném pro tento ú�el ministerstvem. 
  
 (3) Da�ové p�iznání nebo hlášení se podává nejpozd�ji do t�í m�síc� po uplynutí zda�ovacího 
období. Jedná-li se o poplatníka, který má povinnost na základ� zákona 24) mít ú�etní záv�rku 



ov��enou auditorem, nebo jehož p�iznání zpracovává a p�edkládá da�ový poradce, podává se da�ové 
p�iznání nejpozd�ji do šesti m�síc� po uplynutí zda�ovacího období. To platí jen, je-li p�íslušná plná 
moc k zastupování podána správci dan� p�ed uplynutím neprodloužené lh�ty. Pokud v prodloužené 
lh�t� da�ový poradce zem�e nebo zanikne a p�iznání v prodloužené lh�t� podá da�ový subjekt sám, 
je lh�ta zachována. 
  
 (4) Je-li zda�ovací období kratší než jeden rok, podává se da�ové p�iznání nebo hlášení do 
dvacetip�ti dn� po jeho uplynutí. Nenastala-li ve zda�ovacím období da�ová povinnost, sd�lí tuto 
skute�nost subjekt dan� správci dan� písemn� ve stejné lh�t�. Tuto lh�tu nelze prodloužit. 
  
 (5) Je-li da�ová povinnost vypo�ádávána p�i p�echodu státních hranic, je da�ový subjekt 
povinen sou�asn� p�edložit da�ové p�iznání nebo hlášení. 
  
 (6) Správce dan� m�že na žádost da�ového subjektu nebo da�ového poradce anebo i z 
vlastního podn�tu prodloužit lh�tu pro podání p�iznání, a to nejdéle o t�i m�síce po uplynutí lh�ty pro 
podání p�iznání. Pokud sou�ástí zda�ovaných p�íjm� uvedených v p�iznání jsou i p�íjmy zda�ované v 
zahrani�í na základ� da�ového p�iznání, m�že správce dan� na žádost da�ového subjektu v 
od�vodn�ných p�ípadech prodloužit lh�tu pro podání p�iznání až na deset m�síc� po uplynutí 
zda�ovacího období. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. 
  
 (7) Zem�el-li da�ový subjekt d�íve, než bylo podáno p�iznání k dani, je právní nástupce s 
výjimkou právního nástupnictví státu povinen podat p�iznání za zem�elý da�ový subjekt do šesti 
m�síc� po jeho úmrtí. Je-li právních nástupc� více, podá p�iznání kterýkoliv z nich. Nedohodnou-li se, 
který z nich p�iznání podá, ur�í jej správce dan�. P�ejde-li právní nástupnictví na stát, tato povinnost 
nenastává. Není-li právní nástupce znám, podá p�iznání zmocn�nec ustanovený správcem dan�. 
Zmocn�nec ustanovený správcem dan� podá p�iznání do t�í m�síc� po svém ustanovení. Správce 
dan� m�že lh�tu t�í m�síc� na žádost právního nástupce nebo zmocn�nce prodloužit. 
  
 (8) Zanikne-li da�ový subjekt bez provedení likvidace, je jeho právní nástupce nebo orgán, 
který o zrušení rozhodl, povinen podat do konce následujícího m�síce od jeho zániku p�iznání za 
uplynulou �ást zda�ovacího období. Správce dan� m�že tuto lh�tu v od�vodn�ných p�ípadech 
prodloužit až na t�i m�síce. 
  
 (9) V p�ípad� likvidace trvá da�ová povinnost i povinnost podávat každoro�n� p�iznání až do 
skon�ení likvidace. Ke dni ukon�ení �innosti provede da�ový subjekt ú�etní záv�rku a nejpozd�ji do 
konce následujícího m�síce podá da�ové p�iznání. Po skon�ení likvidace je likvidátor povinen podat 
do konce následujícího m�síce p�iznání za uplynulou �ást zda�ovacího období. 
  
 (10) P�i zrušení stálé provozovny na území �eské republiky jsou subjekty se sídlem v cizin� 
povinny podat p�iznání nejpozd�ji do konce následujícího m�síce za uplynulou �ást roku. 
  
 (11) P�i prohlášení konkurzu podle zvláštního p�edpisu 23) je da�ový subjekt povinen podat 
nejpozd�ji do 30 dn� ode dne ú�innosti prohlášení konkurzu p�iznání za uplynulou �ást zda�ovacího 
období. Prohlášením konkurzu se da�ové �ízení nep�erušuje. 25) 
  
 (12) P�i zrušení konkurzu podle zvláštního p�edpisu je da�ový subjekt povinen podat do konce 
následujícího m�síce ode dne zrušení konkurzu p�iznání za období trvání konkurzu. 
  
 (13) Dojde-li k p�evodu poslední �ásti privatizovaného majetku státního podniku na 
ministerstvo, jemuž p�ísluší s tímto privatizovaným majetkem hospoda�it, je státní podnik povinen 
podat p�iznání za uplynulou �ást zda�ovacího období do konce následujícího m�síce ode dne, kdy k 
tomuto p�evodu došlo, a to i v p�ípad�, že k tomuto p�evodu dojde v pr�b�hu posledního kalendá�ního 
m�síce ve zda�ovacím období. 
  
 (14) V pr�b�hu konkurzu až do jeho skon�ení je plátce dan� z p�idané hodnoty a spot�ebních 
daní povinen podávat da�ová p�iznání nebo hlášení vždy m�sí�n� ve lh�t� stanovené v odstavci 4 i v 
p�ípadech, kdy je dosud podával za delší než m�sí�ní zda�ovací období. 
  



 (15) Da�ovým subjekt�m jsou zachována práva a povinnosti ohledn� da�ové povinnosti po 
dobu stanovenou v § 47 pro vym��ení dan� a ohledn� placení dan� po dobu stanovenou v § 70 pro 
vymáhání da�ových nedoplatk� i v p�ípadech, že mezitím již p�estaly být da�ovými subjekty. 
  
 (16) Da�ový subjekt je povinen v da�ovém p�iznání nebo hlášení da� si sám vypo�ítat a uvést 
též p�ípadné výjimky, osvobození, zvýhodn�ní, slevy, odpo�ty a vy�íslit jejich výši. 
  
 (17) Skute�nosti rozhodné pro vym��ení dan� posuzují se pro každé zda�ovací období 
samostatn�. 
  

§ 41 
Dodate�né a opravné da�ové p�iznání nebo hlášení 

 
 (1) Zjistí-li da�ový subjekt, že jeho da�ová povinnost má být vyšší nebo da�ová ztráta nižší 
než jeho poslední známá da�ová povinnost, je povinen p�edložit do konce m�síce následujícího po 
tomto zjišt�ní dodate�né p�iznání nebo hlášení. V dodate�ném da�ovém p�iznání nebo hlášení uvede 
da�ový subjekt i den zjišt�ní d�vod� pro jeho podání. V této lh�t� je dodate�ná da� též splatná. 
Nestanoví-li tento nebo jiný da�ový zákon jinak, dodate�né da�ové p�iznání nebo hlášení na da�ovou 
povinnost nižší nebo da�ovou ztrátu vyšší lze podat za podmínek stanovených v odstavci 4, a to ve 
stejné lh�t�, která je stanovena pro dodate�né da�ové p�iznání nebo hlášení na da�ovou povinnost 
vyšší nebo da�ovou ztrátu nižší; ú�inky nastávají dnem uplynutí lh�ty pro jeho podání. Pokud da�ový 
subjekt neplatn� podá dodate�né da�ové p�iznání ješt� p�ed stanovením dan� nebo da�ové ztráty, 
budou údaje v n�m uvedené využity p�i jejím vym��ení. Poslední známou da�ovou povinností je 
�ástka dan� nebo da�ová ztráta ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocn� správce dan�, a to bez 
ohledu, zda da� byla stanovena podle § 46 odst. 5, platebním vým�rem, dodate�ným platebním 
vým�rem nebo rozhodnutím o opravném prost�edku. 
  
 (2) Dodate�né p�iznání nebo hlášení není p�ípustné, byl-li p�ed jeho podáním u�in�n 
správcem dan� úkon sm��ující k p�ezkoušení správnosti da�ové povinnosti za období, kterého by se 
dodate�né p�iznání nebo hlášení týkalo, a to až do doby ukon�ení tohoto úkonu. Je-li na základ� 
úkonu správce dan� vydáno rozhodnutí o da�ovém základu �i dani, za dobu ukon�ení úkonu se 
považuje den, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Lh�ta pro podání dodate�ného da�ového 
p�iznání nebo hlášení podle odstavce 1 se do doby ukon�ení úkonu správce dan� p�erušuje a nová 
lh�ta po�ne b�žet od ukon�ení tohoto úkonu. Tato nová lh�ta se uplatní i v p�ípad�, že v dob� trvání 
úkonu správce dan� marn� uplynula lh�ta stanovená pro podání dodate�ného da�ového p�iznání 
nebo hlášení zvláštním da�ovým zákonem. Da�ový subjekt musí být o takovém úkonu zpraven. 
  
 (3) P�ed uplynutím lh�ty k podání p�iznání nebo hlášení m�že da�ový subjekt podat opravné 
p�iznání nebo hlášení. Pro vym��ovací �ízení se pak použije tohoto opravného p�iznání nebo hlášení a 
k p�iznání nebo hlášení p�edchozímu se nep�ihlíží. 
  
 (4) Dodate�né da�ové p�iznání nebo hlášení na da�ovou povinnost nižší nebo da�ovou ztrátu 
vyšší, proti poslední známé da�ové povinnosti, lze platn� podat jen tehdy, nejsou-li spln�ny podmínky 
pro užití mimo�ádných opravných prost�edk� podle § 54 a 55b, a to do lh�ty stanovené v § 47 odst. 1, 
není-li zvláštním p�edpisem stanoveno jinak. Toto dodate�né da�ové p�iznání nebo hlášení nelze však 
platn� podat v p�ípadech, kdy  
a) p�vodní da�ová povinnost byla stanovena podle pom�cek nebo byla sjednána, 
  
b) je uplat�ováno snížení základu dan� v d�sledku snížení výnos� (p�íjm�) �i uskute�n�ných 
zdanitelných pln�ní nebo zvýšení náklad� (výdaj�) �i p�ijatých zdanitelných pln�ní, o kterých již bylo 
pravomocn� rozhodnuto v odvolání nebo v mimo�ádném opravném prost�edku, 
  
c) se týká da�ové povinnosti, kde rozhodnutí o ní bylo již pravomocn� p�ezkoumáno soudem, 
  
d) dodate�ným p�iznáním na nižší da�ovou povinnost nebo vyšší ztrátu by byla dot�ena �ást da�ové 
povinnosti již jednou dodate�n� stanovená, p�i použití stejných d�kaz�. 
  
 (5) Dojde-li v d�sledku dodate�ného da�ového p�iznání podle odstavce 4 ke snížení p�vodní 
da�ové povinnosti, sníží se sou�asn� s výjimkou pokut a zvýšení dan� i da�ové p�íslušenství 
p�ipadající na �ástku snížení p�vodní da�ové povinnosti, a to od p�vodního dne splatnosti. 



  
 (6) Dodate�ná nebo opravná da�ová p�iznání �i hlášení podávají se na tiskopisech, které však 
musí být výslovn� v záhlaví ozna�eny jako dodate�né nebo opravné. V dodate�ném da�ovém 
p�iznání nebo hlášení se vyzna�í rozdíly proti poslední známé da�ové povinnosti. 
  

§ 42 
zrušen 

  
§ 43 

Vytýkací �ízení 
 
 (1) Vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti, pr�kaznosti nebo úplnosti podaného 
da�ového p�iznání nebo hlášení, nebo dodate�ného da�ového p�iznání nebo hlášení a doklad� 
da�ovým subjektem p�edložených nebo o pravdivosti údaj� v nich uvedených, sd�lí správce dan� tyto 
pochybnosti da�ovému subjektu a vyzve jej, aby se k nim vyjád�il, zejména aby neúplné údaje doplnil, 
nejasnosti vysv�tlil a nepravdivé údaje opravil nebo pravdivost údaj� �ádn� prokázal. 
  
 (2) Ve výzv� da�ovému subjektu ur�í správce dan� p�im��enou lh�tu k odpov�di, která nesmí 
být kratší patnácti dn�, a pou�í ho o následcích spojených s tím, jestliže pochybnosti neodstraní nebo 
nedodrží stanovenou lh�tu. 
  
 (3) Pokud je den podání da�ového p�iznání nebo hlášení dnem po�átku b�hu lh�ty pro 
rozhodnutí správce dan� nebo pokud je po�átek b�hu lh�ty od tohoto dne odvozován, b�h lh�ty se 
vydáním výzvy podle p�edchozích odstavc� p�erušuje a nová lh�ta po�ne b�žet až ode dne, kdy jsou 
odstran�ny pochybnosti vytýkané správcem dan� ve výzv�. 
  

§ 44 
Stanovení dan� v p�ípad� nepodání da�ového p�iznání nebo hlášení 

 
 (1) Nebylo-li podáno da�ové p�iznání nebo hlášení, dodate�né da�ové p�iznání nebo hlášení 
v�as, a to ani po výzv� správce dan�, nebo nebyly-li na výzvu ve stanovené lh�t� odstran�ny vady, je 
správce dan� oprávn�n zjistit základ dan� a stanovit da� podle pom�cek, které má k dispozici, anebo 
které si sám opat�í, a to i bez sou�innosti s da�ovým subjektem. Pokud da�ový subjekt nepodá 
da�ové p�iznání nebo hlášení ani na výzvu správce dan�, je správce dan� oprávn�n p�edpokládat, že 
da�ový subjekt vykázal v da�ovém p�iznání nebo hlášení da� ve výši nula. 
  
 (2) Správce dan� m�že stanovit da� podle pom�cek také v p�ípad�, že da�ový subjekt uvedl v 
da�ovém p�iznání nebo hlášení nebo dodate�ném da�ovém p�iznání nebo hlášení nesprávné nebo 
neúplné údaje o skute�nostech rozhodných pro stanovení dan� a nesprávnost nebo neúplnost ani na 
výzvu správce dan� neodstranil. 
  

§ 45 
Zákaz p�enosu da�ové povinnosti 

 
 Dohody uzav�ené s tím, že da�ovou povinnost ponese místo da�ového subjektu zcela nebo 
�áste�n� jiná osoba, nejsou pro da�ové �ízení právn� ú�inné, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní 
právní p�edpis jinak. 
  

§ 46 
Vym��ení dan� a její dodate�né vym��ení 

 
 (1) Podle výsledk� vym��ovacího �ízení stanoví správce dan� základ dan� a její výši, která má 
být da�ovému subjektu vym��ena a p�edepsána. 
  
 (2) Pokud je základ dan� nebo da� stanovena odchyln� od základu dan� a dan�, jak je 
da�ový subjekt p�iznal nebo za �ízení uznal, musí být z vym��ovacího spisu patrno, podle jakých 
pom�cek nebo na podklad� �eho se správce dan� p�i stanovení základu dan� a dan� odchýlil, jakož i 
d�vody t�chto rozdíl�. Obdobn� musí být z vym��ovacího spisu patrno, jak byl da�ový základ zjišt�n a 
da� stanovena, stalo-li se tak bez p�iznání nebo hlášení da�ového subjektu. 
  



 (3) Stanoví-li správce dan� základ dan� a da� podle pom�cek, které má k dispozici nebo které 
si opat�il, p�ihlédne také ke zjišt�ným okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro da�ový subjekt, i když 
jím nebyly za �ízení uplatn�ny. 
  
 (4) O stanoveném základu dan� a vym��ené dani vyrozumí správce dan� da�ový subjekt 
platebním vým�rem nebo hromadným p�edpisným seznamem, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon 
jinak, a takto vym��enou da� sou�asn� p�edepíše. Je-li takto vym��ená da� vyšší než da� vypo�tená 
da�ovým subjektem v da�ovém p�iznání �i hlášení, je rozdíl splatný do t�iceti dn� ode dne doru�ení 
rozhodnutí o vym��ení dan�. 
  
 (5) Neodchyluje-li se vym��ená da� od dan� uvedené v da�ovém p�iznání nebo hlášení, 
nemusí správce dan� sd�lovat da�ovému subjektu výsledek vym��ení, pokud o to da�ový subjekt 
výslovn� nepožádá nejpozd�ji do konce p�íštího zda�ovacího období. V tomto p�ípad� se za den 
vym��ení dan� a sou�asn� za den doru�ení tohoto rozhodnutí da�ovému subjektu považuje poslední 
den lh�ty pro podání da�ového p�iznání nebo hlášení, a bylo-li da�ové p�iznání nebo hlášení podáno 
opožd�n�, den, kdy došlo správci dan�. Stejn� se p�i po�ítání lh�t postupuje i u dodate�ného 
da�ového p�iznání nebo hlášení. 
  
 (6) Platebním vým�rem se sd�luje výše stanovené dan� i v p�ípadech, kdy da�ová povinnost 
má být podle zvláštních p�edpis� zaplacena bez podání da�ového p�iznání nebo hlášení, ale da�ový 
subjekt tuto da�ovou povinnost nesplnil. 
  
 (7) Zjistí-li správce dan� po vym��ení dan�, že tato stanovená da�ová povinnost je nesprávn� 
nižší oproti zákonné da�ové povinnosti, dodate�n� da� vym��í ve výši rozdílu mezi daní p�vodn� 
vym��enou a daní stanovenou, a to dodate�ným platebním vým�rem, a takto dodate�n� stanovenou 
da� sou�asn� p�edepíše. Právní moc rozhodnutí o p�vodním vym��ení dan� není jejímu 
dodate�nému stanovení na p�ekážku. Dodate�n� vym��ená da� je splatná do t�iceti dn� ode dne 
doru�ení platebního vým�ru. Tato náhradní lh�ta splatnosti, jakož i náhradní lh�ta splatnosti podle 
odstavce 4, nemá vliv na uplatn�ní penále podle § 63. Tento postup se uplatní p�im��en� i p�i 
vym��ení dan� nižší, než byla poslední známá da�ová povinnost. 
  
 (8) V odvolání proti dodate�nému platebnímu vým�ru lze napadat jen dom��ený rozdíl na 
da�ovém základu a na dani. 
  
 (9) Tiskopisy platebních vým�r�, hromadných p�edpisných seznam� a vyhlášek k nim vydá 
ministerstvo. 

  
§ 46a 

Zaokrouhlování 
  
 (1) Vym��ená da� se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Stejn� se postupuje u p�íslušenství 
dan�, pokud je p�edm�tem samostatného vym��ení. Da� z p�íjm� vybíraná zvláštní sazbou se 
zaokrouhluje na celé koruny dol�. 
  
 (2) Záloha na da� se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru, s výjimkou zálohy na da� 
vybírané srážkou, která se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
  
 (3) Výpo�et da�ové sazby, koeficient�, ukazatel� a výsledek p�epo�tu m�ny se provádí s 
p�esností na dv� platná desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je 
nep�ípustné. 
  
 (4) �ísla podle odstavce 3 se zaokrouhlují tak, že se vypustí všechny �íslice za poslední 
platnou �íslicí zaokrouhlovaného �ísla a tato �íslice se dále upraví podle �íslic, které následují po 
poslední platné �íslici zaokrouhlovaného �ísla  
a) zaokrouhlovaná �íslice, po které následuje �íslice menší než 5, z�stává beze zm�ny, 
  
b) zaokrouhlovaná �íslice, po které následuje �íslice 5 nebo �íslice v�tší než 5, se zv�tšuje o jednu. 
  

§ 47 
Lh�ty pro vym��ení 



 
 (1) Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze da� vym��it ani dom��it �i p�iznat 
nárok na da�ový odpo�et po uplynutí t�í let od konce zda�ovacího období, v n�mž vznikla povinnost 
podat da�ové p�iznání nebo hlášení nebo v n�mž vznikla da�ová povinnost, aniž by zde sou�asn� 
byla povinnost da�ové p�iznání nebo hlášení podat. 
  
 (2) Byl-li p�ed uplynutím této lh�ty u�in�n úkon sm��ující k vym��ení dan� nebo jejímu 
dodate�nému stanovení, b�ží t�íletá lh�ta znovu od konce roku, v n�mž byl da�ový subjekt o tomto 
úkonu zpraven. Vym��it a dom��it da� však lze nejpozd�ji do deseti let od konce zda�ovacího období, 
v n�mž vznikla povinnost podat da�ové p�iznání nebo hlášení, nebo v n�mž vznikla da�ová povinnost, 
aniž by zde byla sou�asn� povinnost da�ové p�iznání nebo hlášení podat. 
  

�ÁST �TVRTÁ 
  

�ÁDNÉ OPRAVNÉ PROST�EDKY 
 

§ 48 
Odvolání 

  
 (1) P�íjemce rozhodnutí se m�že odvolat proti stanovení da�ového základu a dan� správcem 
dan� a proti jiným rozhodnutím, pro n�ž je to zákonem stanoveno nebo kde to zákon nevylu�uje, 
pokud se písemn� nebo ústn� do protokolu svého práva odvolání nevzdal. 
  
 (2) Proti rozhodnutím, zejména proti výzvám podle § 43, která p�edcházejí pravomocnému 
stanovení da�ového základu a dan�, se nelze samostatn� odvolat. To platí i tehdy, mají-li být da�ový 
základ a da� stanoveny �i p�ezkoumány dodate�n�, a to bez ohledu na to, zda v �ízení pak k 
dodate�nému stanovení da�ového základu a dan� skute�n� dojde. 
  
 (3) Odvolání se podává písemn� nebo ústn� do protokolu u správce dan�, jehož rozhodnutí je 
odvoláním napadeno. 
  
 (4) Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti  
a) p�esné ozna�ení správce dan�, 
  
b) p�esné ozna�ení odvolatele, 
  
c) �íslo jednací, p�ípadn� �íslo platebního vým�ru nebo jinou jednozna�nou identifikaci rozhodnutí, 
proti n�muž odvolání sm��uje, 
  
d) uvedení rozporu s právními p�edpisy �i skutkovým stavem nebo jiné d�vody osv�d�ující 
nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí, 
  
e) návrh d�kazních prost�edk� k tvrzením v odvolání uvedeným, není-li odvoláním namítán jen rozpor 
s právními p�edpisy, 
  
f) navrhované zm�ny �i zrušení rozhodnutí. 
  
 (5) Odvolání lze podat ve lh�t� t�iceti dn� ode dne, který následuje po doru�ení rozhodnutí 
proti n�muž odvolání sm��uje, není-li v tomto zákon� stanoveno jinak. Neobsahuje-li podané odvolání 
zákonem p�edepsané náležitosti, vyzve správce dan� odvolatele s pou�ením, v jakém sm�ru musí být 
dopln�no, a stanoví pro to p�im��enou lh�tu ne kratší patnácti dn�. V p�ípadech, že odvolání lze 
zamítnout podle § 49 odst. 2, výzva se omezí jen na dopln�ní t�ch chyb�jících zákonných náležitostí, 
které jsou rozhodné pro posouzení od�vodn�nosti zamítnutí, p�ípadn� se od výzvy upustí. Vyhoví-li 
odvolatel pln� této výzv�, má se za to, že odvolání bylo podáno v�as a �ádn�. Nevyhoví-li odvolatel 
výzv�, správce dan� odvolací �ízení zastaví. Proti rozhodnutí o zastavení �ízení je p�ípustné odvolání. 
  
 (6) Nem�že-li správce dan� posoudit všechny údaje odvolání z výsledk� již provedeného 
�ízení, �ízení doplní. 
  



 (7) Do doby, než je o odvolání rozhodnuto, m�že odvolatel údaje svého odvolání dopl�ovat a 
pozm��ovat. 
  
 (8) Vezme-li odvolatel odvolání zp�t, nem�že podat v téže v�ci odvolání nové, i když dosud 
odvolací lh�ta neuplynula. Oznámení o zp�tvzetí odvolání musí být podáno písemn�, ústn� do 
protokolu nebo písemným záznamem p�ímo ve vym��ovacím spisu, který podepisuje odvolatel a 
pracovník správce dan�. Jsou-li v dob� od podání odvolání do jeho zp�tvzetí u�in�ny správcem dan� 
v �ízení úkony, zp�tvzetím odvolání se neruší a lze je využít v dalším �ízení. Dnem zp�tvzetí odvolání 
nabývá rozhodnutí, v��i kterému byl tento úkon u�in�n, právní moci. 
  
 (9) P�íjemce rozhodnutí se m�že vzdát svého práva na odvolání po celou dobu b�hu odvolací 
lh�ty; dnem vzdání se odvolání nabývá rozhodnutí, v��i kterému byl tento úkon u�in�n, právní moci. 
  
 (10) M�že-li odvolání podat n�kolik da�ových subjekt� a odvolá-li se jen n�který z nich, 
vyrozumí o tom správce dan� všechny ostatní dot�ené da�ové subjekty a vyzve je, aby se k 
podanému odvolání v jím stanovené lh�t� vyjád�ily. Tato lh�ta nesmí být kratší než patnáct dn�. Na 
vyjád�ení došlá po stanovené lh�t� se v dalším �ízení nebere z�etel. P�ípadná zm�na �i zrušení 
da�ové povinnosti plynoucí z rozhodnutí o odvolání se týká všech t�chto da�ových subjekt�. 
  
 (11) Odvolání je nep�ípustné, sm��uje-li jenom proti od�vodn�ní rozhodnutí, aniž by sou�asn� 
byl napadán jeho výrok. 
  
 (12) Odvolání nemá odkladný ú�inek, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. 
  

§ 49 
Postup správce dan� 

 
 (1) Správce dan�, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, rozhodne o odvolání sám, pokud 
mu v plném rozsahu vyhoví. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Správce dan� m�že rozhodnout 
o odvolání i v p�ípad�, že mu vyhoví pouze �áste�n�. Proti takovému rozhodnutí je p�ípustné odvolání. 
  
 (2) Správce dan� odvolání zamítne, jestliže  
a) je nep�ípustné, 
  
b) je podáno po stanovené lh�t�, 
  
c) je podáno osobou k tomu nep�íslušnou. 
 Proti zamítnutí odvolání podle písmen a) až c) se lze odvolat. 
  
 (3) Rozhodnutí podle odstavc� 1 a 2 musí být od�vodn�no, pokud se v n�m nevyhovuje 
odvolání v plném rozsahu. V od�vodn�ní rozhodnutí podle odstavce 1 se musí správce dan� 
vypo�ádat se všemi d�vody v odvolání uvedenými. V od�vodn�ní rozhodnutí podle odstavce 2 uvede 
správce dan� jen d�vody, pro které bylo odvolání zamítnuto, a ostatními d�vody ve v�ci samé se 
nezabývá. 
  
 (4) Pokud správce dan� o odvolání podle odstavc� 1 a 2 sám nerozhodne, postoupí odvolání 
spolu s výsledky dopln�ného �ízení, s úplným spisovým materiálem a s p�edkládací zprávou 
odvolacímu orgánu k rozhodnutí. 
  
 (5) P�edkládací zpráva musí obsahovat zejména tyto údaje:  
a) zda nejde o odvolání nep�ípustné nebo opožd�né, 
  
b) shrnutí výsledk� dopln�ného �ízení, 
  
c) stanovisko ke všem d�vod�m odvolání, 
  
d) návrh na výrok rozhodnutí o odvolání. 
  

§ 50 
Postup odvolacího orgánu 



 
 (1) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, je odvolacím orgánem orgán nejblíže vyššího stupn� 
nad�ízený správci dan�, který napadené rozhodnutí vydal. 
  
 (2) O odvolání proti rozhodnutí ministerstva rozhoduje ministr financí �eské republiky na 
základ� návrhu jím ustavené zvláštní komise. 
  
 (3) Odvolací orgán p�ezkoumá odvoláním napadené rozhodnutí vždy v rozsahu požadovaném 
v odvolání. Vyjdou-li p�i p�ezkoumávání najevo skute�nosti odvolatelem sice neuplatn�né, ale mající 
podstatný vliv na výrok rozhodnutí, lze k nim rovn�ž p�i rozhodování p�ihlédnout. P�i tom není odvolací 
orgán vázán návrhy odvolatele a m�že proto zm�nit rozhodnutí odvoláním napadené i v neprosp�ch 
odvolatele. V rámci odvolacího �ízení m�že odvolací orgán výsledky da�ového �ízení dopl�ovat, 
odstra�ovat vady �ízení anebo toto dopln�ní nebo odstran�ní vad uložit správci dan� se stanovením 
p�im��ené lh�ty. Zjistí-li odvolací orgán, že jsou spln�ny u správce dan� prvního stupn� podmínky pro 
rozhodnutí podle § 49 odst. 2, vrátí v�c k rozhodnutí s od�vodn�ním a pokyny pro další �ízení správci 
dan� prvního stupn�, který je právním názorem odvolacího orgánu vázán. 
  
 (4) V odvolacím �ízení je odvolací orgán oprávn�n použít p�im��en� i § 43. 
  
 (5) Sm��uje-li odvolání proti rozhodnutí o dani stanovené podle pom�cek nebo o dani 
sjednané za �ízení, zkoumá odvolací orgán pouze dodržení zákonných podmínek pro použití tohoto 
zp�sobu stanovení dan�. Shledá-li odvolací orgán, že tyto zákonné podmínky byly dodrženy, odvolání 
pro jeho neod�vodn�nost zamítne. V opa�ném p�ípad� rozhodnutí zm�ní nebo zruší. Zjistí-li, že jsou u 
správce dan� prvního stupn� podmínky pro rozhodnutí podle § 49 odst. 1, vrátí v�c k rozhodnutí s 
od�vodn�ním a pokyny pro další �ízení správci dan� prvního stupn�. 
  
 (6) Odvolací orgán rozhodnutí p�ezkoumá a není-li p�i rozhodování vázán ustanovením 
odstavce 5, rozhodnutí v od�vodn�ných p�ípadech zm�ní nebo zruší, jinak odvolání zamítne. 
  
 (7) Rozhodnutí o odvolání musí být od�vodn�no, pokud se v n�m nevyhovuje odvolání v 
plném rozsahu. V od�vodn�ní se musí odvolací orgán vypo�ádat se všemi d�vody v odvolání 
uvedenými. 
  
 (8) Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání p�ípustné. 
  

§ 51 
Stížnost 

  
 (1) Má-li poplatník pochyby o správnosti sražené dan�, požádá plátce dan� ve lh�t� šedesáti 
dn� ode dne, kdy ke srážce došlo, o vysv�tlení. V žádosti uvede d�vody sv�d�ící pro jeho 
pochybnosti. 
  
 (2) Plátce dan� je povinen sd�lit poplatníkovi požadované údaje do t�iceti dn� ode dne, kdy 
žádost obdržel, a v téže lh�t� p�ípadnou chybu opravit. 
  
 (3) Nesouhlasí-li poplatník s postupem plátce dan�, m�že podat stížnost na postup plátce 
dan� správci dan�, v jehož obvodu má plátce dan� sídlo nebo bydlišt�, a to do t�iceti dn� ode dne, 
kdy poplatník obdržel sd�lení plátce dan�. 
  
 (4) Správce dan� o stížnosti rozhodne a rozhodnutí doru�í poplatníkovi i plátci dan�. Výrok 
rozhodnutí musí být od�vodn�n. 
  
 (5) Proti tomuto rozhodnutí se m�že odvolat poplatník i plátce dan� ve lh�t� t�iceti dn� ode 
dne jeho doru�ení. 
  

§ 52 
Námitka 

  
 (1) Da�ový subjekt m�že uplatnit námitku proti jakémukoliv úkonu správce dan� v souvislosti s 
�ízením vymáhacím a zajiš�ovacím. 



  
 (2) Námitka musí být podána písemn� nebo ústn� do protokolu ve lh�t� t�iceti dn� ode dne, 
kdy se o úkonu dozv�d�l, a to u správce dan�, který úkon provedl. Správce dan� posoudí námitky, 
rozhodne o nich a toto rozhodnutí od�vodní. 
  
 (3) Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Podaná námitka nemá odkladný ú�inek pro 
samotné �ízení. 
  

§ 53 
Reklamace 

  
 Proti postupu správce dan� p�i placení a evidenci dan� m�že da�ový dlužník podat reklamaci. 
O podmínkách a zp�sobu vy�izování platí p�im��en� ustanovení o námitkách. 
  

�ÁST PÁTÁ 
  

MIMO�ÁDNÉ OPRAVNÉ PROST�EDKY 
 

§ 54 
Obnova �ízení 

 
 (1) 	ízení ukon�ené pravomocným rozhodnutím se obnoví na žádost p�íjemce rozhodnutí 
nebo z ú�ední povinnosti, jestliže  
a) vyšly najevo nové skute�nosti nebo d�kazy, které nemohly být bez zavin�ní da�ového subjektu 
nebo správce dan� uplatn�ny již d�íve v �ízení a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí, 
  
b) rozhodnutí bylo u�in�no na základ� podvrženého nebo zfalšovaného dokladu, k�ivé výpov�di 
sv�dka nebo k�ivého znaleckého posudku nebo rozhodnutí bylo dosaženo jiným trestným �inem, 
  
c) rozhodnutí záviselo na posouzení p�edb�žné otázky a rozhodl-li p�íslušný orgán o ní dodate�n� v 
podstatných skute�nostech ovliv�ujících výši stanovené dan� nebo procesní postavení da�ového 
subjektu jinak. 
  
 (2) Žádost o obnovu �ízení se podává u správce dan�, který ve v�ci rozhodl v prvním stupni. 
  
 (3) Žádost musí být podána do šesti m�síc� ode dne, kdy se žadatel prokazateln� dozv�d�l o 
d�vodech obnovy �ízení, nejpozd�ji však p�ed uplynutím lh�ty, ve které zaniká právo da� vym��it nebo 
dom��it. Tyto lh�ty nelze prodloužit ani povolit navrácení v p�edešlý stav. 
  
 (4) V návrhu na obnovu �ízení musí být uvedeny okolnosti sv�d�ící o d�vodnosti návrhu a o 
dodržení lh�t. 
  
 (5) P�ešla-li místní p�íslušnost na jiného správce dan�, než který v p�vodní v�ci rozhodoval, 
návrh na obnovu �ízení se podává u správce dan�, který je místn� p�íslušný v dob� podání návrhu. 
  

§ 55 
Postup p�i obnov� �ízení 

 
 (1) Obnovu �ízení povolí nebo na�ídí správce dan�, který ve v�ci rozhodl v posledním stupni. 
  
 (2) Správce dan� na�ídí obnovu �ízení z ú�ední povinnosti, pokud nezaniklo právo na 
vym��ení dan�. Povolení nebo na�ízení obnovy �ízení má v��i takto p�ezkoumávanému rozhodnutí 
odkladné ú�inky až do doby doru�ení rozhodnutí ve v�ci vydaného v obnoveném �ízení s výjimkou 
zajiš�ovací exekuce. 
  
 (3) P�i zm�n� místní p�íslušnosti rozhoduje o návrhu na obnovu �ízení nebo ji na�izuje správce 
dan�, který je místn� p�íslušný v dob� podání návrhu. 
  
 (4) V rozhodnutí o povolení nebo na�ízení obnovy �ízení se vysloví, v jakém rozsahu se �ízení 
obnovuje a z jakých d�vod�. 



  
 (5) Proti rozhodnutí, jímž se obnova �ízení povoluje nebo na�izuje, se nelze samostatn� 
odvolat. Byla-li rozhodnutím žádost o obnovu �ízení zamítnuta, lze se proti n�mu odvolat. 
  
 (6) Nové �ízení ve v�ci provede správce dan�, který ve v�ci rozhodl v prvním stupni; rozhodl-li 
o obnov� �ízení odvolací orgán, je správce dan� p�i �ízení vázán jeho právním názorem. 
  
 (7) Pokud �ízení nebo jeho jednotlivé úkony nebyly dot�eny d�vodem, pro který se obnova 
�ízení povoluje nebo na�izuje, z�stávají v platnosti. 
  
 (8) Novým rozhodnutím ve v�ci se p�vodní rozhodnutí ruší, pokud se ho d�vod obnovy �ízení 
týká. Proti novému rozhodnutí ve v�ci se lze odvolat. 
  

§ 55a 
Prominutí dan� 

 
 (1) Ministerstvo m�že da� zcela nebo �áste�n� prominout z d�vod� nesrovnalostí 
vyplývajících z uplat�ování da�ových zákon�. U p�íslušenství dan� tak m�že u�init i z d�vodu 
odstran�ní tvrdosti. K tomuto prominutí m�že dojít v kterémkoli stadiu da�ového �ízení. 
  
 (2) Ministerstvo m�že obecn� závazným právním p�edpisem zmocnit k provád�ní tohoto 
svého oprávn�ní správce dan�. V tomto zmocn�ní vymezí bližší podmínky, zejména okruh d�vod� a 
výši dan�, která z t�chto d�vod� m�že být posouzena a prominuta. 
  
 (3) Byla-li žádost o prominutí dan� zamítnuta, lze novou žádost podat nejd�íve po šedesáti 
dnech ode dne doru�ení zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti nemohou být uplatn�ny stejné 
d�vody, které již obsahovala žádost p�vodní. P�i opakování již odmítnutých d�vod� bude nová žádost 
bez posouzení odložena. O odložení musí být žadatel vyrozum�n. 
  
 (4) Rozhodnutí o žádosti o prominutí dan� nemusí obsahovat od�vodn�ní a opravné 
prost�edky proti n�mu se nep�ipoušt�jí. Týká-li se rozhodnutí podle tohoto ustanovení více da�ových 
subjekt�, lze je doru�it zve�ejn�ním ve Finan�ním zpravodaji. 
  
 (5) Odstavce 3 a 4 se použijí i na �ízení o prominutí dan� nebo jejího p�íslušenství vedená 
správci dan� na základ� obdobného zmocn�ní stanoveného zvláštním p�edpisem. 
  

§ 55b 
P�ezkoumávání da�ových rozhodnutí 

 
 (1) Na žádost da�ového subjektu nebo z ú�ední povinnosti m�že být rozhodnutí správce dan�, 
které je v rozporu s právními p�edpisy nebo se zakládá na podstatných vadách �ízení, a okolnosti 
nasv�d�ují tomu, že došlo ke stanovení dan� v nesprávné výši, zrušeno, nahrazeno jiným nebo 
zm�n�no. Shledá-li správce dan� po p�ezkoumání rozhodnutí, že podmínky pro povolení tohoto 
p�ezkoumání nebyly spln�ny, p�ezkoumávané rozhodnutí potvrdí. 
  
 (2) Toto p�ezkoumání m�že být zahájeno nejpozd�ji do dvou let následujících po roce, v n�mž 
nabylo p�ezkoumávané rozhodnutí právní moci. Tuto lh�tu nelze prodloužit ani povolit navrácení v 
p�edešlý stav. 
  
 (3) Žádost o p�ezkoumání podává da�ový subjekt u orgánu, jehož rozhodnutí má být 
p�ezkoumáno. Podn�t k p�ezkoumání z ú�ední povinnosti m�že dát kterýkoliv správce dan�, jakmile 
zjistí, že pro p�ezkoumání jsou dány zákonné podmínky. 
  
 (4) Rozhodnutí o povolení nebo na�ízení p�ezkoumání vydává vždy instan�n� vyšší správce 
dan�, a jde-li o povolení nebo na�ízení p�ezkoumání rozhodnutí ministerstva, rozhoduje ministr financí 
�eské republiky na základ� návrhu jím ustavené zvláštní komise. 
 
  
 (5) Rozhodnutí o povolení nebo na�ízení p�ezkoumání se doru�uje da�ovému subjektu, jehož 
se napadené rozhodnutí týká. Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prost�edky p�ipušt�ny. 



Rozhodnutí musí být od�vodn�no, a je-li tímto rozhodnutím p�ezkoumání povoleno nebo na�ízeno, má 
odkladné ú�inky v��i rozhodnutí p�ezkoumávanému. 
  
 (6) P�ezkumné �ízení provede správce dan�, který ve v�ci rozhodl v posledním stupni. P�i tom 
je vázán právním názorem správce dan�, který p�ezkoumání na�ídil nebo povolil. Proti rozhodnutí o 
výsledku p�ezkoumání se lze odvolat do šedesáti dn� ode dne jeho doru�ení. 
  

§ 56 
Opravy z�ejmých omyl� a nesprávností 

 
 (1) Stanovenou da� správce dan� rozhodnutím opraví nebo zruší na žádost nebo z ú�ední 
povinnosti, pokud  
a) byla stanovena n�komu, kdo podle zákona ji není povinen platit, 
  
b) došlo p�i stanovení da�ové povinnosti k z�ejmé chyb� v po�ítání, psaní nebo jinému omylu, 
zejména jde-li o stanovení dvojí da�ové povinnosti u téže dan� a téhož da�ového subjektu. Je-li v 
tomto p�ípad� stanovena dvojí da�ová povinnost r�zn� vysoká, zruší se da�ová povinnost nižší. 
  
 (2) Shodn� s opravou da�ové povinnosti se opraví také p�íslušenství dan�. 
  
 (3) Ustanovení odstavce 1 písm. b) se použije p�im��en� i p�i oprav� z�ejmých nesprávností v 
jiných rozhodnutích nebo opat�eních, jimiž nebyla stanovena da�ová povinnost. 
  
 (4) Opravy nebo zrušení stanovené dan� nelze provést, zaniklo-li právo da� vym��it nebo 
dom��it. 
  
 (5) Proti tomuto rozhodnutí je p�ípustné odvolání. 
  

§ 56a 
Použití mimo�ádných opravných prost�edk� 

 
 (1) V �ízení o mimo�ádných opravných prost�edcích podle �ásti páté tohoto zákona se vychází 
z právního i skutkového stavu existujícího v dob� vydání rozhodnutí, které je p�edm�tem 
mimo�ádného opravného prost�edku. 
  
 (2) Použití mimo�ádného opravného prost�edku podle �ásti páté tohoto zákona je nep�ípustné 
v��i t�m rozhodnutím správc� dan�, která byla pravomocn� p�ezkoumána soudem. 	ízení o 
mimo�ádném opravném prost�edku nelze zahájit v��i rozhodnutí tehdy, probíhá-li již o n�m 
p�ezkumné �ízení u soudu. 
  
 (3) Proti rozhodnutím, zejména výzvám podle § 43, která p�edcházejí stanovení da�ového 
základu a dan�, nelze uplatnit mimo�ádný opravný prost�edek. To platí i tehdy, mají-li být da�ový 
základ a da� stanoveny �i p�ezkoumány dodate�n�, a to bez ohledu na to, zda v �ízení pak k 
dodate�nému stanovení da�ového základu a dan� skute�n� dojde. 
  
 (4) Rozhodl-li v �ízení o �ádných nebo mimo�ádných opravných prost�edcích ministr nebo 
vedoucí úst�edního orgánu státní správy, nelze toto rozhodnutí již dále p�ezkoumávat opravnými 
prost�edky podle tohoto zákona. 
  
 (5) Ustanovení odstavc� 1, 2 a 4 se nepoužijí p�i uplatn�ní § 55a. 
  

�ÁST ŠESTÁ 
  

PLACENÍ DANÍ 
  

§ 57 
Základní pojmy 

 
 (1) Da�ovým dlužníkem je každý, kdo je podle zvláštního zákona povinen platit da� nebo 
vybranou a sraženou da� odvád�t. 



  
 (2) Da�ová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skute�nosti zakládající da�ovou 
povinnost podle tohoto zákona nebo zvláštních p�edpis�. 
  
 (3) Da�ová povinnost vzniklá p�ed smrtí fyzické osoby p�echází na d�dice. 
  
 (4) Da�ová povinnost zaniklých právnických osob p�echází na jejich právní nástupce. 
  
 (5) Da�ový nedoplatek jsou povinni zaplatit také ru�itelé, pokud jim zákon povinnost ru�ení 
ukládá a pokud jsou k pln�ní této platební povinnosti správcem dan� vyzváni. Proti této výzv� se 
m�že ru�itel odvolat. V odvolání m�že ru�itel namítat pouze skute�nost, že není ru�itelem nebo že 
ru�ení bylo uplatn�no ve v�tším než zákonem stanoveném rozsahu nebo že již bylo zaplaceno. 
  

§ 58 
P�íslušenství dan� 

 
 P�íslušenstvím dan� se rozumí penále, zvýšení dan�, náklady da�ového �ízení, úroky a 
pokuty uložené podle tohoto nebo jiného da�ového zákona. P�íslušenství dan�, s výjimkou pokut, 
sleduje osud dan�, nestanoví-li správce dan� svým rozhodnutím jinak. Zvláštní zákon m�že stanovit u 
p�íslušenství dan� jeho rozpo�tové ur�ení odchyln� od rozpo�tového ur�ení dan�, k n�muž bylo 
vym��eno. 
  

§ 59 
Zp�sob placení daní 

 
 (1) Dan� se platí p�íslušnému správci dan� v �eské m�n�. P�i každé platb� musí být uvedeno, 
na kterou da� je platba ur�ena. 
  
 (2) Správce dan� p�ijme platbu na da�, na kterou byla ur�ena. Platbu vykonanou bez 
dostate�ného ozna�ení dan� p�ijme správce dan� na ú�tu nejasných plateb a vyzve da�ového 
dlužníka, aby oznámil do p�im��ené, jím ur�ené lh�ty, na kterou da� byla platba vykonána. Obdrží-li 
správce dan� odpov�� ve stanovené lh�t�, zaú�tuje platbu na da� ur�enou plátcem v odpov�di s 
ú�inností ke dni, kdy byla vykonána. Neodpoví-li da�ový dlužník v�as, ur�í správce dan�, na kterou 
da� se platba zaeviduje; v tomto p�ípad� platí za den platby den, kdy ji správce dan� zaevidoval na 
da�. O úhrad� dan� použité správcem dan� na jinou platbu, než na jakou ji ur�il da�ový dlužník, musí 
správce dan� da�ového dlužníka písemn� uv�domit. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. 
  
 (3) Da� lze platit 
  
a) bezhotovostním p�evodem z ú�tu vedeného u banky na p�íslušný ú�et správce dan�, 
  
b) v hotovosti 
1. prost�ednictvím banky nebo držitele poštovní licence na p�íslušný ú�et správce dan�, 
2. osobám pov��eným správcem dan� výhradn� p�ijímat od da�ových dlužník� platby na da� v 
hotovosti nejvýše do �ástky 10 000 K�; na p�ijatou platbu je správce dan� povinen vydat potvrzení, 
3. výkonnému ú�edníku p�i výkonu exekuce, jde-li o platby, které mají být exekucí vymoženy a není-li v 
exeku�ním p�íkaze na�ízeno jinak, 
4. pracovníku správce dan� v blokovém �ízení, 
  
c) kolkovými známkami, stanoví-li tak zvláštní p�edpis; každý správce dan�, u n�hož p�ipadá v úvahu 
placení kolkovými známkami, je povinen mít p�im��enou zásobu kolkových známek a prodávat je 
da�ovým dlužník�m, 
  
d) platebními známkami, jde-li o úhradu daní do územních rozpo�t� a stanoví-li tak zvláštní p�edpis, 
  
e) p�eplatkem na jiné dani. 
  
 (4) Kolkové známky vydává ministerstvo, které obecn� závazným právním p�edpisem upraví 
zejména jejich podobu, hodnoty, v nichž budou vydávány, jejich evidenci, zp�sob placení p�i jejich 
použití a zacházení s nimi. 



  
 (5) Úhrada dan� se použije na úhradu da�ových povinností v tomto po�adí  
a) náklady �ízení, 
  
b) pokuty, 
  
c) zvýšení dan�, 
  
d) nejstarší nedoplatky na dani, 
  
e) b�žné platby daní, 
  
f) úrok, 
  
g) penále. 
  
 (6) Správce dan� je povinen p�ijmout každou platbu dan�, i když není provedena da�ovým 
dlužníkem, a zachází s ní stejným zp�sobem, jako by ji zaplatil dlužník. Vrácení platby tomu, kdo ji za 
dlužníka zaplatil, není p�ípustné. 
  

§ 60 
Pose�kání dan� a povolení splátek 

 
 (1) Na žádost m�že správce dan� povolit da�ovému dlužníkovi pose�kání dan� nebo její 
zaplacení ve splátkách, bylo-li by neprodlené zaplacení spojeno pro dlužníka s vážnou újmou nebo 
není-li z jiných d�vod� možné vybrat celý da�ový nedoplatek od da�ového dlužníka najednou. 
  
 (2) Pose�kání dan� lze povolit také u �ástek, u nichž lze o�ekávat, že budou odepsány. 
  
 (3) Povolení m�že být vázáno na podmínky. 
  
 (4) Není-li v rozhodnutí stanoveno jinak,nepo�ítá se po dobu povoleného pose�kání dan� 
nebo splátek dan� penále, dodrží-li da�ový dlužník stanovené podmínky; uplat�ovat sou�asn� penále 
podle § 63 a úrok podle odstavce 6 však není p�ípustné. P�i pose�kání nebo povolení splátek u 
da�ového penále a zvýšení dan� m�že správce dan� od úro�ení upustit. 
  
 (5) Pose�kání dan� nebo zaplacení dan� ve splátkách nesmí být povoleno na dobu delší, než 
je lh�ta, v níž se proml�uje vybrání dan�. 
  
 (6) Za dobu pose�kání dan� nebo splátek dan� zaplatí da�ový dlužník úrok z odložené �ástky 
ve výši 140 % diskontní úrokové sazby �eské národní banky platné první den kalendá�ního �tvrtletí. 
Správce dan� úrok p�edepíše za celou dobu pose�kání a o výši úroku da�ového dlužníka vyrozumí. 
Tento úrok je splatný do osmi dn� ode dne doru�ení platebního vým�ru. Úrok se nep�edepíše, �iní-li 
mén� než 50 K�. 
  
 (7) Proti rozhodnutí o povolení pose�kání dan� nebo povolení splátek není p�ípustné odvolání. 
  

§ 61 
Den platby 

 
 (1) Za den platby se považuje  
a) u bezhotovostních p�evod� z ú�t� u banky den, kdy bylo uskute�n�no odepsání z ú�tu da�ového 
dlužníka, 
  
b) u plateb v hotovosti den, kdy banka, pošta nebo jiná oprávn�ná osoba hotovost p�ijala nebo 
p�evzala. 
  
 (2) Banka je povinna p�ipsat platbu na p�íslušný ú�et správce dan� vždy nejpozd�ji následující 
pracovní den poté, kdy byla platba z ú�tu p�íkazce odepsána nebo kdy byla ve prosp�ch ú�tu správce 
dan� v hotovosti bankou p�ijata. Pokud je ú�et správce dan� veden u jiné banky než ú�et p�íkazce, z 



n�hož je platba odepisována, nebo pokud byla platba p�ijata v hotovosti jinou bankou, je banka, která 
platbu uskute��uje, povinna p�evést uhrazovanou �ástku té bance, u níž je veden ú�et správce dan�, 
ve stejné lh�t� jako v p�edchozí v�t�. Banka, u které je veden ú�et správce dan�, p�ipíše v jeho 
prosp�ch takto p�evedenou platbu nejpozd�ji následující pracovní den poté, co k t�mto pen�žním 
prost�edk�m získala dispozi�ní právo. Pokud platbu v hotovosti p�ijal držitel poštovní licence, je 
povinen p�edat ji k provedení p�evodu bance, která vede jeho ú�et, nejpozd�ji do dvou pracovních dn� 
od p�ijetí platby. V p�ípad� nedodržení uvedených lh�t jsou banky a držitel poštovní licence povinni 
uhradit správci dan� úrok ve výši diskontní sazby �eské národní banky platné v první den 
kalendá�ního �tvrtletí, v n�mž m�li uhrazenou �ástku p�evést. Banka, u které je veden ú�et správce 
dan�, je povinna sd�lit správci dan� den, kdy došlo k odepsání platby z ú�tu p�íkazce nebo k p�ijetí 
platby v hotovosti v bance. Držitel poštovní licence je povinen sd�lit p�ímo nebo prost�ednictvím 
zú�astn�né banky správci dan� den, kdy p�ijal hotovost a kdy platbu v hotovosti p�edal bance, která 
vede jeho ú�et. 
  
 (3) Úhrada da�ových pohledávek má p�ednost p�ed jinými úhradami. 
  
 (4) O dodržení povinností bank a držitele poštovní licence uvedených v odstavcích 2 a 3 je 
oprávn�n se p�esv�d�ovat místním šet�ením správce dan�, v jehož prosp�ch byla platba 
uskute�n�na, nebo správce dan� jím dožádaný. 
  

§ 62 
Evidence daní 

 
 (1) P�edm�tem evidence p�íjm�, kterou vedou správci dan�, je zachycování da�ových a 
platebních povinností, jejich úhrad nebo zánik� a z toho vyplývajících da�ových p�eplatk� a 
nedoplatk�. Tyto údaje jsou evidovány na osobních ú�tech jednotlivých da�ových dlužník� odd�len� 
za každý druh dan�. 
  
 (2) Výše da�ové a platební povinnosti je evidována na základ� p�edpisných nebo odpisných 
poukaz� evidovaných ve zvláštním záznamu vydaných p�edpisných a odpisných poukaz�. 
  
 (3) Na debetní stran� osobních ú�t� se evidují p�edpisy a odpisy da�ové povinnosti v�etn� 
jejich p�ípadných oprav. Pokud je odpisným poukazem snižována pouze platební povinnost, je 
evidována na kreditní stran�. Záznamy p�edpisných a odpisných poukaz� se m�sí�n� uzavírají a 
porovnávají se stavem zaevidovaným na osobních ú�tech. 
  
 (4) Platby a vratky dan� jsou evidovány na kreditní stran� osobních ú�t�. Podkladem pro 
evidenci jsou zejména doklady bank a pošt. Vratky dan� se mohou uskute�nit jen na základ� 
vydaných platebních poukaz�, které jsou evidovány v záznamu vydaných platebních poukaz�. P�i 
uzavírání záznam� vydaných platebních poukaz� se postupuje obdobn� jako p�i uzavírání záznam� 
p�edpisných poukaz�. 
  
 (5) Správnost evidence na kreditní stran� se m�sí�n� odsouhlasuje podle doklad� bank 
zasílaných správci dan�. 
  
 (6) Nedobytný nedoplatek, u n�hož je dána možnost, že bude alespo� z�ásti vymožen, se 
eviduje na podrozvahových ú�tech. Nedoplatky evidované na podrozvahových ú�tech je t�eba 
exeku�n� zajistit a vymáhat, jakmile je k tomu dána možnost, nebo alespo� provést takový úkon, jímž 
se proml�ení nedoplatku p�erušuje. 
  
 (7) Z údaj� evidence daní se da�ovým dlužník�m na jejich žádost vystavují potvrzení o stavu 
jejich osobních ú�t� a pro pot�eby správce dan� výkazy nedoplatk�. 
  
 (8) Ustanovení p�edchozích odstavc� se nevztahuje na dan� uplat�ované jednorázov�. 
  
 (9) Pro poskytování informací z evidence daní platí p�im��en� ustanovení o nahlížení do 
da�ových spis�. 
  
 (10) Tiskopisy p�edpisných, odpisných a platebních poukaz� a záznam� k nim vydá 
ministerstvo a sou�asn� v nich stanoví jejich náležitosti a další podrobnosti. Ministerstvo upraví v 



souvislosti se zavád�ním výpo�etní techniky formu provád�ní evidence daní obecn� závazným 
právním p�edpisem. 
  
 (11) �ástky na zajišt�ní úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou da� podle § 71 a 
�ástky vymožené podle § 73 odst. 6 písm. c) a d) se p�ijímají a evidují na zvláštním bezúro�ném 
depozitním ú�tu u správce dan�. 
  

§ 63 
Da�ové nedoplatky a penále 

 
 (1) Da�ový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou �ástku dan� nejpozd�ji v den její 
splatnosti. 
  
 (2) Penále se po�ítá za každý den prodlení po�ínaje dnem následujícím po dni splatnosti až 
do dne platby v�etn�, a to ode dne p�vodního dne splatnosti. Da�ový dlužník je povinen zaplatit za 
každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z nedoplatku dan�. Nedoplatky na poplatcích a p�íslušenství 
dan� se nepenalizují. Penále stanovené podle tohoto ustanovení se uplatní nejdéle za 500 dn� 
prodlení; za každý další den prodlení se uplatní penále ve výši 140 % diskontní úrokové sazby �eské 
národní banky platné v první den kalendá�ního �tvrtletí. 
  
 (3) Z dan�, dom��ené podle dodate�ného da�ového p�iznání nebo hlášení da�ového 
dlužníka, se vypo�te penále podle odstavce 2 polovi�ní sazbou. Tato sazba 0,05 % penále z rozdílu 
mezi daní dosud nepravomocn� vym��enou a vyšší daní vym��enou v odvolacím �ízení proti tomuto 
vym��ení, se uplatní také v p�ípadech, kdy k tomuto rozdílu došlo v d�sledku vyhov�ní návrhu 
da�ového subjektu v odvolacím �ízení. Polovi�ní sazba penále se uplatní také v p�ípadech, kdy plátce 
dan� vybírané srážkou nesprávn� sraženou a odvedenou da� nebo zálohu na ni srazí a odvede podle 
vlastního zjišt�ní dodate�n� ve správné výši a o této skute�nosti vyrozumí sou�asn� správce dan�. 
Bylo-li zkrácení dan� zjišt�no správcem dan�, penále se vypo�te podle odstavce 2 dvojnásobnou 
sazbou, tj. ve výši 0,2 %. Penalizace záloh kon�í dnem uplynutí lh�ty pro podání da�ového p�iznání 
nebo hlášení vztahujícího se ke zda�ovacímu období, které bylo zálohováno. Penále stanovené podle 
tohoto ustanovení se uplatní nejdéle za 500 dn� prodlení; za každý další den prodlení se uplatní 
penále ve výši 140 % diskontní úrokové sazby �eské národní banky platné v první den kalendá�ního 
�tvrtletí. 
  
 (4) Penále je splatné dnem, kdy byly spln�ny zákonem stanovené podmínky pro jeho 
uplatn�ní. P�edpis penále sd�lí správce dan� da�ovému dlužníkovi platebním vým�rem. Proti 
platebnímu vým�ru se da�ový dlužník m�že odvolat do t�iceti dn� od jeho doru�ení. O tomto p�edpisu 
se da�ový dlužník m�že vyrozum�t kdykoliv, pokud to vyžaduje stav jeho ú�tu, zejména p�i da�ové 
exekuci; o p�edpisu se da�ový dlužník zpravidla vyrozumí do t�iceti dn� poté, kdy da�ový nedoplatek 
byl zcela vyrovnán, nejpozd�ji však ve lh�t�, v níž se proml�uje vybrání dan�. Penále uvedené v 
platebním vým�ru je splatné v náhradní lh�t� patnácti dn� ode dne doru�ení platebního vým�ru, 
pokud nebylo již uhrazeno. 
  
 (5) Byla-li rozhodnutím o odvolání proti stanovení dan� nebo jiným rozhodnutím o da�ové 
povinnosti p�edepsaná da� zcela nebo z�ásti odepsána, odepíše se z ú�ední povinnosti také penále, 
které z odepsané dan� bylo p�edepsáno, pokud v rozhodnutí není stanoveno jinak. 
  
 (6) Penále se nep�edepíše, nep�esáhne-li v úhrnu u jedné dan� �ástku 100 K� za jedno 
zda�ovací období nebo za jeden kalendá�ní rok u jednorázových daní bez zda�ovacího období. 
  
 (7) Da�ové nedoplatky, jejichž výše v úhrnu nep�esahuje u jednoho da�ového dlužníka a 
jednoho správce dan� 50 K�, nelze vymáhat; dojde-li v d�sledku toho k proml�ení, nedoplatek se 
odepíše podle druhu dan�, kde byl evidován, a to k tíži p�íjemce t�chto prost�edk�. 
  

§ 64 
P�eplatky a úrok 

 
 (1) �ástka plateb p�evyšující splatnou da� v�etn� p�íslušenství dan� je da�ovým p�eplatkem. 
  



 (2) P�eplatek se použije na úhradu p�ípadného nedoplatku u jiné dan� nebo, není-li takového 
nedoplatku, jako záloha na dosud nesplatnou da�ovou povinnost na dani, u které p�eplatek vznikl. 
Da�ový p�eplatek se použije i na úhradu da�ového nedoplatku téhož da�ového dlužníka u jiného 
správce dan�, u n�hož je nedoplatek evidován, požádá-li o to tento správce dan� tak, aby tento 
požadavek došel správci dan�, u n�hož je evidován da�ový p�eplatek, ješt� p�ed jeho vrácením, 
nejpozd�ji však do dne lh�ty nároku na jeho vrácení. K požadavku se p�ipojí vykonatelný výkaz 
nedoplatk�, které mají být p�eplatkem uhrazeny; pokud bude požadavek uplatn�n prost�ednictvím 
propojených automatizovaných da�ových informa�ních systém�, sta�í p�edložit vykonatelný výkaz 
nedoplatk� dodate�n� do deseti dn� od uplatn�ní požadavku na úhradu nedoplatk�. Požadavku nelze 
vyhov�t, neexistuje-li v dob� jeho uplatn�ní vratitelný p�eplatek. Úhrada da�ových nedoplatk� 
evidovaných u správce dan�, u n�hož je evidován i da�ový p�eplatek, má p�ednost. O p�evedení 
p�eplatku na úhradu nedoplatku u jiné dan� se da�ový dlužník vyrozumí. Za den úhrady tohoto 
nedoplatku se považuje den, který následuje po dni vzniku p�eplatku. 
  
 (3) O použití p�eplatku na úhradu nedoplatku u jiné dan� m�že požádat též da�ový dlužník. 
Je-li této žádosti vyhov�no, považuje se za den platby den, který následuje po dni vzniku p�eplatku. 
  
 (4) Požádá-li da�ový dlužník o vrácení p�eplatku, p�eplatek se vrátí, �iní-li více než 50 K� a 
nemá-li sou�asn� da�ový dlužník nedoplatek na jiné dani u téhož správce dan�, nebo neuplatnil-li 
podle odstavce 2 požadavek na úhradu nedoplatku jiný správce dan�, a to do t�iceti dn� od doru�ení 
žádosti, pokud zvláštní p�edpis nestanoví jinak. Nemá-li da�ový dlužník ke dni podání žádosti u 
správce dan� vratitelný p�eplatek, b�ží lh�ta pro jeho vrácení až ode dne následujícího po jeho 
vzniku, pokud se tak stane nejdéle do šedesáti dn� ode dne podání žádosti. Nevznikne-li do této lh�ty 
vratitelný p�eplatek, žádost se zamítne. Za den vrácení p�eplatku se považuje den, kdy došlo k 
odepsání z ú�tu správce dan�. Vyhoví-li správce dan� pln� žádosti podle tohoto nebo p�edchozího 
odstavce, nemusí sd�lovat da�ovému dlužníkovi výsledek vy�ízení jeho žádosti, pokud o to není v 
žádosti výslovn� požádáno. Za den rozhodnutí o žádosti a sou�asn� za den jeho doru�ení da�ovému 
dlužníkovi se považuje den, který následuje po dni doru�ení žádosti správci dan�. 
  
 (5) Nepožádá-li da�ový dlužník, jehož da�ová povinnost již zcela zanikla, o vrácení da�ového 
p�eplatku do šesti let od konce roku, v n�mž se stal pravomocným poslední p�edpis dan�, na které je 
p�eplatek, nárok na p�eplatek zaniká. 
  
 (6) Zavinil-li vznik p�eplatku správce dan�, vrátí p�eplatek bez žádosti do patnácti dn�, a vrátil-
li jej po stanovené lh�t�, je povinen zaplatit da�ovému dlužníkovi úrok z p�eplatku ve výši 140 % 
diskontní úrokové sazby �eské národní banky platné první den kalendá�ního �tvrtletí. Je-li vracen 
p�eplatek na žádost po lh�t� stanovené v odstavci 4 nebo nebyla-li dodržena zákonná lh�ta pro 
vrácení u vratitelného p�eplatku, který se podle da�ového zákona vrací bez žádosti, aniž by zde p�i 
vzniku p�eplatku bylo zavin�ní správce dan�, náleží da�ovému dlužníkovi úrok z p�eplatku ve výši 140 
% diskontní úrokové sazby �eské národní banky platné první den kalendá�ního �tvrtletí. Úrok náleží v 
t�chto p�ípadech ode dne následujícího po dni uplynutí zákonné lh�ty pro jeho vrácení. Vznikl-li 
p�eplatek zavin�ním správce dan�, b�h zákonné lh�ty po�ne dnem následujícím po p�vodní lh�t� 
splatnosti dan� a s ú�inností od po�átku b�hu této lh�ty se tento p�eplatek použije podle odstavc� 2 a 
3; pokud došlo ke vzniku p�eplatku až po dni p�vodní splatnosti dan�, b�h zákonné lh�ty po�ne dnem 
následujícím po dni úhrady dan�, v jejímž d�sledku došlo ke vzniku p�eplatku. Pokud by skute�ná 
p�iznaná škoda zp�sobená da�ovému dlužníkovi nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným 
ú�edním postupem správce dan�, 26) byla vyšší než úrok p�iznaný podle tohoto ustanovení, p�iznaný 
úrok se na úhradu skute�né škody zapo�ítává. Úrok se nep�izná, �iní-li mén� než 50 K�. 
  
 (7) U lh�t stanovených pro vrácení p�eplatku se postupuje též podle § 21 odst. 7 a § 43 odst. 
3. 
  
 (8) Proti rozhodnutí správce dan� o žádosti o vrácení p�eplatku m�že da�ový dlužník podat 
odvolání do patnácti dn� ode dne jeho doru�ení. Odvolání nemá odkladný ú�inek. 
  

§ 65 
Prominutí da�ového nedoplatku 

 
 (1) Správce dan� m�že zcela nebo z�ásti prominout da�ový nedoplatek, byla-li by jeho 
vymáháním vážn� ohrožena výživa da�ového dlužníka nebo osob na jeho výživu odkázaných,nebo 



pokud by vymáhání nedoplatku vedlo k hospodá�skému zániku da�ového dlužníka, p�i n�mž by výnos 
z jeho likvidace byl pravd�podobn� nižší než jím vytvo�ená da� v p�íštím da�ovém období. Spln�ní 
podmínek pro uplatn�ní tohoto ustanovení zjistí správce dan� podle pom�cek. 
  
 (2) Rozhodnutí správce dan� o prominutí da�ového nedoplatku platí jen potud, pokud trvají 
podmínky, za nichž bylo vydáno. Správce dan� osv�d�í pominutí podmínek rozhodnutím a sou�asn� 
stanoví lh�tu pro zaplacení nedoplatku. Proti tomuto rozhodnutí je p�ípustné odvolání, které má 
odkladný ú�inek. 
  
 (3) Prominutí nedoplatku m�že být vázáno na podmínky, zejména na povinnost zaplatit �ást 
nedoplatku ve stanovené lh�t�. 
  
 (4) D�vody rozhodnutí správce dan� da�ovému dlužníkovi nesd�luje. 
  
 (5) Proti rozhodnutí o prominutí da�ového nedoplatku není p�ípustné odvolání. 
  

§ 66 
Odpis da�ového nedoplatku pro nedobytnost 

 
 (1) Da�ový nedoplatek m�že odepsat správce dan� z vlastního podn�tu, je-li zcela nedobytný. 
Za nedobytný se považuje nedoplatek, který byl bezvýsledn� vymáhán na da�ovém dlužníkovi i na 
jiných osobách, na nichž mohl být vymáhán, nebo nevedlo-li by vymáhání z�ejm� k výsledku nebo je-li 
pravd�podobné, že by náklady vymáhání p�esáhly jeho výt�žek. Stejn� se postupuje, není-li sice 
da�ový nedoplatek nedobytný, avšak jeho vymáhání je spojeno se zvláštními a nepom�rnými 
obtížemi. 
  
 (2) O odpisu pro nedobytnost se da�ový dlužník nevyrozumí; jeho dluh trvá dále, dokud není 
vybrání dan� proml�eno. 
  

§ 67 
Zálohy 

  
 (1) Záloha je povinná platba na da�, kterou je povinen da�ový poplatník platit v pr�b�hu 
zda�ovacího období, jestliže skute�ná výše dan� za toto období není ješt� známa. 
  
 (2) Poplatník platí stanovené zálohy na da�  
a) v p�ípadech ur�ených tímto nebo zvláštním zákonem ve lh�tách a výši tam stanovených, 
  
b) na základ� rozhodnutí správce dan�. 
  
 (3) Po skon�ení zda�ovacího období se zálohy na da� zapo�ítávají na úhradu skute�né výše 
dan�. 
  
 (4) Závisí-li zm�na periodicity nebo výše záloh na poslední známé da�ové povinnosti, 
ú�innost zm�ny poslední známé da�ové povinnosti nastává následující m�síc po právní moci 
rozhodnutí o stanovení dan�. 
  
 (5) V od�vodn�ných p�ípadech m�že správce dan� stanovit zálohy jinak, pop�ípad� zrušit 
povinnost da� zálohovat, a to i za celé zda�ovací období. Novým da�ovým subjekt�m m�že správce 
dan� na základ� jejich žádosti nebo z moci ú�ední stanovit zálohy s p�ihlédnutím k o�ekávané da�ové 
povinnosti. Proti t�mto rozhodnutím lze podat odvolání. 
  

§ 68 
Zvýšení dan� 

 
 Nebylo-li da�ové p�iznání nebo hlášení, nebo dodate�né da�ové p�iznání nebo hlášení o dani 
podáno v�as, m�že správce dan� zvýšit p�íslušnou vym��enou da� až o 10 %, pokud tento nebo 
zvláštní zákon nestanoví jinak. 
  

§ 69 



Vybírání dan� srážkou 
 
 (1) Da� nebo úhradu na zajišt�ní dan�, kterou byl plátce dan� povinen srazit nebo vybrat z 
da�ového základu, odvede správci dan� ve lh�t� stanovené tímto nebo zvláštním zákonem. Pokud 
tyto da�ové �ástky nebyly sraženy nebo vybrány ve stanovené výši nebo odvedeny ve stanovené 
lh�t�, p�edepíše správce dan� plátci dan� tyto �ástky k p�ímému placení. Správce dan� m�že v 
od�vodn�ných p�ípadech stanovit plátci dan� lh�tu pro odvod sražené dan� jinak; proti tomuto 
rozhodnutí je p�ípustné odvolání. Neprovede-li plátce srážku dan� nebo nevybere-li da� ve stanovené 
výši, a to ani dodate�n�, je základem pro výpo�et dan� �ástka, z níž by po sražení dan� zbyla �ástka, 
která byla plátcem poplatníkovi vyplacena. 
  
 (2) Plátci dan� uvedení v odstavci 1 podají vždy po uplynutí zda�ovacího období nebo po 
ukon�ení �innosti, která je p�edm�tem zdan�ní, vyú�tování dan� na tiskopise vydaném ministerstvem. 
Vyú�tování se podává místn� p�íslušnému správci dan� do t�iceti dn� od lh�ty, v níž byl plátce dan� 
povinen podat za rozhodné období poslední da�ové p�iznání nebo hlášení. Pokud u n�které dan� 
není stanovena povinnost podávat da�ové p�iznání nebo hlášení, p�edkládá se vyú�tování dan� do 
t�iceti dn� ode dne, v n�mž byl plátce dan� povinen za rozhodné období odvést poslední da�ovou 
povinnost. 
  
 (3) Správce dan� údaje ve vyú�tování dan� p�ezkouší porovnáním s údaji ve vlastní evidenci 
da�ových povinností a jejich úhrad, p�ípadné rozdíly vy�íslí, ve spolupráci s plátcem dan� tyto rozdíly 
vysv�tlí a odstraní je. 
  

§ 70 
Proml�ení práva vymáhat da�ové nedoplatky 

 
 (1) Právo vybrat a vymáhat da�ový nedoplatek se proml�uje po šesti letech po roce, ve 
kterém se stal tento nedoplatek splatným. 
  
 (2) Je-li proveden úkon sm��ující k vybrání, zajišt�ní nebo vymožení nedoplatku, proml�ecí 
lh�ta se p�erušuje a po�íná b�žet nová proml�ecí lh�ta po uplynutí kalendá�ního roku, ve kterém byl 
da�ový dlužník o tomto úkonu zpraven; da�ové nedoplatky lze však vymáhat nejpozd�ji do dvaceti let 
po�ítaných od konce roku, ve kterém se stal nedoplatek splatným, s výjimkou da�ových nedoplatk� 
zajišt�ných podle odstavc� 4 a 5. 
  
 (3) K proml�ení se p�ihlédne jen tehdy, je-li to da�ovým dlužníkem namítáno, a jen v rozsahu 
uplat�ované námitky. 
  
 (4) Je-li da�ový nedoplatek zajišt�n na movitých v�cech, nem�že se zástavní právo proml�et, 
má-li v��itel zástavu v držení. 
  
 (5) Je-li da�ový nedoplatek zajišt�n zástavním právem na nemovitostech zápisem v p�íslušné 
evidenci, nelze do t�iceti let po tomto zápisu proti uplatn�ní zajišt�ného práva namítat proml�ení 
nedoplatku. 
  
 (6) P�i úsp�šném uplatn�ní námitky proml�ení u nedoplatk� zajišt�ných zástavním právem na 
nemovitostech postupuje správce dan� podle § 72 odst. 5. 
  

§ 71 
Zajišt�ní úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou da� 

 
 (1) Je-li od�vodn�ná obava, že úhrada nesplatné nebo dosud nestanovené dan� bude v dob� 
jejich splatnosti a vymahatelnosti nedobytná nebo že v této dob� bude vybrání dan� spojeno se 
zna�nými obtížemi, m�že správce dan� s uvedením d�vod�, pro n�ž pokládá vybrání za ohrožené, 
vydat zajiš�ovací p�íkaz. V zajiš�ovacím p�íkaze uloží da�ovému subjektu, aby nejdéle do t�í dn� v 
p�íkaze uvedenou �ástku dan� zajistil ve prosp�ch správce dan�, a to zp�sobem v p�íkaze uvedeným, 
zejména složením jistoty na jeho ú�et nebo do ur�ené depozitní úschovy. 
  
 (2) Složí-li da�ový subjekt dostate�nou jistotu, jiné zajišt�ní se neprovede a již provedené 
zajiš�ovací úkony správce dan� zruší. 



  
 (3) Proti zajiš�ovacímu p�íkazu se lze odvolat. Odvolání nemá odkladné ú�inky v��i 
zajiš�ovacímu p�íkazu. Pokud odvolací orgán nerozhodne o odvolání do t�iceti dn� po jeho podání, 
zajiš�ovací p�íkaz pozbývá platnosti. P�i pln�ní zajiš�ovacího p�íkazu se použijí p�im��en� ustanovení 
o vymáhání da�ových nedoplatk�. Pro zajišt�ní úhrady lze užít i p�eplatku na jiné dani podle § 64 
odst. 2. 
  
 (4) Výši dosud nestanovené ohrožené dan� ur�í správce dan� prozatímn� podle vlastních 
pom�cek. Není-li nebezpe�í z prodlení, m�že správce dan� vyzvat da�ový subjekt, aby ve t�ídenní 
lh�t� sd�lil údaje pot�ebné pro prozatímní ur�ení da�ového základu a dan�. 
  

§ 72 
bez nadpisu 

 
 K zajišt�ní da�ové pohledávky a jejího p�íslušenství m�že správce dan� z�ídit rozhodnutím 
zástavní právo. Ke zjišt�ní p�edm�tu zástavy má správce dan� oprávn�ní podle § 16. V ostatním platí 
ustanovení ob�anského zákoníku o zástavním právu. *) 
  

§ 73 
Vymáhání da�ových nedoplatk� 

 
 (1) Nezaplatí-li da�ový dlužník splatný da�ový nedoplatek v�etn� nedoplatku na pokutách 
uložených podle tohoto zákona v zákonné lh�t�, vyzve ho správce dan�, aby da�ový nedoplatek 
zaplatil v náhradní lh�t�, nejmén� osmidenní, a upozorní ho, že po uplynutí této náhradní lh�ty 
p�ikro�í bez dalšího k vymáhání da�ového nedoplatku. Proti výzv� se lze odvolat ve lh�t� patnácti 
dn�. Odvolání nemá odkladný ú�inek. 
  
 (2) Vymáhání lze zahájit i bez výzvy, pokud hrozí nebezpe�í, že ú�el vymáhání bude zma�en, 
nep�istoupí-li se k vymáhání neprodlen�. 
  
 (3) Vymáhání nedoplatku provádí správce dan�, u n�hož je da�ový dlužník evidován, 
da�ovou exekucí. O provedení exekuce m�že správce dan� požádat též soud nebo soudního 
exekutora 27a) . 
  
 (4) Exeku�ní titul pro da�ovou nebo soudní exekuci je  
a) vykonatelný výkaz nedoplatk�, 
  
b) vykonatelné rozhodnutí, jímž se ukládá pen�žité pln�ní, 
  
c) splatná �ástka zálohy na da�. 
  
 (5) Výkaz nedoplatk� se sestavuje z údaj� evidence daní a musí obsahovat p�esné ozna�ení 
da�ového dlužníka v prodlení, druh dan�, výši nedoplatku na této dani, údaje o p�vodní splatnosti 
dlužné dan�, den, k n�muž je výkaz nedoplatku sestavován, a doložku vykonatelnosti. 
  
 (6) Da�ová exekuce se provádí vydáním exeku�ního p�íkazu na  
a) p�ikázání pohledávky na pen�žní prost�edky da�ových dlužník� na ú�tech vedených u bank nebo 
jiné pohledávky, 
  
b) srážku ze mzdy, jiné odm�ny za závislou �innost nebo náhrady za pracovní p�íjem, d�chody, 
sociální a nemocenské dávky, stipendia apod., 
  
c) prodej movitých v�cí, 
  
d) prodej nemovitostí. 
  
 (7) Pro výkon da�ové exekuce se použije p�im��en� ob�anského soudního �ádu . Ministerstvo 
v dohod� s Ministerstvem spravedlnosti �eské republiky upraví obecn� závazným právním p�edpisem 
podrobnosti postupu p�i výkonu da�ové exekuce, zejména zp�soby �ešení st�etu exekuce soudní a 
da�ové. 



  
 (8) Exeku�ní p�íkaz se doru�uje da�ovému dlužníkovi nebo ru�iteli a dalším osobám, kterým 
jsou exeku�ním p�íkazem ukládány povinnosti. Všechny tyto osoby mohou proti n�mu podat do 
patnácti dn� námitky. O námitkách rozhodne správce dan�, který exekuci na�ídil. Pokud byla zahájena 
exekuce podle odstavce 2, je proti exeku�nímu p�íkazu p�ipušt�no odvolání, stejn� jako u výzvy podle 
odstavce 1. 
  
 (9) Výkon rozhodnutí m�že být odložen, žádá-li da�ový dlužník nebo ru�itel o splátky, o 
pose�kání dan� nebo o prominutí da�ového nedoplatku, a i bez žádosti, šet�í-li se skute�nosti 
rozhodné pro �áste�né nebo úplné zrušení výkonu rozhodnutí. Bude-li povolen odklad, již provedené 
úkony z�stanou zachovány. 
  
 (10) Prokáže-li se v pr�b�hu dalšího vymáhání, že bylo vymáháno neoprávn�n�, náleží 
da�ovému dlužníkovi nebo ru�iteli za takto neoprávn�n� vymožené �ástky úrok v dvojnásobné výši, 
než se poskytuje podle § 64 odst. 6. Pokud ješt� exekuce trvá, zruší ji správce dan� z ú�ední 
povinnosti. V p�ípad�, že by skute�ná p�iznaná škoda, zp�sobená da�ovému dlužníkovi nezákonným 
rozhodnutím nebo nesprávným ú�edním postupem správce dan�, 26) byla vyšší než úrok p�iznaný 
podle tohoto ustanovení, p�iznaný úrok se na úhradu skute�né škody zapo�ítává. Úrok se nep�izná, 
�iní-li mén� než 50 K�. 
  

§ 73a 
Exeku�ní náklady 

 
 (1) Exeku�ní náklady hradí da�ový dlužník, pokud exekuce nebyla provedena neoprávn�n�. 
  
 (2) Náhrada exeku�ních náklad� záleží jednak v náhrad� náklad� za výkon zabavení a za 
výkon prodeje, jednak v náhrad� hotových výdaj� správce dan�. Hotové výdaje exeku�ních náklad� 
zálohuje ze svého rozpo�tu správce dan� a úhrada jejich náhrady da�ovým dlužníkem se p�evede do 
rozpo�tu správce dan�. 
  
 (3) Náhrada náklad� za výkon zabavení �iní 2 % vymáhaného nedoplatku, nejmén� však 200 
K�. Bylo-li pro týž nedoplatek vykonáno zabavení n�kolika samostatnými úkony, nebo bylo-li zabavení 
opakováno, náhrada náklad� za výkon zabavení téhož nedoplatku se po�ítá jenom jednou. 
  
 (4) Náhrada náklad� za výkon prodeje �iní 2 % vymáhaného nedoplatku, nejmén� však 200 
K�. 
  
 (5) Náhrada exeku�ních náklad� podle odstavc� 3 a 4 se po�ítá z �ástky zaokrouhlené na 
celé stokoruny dol�. 
  
 (6) Dlužník je povinen k úhrad� exeku�ních náklad� u výkonu zabavení podle odstavce 3 
vždy, jakmile k výkonu exekuce pov��ený pracovník správce dan� nebo soudu oznámil dlužníku nebo 
jeho zástupci p�í�inu svého p�íchodu a sepsal úvodní v�tu soupisu v�cí nebo jakmile byl odeslán 
exeku�ní p�íkaz. 
  
 (7) U exeku�ních náklad� za výkon prodeje podle odstavce 4 je dlužník povinen k jejich 
úhrad� vždy, jakmile došlo k zahájení dražby a byla sepsána úvodní v�ta dražebního protokolu. 
  
 (8) Náhradu hotových výdaj� hradí dlužník, i když k výkonu prodeje nedošlo. 
  
 (9) Náhradu hotových výdaj� hradí dlužník ve skute�né výši do t�iceti dn� ode dne, kdy mu 
jejich výše byla písemn� sd�lena. Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitku podle § 52. Správce 
dan�, kterému sv�d�í náhrada hotových výdaj�, je oprávn�n zadržet si z výt�žku exekuce �ástku v 
jejich o�ekávané výši, kterou zú�tuje p�i rozhodnutí o jejich skute�né výši. 
  
 (10) Týká-li se výkon zabavení nebo výkon prodeje více dlužník� nebo je uskute��ován 
spole�n� a hotové výdaje se t�chto p�ípad� týkají, rozvrhuje se jejich výše podle pom�ru jednotlivých 
vymáhaných nedoplatk�. 
  



 (11) Náhrada exeku�ních náklad� podle odstavc� 3 a 4 se vymáhá zárove� s nedoplatkem, 
pro který se exekuce provádí. 
  
 (12) Náhrada náklad� �ízení se p�edepisuje na osobní ú�et da�ového subjektu. Pokud 
správce dan� zálohoval exeku�ní náklady ze svých rozpo�tových prost�edk�, je oprávn�n si tyto 
exeku�ní náklady uspokojit p�ímo z osobního ú�tu da�ového subjektu. 
  

�ÁST SEDMÁ 
  

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUH	M DANÍ 
 

HLAVA PRVNÍ 
  

DA
 Z P�IDANÉ HODNOTY 
 

§ 74 
zrušen 

  
§ 75 

zrušen 
  

§ 75a 
zrušen 

  
HLAVA DRUHÁ 

  
SPOT�EBNÍ DAN� 

  
§ 76 

zrušen 
  

HLAVA T�ETÍ 
  

DA
 Z P�ÍJM	 
 

Oddíl první 
Spole�ná ustanovení 

 
§ 77 

zrušen 
  

§ 78 
zrušen 

  
§ 78a 

zrušen 
  

§ 79 
zrušen 

  
§ 80 

zrušen 
  

§ 81 
zrušen 

  
Oddíl druhý 

Da� z p�íjm� fyzických osob 
 

§ 82 



zrušen 
  

§ 83 
zrušen 

  
§ 84 

zrušen 
  

§ 85 
zrušen 

  
§ 86 

zrušen 
  

§ 87 
zrušen 

  
§ 88 

zrušen 
nadpis vypušt�n 

 
§ 89 

zrušen 
  

§ 90 
zrušen 

nadpis vypušt�n 
 

§ 91 
zrušen 

  
HLAVA �TVRTÁ 

  
vypušt�na 

  
§ 92 

zrušen 
  

§ 93 
zrušen 

  
HLAVA PÁTÁ 

  
vypušt�na 

  
§ 94 

zrušen 
  

§ 95 
zrušen 

  
�ÁST OSMÁ 

  
USTANOVENÍ SPOLE�NÁ, ZMOC
OVACÍ, P�ECHODNÁ A ZÁV�RE�NÁ 

 
§ 96 

  
 (1) Ustanovení tohoto zákona se použije, pokud mezinárodní smlouva, která je pro �eskou 
republiku závazná, neobsahuje odlišnou úpravu. 
  



 (2) Ministerstvo m�že  
a) ve vztahu k zahrani�í �init opat�ení k zajišt�ní vzájemnosti nebo odvetná opat�ení za ú�elem 
vzájemného vyrovnání zdan�ní, 
  
b) rozhodnout ve sporných p�ípadech o zp�sobu zdan�ní, pokud jde o da�ové subjekty se sídlem 
nebo bydlišt�m v zahrani�í. 
  

§ 96a 
  
 (1) Pokud správce dan� spravuje dan�, které nejsou p�íjmem státního rozpo�tu, p�evádí jejich 
výnos podle zákonného rozpo�tového ur�ení ve lh�t�, která po�íná b�žet dnem, kdy mu tyto 
prost�edky byly p�ipsány na jeho ú�et vedený u banky a zaevidovány, pokud je lze sou�asn� 
zaevidovat na osobním ú�t� da�ového dlužníka na jeho splatnou da�ovou povinnost, a kon�í dnem 
stanoveným ministerstvem. 28) Jde-li o nejasnou platbu nebo není-li ji možno zaevidovat na osobním 
ú�t� da�ového dlužníka z jiných d�vod�, po�íná b�žet lh�ta pro p�evod t�chto prost�edk� dnem 
následujícím po dni, kdy platbu lze zaevidovat. 
  
 (2) Vznikne-li u p�íjm� podle odstavce 1 da�ovému dlužníkovi nárok na vrácení p�eplatku, 
p�eplatek bude vrácen z prost�edk� jeho p�íjemce. Pro vrácení nebo p�evedení p�eplatku na úhradu 
jiného nedoplatku platí lh�ty stanovené v § 64; p�íjemci t�chto prost�edk� musí být doru�eno 
rozhodnutí o vrácení nebo p�evedení p�eplatku k provedení úhrady tak, aby do uplynutí celkové lh�ty 
zbývalo nejmén� 10 dn�. Má-li p�íjemce t�chto prost�edk� u správce dan� dostatek dosud 
nep�evedených vlastních prost�edk� na kterémkoliv svém b�žném da�ovém p�íjmu, vrátí nebo 
p�evede správce dan� p�eplatek p�ímo z t�chto prost�edk� a rozhodnutí k provedení úhrady p�íjemci 
nedoru�uje. 
  
 (3) Bude-li p�eplatek vrácen po lh�t� stanovené v § 64, náleží da�ovému dlužníkovi úrok 
podle § 64 odst. 6; tento nárok p�izná a uhradí p�íjemce prost�edk�. Došlo-li k opožd�nému vrácení v 
d�sledku nedodržení lh�ty stanovené v odstavci 2 pro doru�ení rozhodnutí o vrácení p�eplatku, p�izná 
a uhradí správce dan� p�íjemci prost�edk� pom�rnou �ást za prokázané zpožd�ní. 
  
 (4) Pokud bylo více p�íjemc� prost�edk�, z nichž má být p�eplatek vrácen nebo p�eveden na 
úhradu nedoplatku u jiné da�ové povinnosti, vrátí nebo p�evede p�eplatek správce dan� na úkor 
kteréhokoliv jejich b�žného da�ového p�íjmu. Takto vrácený nebo p�evedený p�eplatek s p�íjemcem 
dan� zú�tuje p�i nejbližším p�evodu t�chto prost�edk� na jeho b�žný ú�et. 
  
 (5) Podle tohoto ustanovení se postupuje p�im��en� i u p�íjm� podle § 1 odst. 4. 
  

§ 97 
  

 Ustanovení �ásti první až šesté a osmé tohoto zákona se použijí, pokud ustanovení �ásti 
sedmé nebo zvláštní da�ový zákon nestanoví jinak. 
  

§ 98 
  

 (1) Rozhodnutí a jiná opat�ení vydaná správci dan� Slovenské republiky platí i na území 
�eské republiky, pokud jsou jimi ukládány povinnosti nebo z�izována �i osv�d�ována práva stejného 
nebo obdobného charakteru, jaká je možno uplatnit podle právních p�edpis� platných v �eské 
republice. 
  
 (2) To platí i p�i zm�n� místní p�íslušnosti, dožádání a delegaci a p�i pln�ní oznamovací 
povinnosti v rámci sou�innosti t�etích osob. 
  
 (3) Dojde-li k pochybnostem o místní p�íslušnosti mezi správci dan� �eské republiky a 
Slovenské republiky a nebudou-li tyto pochybnosti odstran�ny jednáním mezi t�mito správci dan�, 
rozhodnou o místní p�íslušnosti v dohod� ministerstva financí �eské republiky a Slovenské republiky. 
Je-li místní p�íslušnost vázána na registraci da�ového subjektu, m�že kterékoliv ministerstvo financí 
republik požádat o p�ezkoumání registrace soud. 
  
 (4) Ustanovení odstavc� 1 a 2 se použijí jen za p�edpokladu vzájemnosti. 



  
§ 99 

  
 Pro da�ové �ízení se správní �ád nepoužije. 
  

§ 100 
  
 Ministerstvo vydá obecn� závazné právní p�edpisy k provedení § 30 odst. 4, § 42 odst. 15, § 
55a odst. 2, § 59 odst. 4, § 62 odst. 10, § 73 odst. 7, § 76, § 80 odst. 2, § 83 odst. 1, § 88 odst. 1 
písm. b) bod 2. 
  

§ 101 
  
 Tento zákon platí i pro �ízení zahájené p�ed jeho ú�inností. Právní ú�inky procesních úkon�, 
které nastaly p�ed ú�inností tohoto zákona, z�stávají však zachovány. Zachována z�stává i místní 
p�íslušnost správce dan�, která byla u zrušených daní p�i jejich posledním vym��ení. 
  

§ 102 
  

 (1) Tento zákon platí také pro zrušené dan�, pokud �ízení o nich bude konáno ješt� po 
ú�innosti tohoto zákona. 
  
 (2) Výše penále, p�irážek, pokut a dalších sankcí, nesmí p�esáhnout �ástky, které by bylo 
možno uložit podle d�ív�jších p�edpis� vedle zrušené dan�. 
  
 (3) Pro stanovení a vym��ení dan� ze mzdy, dan� z p�íjm� z literární a um�lecké �innosti, 
domovní dan�, dan� z p�íjm� obyvatelstva, zem�d�lské dan�, d�chodové dan� a odvod� do státního 
rozpo�tu za rok 1992 a léta p�edchozí se použijí  
a) § 12 až 19 zákona �. 76/1952 Sb. , o dani ze mzdy, 
  
b) § 9 až 18 vyhlášky �. 161/1976 Sb. , kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, 
  
c) �l. II vyhlášky Federálního ministerstva financí �. 86/1984 Sb. , o n�kterých opat�eních na úseku 
daní placených obyvatelstvem, 
  
d) �l. I body 28 až 35 vyhlášky �. 72/1991 Sb. , kterou se m�ní a dopl�uje vyhláška �. 161/1976 Sb. , 
kterou se provádí zákon o dani ze mzdy , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
  
e) �l. I body 21 až 24 vyhlášky �. 49/1992 Sb. , kterou se m�ní a dopl�uje vyhláška �. 161/1976 Sb. , 
kterou se provádí zákon o dani ze mzdy , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
  
f) výnos Federálního ministerstva financí �.j. V/1-7 393 ze dne 15. 5. 1987 o prominutí d�sledk� 
opožd�ného p�edložení pr�kazu o po�tu vyživovaných osob pro ú�ely dan� ze mzdy, 
  
g) § 5 , § 9 až 12 zákona �. 36/1965 Sb. , o dani z p�íjm� z literární a um�lecké �innosti, ve zn�ní 
zákona �. 160/1968 Sb. , 
  
h) § 6 , § 11 až 13 vyhlášky �. 184/1968 Sb. , k provedení zákona o dani z p�íjm� z literární a 
um�lecké �innosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
  
i) zákon �. 143/1961 Sb. , o domovní dani, ve zn�ní zákona �. 129/1974 Sb. 
  
j) vyhláška �. 144/1961 Sb. , kterou se provádí zákon �. 143/1961 Sb. , o domovní dani, 
  
k) vyhláška �. 14/1968 Sb. , o úlevách na domovní dani, ve zn�ní vyhlášky �. 101/1976 Sb. , 
  
l) na�ízení vlády �. 82/1978 Sb. , o osvobození obytných dom� s byty v osobním vlastnictví od 
domovní dan�, a na�ízení vlády �. 579/1990 Sb. , o úlevách na domovní dani, 
  



m) opat�ení Ministerstva financí �eské republiky ze dne 21. �ervna 1991 k odstran�ní nesrovnalostí 
p�i vym��ování domovní dan�, vyhlášené v �ástce 55/1991 Sb. 
  
n) § 17 a 20 zákona �. 389/1990 Sb. , o dani z p�íjm� obyvatelstva, 
  
o) § 25 odst. 1 až 4 , 6 až 8 a 12 a § 32 odst. 1 zákona �. 172/1988 Sb. , o zem�d�lské dani, 
  
p) § 14 odst. 1 až 4 a 9 a § 18 odst. 1 zákona �. 157/1989 Sb. , o d�chodové dani, 
  
r) § 14 odst. 1 až 4 a 8 a § 18 odst. 1 zákona �. 156/1989 Sb. , o odvodech do státního rozpo�tu. 
  
 (4) Ustanovením § 63 odst. 2 není dot�en dosavadní postup podle § 26 odst. 2 zákona �eské 
národní rady �. 146/1984 Sb. , o notá�ských poplatcích. 
  

§ 102a 
  
 Pro stanovení záloh v roce 1993 se za poslední známou da�ovou povinnost podle § 77 
považuje  
a) u dan� z p�íjm� fyzických osob poslední známá da�ová povinnost podle zákona �. 76/1952 Sb. , o 
dani ze mzdy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a to pouze v p�ípadech, jde-li o p�íjmy plynoucí ze 
zahrani�í zda�ované na základ� p�iznání, dále poslední známá da�ová povinnost podle zákona �. 
389/1990 Sb. , o dani z p�íjm� obyvatelstva, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákona �. 36/1965 Sb. , o 
dani z p�íjm� z literární a um�lecké �innosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákona �. 157/1989 Sb. , 
o d�chodové dani, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
  
b) u dan� z p�íjm� právnických osob poslední známá da�ová povinnost podle zákona �. 156/1989 Sb. 
, o odvodech do státního rozpo�tu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákona �. 157/1989 Sb. , o 
d�chodové dani, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákona �. 172/1988 Sb. , o zem�d�lské dani, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  

§ 102b 
  
 Zjistí-li poplatník po uplynutí lh�ty pro podání p�iznání k dani (vyú�tování) za rok 1992 a 1993, 
že da�ová povinnost u dan� z p�íjm� obyvatelstva, u d�chodové dan�, u odvod� do státního rozpo�tu 
a u zem�d�lské dan�, nebo u dan� z p�íjm� fyzických osob a dan� z p�íjm� právnických osob má být 
nižší, než uvedl v p�iznání k dani (vyú�tování), m�že podat dodate�né p�iznání k dani (vyú�tování) na 
tuto nižší da�ovou povinnost nejpozd�ji do 31. prosince 1994. V p�ípad� p�eplatku na dani se 
postupuje podle § 64. 
  

§ 103 
  
 Není-li ve zvláštním zákon� stanoveno jinak, da�ové subjekty zaregistrované u správce dan� 
podle dosavadních p�edpis� splní svoji registra�ní povinnost podle tohoto zákona do 30. �ervna 1993. 
  

§ 103a 
  
 Odpo�et dan� z obratu, vzniklý z uplatn�ní dan� u hmotného majetku a zásob p�i p�echodu na 
systém dan� z p�idané hodnoty podle § 51 a 52 zákona �NR �. 588/1992 Sb. , o dani z p�idané 
hodnoty, který p�esáhne u plátce dan� 1 000 000 K�, vrátí se v pr�b�hu roku 1993 bu� ve stejných 
m�sí�ních nebo �tvrtletních �ástkách podle zda�ovacího období konkrétních plátc� dan�. P�esáhne-li 
tato �ástka da�ovou povinnost b�žného zda�ovacího období, vrátí se rozdíl bez žádosti do konce 
kalendá�ního m�síce, v n�mž je podáno da�ové p�iznání na b�žné zda�ovací období, pokud nebude 
�ástka použita na úhradu nedoplatk� na jiné dani téhož da�ového subjektu. 
  

§ 103b 
  

 (1) Pokud jsou p�evád�ny v roce 1993 prost�edky podle § 61 odst. 2 mezi bankami 
prost�ednictvím �eské národní banky, je povinna banka, která vede ú�et da�ového dlužníka, p�evést 
uhrazovanou �ástku bance, u které je veden ú�et správce dan�, do dvou pracovních dn� poté, kdy 
byla platba z ú�tu odepsána. 



  
 (2) Neumož�uje-li prokazateln� bankám jejich sou�asný informa�ní systém plnit oznamovací 
povinnost o dni odepsání platby z ú�tu da�ového dlužníka podle § 61 odst. 2, bude správce dan� 
považovat nejdéle v období do 31. prosince 1993 za den platby t�etí pracovní den, p�edcházející dnu 
p�ipsání platby na ú�et správce dan�. V pochybnostech zjistí skute�ný den odepsání správce dan� ve 
spolupráci s bankou da�ového dlužníka a s da�ovým dlužníkem. 
  

§ 104 
  
 (1) Kolkové známky vydané p�ed ú�inností tohoto zákona na základ� zmocn�ní v zákon� �. 
105/1951 Sb. , o správních poplatcích, z�stávají v platnosti i po dni ú�innosti tohoto zákona. 
  
 (2) Ukon�ení jejich platnosti stanoví ministerstvo obecn� závazným právním p�edpisem, 
kterým sou�asn� stanoví zp�sob a lh�ty pro vypo�ádání nespot�ebovaných zásob t�chto kolkových 
známek. 
  

§ 105 
  
 Rozhodnutí o po�tu vyživovaných osob vydaná správcem dan� pro ú�ely dan� ze mzdy, která 
byla vydána podle zákona �. 76/1952 Sb. , o dani ze mzdy, a provád�cí vyhlášky Federálního 
ministerstva financí, Ministerstva financí �eské socialistické republiky a Ministerstva financí Slovenské 
socialistické republiky �. 161/1976 Sb. , kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, pozbývají platnosti pro zdan�ní mezd za období od ú�innosti tohoto zákona. 
  

§ 106 
  

 Zrušuje se 
  
 1. § 27 odst. 1 písm. b) zákona �eské národní rady �. 200/1990 Sb. , o p�estupcích, 
 
 2. § 4 odst. 1 až 4 zákona �eské národní rady �. 531/1990 Sb. , o územních finan�ních 
orgánech, 
 
 3. vyhláška Ministerstva financí �. 16/1962 Sb. , o �ízení ve v�cech daní a poplatk�, 
 
 4. výnos Ministerstva financí �eské republiky �.j. 154/22334/76 ze dne 9. 11. 1976 o 
vymezení oprávn�ní krajských finan�ních správ k povolování úlev na penále za opožd�né nebo 
neúplné platby odvodu za odn�tí zem�d�lské p�dy zem�d�lské výrob�, 
 
 5. výnos Ministerstva financí �eské republiky �.j. 154/3021/81 ze dne 16. 2. 1981 o vymezení 
oprávn�ní krajských finan�ních správ k povolování úlev na penále za opožd�né nebo neúplné platby 
odvod� za odn�tí zem�d�lské p�dy zem�d�lské výrob�. 
 

§ 107 
  

 Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 1993. 
 

Vybraná ustanovení novel 
 

�l.VI zákona �. 554/2004 Sb. 
 

�ÁST ŠESTÁ 
  

P�echodná ustanovení 
  
 1. Ustanoveními tohoto zákona se �ídí i právní vztahy vzniklé p�ede dnem nabytí jeho 
ú�innosti; vznik t�chto právních vztah�, jakož i nároky z nich vzniklé p�ede dnem nabytí ú�innosti 
tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních p�edpis�. 
  
____________________ 



  
1) § 44 zákona �. 218/2000 Sb. , o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� 
(rozpo�tová pravidla). 
  
2) § 19 a 20 ob�anského soudního �ádu . 
  
3) Zákon �. 531/1990 Sb. , o územních finan�ních orgánech. 
  
3a) § 33 zákona �. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exeku�ní �innosti (exeku�ní �ád) a o 
zm�n� dalších zákon�. 
  
3b) Správní �ád. 
  
4) § 22 odst. 2 zákona �NR �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
5) § 36 odst. 1 a 2 zákona �NR �. 586/1992 Sb. 
  
6) Zákon �. 102/1971 Sb. , o ochran� státního tajemství, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
7) § 26 a 27 zákona �. 40/1964 Sb. , ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, (úplné zn�ní �. 
47/1992 Sb. ). 
  
7a) Zákon �NR �. 523/1992 Sb. , o da�ovém poradenství a Komo�e da�ových poradc� �eské 
republiky. 
  
7b) Nap�íklad § 1 odst. 4 zákona �. 21/1992 Sb. , o bankách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
8) § 134 zákona �. 99/1963 Sb. , ob�anský soudní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (úplné zn�ní �. 
70/1992 Sb. ). 
  
8a) § 1 odst. 1 písm. c) na�ízení vlády �. 304/2001 Sb. , kterým se provádí zákon �. 227/2000 Sb. , o 
elektronickém podpisu a o zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon o elektronickém podpisu). 
  
8b) § 2 písm. b) zákona �. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o zm�n� n�kterých dalších 
zákon� (zákon o elektronickém podpisu). 
  
8c) § 2 písm. b) zákona �. 227/2000 Sb.  
§ 1 odst. 1 písm. c) na�ízení vlády �. 304/2001 Sb. 
  
10) § 8 odst. 1 v�ta druhá trestního �ádu . 
  
10a) § 9 zákona �. 59/2000 Sb. , o ve�ejné podpo�e. 
  
10b) Zákon �. 412/2005 Sb. , o ochran� utajovaných informací a o bezpe�nostní zp�sobilosti. 
  
11) § 3 odst. 3 zákona �NR �. 582/1991 Sb. , o organizaci a provád�ní sociálního zabezpe�ení, ve 
zn�ní zákona �. 307/1993 Sb. 
  
11c) Zákon �. 61/1996 Sb. , o n�kterých opat�eních proti legalizaci výnos� z trestné �innosti a o 
zm�n� a dopln�ní souvisejících zákon�. 
  
12) § 12 zákona �NR �. 550/1991 Sb. , o všeobecném zdravotním pojišt�ní. 
  
12a) § 18 zákona �. 320/2001 Sb. , o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� a o zm�n� n�kterých zákon� 
(zákon o finan�ní kontrole). 
  
12b) Zákon �. 72/2000 Sb. , o investi�ních pobídkách a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o 
investi�ních pobídkách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
12c) § 480d ob�anského zákoníku. § 175f ob�anského soudního �ádu. 



  
13) § 3 odst. 1 písm. b) zákona �NR �. 586/1992 Sb. 
  
14) § 2 zákona �NR �. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve zn�ní zákona �. 166/1993 Sb. 
  
15) § 7 zákona �. 586/1992 Sb. 
  
16) § 9 zákona �. 586/1992 Sb. 
  
17) § 7 odst. 2 zákona �. 586/1992 Sb. 
  
18) § 9 a 10 zákona �. 586/1992 Sb. 
  
19) § 15 zákona �. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 
zam�stnanosti, ve zn�ní zákona �. 160/1993 Sb. a zákona �. 307/1993 Sb. 
  
20) § 24 zákona �NR �. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt�ní, ve zn�ní 
zákona �. 161/1993 Sb. 
  
20a) § 72 a 74 zákona �. 435/2004 Sb. , o zam�stnanosti. 
  
21) § 1 zákona �. 21/1992 Sb. , o bankách. 
  
22) § 38 odst. 3 písm. c) zákona �. 21/1992 Sb. 
  
22a) Zákon �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
22b) § 4 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
22c) § 1 odst. 1 písm. e) na�ízení vlády �. 304/2001 Sb. 
  
23) Zákon �. 328/1991 Sb. , o konkurzu a vyrovnání, ve zn�ní zákona �. 122/1993 Sb. 
  
24) Nap�. obchodní zákoník , zákon �. 563/1991 Sb. , o ú�etnictví, zákon �. 21/1992 Sb. 
  
25) § 14 odst. 1 písm. d) zákona �. 328/1991 Sb. 
  
26) Zákon �. 58/1969 Sb. , o odpov�dnosti za škodu zp�sobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho 
nesprávným ú�edním postupem. 
  
27a) § 35 zákona �. 120/2001 Sb. 
  
28) § 35 odst. 2 zákona �. 576/1990 Sb. , o pravidlech hospoda�ení s rozpo�tovými prost�edky �eské 
republiky a obcí v �eské republice (rozpo�tová pravidla republiky), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
29) § 63 zákona �. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpo�e, ve zn�ní zákona �. 242/1997 Sb. 
  
29a) § 5 zákona �. 117/1995 Sb. , ve zn�ní zákona �. 137/1996 Sb. a zákona �. 242/1997 Sb. 
  
*) pozn. ASPI: viz P�echodná ustanovení �l. V zák. 367/2000 Sb. 


