
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  VY_62_inovace_01_EKO_2_Finanční gramotnost_18_Daňové 
řízení 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Ing. Jaroslav Stoklásková 

Tematický celek  Daňové řízení 

Ročník  Čtvrtý 

Datum tvorby  7.12.2012 

Anotace  Význam a podstata daňového řízení. 

Metodický pokyn  Zásady daňového řízení a jejich vysvětlení. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  



 

Stránka 2 z 6 

 

 
Zásady daňového řízení 
 

Daňové řízení je ovládáno řadou základních zásad, jichž je nutno dbát všemi účastníky 
ve všech fázích daňového řízení. 
 
 
Jedná se o tyto zásady 
 
zásada zákonnosti; správci daně jsou povinni jednat vždy v souladu se zákony 
a jinými obecně závaznými právními předpisy a nemohou se řídit jinými 
předpisy a pokyny, pokud by s nimi byly v rozporu; správce je povinen prioritně 
chránit zájmy státu, tzn. zájem státu na úplném a včasném vybrání daní, 
musí přitom však dbát rovněž na zachování práv a právem chráněných zájmů 
daňových subjektů i ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení 
 
zásada součinnosti; daňové řízení je postaveno na úzké součinnosti všech, 
kteří se na něm zúčastní, zejména správců daně a daňových subjektů. K naplnění 
této zásady je v jednotlivých ustanoveních hmotněprávních i procesních 
daňových předpisů obsažena řada zákonem stanovených povinností a práv jak 
daňových subjektů či třetích osob, tak i správců daně. Správce daně daň vyměří 
a vybere i tehdy, jestliže daňový subjekt povinnou součinnost neposkytuje; 
daňový subjekt je povinen plnit povinnosti uložené mu právními předpisy, 
má však samozřejmě i svá práva, zejména právo předkládat či navrhovat důkazní 

prostředky svědčící v jeho prospěch. 
 
zásada hospodárnosti, která představuje snahu o co nejmenší náklady daňového 
řízení jak u daňového subjektu, tak i u správce daně. 
 
zásada volného hodnocení je nutnou podmínkou pro posouzení, zda konkrétní 
důkazní prostředky, často protichůdné, jsou věrohodné či nikoliv, a které z 
nich se stanou důkazem. 
 
neveřejnost; daňového řízení se vždy zúčastní pracovníci příslušného správce 
daně a daňový subjekt (resp. ti, kteří jsou za něj oprávněni jednat), popřípadě 
tzv. třetí osoby; o účasti třetích osob rozhoduje správce daně. Se zásadou neveřejnosti 
je spojena i povinnost mlčenlivosti všech osob zúčastněných na daňovém 
řízení (za porušení pokuta až 500 000 Kč), pochopitelně s výjimkou 
samotného daňového subjektu, jehož se daňové řízení týkalo. 
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Úprava daňového řízení předpokládá, že bude obvykle zahájeno z podnětu daňového 
subjektu (obvykle podáním daňového přiznání). 
 
zásada oficiality však vyjadřuje povinnost správce daně zahájit daňové řízení 
ex offo i v takovém případě, kdy sice řízení má být zahájeno, ale daňový subjekt 
nesplnil své zákonem uložené povinnosti.; správce daně je tak povinen 
zahájit daňové řízení vždy, jakmile jsou splněny zákonné podmínky pro vznik 
nebo existenci daňové pohledávky. 
 
zásada rovnosti daňových subjektů v řízení vyjadřuje skutečnost, že všechny 
daňové subjekty, bez ohledu na právní formu, druh vlastnictví, bez ohledu 
na to, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, mají v daňovém řízení 
stejná práva a stejné povinnosti.; z této zásady ovšem nelze v žádném případě 
vyvodit rovné postavení daňového subjektu a správce daně, jehož postavení v 
daňovém řízení je pochopitelně zcela odlišné. 
 
Před správcem daně se jedná v jazyce českém nebo slovenském. 
 
Třetími osobami se podle zákona rozumějí: 
a) svědci a osoby přezvědné 
b) osoby, které mají listiny a jiné věci potřebné v daňovém řízení, 
c) znalci, auditoři a tlumočníci, 
d) ručitelé, poddlužníci a plátci působící v rámci zajišťovacího a vymáhavého, 
e) správci konkurzní podstaty, 
f) státní orgány a orgány obcí aj. 
 
 
Části daňového řízení 
 
Daňové řízení je řízení vedené správcem daně za účelem stanovení daně, jejího 
vyměření, vyúčtování, kontroly splnění daňové povinnosti, popř. i vymáhání daně 
v příp., kdy daň nebyla uhrazena dobrovolně. 
 
Cílem daňového řízení je stanovit a vybrat daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy. 
Daňové řízení se řídí zejména základními zásadami daňového řízení, zákonem 
jsou vymezeny osoby zúčastněné na řízení (třetí osoby). 
 
Daňové řízení sestává z několika částí: 
 
řízení přípravné – předchází daňovému řízení 
řízení vyměřovací 
placení daní 
řízení vymáhací 
daňová kontrola 
 



 

Stránka 4 z 6 

 
Pod jednotlivým daňovým řízením nutno rozumět řízení o jedné daňové povinnosti 
jednoho daňového subjektu u jedné daně za jedno zdaňovací období. 

 

Daňové přiznání 
 
Daňové přiznání je vyjádřením povinnosti každého daňového subjektu uvést sám 
správci daně výši svého daňového základu a vypočítat si sám (až na výjimky u daní, 
jejichž předmětem je převod majetku) i daň. 
 
Daňové přiznání je zvláštním druhem podání. Lze je účinně podat pouze na tiskopise 
vydaném Ministerstvem financí. Povinnou součástí daňového přiznání jsou přílohy 
uvedené v jednotlivých tiskopisech. 
 
Postupně se rozšiřuje možnost podat daňové přiznání formou počítačové sestavy s 
doručením datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to 
prostřednictvím programu umístěného na internetové stránce Ministerstva financí 
(www.mfcr.cz, popř. http://cds.mfcr.cz).  
 
Prozatím lze takto podat přiznání pouze k některým k daním (např. k dani z přidané 

hodnoty, k dani z nemovitostí, k dani silniční). 
 
Daňové přiznání lze podat rovněž formou počítačové sestavy s doručením datové 
zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.  
 
Takové přiznání lze podat buď formou datové zprávy, nebo na disketě, vždy však musí být 
doprovázeno písemnou formou přiznání (obvykle značně zjednodušenou).  
 
Je-li podáno formou datové zprávy, tak za den podání daňového přiznání se považuje den 
přijetí datové zprávy na technickém zařízení správce daně, za podmínky, že písemná forma 
na tzv. tiskopisu daňového přiznání bude podána nejpozději do 3 dnů po lhůtě pro podání 
přiznání. 
 
Je-li přiznání podáváno na disketě, je za den podání považován den, kdy byla 
disketa spolu s tzv. e-tiskopisem daňového přiznání podána správci daně. 
 
Lhůty na podání daňového přiznání může správce daně na žádost daňového subjektu, 
ale i z vlastního podnětu (ex offo) prodloužit, a to nejvýše o tři měsíce. 
 
Pokud však součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání k dani z příjmů jsou i příjmy 
zdaňované v zahraniční na základě daňového přiznání, může správce daně na žádost 
daňového subjektu lhůtu k podání přiznání k dani z příjmů prodloužit až na deset 
měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 
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V žádném případě však nelze prodloužit lhůtu k podání přiznání k DPH a přiznání ke 
spotřebním daním. 
 

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podléhá správnímu 
poplatku ve výši 100 Kč (uhradí se vylepením kolkové známky na žádost). Na prodloužení 
lhůty není právní nárok, správce daně rozhodne podle okolností každého případu. 
Jeho rozhodnutí se neodůvodňuje a nelze se proti němu odvolat. 
 
Při dovozu plní funkci daňového přiznání písemný návrh na celní řízení (souhrnné 
celní prohlášení), popř. jiný doklad svědčící o propuštění zboží. 
 
Přiznání je podáno včas, je-li nejpozději v poslední den lhůty předáno správci daně 
nebo odevzdáno k poštovní přepravě, postup v případě podání přiznání formou datové 
zprávy je uveden shora. Nebylo-li přiznání včas podáno, může správce daně daň zvýšit. 
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