
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VIII. 

 
Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 21. května 2019, s termínem dodání 
stanovisek do 18. června 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

2. Ministerstvo kultury 1. D K části III materiálu – návrh zákona 
Doporučujeme nad slovo „ZÁKON“ doplnit slovo „Návrh“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

2. Ministerstvo kultury 2. D K části III materiálu – návrh zákona 
Doporučujeme upravit název návrhu zákona podle čl. 31 odst. 1 písm. 
e) Legislativních pravidel vlády tj. „zákon, kterým se mění zákon č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony“. Upravený název pak doporučujeme používat ve 
všech částech předloženého materiálu. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

2. Ministerstvo kultury 3. D K části III materiálu – návrh zákona 
V úvodu čl. I doporučujeme za slova „Zákon č. 280/2009 Sb.,“ vložit 
slova „daňový řád,“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

2. Ministerstvo kultury 4. D K části III materiálu – návrh zákona 
V čl. I novelizační bod 1 doporučujeme z nahrazovaných slov vypustit 
první slovo, tj. „daňové“ a slova „slovy „daňové tvrzení““ nahradit 
slovy „slovem „tvrzení““. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D K části první 
K bodu 9  
Vítáme snahu posílit elektronickou komunikaci daňových subjektů se 
správci daní. Nepovažujeme ovšem za vhodné, aby byly přípustné 
rozdíly v komunikaci s různými správci daní v závislosti na tom, jak 
jsou tito pro elektronickou komunikaci technicky vybaveni. Pokud 
zákon dává možnost komunikovat prostřednictvím daňové informační 
schránky, mělo by to být možné vůči všem správcům daně. 
Považujeme za žádoucí všechny správce daně před účinností zákona 
potřebným způsobem „technicky vybavit“ a v souvislosti s tím v § 69 
odst. 1 slova „, který je k tomu technicky vybaven,“ vypustit. 

Nevyhověno. 
Daňová informační schránka (DIS) je z pohledu jejího zavedení 
konkrétním správcem daně důsledně fakultativním institutem, což 
odpovídá jejímu pojetí i v současné právní úpravě. Tento koncept 
reflektuje zejména skutečnost, že správcem daně ve smyslu daňového 
řádu jsou nejen orgány Finanční, resp. Celní správy ČR, ale zejména 
také obce, soudy či menší orgány veřejné moci, které správu daní 
v procesním smyslu (tedy např. i poplatků či pokut v rámci dělené 
správy) vykonávají pouze okrajově. Požadavek technické vybavenosti 
konkrétního správce daně proto zohledňuje skutečnost, že řada správců 
daně (s ohledem na počet obcí fakticky většina) nemusí disponovat 
příslušným vybavením a finančními prostředky pro provoz DIS. I 
v případě správců daně, kteří budou služby DIS poskytovat, je žádoucí 
tímto způsobem umožnit, aby konkrétní systém DIS byl spuštěn podle 
potřeb konkrétního správce daně.   

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. D K části první 
K bodu 20  
Doporučujeme nadpis ustanovení uvést tučně. Obdobnou úpravu 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
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doporučujeme provést v celém návrhu zákona. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

3. D K části třetí 
Doporučujeme v úvodní větě ve výčtu novel za text „ č. 14/2017“ 
doplnit text „Sb.“ 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

4. D K části čtvrté 
K bodu 1 
Doporučujeme vypustit za slovem „unie14).“ uvozovky a tečku, slova 
„Poznámka pod čarou zní:“ a dolní uvozovky, které uvozují text 
poznámky pod čarou.  

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

5. D K části sedmé 
Doporučujeme nadpis ustanovení uvést velkými písmeny. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

6. D Připomínka nad rámec návrhu zákona: 
Nad rámec návrhu zákona doporučujeme novelizovat § 53 odst. 1 písm. 
g) daňového řádu. V souvislosti s tím doporučujeme v části první vložit 
za bod č. 5 nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 
 
„6.  V § 53 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo 
oprávněnost výkonu činnosti podle jiných právních předpisů31)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 31 zní: 
„31) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.“. 
 
V návaznosti na to doporučujeme následující body návrhu novely 
přečíslovat.  
 
Odůvodnění: 
Navrhované rozšíření okruhu výjimek, u kterých se nejedná o porušení 
povinnosti mlčenlivosti správcem daně, vychází z proměny 
podnikatelského prostředí v posledních letech, které souvisí 
s provozováním výdělečné činnosti prostřednictvím internetových 
platforem. Rozsah, v němž jsou různé služby internetových platforem 
nabízeny, již dalece přesáhl původní myšlenku sdílené ekonomiky a 
nabyl často podobu regulérního podnikání. S tím ovšem vyvstal v praxi 
problém vzniku dvou kategorií podnikatelů: 1. podnikatelé fungující v 
„klasické“ ekonomice, kteří jsou zatíženi mnohými povinnostmi, jejichž 
dodržování je u nich striktně kontrolováno a vymáháno, a 2. 
podnikatelé provozující svou činnost prostřednictvím platforem, jichž 
se sice dotýkají stejné právní předpisy, ale vzhledem k anonymitě 
způsobu, jakým svoji nabídku činí, je u nich možnost veřejnoprávní 

Nevyhověno. 
Daňová mlčenlivost představuje jeden z klíčových prvků daňového 
práva a procesu správy daní, který je založen na povinnosti, resp. 
břemenu tvrzení, které tíží daňový subjekt ohledně jeho daňových 
povinností. V případě, že daňový subjekt sdělí správci daně velké 
množství často citlivých údajů o sobě, své ekonomické činnosti a svých 
dalších aktivitách, legitimně očekává, že tyto informace nebudou 
sdíleny s jinými subjekty, ostatní orgány veřejné moci mimo okruh 
správců daně nevyjímaje. Daňová mlčenlivost tak z principu může být 
prolomena pouze tam, kde je dán zvýšený společenský zájem na 
takovém kroku odvozený od silněji chráněného společenského zájmu 
(jako je tomu například v případě prolomení ve vztahu k orgánům 
činným v trestním řízení, zpravodajským službám, či orgánům, které 
vykonávají veřejnou kontrolu vůči samotnému výkonu správy daní, 
jako jsou např. NKÚ či ÚOOÚ). Kromě toho je průlom do daňové 
mlčenlivosti možný pouze tam, kde je to dáno povahou věci (např. 
průlom vůči soudům, které řeší daňové záležitosti), či je takový krok 
vyvážen zásadním přínosem pro správu daní jako takovou. Navržený 
průlom taková kritéria nicméně nesplňuje a sám o sobě je navíc 
formulován velmi širokým způsobem, který by do značné míry umožnil 
vyprázdnění daňové mlčenlivosti v řadě případů. Z pohledu 
proporcionality je pak třeba zvlášť zdůraznit, že plné prolomení daňové 
mlčenlivosti není stanoveno ani vůči orgánům činným v trestním řízení, 
kde se např. nevztahuje na případy trestného činu nedovoleného 
podnikání (je tak nelogické, aby byl uvedený průlom v obdobné situace 
připuštěn ve vztahu k „běžným“ orgánům veřejné moci).          
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kontroly prakticky nulová. Poskytování služeb v rámci sdílené 
ekonomiky je obtížně kontrolovatelnou oblastí, neboť kontrolní orgány 
nedisponují relevantními informacemi o poskytovatelích služeb (např. v 
případě poskytování ubytovacích služeb nedisponují informacemi o 
osobách poskytujících ubytování a o nemovitostech, které jsou k tomuto 
účelu využívány). Pro účinnou kontrolu dodržování stanovených 
povinností ze strany poskytovatelů služeb je však nezbytné, aby 
příslušné orgány těmito informacemi disponovaly. Poskytování 
informací správcem daně těmto kontrolním orgánům by napomohlo 
řádnému výkonu kontrolní činnosti těmito orgány. Na základě takové 
součinnosti by např. obecní živnostenský úřad mohl prověřit 
oprávněnost poskytování ubytovacích služeb, tj. ověřit, zda osoba, 
která ubytovací služby poskytuje, disponuje příslušným živnostenským 
oprávněním. Kromě výše uvedeného díky předávání informací mezi 
správci daní a dozorovými orgány nebude nutno nadbytečně zatěžovat 
daňové subjekty žádostmi dozorových orgánů, které prověřují 
oprávněnost výkonu příslušné činnosti, o poskytnutí údajů. 
S ohledem na uvedené doporučujeme, aby kontrolní orgány, za 
podmínek stanovených tímto ustanovením, mohly od správce daně 
obdržet údaje potřebné pro výkon kontroly v oblasti své působnosti.  

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D Důvodovou zprávu je nutné podrobit revizi a upravit ji z gramatického 
a jazykového hlediska. Např.: 
Na straně 2 doporučujeme v posledním odstavci opravit překlep ve 
slovním spojení „společně se podmínkami přístupu“ a nahradit „se“ 
předložkou „s“.  

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D Důvodovou zprávu je nutné podrobit revizi a upravit ji z gramatického 
a jazykového hlediska. Např.: 
Na straně třetí ve druhém odstavci doporučujeme větu „Správce daně 
rozsah, členění a četnost aktualizací těchto údajů má povinnost 
zveřejnit.“ přeformulovat tak, aby věta dávala smysl.  

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. D Důvodovou zprávu je nutné podrobit revizi a upravit ji z gramatického 
a jazykového hlediska. Např.: 
Na straně 60 doporučujeme odstranit označení bodu „6.“, neboť z 
uvedeného textu je zřejmé, že text v bodě 6 plynule navazuje na text na 
konci bodu 5 a označení bodu 6 pouze rozděluje větu v závorce, která 
začíná v bodě 5.  

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

4. D Důvodovou zprávu je nutné podrobit revizi a upravit ji z gramatického 
a jazykového hlediska. Např.: 
Na straně 136 v bodu 1 (§ 11c) je třeba ve větě první doplnit čárku před 
„aby“ (autentizuje tak, aby bylo možné). 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
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7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. D K čl. I bodu 3 (§ 34 odst. 2) 
Výraz „z hlediska určení počátku běhu lhůty“ považuje za 
nedostatečně určitý. Doporučujeme proto slova „z hlediska“ nahradit 
slovem „pro“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. D K čl. I bodu 9 [§ 69 odst. 3 písm. c) bod 2] 
Podle uvedeného ustanovení může správce daně způsobem 
umožňujícím dálkový způsob zveřejnit podmínky možnosti činit 
podání prostřednictvím daňové informační schránky. Z důvodové 
zprávy k předmětnému ustanovení plyne, že by prostřednictvím 
zveřejnění podmínek mělo rovněž docházet k jejich podrobnějšímu 
vymezení. Upozorňujeme, že lze uvedenou konstrukci eventuálně 
považovat za protiústavní, když předpokládá, že bezformálním aktem 
orgánu veřejné moci může dojít ke zpřísnění zákonných požadavků na 
náležitosti podání, a tedy k porušení výhrady zákona ve smyslu čl. 2 
odst. 4 Ústavy, čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a 
svobod (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016, sp. 
zn. Pl. ÚS 32/15, odst. 69 a 70). Doporučujeme proto uvedené 
ustanovení z návrhu bez náhrady vypustit, popřípadě jej formulovat 
tak, aby bylo zřejmé, že prostřednictvím zveřejnění nemůže docházet 
ke zpřísňování uvedených podmínek nad zákonný rámec. 

Vysvětleno. 
Předmětné ustanovení představuje specifikaci technických parametrů a 
postupů, které jsou spojeny s použitím určitého nástroje zejména 
elektronické komunikace. Tento způsob vymezení je v daňovém právu 
standardně používán, viz např. stávající § 56 odst. 1 či § 71 odst. 4 
daňového řádu. Vzhledem k tomu, že daňový řád představuje obecnou 
úpravu daňového procesu, která je aplikována na všechny správce daně 
(kterými je celá paleta orgánů veřejné moci od orgánů Finanční a Celní 
správy ČR po soudy či orgány místní samosprávy), nelze zejména 
v otázce technické vybavenosti a podmínek využití elektronických 
nástrojů obecně předjímat plošné a centrální řešení. Konkretizace 
parametrů elektronických nástrojů využívaných jednotlivými správci 
daně a daňovými subjekty, které s nimi komunikují, a to v návaznosti 
na reálnou technickou vybavenost jednotlivých správců daně, nebyla 
dosud z ústavního pohledu zpochybněna zpochybněna.    

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

3. D K čl. I bodům 25 a 26 (§ 85 odst. 6 a 7) 
Upozorňujeme na rozpor mezi uvedenými ustanoveními. Podle § 85 
odst. 6 má správce daně povinnost uvést důvody pro opakování daňové 
kontroly v oznámení o zahájení daňové kontroly. Podle § 85 odst. 7 
však oznámení „neobsahuje odůvodnění“. Není tedy zřejmé, v jaké 
části oznámení by měl správce daně důvody stanovené v § 85 odst. 6 
uvést. Doporučujeme proto v § 85 odst. 7 za slova „s daňovou 
kontrolou“ vložit slova „, s výjimkou oznámení  
o opakování daňové kontroly,“, popřípadě odstranit uvedený rozpor 
jiným vhodným způsobem.   

Vyhověno částečně. 
Navržené ustanovení § 85 odst. 6 daňového řádu je speciální normou 
vůči obecnému ustanovení nového § 85 odst. 7 daňového řádu, které 
vylučuje odůvodnění v případě oznámení doručovaného v souvislosti 
s daňovou kontrolou (v rozsahu uvedení důvodů pro opakování daňové 
kontroly tedy bude oznámení v tomto případě odůvodnění obsahovat). 
Tato skutečnost bude zdůrazněna v důvodové zprávě. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

4. D K čl. I bodům 31 a 38 (§ 88 odst. 3 a § 90 odst. 2) 
Podle uvedených ustanovení by měl mít daňový subjekt v případě, že je 
mu dosavadní výsledek kontrolního zjištění, resp. dosavadní výsledek 
postupu k odstraňování pochybností, sdělován při osobním jednání, 
právo na vyjádření podle § 88, resp. právo podat návrh na pokračování 
v dokazování spolu s návrhem na provedení dalších důkazních 
prostředků podle § 90 odst. 2, pouze tehdy, pakliže o to v průběhu 
jednání požádá. O možnosti využít těchto práv má být daňový subjekt 
poučen. Upozorňujeme, že v praxi může docházet ke sporům ohledně 
otázky, zda byl daňový subjekt o daném oprávnění skutečně poučen. 
Doporučujeme proto do uvedených ustanovení doplnit povinnost 

Vysvětleno. 
V daném případě musí z povahy věci dojít k poučení daňového subjektu 
v rámci předmětného jednání, přičemž podle § 60 odst. 1 daňového 
řádu platí, že o každém ústním jednání s daňovým subjektem sepíše 
správce daně protokol, jehož je provedené poučení ze zákona nezbytnou 
součástí. 
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správce daně sepsat protokol o provedení daných poučení.        

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

5. D K čl. I bodu 35 (§ 90 odst. 1)  
Návrhem dochází k nahrazení slov „podle povahy odpovědi“ slovy 
„podle povahy úkonu“. Podle důvodové zprávy k příslušnému 
ustanovení je důvodem skutečnost, že by měla být volba, zda bude 
průběh postupu k odstranění pochybností sepsán v protokolu nebo 
úředním záznamu, odvislá od formy reakce správce daně na odpověď 
daňového subjektu. Uvedený záměr se však do navržené textace zcela 
nepromítá, jelikož jako úkon daňový řád označuje jak jednání 
daňového subjektu, tak jednání správce daně. S ohledem na navržené 
znění ustanovení proto může být sporné, zda volba závisí na povaze 
úkonu správce daně, nebo daňového subjektu. Doporučujeme proto 
ustanovení upřesnit tak, aby bylo zřejmé, že volba závisí na povaze 
úkonu správce daně.   

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

6. D K čl. I bodu 38 (§ 90 odst. 5)  
Část ustanovení, podle níž správce daně uvede v odůvodnění 
rozhodnutí výsledek postupu k odstranění pochybností, považujeme za 
nejasnou ze dvou důvodů. Za prvé, výsledek šetření by se měl primárně 
promítat do výroku rozhodnutí. Za druhé, skutečnost, že odůvodnění 
musí obsahovat náležitosti rozhodné pro výrok rozhodnutí, plyne z § 
102 odst. 3 daňového řádu. Doporučujeme proto slova „v jehož 
odůvodnění uvede výsledek postupu k odstranění pochybností“ 
z návrhu bez náhrady vypustit. 

Vysvětleno. 
Pokud jde o výrok rozhodnutí, nelze tvrdit, že obsahuje výsledek 
postupu k odstranění pochybností, neboť ten je kontrolním postupem, 
jehož výsledkem jsou zjištění, o která je pak výrok rozhodnutí (zcela 
nebo částečně) opřen. Nejedná se však o totožné kategorie. Pokud jde o 
vztah k § 102 odst. 3 daňového řádu, lze přisvědčit tomu, že v převážné 
většině případů skutečně bude výsledek postupu k odstranění 
pochybností součástí odůvodnění rozhodnutí již na základě tohoto 
ustanovení. Vzhledem k variabilitě použití uvedeného postupu se tak 
nicméně nemusí stát vždy, neboť výsledek postupu k odstranění 
pochybností v konečném efektu nemusí mít na výsledek řízení přímý 
vliv. V zájmu předejití všem výkladovým nejasnostem a v zájmu 
garance, že výsledek postupu k odstranění pochybností bude součástí 
odůvodnění vždy, je žádoucí úpravu v § 90 odst. 5 daňového řádu 
v návrhu ponechat.  

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

7. D K čl. I bodu 95 (§ 170 odst. 1)  
Nesouhlasíme s navrženým obecným průlomem do smluvního zákazu 
postoupení pohledávky cestou zřízení zástavního práva správce daně k 
zajištění úhrady daně ze strany daňového subjektu. Je třeba vycházet ze 
skutečnosti, že smluvní zákaz postoupení má standardně za cíl chránit 
dlužníka, který by mohl být negativně postižen změnou v osobě 
věřitele pohledávky. Zajištění úhrady daňové povinnosti pak nelze 
vnímat jako dostatečně legitimní cíl, pro nějž by mělo být zasaženo do 
postavení osoby, která nemá s neplněním povinností daňového subjektu 
nic společného a v dobré víře spoléhala na uplatnění smluvního zákazu 
postoupení pohledávky, jejž si vymínila a který slouží k její ochraně. 

Vyhověno částečně. 
Nebylo úmyslem, aby navržená úprava obecně zasahovala do 
soukromoprávního ujednání dlužníka a věřitele o zákazu postoupení 
pohledávky v souladu s § 1881 občanského zákoníku. Jejím smyslem je 
pouze zamezit tomu, aby mohla být touto cestou vyloučena možnost 
zřízení zástavního práva správcem daně. Tímto způsobem by mělo 
současně dojít k rozšíření alternativ zajišťovací exekuce po vydání 
zajišťovacího příkazu, tedy o rozšíření možnosti využití zástavního 
práva, což odpovídá i závěrům expertní skupiny na daňový proces 
(mimo jiné za účasti soudců Nejvyššího správního soudu či daňových 
poradců) konané 28. listopadu 2018. Lze nicméně akceptovat návrh 
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Je-li v praxi spatřován problém při vylučování postupování pohledávek 
z účtu, nechť je případně stanoveno, že se pro dané účely nepřihlíží ke 
smluvnímu zákazu postoupení tohoto typu pohledávek, popřípadě jim 
obdobných. Dále upozorňujeme, že navržená právní úprava vyvolává 
pochybnosti o tom, zda by dlužník, jehož chrání zákaz postoupení, měl 
vůči svému věřiteli právo na náhradu škody, pokud by došlo k výkonu 
zástavního práva k pohledávce ze strany správce daně (tedy pokud by 
byl nucen plnit jinému). Při porušení smluvního zákazu postoupení by 
dlužník standardně takové právo měl. Pokud by však v daném případě 
šlo o výkon pravomoci státu a nikoli porušení smluvní povinnosti ze 
strany věřitele, je sporné, zda by mohl dlužník získat jakoukoli náhradu 
za to, že musel plnit jinému či za ztížené podmínky pro toto plnění. 
Požadujeme proto předmětný novelizační bod z návrhu bez náhrady 
vypustit, popřípadě upravit ve smyslu vznesené připomínky. Tato 
připomínka je zásadní (následně změněna na doporučující).  

připomínkového místa na reformulaci navrženého ustanovení, neboť i 
takto upravené ustanovení podle názoru předkladatele naplňuje 
vytyčený věcný cíl. Ustanovení § 170 odst. 1 daňového řádu by tedy 
znělo takto: 
 
„(1) Správce daně může zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku 
daňového subjektu k zajištění jím neuhrazené daně za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
K ujednání dlužníka a věřitele podle občanského zákoníku, které 
vylučuje postoupení pohledávky jinému, se přitom nepřihlíží.“. 
 
Ministerstvo spravedlnosti ve vztahu k předmětnému vypořádání nadále 
setrvalo na svém názoru, že zřízení zástavního práva v daném případě 
nepovažuje za žádoucí, neboť se i nadále jedná o určité omezení 
ujednání věřitele a dlužníka. Nicméně prostřednictvím mailu ze dne 
25. června 2019 změnilo připomínku na doporučující.  

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

8. Z K čl. I bodu 118 (§ 251d)  
Návrh předmětného ustanovení explicitně stanovuje, že „[z]ástavní 
právo může správce daně zřídit také k pohledávce, kterou nelze 
postoupit jinému pouze z důvodu, že to vylučuje ujednání dlužníka 
a věřitele podle občanského zákoníku“. S uvedeným návrhem 
nesouhlasíme, jelikož v daném případě neexistuje důvod, aby se 
neuplatnila obecná úprava podle § 1971 občanského zákoníku, podle 
níž má věřitel právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého 
dluhu jen tehdy, není-li kryta úrokem z prodlení. Úrok z prodlení tedy 
již v současnosti představuje paušalizovanou náhradu škody. Je však 
nepřijatelné, aby se tato paušalizace uplatnila i ve vztahu 
k nemajetkové újmě, když důvod jejího vzniku je odlišný od důvodu 
vzniku škody. Daná úprava by se nadto fakticky rovněž příčila 
kogentnímu ustanovení § 2898 občanského zákoníku, podle něhož se 
nelze předem vzdát, vyloučit nebo omezit povinnosti k náhradě újmy 
způsobené úmyslně a z hrubé nedbalosti. Navržená úprava by tak 
popřela úpravu obsaženou v občanském zákoníku. Požadujeme proto 
uvedený novelizační bod z návrhu bez náhrady vypustit. Tato 
připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Úvodní část textu připomínky se vztahuje zřejmě k předchozímu bodu. 
Vypuštění celého novelizačního bodu (§ 251a až § 251d daňového 
řádu) bez náhrady je nepřijatelné a neodůvodněné. V připomínce 
popsaný problém se týká pouze části celého bloku ustanovení (§ 251d 
daňového řádu). Navržená koncepce úpravy vztahu mezi úroky 
hrazenými správcem daně a náhradou škody nemá za cíl omezení 
nároku na náhradu škody, ale pouze jasné rozdělení případů, ve kterých 
je tato škoda pokryta paušalizovaně (úrokem) a kdy je pokryta 
individuálně postupem podle zákona č. 82/1998 Sb. Materiálně 
navržený stav odpovídá současné koncepci, kdy se úrok na náhradu 
škody započítává (viz současný § 254 odst. 6 daňového řádu), ovšem 
při současném odstranění problematických bodů (jako např. otázka 
pořadí, v jakém jsou úrok a „zbývající“ náhrada škody přiznány). 
V žádném případě tedy nejde o omezení práva daňového subjektu na 
nahrazení škody, ke kterému dojde v plném rozsahu. Pokud jde o vztah 
k občanskému zákoníku, platí, že navržené ustanovení se týká 
specifického případu vztahu náhrady škody podle zákona č. 82/1998 
Sb. a veřejnoprávního úroku hrazeného správcem daně (nikoliv tedy 
úroku podle občanského zákoníku). K popření úpravy obsažené 
v občanském zákoníku tak nedochází, neboť tato se za současného, ani 
budoucího stavu v daných otázkách nepoužije. Vzhledem k tomu, že 
návrh nijak neomezuje náhradu škody, nelze ani hovořit o kolizi 
s citovaným zákazem vzdání se náhrady újmy. 
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Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 25. června 2019. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

9. D K čl. II bodům 7 a 8  
Uvedená přechodná ustanovení ve své hypotéze obsahují odkaz na 
skutkovou podstatu uvedenou v bodě 1 přechodných ustanovení. 
Upozorňujeme, že uvedený odkaz lze považovat za zmatečný, jelikož 
se bod 1 přechodných ustanovení týká jiných otázek, používání 
daňových informačních schránek, než uvedená přechodná ustanovení, 
jež se obecně týkají stavení běhu lhůt, resp. lhůty pro placení daně. 
Doporučujeme proto uvedená přechodná ustanovení upravit tak, aby 
bylo zřejmé, na jaké lhůty se uvedená přechodná ustanovení vztahují. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

10. D K čl. II bodu 10 
Přestože z důvodové zprávy k danému ustanovení plyne, že jeho cílem 
je stanovit „hmotněprávní“ kritéria pro určení výše úroku při změně 
právní úpravy, navržená textace nevhodně používá procesní pojem 
„uplatnění“, jež naznačuje, že se uvedené přechodné ustanovení, 
obdobně jako bod 11., vztahuje k „procesnímu“ uplatnění úroku u 
soudu, resp. jiného orgánu. Doporučujeme proto v uvedeném 
přechodném ustanovení nahradit slovo „uplatní“ slovem „určí“, popř. 
„připočítávají“.   

Vysvětleno. 
V daném případě se jedná o standardní formulaci, která je v případě 
úroků (resp. penále) dlouhodobě využíván v rámci daňového práva, a to 
i samotným daňovým řádem (viz § 264 odst. 13 a 14). 

8. Ministerstvo školství 
mládeže 

a tělovýchovy 

1. D K materiálu, čl. I bod 9. [k § 69 odst. 3 písm. a) bod 2.]: 
Z formálních důvodů doporučujeme na konci předmětného bodu 
doplnit čárku. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže 

a tělovýchovy 

2. D K materiálu, čl. I bod 49. [k § 136 odst. 2 písm. b) bod 1.], bod 97. 
[k § 174a odst. 2 písm. a)], bod 118. [k § 251a odst. 3 písm. a)] a čl. 
V bod 3. [k § 15 písm. a) bod 2.]: S ohledem na čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme vložit čárku před slovo 
„nebo“. 

Nevyhověno. 
V souladu s pravidly českého jazyka se v daném případě nejedná o 
vylučovací vztah, kdy jedna alternativa vylučuje alternativu jinou (kde 
by bylo použití čárky na místě), ale o vztah, kdy může nastat některá 
z uvedených alternativ, ale také všechny současně. Doplnění čárky 
v tomto případě by znamenalo posun významu ustanovení.  

8. Ministerstvo školství 
mládeže 

a tělovýchovy 

3. D K materiálu, čl. I bod 78.: Doporučujeme na konci první věty 
předmětného novelizačního bodu, tedy za navrhovaným novým zněním 
uvedeného pododstavce doplnit tečku a materiál tak po formální 
stránce sjednotit s ostatními novelizačními body. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z Obecně k čl. I – k zákonu č. 280/2009 Sb.: 
Daňový řád v současné ani navrhované podobě neobsahuje výčet 
údajů, které se v agendě vedou (a to ani v ohlášení agendy A385 - 
Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány), proto 
požadujeme doplnit do zákona výčet údajů v agendě vedených a ohlásit 
je do agendy. Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Dané téma není předmětem předložené novely. Naopak se jedná o téma, 
které navazuje na návrh o změně zákonů související s další 
elektronizací postupů orgánů veřejné moci, který byl předložen 
Ministerstvem vnitra do legislativního procesu a aktuálně prochází 
vnějším připomínkovým řízením. I v případě, že by byla identifikována 
potřeba zásahu do předpisů v gesci Ministerstva financí, mělo by se tak 
stát buď v rámci uvedeného legislativního nosiče Ministerstva vnitra, 
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anebo v rámci pozdější navazující novely v gesci Ministerstva financí. 
V rámci vypořádacího jednání dne 1. července 2019 bylo shodnuto, že 
diskuze k tématu se dále povede v rámci legislativního procesu 
uvedeného návrhu Ministerstva vnitra. 
 
Po věcné stránce platí, že daňový řád obecně stanoví, že správce daně 
má pravomoc zpracovávat veškerá data potřebná pro správu daní. 
Podrobnější výčet dat v rámci daňového řádu není chtěný a žádoucí a 
do značné míry ani reálně možný s ohledem na rozsah informací, které 
je v rámci správy daní možné zpracovávat. Konkrétní pravomoc ke 
správě jednotlivých daní (a dalších peněžitých plnění v procesním 
daňovém režimu) je dána příslušnými hmotněprávními a 
kompetenčními zákony, tj. okruhy dat se odlišují podle různých správců 
daně a jimi spravovaných peněžitých plnění. Dané téma tak primárně 
nepatří do daňového řádu jako obecného předpisu upravujícího daňový 
proces (podobně jako není upraveno ve správním řádu). 
 
Ministerstvo vnitra toto vypořádání akceptovalo na jednání na 
úrovni náměstků ministrů dne 3. července 2019. 

9. Ministerstvo vnitra 2. Z Obecně k čl. I – k zákonu č. 280/2009 Sb.: 
Považujeme za vhodné upravit mechanismus otevřeného datového 
rozhraní pro zasílání dat do daňové informační schránky, resp. nahrání 
xml souboru, a to za účelem umožnění automatizované zasílání 
z informačních systému využívaných daňovými subjekty, respektive 
daňovými poradci. Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Připomínka necílí na navrhovaný právní předpis, ale na faktické 
technické parametry daňové informační schránky. Systémy Finanční 
správy ČR uvedené parametry v principu splňují již dnes. V rámci 
vypořádacího jednání dne 1. července 2019 bylo shodnuto, že téma 
bude dále řešeno v rámci nelegislativní spolupráce Generálního 
finančního ředitelství a Ministerstva vnitra v IT oblasti.  
 
Ministerstvo vnitra toto vypořádání akceptovalo na jednání na 
úrovni náměstků ministrů dne 3. července 2019. 

9. Ministerstvo vnitra 3. Z Obecně k čl. I – k zákonu č. 280/2009 Sb.: 
Ministerstvo vnitra jako správce systému datových schránek nesouhlasí 
s konceptem pojetí daňové informační schránky, která umožní zejména 
činit předvyplněná elektronická podání (např. daňová přiznání) a má 
plnit funkci doručovacího nástroje. Uživateli datové schránky takto 
bude nabízena jakási další „schránka“ pro doručování a činění podání, s 
využitím autentizace skrze přístupové údaje ke „klasické“  datové 
schránce (jiné schránce). Domníváme se, že navrhované funkcionality 
daňové informační schránky jsou veskrze nadbytečné, vůči systému 
datových schránek duplicitní a znepřehledňující ustálený systém 
doručovaní (jak po technické tak i po právní stránce), a především proti 
dosavadnímu primárnímu účelu daňové informační schránky. Daňová 

Vyhověno (připomínka částečně zúžena). 
V rámci vypořádacího jednání dne 1. července 2019 sdělilo 
Ministerstvo vnitra, že připomínku zužuje pouze na nesouhlas se 
zavedením možnosti doručování prostřednictvím daňové informační 
schránky. V rámci jednání na úrovni náměstků ministrů 23. července 
2019 a telefonické komunikace dne 22. července 2019 bylo shodnuto, 
že institut doručování do daňové informační schránky bude z materiálu 
vypuštěn. Toto vypořádání přitom bylo ze strany Ministerstva 
vnitra akceptováno. 
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informační schránka poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu 
daňovému subjektu vybrané informace shromážděné ve spisu a na 
osobním daňovém účtu poplatníka, čímž se její funkčnost od klasické 
datové schránky zásadně odlišuje. Domníváme se, že v rámci 
doručování není třeba vymýšlet další koncept „schránek“ vedle 
stávajících a zažitých nástrojů. Není vhodné stávající systém 
doručovacích prostředků nadále komplikovat. Rádi bychom zároveň 
podpořili ideu daňové informační schránky jako jednoho z agendových 
portálů, připojeného do identitní federace dle zákona č. 250/2017 Sb., o 
elektronické identifikaci (dále jen „zákon č. 250/2017 Sb.“), který by 
na základě jednotného přihlášení poskytoval agendové služby, 
například možnost náhledu na dříve uskutečněná daňová tvrzení 
uživatele, dovoloval by vyplňování daňových formulářů různých typů 
daní (nikoliv ovšem jejich podávání) či by dovoloval uživateli 
nastavovat zmocněné osoby, které ho mohou v daňovém jednání 
zastupovat. Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

9. Ministerstvo vnitra 4. Z K čl. I bodu 9 – k § 69a odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Ve vztahu ke správcům daně, kteří jsou součástí státu, tj. organizační 
složky státu a entity obdobného charakteru, nepovažujeme za žádoucí, 
aby kritériem pro umožnění využívání daňové informační schránky, 
byla jejich technická vybavenost. Tyto typy správců mají od roku 2009 
povinnost využívat ke komunikaci datové schránky, od roku 2012 mají 
povinnost vykonávat spisovou službu v elektronické podobě, a lze tedy 
oprávněně předpokládat, že jsou již nyní adekvátně technicky 
vybaveny i pro to, aby mohly umožnit využívat daňové informační 
schránky. Rovněž v kontextu v Parlamentu aktuálně projednávaného 
a vládou podporovaného návrhu zákona o právu na digitální služby 
(sněmovní tisk 447) je podmínka technického vybavení poněkud 
nenáležitá. Z pohledu Ministerstva vnitra je proto nutné podmínku 
technického vybavení vyloučit alespoň ve vztahu ke státním orgánům 
(organizačním složkám státu). Tuto připomínku považuje 
ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno. 
Systém daňových infomačních schránek (ve své stávající i navrhované 
podobě) stejně jako řada dalších elektronických nástrojů v rámci 
daňového řádu (nejen nástroje činění podání, ale např. i využití 
elektronických dražeb), je koncipován jako fakultativní, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že daňový řád jako obecný procesní předpis 
pro správu daní dopadá na všechny orgány veřejné moci, které spravují 
peněžitá plnění v daňovém procesním režimu, tedy včetně obcí, krajů, 
soudů či fyzických a právnických osob, kterým je případně výkon 
veřejné moci zákonem svěřen. I v rámci orgánů státní správy se 
v postavení správce daně nachází řada menších úzce specializovaných 
orgánů, která se do tohoto postavení dostává z titulu tzv. dělené správy 
(evidence, výběr a vymáhání peněžitých plnění uložených podle 
správního řádu je na základě § 106 správního řádu vykonáván 
v procesním režimu správy daní). Jakkoliv lze souhlasit s tím, že 
v dnešní době by každý orgán veřejné moci měl být schopen poskytovat 
určitý minimální standard elektronizace (např. měl by být schopen 
přijímat elektronická podání), v daném případě se právě jedná 
o poskytování služeb, které tento minimální standard překračují a jsou 
s nimi spojeny zvýšené požadavky na technické a finanční zajištění. 
Tuto úroveň rozhodně nelze seriózně požadovat po všech orgánech 
veřejné moci, které mají v některých situacích status správce daně. 
 
Ministerstvo vnitra toto vypořádání akceptovalo na jednání na 
úrovni náměstků ministrů dne 3. července 2019. 
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9. Ministerstvo vnitra 5. Z K čl. I bodu 9 – k § 69a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Pojem „přístup se zaručenou identitou“ je definován v § 2 písm. x) 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 365/2000 Sb.)“, jako „přístup do informačního systému 
veřejné správy nebo elektronické aplikace s využitím prostředku pro 
elektronickou identifikaci, při jehož vydání nebo v souvislosti s ním 
anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla totožnost osoby 
ověřena státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku 
nebo orgánem veřejné moci, který není státním orgánem ani orgánem 
územního samosprávného celku, (dále jen "veřejný orgán") nebo který 
byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.“ 
Pojem „přístup se zaručenou identitou“ v sobě tedy zahrnuje nejenom 
prostředky pro elektronickou identifikaci pro prokázání totožnosti 
s využitím elektronické identifikace ve smyslu § 2 zákona č. 250/2017 
Sb., ale rovněž i další možnosti. Mj. zahrnuje i datové schránky, 
respektive přístupové rozhraní informačního systému datových 
schránek, neboť na ty dopadá část definice „v souvislosti s umožněním 
jeho využití byla totožnost ověřena … nebo orgánem veřejné moci, 
který není státním orgánem ani orgánem územního samosprávného 
celku …“. K ověření totožnosti dochází jednak při podání žádosti o 
zřízení datové schránky, kdy je vyžadována legalizace podpisu 
žadatele, jednak při doručení přístupových údajů. Z pohledu 
Ministerstva vnitra tak písmeno b) představuje podmnožinu písmene a), 
pročež je žádoucí tuto duplicitu odstranit. Zároveň upozorňujeme na 
nutnost, aby bylo také počítáno s možností, kdy se do daňové 
informační schránky přihlásí osoba prostřednictvím oznámeného 
systému elektronické identifikace dle čl. 9 nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“). Touto osobou může být 
cizinec, ale např. i český občan, kterému byl vydán prostředek pro 
elektronickou identifikaci v zahraničí. Za kvalifikovaný systém 
elektronické identifikace ve smyslu zákona č. 250/2017 Sb. je 
považován rovněž oznámený systém elektronické identifikace s úrovní 
záruky alespoň značnou (viz § 3 odst. 2 zákona č. 250/2017 Sb.). Tuto 
připomínku uplatňujeme také k § 71 odst. 1. Tuto připomínku 
považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno. 
V rámci vypořádacího jednání dne 1. července 2019 bylo konstatováno, 
že status datových schránek jako prostředku umožňujícího přístup se 
zaručenou identitou není v současnosti postaven zcela najisto a ze 
strany Ministerstva vnitra bylo připuštěno, že v této otázce může dojít 
do budoucna k výkladovému i faktickému vývoji. V této souvislosti 
bylo tedy shodnuto, že v zájmu právní jistoty a legislativní zdrženlivosti 
a opatrnosti nebude požadované vypuštění předmětného ustanovení 
provedeno v rámci aktuálně navrhované novely daňového řádu (daná 
textace je navíc použita i v několika dalších daňových zákonech, které 
nejsou předmětem aktuálních změn), ale bude znovu posouzeno 
v budoucnu tak, aby šlo o komplexní úpravu v rámci celého daňového 
práva navázanou na nesporný výklad postavení datových schránek.  
 
Ministerstvo vnitra toto vypořádání akceptovalo na jednání na 
úrovni náměstků ministrů dne 3. července 2019. 

9. Ministerstvo vnitra 6. Z K čl. I bodu 9 – k § 69a odst. 2 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb.: 
Podle písmene c) je přístup do daňové informační schránky možný 

Vyhověno jinak. 
Využití přístupových údajů do daňové informační schránky prakticky 
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prostřednictvím přihlášení pomocí přidělených přístupových údajů. 
S ohledem na rozvoj elektronické identifikace podle nařízení eIDAS, 
respektive zákona č. 250/2017 Sb., považujeme za vhodné, aby 
zmíněné písmeno c) obsahovalo výhradu, že takovéto přístupové údaje 
je možné vydat jedině osobě, která nemá objektivně možnost přihlášení 
podle písmene a) nebo b). Není v zájmu elektronizace veřejné správy, 
aby kterýkoliv resort mohl paralelními řešeními činit takové kroky, 
které by měly za následek nepoužívání již realizovaných sdílených 
služeb eGovernmentu na úrovni státu. V tomto konkrétním případě se 
jedná o národní bod dle zákona č. 250/2017 Sb. a dále prostředky, které 
musí být jako součást cílené služby elektronické identifikace taktéž 
koordinovány. Jde tedy například o české občany, kteří mají primárně 
k dispozici identitní prostředky (občanský průkaz, nebo druhý 
prostředek „UPS“ - Jméno, Heslo, SMS) a jejichž používání nemá být 
oslabeno případnými proprietárními prostředky s argumentací, že tento 
způsob identifikace musí existovat z důvodu existence přístupu cizinců 
k daňovým agendám. Existovat má, ovšem s výše uvedenou výhradou. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

cílí na daňové subjekty, které nedisponují jinými nástroji, na jejichž 
základě by byl přístup možný. V praxi lze navíc očekávat, že drtivá 
většina subjektů, které již jiným nástrojem disponují, nebude o 
přístupové údaje žádat, tj. fakticky se bude jednat o nástroj využívaný 
pouze jako „poslední“ možnost. 
 
Legální omezení použití přístupových údajů pouze na případy, kdy 
subjekt jiným nástrojem nedisponuje, je nicméně v současné praxi 
nežádoucí, resp. pouze obtížně realizovatelné, neboť tato skutečnost 
není ze strany správce daně v současnosti plně ověřitelná (v úvahu by 
přicházel institut čestného prohlášení, který však nemá v daném případě 
faktickou hodnotu a z pohledu uživatelů by byl spíše matoucí).  
 
Na druhé straně je dle sdělení Ministerstva vnitra připravována služba, 
která orgánům veřejné moci umožní ověřit, zda konkrétní subjekt 
disponuje jinými nástroji pro přístup do daňové informační schránky. 
K danému tématu je rovněž třeba uvést, že připuštění možnosti využít 
pro přístup do daňové informační schránky přístupové údaje bude na 
základě připomínek jiných připomínkových míst v rámci návrhu 
upraveno jako fakultativní z pohledu správce daně, tj. správce daně 
musí zveřejnit, že tuto možnost vůbec zavádí a současně stanovit 
podmínky jejich vydání a použití (touto konstrukcí bude použití 
přístupových údajů dále fakticky omezeno).  
 
V rámci jednání na úrovni náměstků ministrů dne 3. července 2019 bylo 
shodnuto, že v případě daňových informačních schránek zřizovaných 
správci daně z resortu Ministerstva financí bude vydávání přístupových 
údajů (pokud k němu vůbec bude přikročeno) omezeno pouze na 
subjekty, které nedisponují jiným vhodným nástrojem pro přístup. 
Tento princip bude stanoven správcem daně prostřednictvím podmínek 
vydávání přístupových údajů podle § 69 odst. 3 písm. c) bod 4 
daňového řádu, a to v návaznosti na zavedení výše uvedené služby 
Ministerstva vnitra umožňující ověření, zda konkrétní subjekt disponuje 
jinými nástroji pro přístup do daňové informační schránky.  
 
Ministerstvo vnitra toto vypořádání akceptovalo na jednání na 
úrovni náměstků ministrů dne 3. července 2019. 

9. Ministerstvo vnitra 7. Z K čl. I bodu 9 – k § 69b zákona č. 280/2009 Sb.: 
Z důvodové zprávy a § 71 odst. 1 písm. a) vyplývá, že aby žádost o 
přidělení a používání přístupových údajů bylo možné podat 
prostřednictvím žádosti podepsané uznávaným elektronickým 

Vysvětleno. 
Ambicí použité konstrukce není ztotožnění podatele, ale až příjemce 
přidělených přístupových údajů. Jde tedy v principu o standardní 
žádost, kterou lze autorizovat standardními způsoby (mj. též 
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podpisem. Dovolujeme si upozornit, že z kvalifikovaného certifikátu 
pro elektronický podpis nemusí být zjistitelná jednoznačná totožnost 
podepisující osoby, tedy osoby, která žádá o přidělení přístupových 
údajů. Nařízení eIDAS stanovuje v příloze I. požadavky na 
kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis, kdy o podepisující 
osobě musí být uvedeno alespoň jméno nebo pseudonym.  Další údaje 
o podepisující osobě jsou nepovinné. Mělo by být pamatováno také na 
možnost, že i cizinec by mohl takto požádat o přístupové údaje. Pokud 
bude možnost požádat o přístupové údaje prostřednictvím uznávaných 
elektronický podpisů, pak by měly být dle našeho názoru 
implementovány organizační opatření, které zajistí jednoznačnou 
identifikovatelnost osoby, které byly přístupové údaje vydány. Tuto 
připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

vlastnoruční podpis či uznávaný elektronický podpis). S ohledem na 
právní účinky, které žádost může vyvolat, není důvodu pro přísnější 
režim (tím spíše, že stejná míra jistoty platí u daleko zásadnějších 
podání, kde existuje na rozdíl od tohoto případu určité riziko zneužití – 
např. zpětvzetí odvolání apod.). Totožnost osoby, které jsou přístupové 
údaje přiděleny, je nade vši pochybnost ověřena při doručení 
přístupových údajů té osobě, jíž byly přiděleny. Případná odlišná 
totožnost osoby, která by bez právního důvodu podala žádost za jinou, 
zde z povahy věci nemůže mít faktický dopad v podobě vydání 
přístupových údajů této odlišné osobě.  
 
Ministerstvo vnitra toto vypořádání akceptovalo na jednání na 
úrovni náměstků ministrů dne 3. července 2019. 

9. Ministerstvo vnitra 8. Z K čl. I bodu 17 – k § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Nesouhlasíme s legislativním vymezením způsobu plnění daňové 
povinnosti (respektive stanovením okruhu povinných subjektů) tak, jak 
je upraveno v § 72 odst. 4 daňového řádu, kde se vyvozuje povinnost 
činit podání pouze datovou zprávou, pokud má daňový subjekt 
zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona. Jsme 
toho názoru, že plnění daňové povinnosti elektronickým způsobem 
nelze vyvozovat z prostého faktu držení zpřístupněné datové schránky 
(nově jen ze zákona). Není akceptovatelné, aby z titulu držení jednoho 
elektronického nástroje byla vyvozována obecná povinnost daňového 
subjektu činit podání pouze elektronicky (tzn. i jinými způsoby). Z 
držení zpřístupněné datové schránky by bylo možné vyvozovat nejvýše 
povinnost činit úkon datovou schránkou (popřípadě s jejím využitím 
jako autentizačního nástroje), nikoli dalšími elektronickými nástroji 
(elektronicky obecně). Navrhujeme proto, aby povinnost 
elektronického podání nebyla vyvozována z prostého držení 
zpřístupněné datové schránky, nýbrž taxativním vymezením subjektů, 
na které se povinnost vztahuje, a které mohou být nakonec ve shodě s 
těmi, kterým je aktuálně datová schránka zřizována ze zákona 
(vymezení subjektů dle podmínek daňového řádu, nebo taxativním 
vyjmenováním subjektů - například subjekty zapsané v obchodním 
rejstříku, advokát, statutární auditor, daňový poradce, insolvenční 
správce apod.). Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Vysvětleno. 
Vazba povinnosti elektronického podání na držbu datové schránky 
představuje stávající a fungující model (přičemž okruh dotčených 
subjektů je návrhem zužován o dobrovolné držitele). Koncept vychází 
z předpokladu, že držitel datové schránky ze zákona je (musí být) 
z definice technicky vybaven a současně osobně schopen využít 
elektronické formy podání, přičemž za těchto podmínek neexistuje 
relevantní zdůvodnění jiné volby formy podání než je forma 
elektronická (v kontextu veřejného zájmu na elektronickém podání, 
které výrazně usnadňuje výkon správy daní). Držba datové schránky ze 
zákona garantuje elementární možnost a schopnost daňového subjektu 
elektronické podání učinit; na straně druhé není v případě, že konkrétní 
subjekt disponuje více prostředky umožňujícími elektronické podání, 
žádoucí omezit jeho možnosti pouze na datovou schránku, což by navíc 
zřejmě odporovalo i trendům evropské úpravy v dané oblasti. 
 
Spojení povinnosti elektronického podání s povinností držby datové 
schránky ze zákona je tak především legislativním konstruktem, kdy 
daňový řád nadčasovým způsobem odkazuje na okruh subjektů, které 
na základě jiného zákona mají povinnost držby datové schránky, aniž 
by současně bylo nutné tyto kategorie subjektů explicitně vyjmenovávat 
duplicitně v daňovém řádu (s rizikem hypertrofie právního řádu a 
postupné rozběžnosti obou úprav v důsledku častých novelizací). 
 
Ministerstvo vnitra toto vypořádání akceptovalo na jednání na 
úrovni náměstků ministrů dne 3. července 2019.  

9. Ministerstvo vnitra 9. Z K čl. I bodu 72 – k § 154 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Správce daně vede jeden nebo více daňových účtů a podle pravidel 

Vysvětleno. 
Připomínka směřuje ke stávajícímu textu zákona, který není v návrhu 
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daných v § 154 daňového řádu provádí úkony, kdy převede přeplatek 
na úhradu případného nedoplatku téhož daňového subjektu na jiném 
osobním daňovém účtu (odstavec 2), popřípadě i u jiného správce daně 
(odstavec 4). Není-li takového nedoplatku, stává se přeplatek 
vratitelným. Daňový subjekt je o převedení přeplatku nad 1 000 Kč 
vyrozuměn (odstavec 5), ale bez detailu o tom, jaká konkrétní plnění 
správce daně proti sobě fakticky započetl. To velmi znesnadňuje 
zákonnou povinnost vedení účetnictví. Zápočet pohledávky a závazku 
je účetní případ ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a je tedy třeba přesně vědět, co proti čemu 
správce daně započetl, a to včetně částek do  
1 000 Kč. Navrhujeme tedy v § 154 odst. 5 uvést, že se o převedení 
přeplatku podle odstavců 2 a 4 daňový subjekt vyrozumí, včetně 
informace o konkrétních daních, z nichž se přeplatek a nedoplatek 
skládal. Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

novely předmětem změny. Ministerstvo financí dosud nezaznamenalo 
signály v tom smyslu, že by dané ustanovení v praxi činilo problém (a 
to ani např. od Komory daňových poradců, organizací sdružujících 
podnikatele či odborné veřejnosti). 
 
V praxi platí, že v drtivé většině případů je totožnost uhrazeného 
nedoplatku (který je vždy vázán ke konkrétní dani) i použitého 
přeplatku (který je kladným saldem konkrétního osobního daňového 
účtu) daňovému subjektu zjevná z předchozího vývoje nalézacího řízení 
i z průběhu platební fáze správy daní (typicky z platebního výměru, 
vyrozumění o nedoplatku atd.). V případě nejasnosti nic nebrání tomu, 
aby daňový subjekt využil stávající instituty daňového řádu k tomu 
určené (nahlédnutí do osobního daňového účtu v režimu § 67 odst. 1 či 
žádost o potvrzení o stavu osobního daňového účtu podle § 151 odst. 1). 
Zdrojem informací v tomto ohledu je rovněž daňová infomační 
schránka (již podle stávající právní úpravy). V tomto kontextu se tedy 
požadavek na plošné informování daňového subjektu jeví jako 
nadbytečný a zvyšující administrativní náročnost správy daní. Výše 
uvedené platí tím spíše, že do okruhu správců daně je nutné řadit i jiné 
orgány veřejné moci, než jsou orgány Finanční správy ČR a orgány 
Celní správy ČR. Dané ustanovení dopadá mimo jiné na všechny 
orgány postupující podle daňového řádu v režimu dělené správy (srov. 
§ 161 daňového řádu či § 106 odst. 3 správního řádu).    
 
Ministerstvo vnitra akceptovalo toto vypořádání v rámci jednání 
dne 1. července 2019. 

9. Ministerstvo vnitra 10. Z K čl. I bodu 106 – k § 247 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Smyslem pořádkových pokut je postihování porušení procesních 
povinností, a to s cílem dosažení účelu procesu. Pořádková pokuta jako 
taková by neměla sloužit k vynucování hmotněprávních povinností. 
Podle navrhované novely by bylo s vysokou pravděpodobností možné 
postihovat i porušení hmotněprávních povinností, což je v příkrém 
rozporu se smyslem a účelem pořádkových pokut. Nelze souhlasit s 
důvodovou zprávou, která uvádí, že rozlišování povinností na procesní 
a hmotněprávní je problematické a často subjektivně zabarvené u 
teoretiků. S důvodovou zprávou nelze souhlasit ani v tom směru, že by 
touto novelou nemělo z hlediska faktického dopadu dojít ke změně, 
naopak by mohlo dojít k postihování i hmotněprávních povinností. 
V navrhovaném ustanovení proto požadujeme zachování slova 
„procesní“. Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno.  
Materiál bude upraven, jak je navrženo v připomínce. 
 
Ministerstvo vnitra akceptovalo toto vypořádání v rámci jednání 
dne 1. července 2019. 

9. Ministerstvo vnitra 11. Z Nad rámec návrhu – k § 246 zákona č. 280/2009 Sb.:  Vyhověno.  
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V § 246 odst. 1 daňového řádu je uvedena skutková podstata přestupku. 
Toto ustanovení by mělo být dle navrhovaného zákona zařazeno do 
části IV. Hlavy I s názvem „Pokuty a Penále“ (viz čl. I bod 105). V 
souladu s kapitolou 3. 6. Zásad tvorby právní úpravy přestupků 
požadujeme, aby ustanovení § 246 tohoto zákona bylo zařazeno v 
samostatné hlavě nesoucí název „Přestupky.“ Zásady tvorby právní 
úpravy přestupků vyžadují, aby všechny přestupky byly obsaženy v 
samostatné části, hlavě, dílu, pododdílu či skupině paragrafů s názvem 
„Přestupky.“ Vzhledem k tomu, že navrhovaná novela věcně  
i systematicky reorganizuje následky porušení povinností při správě 
daní, jsme toho názoru, že by měl být obsah § 246 zařazen do 
samostatné hlavy v části čtvrté daňového řádu. Tuto připomínku 
považuje ministerstvo za zásadní.      

Materiál bude upraven, jak je navrženo v připomínce. 
 
Ministerstvo vnitra akceptovalo toto vypořádání v rámci jednání 
dne 1. července 2019. 

9. Ministerstvo vnitra 12. Z K důvodové zprávě: 
Považujeme za vhodné zpřesnit a rozvést propojení zamýšleného 
portálu s portálem občana. V této otázce jsou odbor eGovernmentu 
Ministerstva vnitra jako správce portálu občana a odbor Hlavního 
architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra jako architektonický útvar 
vykonávající kompetence Ministerstva vnitra dle zákona č. 365/2000 
Sb. k dispozici navrhovatelům pro konzultace architektury 
informačního systému veřejné správy i souvisejících řešení. Tuto 
připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno. 
Připomínka necílí na navrhovaný právní předpis, který jako obecná 
procesní úprava nemůže řešit konkrétní technické parametry projektu 
daňové informační schránky v rámci orgánů Finanční správy ČR (řešení 
v rámci jednotlivých správců daně se mohou lišit). V rámci 
vypořádacího jednání dne 1. července 2019 bylo shodnuto, že téma 
bude dále řešeno v rámci standardní nelegislativní spolupráce 
Generálního finančního ředitelství a Ministerstva vnitra v IT oblasti. 
Vazba na portál občana je v materiálu zmíněna v rámci důvodové 
zprávy k § 69a daňového řádu. 
 
Ministerstvo vnitra toto vypořádání akceptovalo na jednání na 
úrovni náměstků ministrů dne 3. července 2019. 

9. Ministerstvo vnitra 13. D K čl. I bodu 5 – k § 42a odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Sousloví „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ považujeme za 
nedostačující, neboť umožňuje zveřejnění kdekoli na internetu. 
Doporučujeme proto slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 
nahradit slovy „na svých internetových stránkách“. Tuto připomínku 
uplatňujeme také k § 69 odst. 3. 

Nevyhověno. 
Jde o ustálenou formulaci používanou napříč daňovým řádem i jinými 
daňovými zákony. Parciální změna se proto jeví nežádoucí. 

9. Ministerstvo vnitra 14. D K čl. I bodu 9 – k § 69a odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Jakkoliv chápeme úmysl předkladatele, navržená formulace odstavce 
vykazuje jistou nelogičnost, neboť předpokládá přistoupení do 
prostředku, který má vzniknout následkem přistoupení, tj. v okamžiku 
přistoupení tento prostředek ještě neexistuje. Daňový subjekt tak má 
přistupovat do neexistujícího prostředku. Doporučujeme proto 
formulaci upravit, např. s využitím pojmů zprovozní, zpřístupní, 
aktivuje. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
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9. Ministerstvo vnitra 15. D K čl. I bodu 12 – k § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb.: 
Doporučujeme upravit formulaci ustanovení tak, aby lépe odpovídala 
současné terminologii užívané v legislativní praxi pro vyjádření 
přístupu do portálů veřejné správy pomocí prostředku pro 
elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou 
identitou. Navrhujeme tedy upravit znění ustanovení následujícím 
způsobem:  
„Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky. 
Podáním učiněným elektronicky se pro účely správy daní rozumí 
podání učiněné datovou zprávou 
a)  
b) s využitím přístupu se zaručenou identitou,…“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 16. D K čl. I bodu 97 – k § 174a odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Dle navrhovaného ustanovení vzniká daňovému subjektu nárok na 
zálohu na daňový odpočet v případě, kdy tak stanoví zákon. Zákon 
však žádné podmínky pro vznik tohoto nároku neuvádí, pouze 
negativním výčtem stanovuje případy, kdy nárok nevzniká. 
Navrhujeme proto podmínky pro vznik nároku na zálohu na daňový 
odpočet vyjádřit explicitně v zákoně pozitivním výčtem. 

Vysvětleno. 
Jak je uvedeno v důvodové zprávě, zákonem, který stanoví vznik 
zálohy na daňový odpočet, není obecný předpis – daňový řád, nýbrž ten 
který zákon upravující daňový odpočet – v daném případě zákon o dani 
z přidané hodnoty, jehož novelizace je součástí návrhu. 

9. Ministerstvo vnitra 17. D K čl. I bodu 118 – k § 251b odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb.: 
Pokud pominuly podmínky pro vznik nějaké skutečnosti, lze se 
domnívat, že daná skutečnost nevznikla, pro předepisování do evidence 
daní tedy nespatřujeme důvod. Z důvodové zprávy přitom plyne, že se 
jedná o okamžik „po skončení období, kdy trvaly podmínky pro vznik 
úroku, tedy poté, co je vznik a celková výše úroku postavena najisto“ 
(str. 117). V § 251b odst. 3 písm. b) proto doporučujeme slova 
„pominuly podmínky pro jeho vznik“ nahradit slovy „platí, že vznikl.“. 

Vyhověno jinak. 
Do textu ustanovení bylo doplněno, že se jedná o pominutí podmínek 
pro „další“ vznik úroku, tj. o pominutí s účinky ex nunc, které nemá 
vliv na úrok, který vznikl do té doby. 

9. Ministerstvo vnitra 18. D K čl. I bodu 118 – k § 251d zákona č. 280/2009 Sb.: 
V případě náhrady škody nebo přiměřeného zadostiučinění za vzniklou 
nemajetkovou újmu, která vznikla v důsledku jednání správce daně, má 
být tato újma hrazena pouze v rozsahu, v jakém nevzniká úrok hrazený 
správcem daně. Úrok hrazený správcem daně představuje částku, 
kterou je primárně reparována újma vzniklá v majetkové sféře 
poškozeného, nepovažujeme za žádoucí, aby se úroky promítaly i do 
případných náhrad za utrpěnou nemajetkovou újmu. Za nemajetkovou 
újmu je v obecném pojetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro 
poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Následky této újmy 
bývají zpravidla velice závažné a v konečném důsledku se mohou 
projevit i v majetkových poměrech poškozeného. Její krácení 
navrženým způsobem považujme za nežádoucí. 

Vysvětleno. 
Navržené řešení v tomto ohledu materiálně odpovídá stávajícímu 
právnímu stavu, kdy se úroky hrazené správcem daně započítávají na 
přiznané zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu (srov. stávající 
§ 254 odst. 6 daňového řádu). Viz též vypořádání částečně obdobné 
připomínky Ministerstva spravedlnosti. 
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9. Ministerstvo vnitra 19. D Nad rámec návrhu – k § 148 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Zahájení daňové kontroly přerušuje běh lhůty pro stanovení daně, ode 
dne zahájení běží nová tříletá lhůta. Daňovou kontrolu má být dle 
navrhovaného § 87 nově možné zahajovat doručením oznámení o 
zahájení daňové kontroly daňovému subjektu místo procedury 
vyžadující fyzickou přítomnost daňového subjektu (nebo jeho 
zástupce).  
V důvodové zprávě se na str. 26 uvádí, že „koncept formálního 
zahájení daňové kontroly nesmí zavdat příčinu k tomu, aby ze strany 
správce daně docházelo k účelovému zahajování daňových kontrol s 
cílem přerušit lhůtu pro stanovení daně…, nikoli však s cílem provádět 
faktickou kontrolní činnost…“. Tento záměr však není promítnut do 
textu zákona. Doporučujeme tedy přímo v zákoně stanovit, že správce 
daně nesmí provést kroky, jimiž se zahajuje daňová kontrola, z jiného 
důvodu než je faktické provedení kontrolní činnosti. 

Vyhověno.  
Materiál bude upraven výslovným doplněním nutnosti zahájení faktické 
kontrolní činnosti bez zbytečného odkladu. 

9. Ministerstvo vnitra 20. D K obecné části důvodové zprávy – k bodu 6.2: 
Do textu důvodové zprávy doporučujeme doplnit údaje týkající se 
reparačních úroků za více let (časovou řadu). Na str. 48 se uvádí, že 
vyčíslení odhadu daňového dopadu změny reparačních úroků bylo 
provedeno prostým poměrem navrhované právní úpravy  
k úrokům, které vznikly v roce 2018 u dvou nejvýznamnějších správců 
daně. Neuvádí se již, zda tento rok byl typický pro finanční toky z 
těchto úroků a tedy nelze bez dalšího posoudit, zda ilustrace na číslech 
z roku 2018 má dostatečnou vypovídací hodnotu. 

Vysvětleno. 
V případě finančních dopadů změny systému úroků se z povahy věci 
(mimo jiné i s ohledem na vliv řady dalších faktorů působících 
současně s touto změnou) jedná o rámcové odhady, které navíc 
zohledňují též procentní část v podobě nedobytných nedoplatků. Dílčí 
diference ve výši vzniklých úroků mezi jednotlivými roky v tomto 
ohledu nepřinášejí změnu uvedených rámcových odhadů.      

9. Ministerstvo vnitra 21. D K čl. I – úvodní větě: 
Před slovy „se mění takto“ navrhujeme doplnit čárku. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 22. D K čl. I bodu 9 – k § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb.: 
Na konec bodu 2 navrhujeme vložit čárku. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 23. D K čl. I bodu 34 – k § 89 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Slova „není tímto účelem omezen“ doporučujeme nahradit slovy 
„nejsou tímto účelem omezeny“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 24. D K čl. I bodu 51 – k § 138 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb.: 
V úvodní větě ustanovení navrhujeme opravit umístění čárky a slova 
„přiznáním, pouze jsou-li“ nahradit slovy „přiznáním pouze, jsou-li“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 25. D K čl. I bodu 52 – k § 140 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.: 
S ohledem na shodu podmětu s přísudkem navrhujeme mezi slova 
„nebo daňová“ vložit slova „byla zahájena“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 26. D K čl. I bodu 72 – k § 155 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb.: 
Navrhujeme opravit umístění čárky a slova „vyhoví, pouze pokud“ 
nahradit slovy „vyhoví pouze, pokud“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 27. D K čl. I bodu 76 – k § 159 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb.: Nevyhověno. 
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Navrhujeme upravit znění části věty za středníkem, neboť formulace 
„neplatí ve vztahu k ustanovení“ není používána. 

Význam navržené formulace je nesporný a současně nebylo navrženo 
alternativní znění. 

9. Ministerstvo vnitra 28. D K čl. II – k přechodným ustanovením: 
Navrhujeme upravit přechodná ustanovení dle čl. 51 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády a před slova „ve znění účinném“ vložit 
čárku. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 29. D K obecné části důvodové zprávy – k bodu 1.1: 
Slova „společně se podmínkami“ doporučujeme nahradit slovy 
„společně s podmínkami“ a slova „způsobem umožňující“ nahradit 
slovy „způsobem umožňujícím“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 30. D Ke zvláštní části důvodové zprávy – k části první bodu 89: 
Navrhovaný novelizační bod obsahuje úpravu § 165 odst. 2 a 3, nikoliv  
§ 162 odst. 2 a 3. Doporučujeme proto v tomto smyslu předmětnou část 
důvodové zprávy upravit.  

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. Z Nad rámec návrhu zákona: 
K části druhé návrhu zákona (změna zákona o dani z přidané hodnoty): 
Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ze dne 8. května 2019 ve věci C-
127/18 A-PACK CZ shledal za neslučitelnou s unijním právem českou 
právní úpravu, podle které plátce daně nemůže provést opravu základu 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě celkového nebo 
částečného nezaplacení částky, kterou měl dlužník zaplatit z titulu 
plnění podléhajícího DPH, pokud již tento dlužník není plátcem DPH. 
Podle Soudního dvora EU je takováto úprava v rozporu s čl. 90 
směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH a zásadou 
daňové neutrality (rozsudek  A -PACK CZ, C-127/18, EU:C:2019:377, 
body 22 až 28). Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů, zakotvuje tuto úpravu v § 46 odst. 3, MZV proto navrhuje 
upravit dotčené ustanovení tohoto zákona tak, aby bylo s předmětnou 
judikaturou Soudního dvora EU v souladu. Navrhuje se zejména 
vypustit ustanovení § 46 odst. 3 písm. h) zákona o DPH, jakož i v § 46 
odst. 7 téhož zákona nahradit slovo „plátce“ slovem „osoba“. Tato 
připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí si je vědomo výsledku řízení před Soudním 
dvorem Evropské unie o předběžné otázce, ve věci C – 127/18 
A-PACK CZ. Přesto se nesouhlasí s okamžitou novelizací zákona 
o dani z přidané hodnoty v rámci novely MOJE daně. Podotýkáme, 
že kromě toho, že řízení ve věci A-PACK CZ dopadalo na právní 
úpravu (§ 44 zákona o dani z přidané hodnoty) účinnou do 31. března 
2019 (v současné době je problematika oprav základu daně v případě 
nedobytných pohledávek řešena v § 46 a násl. zákona o dani z přidané 
hodnoty), jeho předmětem byla pouze situace, kdy věřitel ke dni 
uskutečnění (původního) zdanitelného plnění byl plátcem a následně 
ukončil registraci k dani z přidané hodnoty, tzn. že rozsudek v dané věci 
nedopadá na zbylé kategorie věřitelů (osoby, které byly ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění neplátci, resp. osobami nepovinnými 
k dani).  
 

S okamžitou novelizací zákona o dani z přidané hodnoty v rámci novely 
MOJE daně nesouhlasíme právě s ohledem na závažnost dané 
problematiky. Při uvažované novelizaci totiž nelze předpokládat 
pouhou úpravu ustanovení § 46 odst. 3 písm. h) zákona o dani z přidané 
hodnoty, ale je potřeba důsledně zvážit a komplexně legislativně upravit 
postup dlužníka při ukončení registrace, pokud tento neuhradil veškeré 
své závazky za přijatá zdanitelná plnění, u kterých uplatnil nárok na 
odpočet daně z přidané hodnoty.  V opačném případě by nebylo možné 
zabránit zneužití této úpravy se značným fiskálním dopadem. Současně 
však nesmí dojít k narušení principu neutrality daně z přidané hodnoty. 
 

Proto se i s ohledem na fázi legislativního procesu tvorby novely MOJE 
daně preferuje změnu rozsudkem dotčených ustanovení zákona o dani 
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z přidané hodnoty v rámci návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani 
z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., který je zařazen v Plánu 
legislativních prací pro rok 2019 s termínem předložení vládě na 
podzim tohoto roku. Přípravné práce na návrhu tohoto zákona již byly 
zahájeny a účinnost některých ustanovení se předpokládá již v průběhu 
roku 2020. 
 

V současné době, tj. v mezidobí mezi ukončením řízení ve věci 
C-127/18 A-PACK CZ a novelizací souvisejících ustanovení zákona 
o dani z přidané hodnoty přijala Finanční správa České republiky 
opatření, na jejichž základě budou správci daně akceptovat provedení 
opravy základu daně dle § 46 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty 
i v případech, kdy tomu brání ustanovení § 46 odst. 3 písm. h). V tomto 
smyslu se předpokládá i informování veřejnosti v aktuálně připravované 
Informaci Generálního finančního ředitelství k opravě základu daně dle 
§ 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a zákona o dani z přidané 
hodnoty u nedobytných pohledávek. 
 

Ministerstvo zahraničních věcí toto vypořádání akceptovalo mailem 
ze dne 2. července 2019. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

2. D K návrhu zákona: 
V nadpisu návrhu zákona se doporučuje, v souladu s čl. 31 odst. 1 
písm. e) legislativních pravidel vlády, slova „daňový řád a související 
zákony“ nahradit slovy „zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

3. D K návrhu zákona: 
K bodu 49 (§ 136, nové znění odst. 2): 
MZV doporučuje neposkytovat daňovým subjektům výhodu 
prodloužením lhůty v případě elektronického podání daňového přiznání 
o 1 měsíc, tj. vypustit písm. a), a ponechat současnou jednotnou lhůtu 
pro podání daňového přiznání do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího 
období. Navržené prodloužení lhůty pro elektronické podání daňového 
přiznání je sice určitou výhodou, avšak podle názoru MZV bez 
praktického užitku. Tato změna může spíše přinést zmatky a zbytečné 
další administrativní a pracovní zatížení jednotlivých pracovníků 
správce daně, kteří budou muset prověřovat podání ve dvou různých 
termínech a teprve po uplynutí 6 měsíců zaslat výzvu k podání 
daňového přiznání. Celý daňový proces se tímto prodlouží, tedy i státní 
rozpočet se bude potýkat s výpadky na příjmové straně v delším 
časovém horizontu. Navrhované prodloužení lhůty není podle názoru 
MZV pro daňové subjekty, které nemají ze zákona povinnost podávat 
přiznání elektronicky, nijak atraktivní, aby začaly elektronické podání 
využívat – v této souvislosti se jeví jako účinnější zavést povinnost 

Nevyhověno. 
Navržené řešení má své zastánce, kteří podobný benefit poptávají. 
Návrh vychází z podnětu České pirátské strany a pro jeho podporu se 
vyslovily: Komora daňových poradců, Česká advokátní komora, 
Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Povinné zřízení 
datových schránek přesahuje gesci daňového řádu a spadá do 
kompetence jiného rezortu. 
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zřízení datových schránek i pro podnikající fyzické osoby. 
10. Ministerstvo 

zahraničních věcí 
4. D K obecné části důvodové zprávy:  

Na straně 41 v bodu 4.4 (Vracení daňového odpočtu), který se týká 
úpravy zálohy na daňový odpočet, navrhuje MZV pro nadbytečnost 
vypustit poslední větu prvního odstavce. 

Nevyhověno.  
Není jasné, z jakého důvodu je explicitní vyjádření vztahu směrnice 
o dani z přidané hodnoty k problematice vracení daňového odpočtu, 
které je tématem dané pasáže, chápáno jako nadbytečné. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. Z K novelizačním bodům č. 49 a 50 (§ 136 odst. 1 a 2 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád): 
V souvislosti s novelizací § 136 požadujeme upravit § 24 odst. 2 
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů, tak, aby byl stanoven způsob, kterým bude 
zdravotní pojišťovna informována o počátku lhůty podle navrženého 
znění § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu.  
Odůvodnění: 
Navržené znění § 136 upravuje nové zvláštní lhůty pro podání 
daňového přiznání elektronicky, a to 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího 
období, a záměr zrušit povinnost předložit plnou moc poradce správci 
daně v běžné lhůtě pro podání daňového přiznání. V důsledku 
navržených změn nebude pro zdravotní pojišťovnu možné zjistit 
počátek běhu lhůty pro podání přehledu o příjmech a výdajích osobou 
samostatně výdělečně činnou podle § 24 odst. 2 zákona o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění.  
V § 24 odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění by 
nadále, na rozdíl od § 136 odst. 2 daňového řádu, byla stanovena 
povinnost doložit zdravotní pojišťovně, že daňové přiznání zpracovává 
daňový poradce.  
Skutečnost, že navržený institut prodloužení lhůty zakládá určitou 
nejistotu týkající se délky lhůty, je uvedena v důvodové zprávě na str. 
84: „Nevýhodou navrženého institutu prodloužení lhůty podle písmen 
a) a b) je určitá dočasná nejistota týkající se délky lhůty pro podání 
daňového přiznání (a tedy i okamžiku splatnosti daně, resp. okamžiku, 
od kterého se odvíjí lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku). Správce 
daně bude moci určit, že k prodloužení došlo, až poté, co bude daňové 
přiznání podáno. K prodloužení tak dojde ex post, ovšem se zpětnými 
účinky.“ 
Stávající znění § 24 odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění bude proto třeba upravit tak, aby bylo zřejmé, jakým 
způsobem se zdravotní pojišťovna o počátku lhůty dozví. Tato 
připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Na základě závěrů vypořádacího jednání dne 27. června 2019 nebude 
ustanovení § 24 odst. 2 věty druhé zákona č. 592/1992 Sb. vypuštěno, 
ani nedojde k úpravě jeho textu. Informační povinnost daňových 
subjektů vůči zdravotním pojišťovnám ohledně skutečnosti, že daňové 
přiznání k dani z příjmů zpracovává poradce, tak zůstane zachována ve 
stávajícím rozsahu, byť nepokrývá všechny případy, kdy dojde 
k prodloužení lhůty pro podání řádného daňového přiznání k daním 
z příjmů podle nového § 136 odst. 2 daňového řádu. Skutečnou délku 
lhůty (odvozenou od skutečné formy podání daňového přiznání) bude 
daňový subjekt moci sdělit zdravotní pojišťovně prostřednictvím 
příslušného formuláře přehledu o příjmech a výdajích pro účely správy 
pojistného na zdravotní pojištění. V případě pochybností či jiné 
specifické potřeby v konkrétním případě nic nebrání tomu, aby 
příslušná zdravotní pojišťovna požádala o informaci správce daně 
z příjmů (finanční úřad), čemuž není překážkou ani daňová mlčenlivost 
(v dané věci je v souladu s § 53 odst. 1 písm. e) daňového řádu 
prolomena), ani právní úprava zpracování osobních údajů (jde o 
oboustrannou realizaci zákonné pravomoci). Vyloučena do budoucna 
není ani výměna informací mezi oběma dotčenými orgány na základě 
dohody podle stávajícího § 54 odst. 2 daňového řádu, jejímž 
prostřednictvím lze dále nastavit způsob komunikace s ohledem 
na zásadu procesní ekonomie a hospodárnosti, a to při současném 
zohlednění nákladů obou dotčených orgánů veřejné moci. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 3. července 2019. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

2. D K novelizačnímu bodu č. 18 (§ 73 odst. 1): 
Doporučujeme slovo „došlo“, nahradit slovem „doručeno“. 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
Pojem „doručit“ je v daňovém řádu používán výhradně pro tok 
informací od orgánu veřejné moci k adresátovi doručované písemnosti. 
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Novelizačním bodem se v § 73 odst. 1 doplňuje na konec odstavce 
věta, která zní: „Podání je učiněno dnem, kdy tomuto správci daně 
došlo.“ Ve vztahu k právní terminologii, která se váže k doručování 
podání správním orgánům, se však jedná o neobvyklé použití slovesa 
„dojít“. Sloveso „dojít“ se ve významu doručení nikde jinde v daňovém 
řádu nevyskytuje. Doporučujeme, aby slovo „došlo“ bylo nahrazeno 
slovem „doručeno“, čímž bude zachována jednotná terminologie 
právního předpisu. Současně bude doporučenou změnou dosaženo 
vyšší právní jistoty adresátů právního předpisu, což je cílem 
navrhované změny dle zvláštní části důvodové zprávy. Tato 
připomínka je doporučující. 

Pro tok opačný se používá sloveso „podat“, popřípadě „učinit podání“. 
V situaci, kdy je potřeba řešit časový okamžik, kdy se podání dostává 
do sféry orgánu veřejné moci, se využívá pojem „došlo“. Ten je ostatně 
obsažen i ve stávajícím znění daňového řádu (srov. § 71 odst. 3), ale též 
ve správním řádu (srov. § 12, § 44 odst. 1). 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. D Připomínky k důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace  
Důvodová zpráva (DZ) ani závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace (ZZ RIA) blíže nekvantifikují očekávané úspory jak  
na straně správce daně, tak daňových subjektů v souvislosti 
s navrhovanou elektronizací systému. Doporučujeme doplnit. 

Vysvětleno. 
Klíčovým prvkem podpory elektronizace správy daní v rámci 
navrhovaného zákona je zejména nová podoba daňové informační 
schránky. Ta má nicméně podobu služby nabízené konkrétními správci 
daně, kteří se ji na základě své technické vybavenosti rozhodnou 
poskytovat. Zákon tedy nepředjímá, o které správce daně se bude 
jednat, a jakým způsobem bude konkrétní jimi poskytovaná daňová 
informační schránka nastavena. Vytváří se tak pouze legální rámec pro 
možnost daňovou informační schránku zřídit a její minimální 
parametry. V současnosti je předpokládáno, že tento legislativní rámec 
bude využit orgány Finanční, resp. Celní správy ČR, nicméně konkrétní 
realizace daňových informačních schránek těmito správci daně 
představuje nelegislativní projekty, které nejsou přímým důsledkem 
navrženého zákona. Totéž platí pro finanční dopady, které jsou s těmito 
projekty spojené. Náklady a úspory spojené s dalšími prvky podpory 
elektronizace v rámci návrhu (např. možnost prodloužení lhůty pro 
podání daňového přiznání v případě elektronického podání), nelze 
vzhledem k jejich povaze a fakultativnosti přesněji kvantifikovat.  

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

2. D Připomínky k důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace  
S ohledem na několikrát zmíněnou potřebu eliminace rizika procesních 
komplikací a nejistot prostřednictvím dostatečné diskuse není zřejmé, 
zdali navrhované změny byly konzultovány také se zástupci dotčených 
daňových subjektů. Doporučujeme upřesnit. 

Vysvětleno. 
S ohledem na rozsah definice pojmu „daňový subjekt“, který zahrnuje 
jak osoby fyzické, tak právnické, osoby podnikající i nepodnikající, 
osoby tuzemské i zahraniční atd., nelze z principu konzultovat se 
zástupci daňových subjektů jako celku. Pokud připomínka cílí na 
organizace zastupující podnikatele, popřípadě na Komoru daňových 
poradců ČR, materiál jako celek je s těmito organizacemi standardně 
projednáván v rámci legislativního procesu. Kromě toho byla řada 
jednotlivých témat, která byla do návrhu zahrnuta, v minulosti 
diskutována na různých fórech, kde byly uvedené organizace 
zastoupeny. Se zástupci odborné veřejnosti byl prvotní návrh 
konzultován též v rámci expertní skupiny pro daňový proces, která 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBENG38S1)



- 21 - 
 

   

představuje léta fungující platformu pro odbornou diskusi de lege 
ferenda na témata týkající se daňového procesu. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

3. D Připomínky k důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace  
V ZZ RIA/DZ obecně chybí větší diferenciace dotčených daňových 
subjektů. Zejména není popsán dopad navrhovaných změn  
na malé a střední podnikatele.  Rovněž není zřejmé, zdali byly s jejich 
zástupci změny konzultovány. Doporučujeme doplnit. 

Vysvětleno. 
Obecně platí, že daňové právo procesní z povahy věci nerozlišuje (a ani 
rozlišovat nemůže) jednotlivé kategorie daňových subjektů podle toho, 
zda se jedná o osoby podnikající nebo nepodnikající, neboť drtivá 
většina norem z tohoto právního odvětví nutně musí dopadat na 
všechny tyto subjekty bez rozdílu. Je proto třeba zkoumat dopady na 
daňové subjekty jako takové, nikoliv dopady na jejich relativně úzce 
definovanou část. V rámci připomínkového řízení byl návrh 
konzultován se zástupci podnikatelů všeho druhu (Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, Hospodářská komora či Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků). 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

4. D Připomínky k důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace  
Vzhledem k rozsahu změn doporučujeme stanovit konkrétní termín 
přezkumu účinnosti navrhované regulace.  

Nevyhověno. 
Přezkum účinnosti právního předpisu probíhá průběžně, v řadě případů 
zejména prostřednictvím každoroční Zprávy o činnosti Finanční správy 
České republiky a Celní správy České republiky. Na straně druhé není 
právě s ohledem na to, že předložený návrh zahrnuje více různorodých 
změn, žádoucí stanovit jednotný konkrétní termín přezkumu. 
Významný je rovněž fakt, že velká část navržených změn má ve své 
realizaci fakultativní charakter, tj. nelze přesně predikovat časový 
rámec jejich realizace (viz např. fakultativní možnost správců daně 
poskytovat službu daňové informační schránky).  

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

5. D Připomínky k důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace  
Stanovené bodové ohodnocení variant v tabulce č. 4 (ZZ RIA,  
str. 26) v rámci kritéria administrativní náročnost a rychlost řízení 
neodpovídá tomu, co se uvádí v textu (z pohledu vzájemného vztahu 
variant 1 a 2 obstojí lépe varianta 1). Doporučujeme sjednotit. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

6. D Připomínky k důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace  
Předkladatel zvolil formát ZZ RIA, který v některých částech odkazuje 
na DZ. Domníváme se, že bude logičtější,  a pro příště proto 
doporučujeme, aby byl stanovený formát ZZ RIA zachován, případně 
bylo v DZ odkazováno na ZZ RIA (viz čl. 9 odst. 3 legislativních 
pravidel vlády). 

Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. D Po stránce formální: 
Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven doplněním srovnávacích tabulek. 
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pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících 
z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.  
Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v současnosti 
vykazována jako implementační vůči směrnicím ve srovnávacích 
tabulkách. Je-li návrhem do těchto implementačních ustanovení 
zasahováno, je povinností předkladatele tyto tabulky aktualizovat a 
přiložit k návrhu. Změny textu v tomto případě nejsou vždy významné 
pro účely implementace, ale text ve starších verzích srovnávacích 
tabulek nebude odpovídat novelizovanému znění. K dotčeným 
ustanovením předpisů EU postačí ve srovnávací tabulce uvést místo 
celého textu novelizovaného ustanovení pouze identifikační číslo 
návrhu. Pokud předkladatel v textu zákona ruší určitá ustanovení, která 
jsou implementační k dosud platným předpisům EU, je nutné vykázat 
jejich implementaci na jiném místě v předložených zákonech či v 
jiných právních předpisech. Příkladmo se jedná o novelizační body:  
v části první – změna daňového řádu 

- bod 1. (§ 1 odst. 3), 
- body 10.  - 15. (§ 71)  
- body 16. a 17. (§ 72 odst. 1 a odst. 4), 
- body 23. - 26. (§ 85), 
- bod 66. (§ 147 odst. 1), 
- bod 73. (§ 155) a 
- bod 75. (§ 157) 

v části druhé – změna zákona o DPH - v těchto novelizačních bodech: 
- bod 1. (§ 101a), 
- body 5. až 7. (§ 105) 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

2. D Po stránce materiální: 
Cílem návrhu je zejména legislativní realizace projektu MOJE daně. 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
K návrhem upravované oblasti se v širším kontextu vztahují čl. 7 a 49 
Listiny základních práv a svobod EU, a dále: 

- směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o 
společném systému daně z přidané hodnoty 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze 
dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 
trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES 

S návrhem také souvisí: 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
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a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)  

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

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

3. - Připomínky a návrhy změn: 
K samotnému návrhu zákona nemáme žádné připomínky ani návrhy 
změn. 
Závěr: Návrhem zákona není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 
Formální náležitosti návrhu je nutno doplnit. 

Bere se na vědomí. 

20. Asociace malých 
a středních podniků 

a živnostníků 

1. D Obecné připomínky  
AMSP ČR se dlouhodobě zasazuje o elektronizaci a zejména 
zjednodušení daňového systému. Současně dává i v této oblasti 
přednost motivačním (například zvýhodňujícím) opatřením před 
represí. A dále klademe důraz na „jednokolejnost“ elektronických 
nástrojů, tj. zamezení paralelním nástrojům.  
- jako pozitivní vnímáme úpravy v úrocích, jde o sice velmi drobné 
zmírnění sankčního systému vůči podnikatelům, ale jde o pozitivní 
signál 
- jako problematické naopak vnímáme zrušení bezsankčních 
tolerančních období v této vazbě, a požadujeme jejich zachování ve 
stávající formě. 
- zásadně odmítáme plošné prodloužení lhůty k navrácení 
nadměrného odpočtu DPH o 15 dní. Za účelem lepší 
kontrolovatelnosti daní byl v minulosti zaveden např. institut 
nespolehlivého plátce, kontrolní hlášení atp., a to zatím jakékoli 
kompenzace. Tato nová úprava též nese cíl větší elektronizace, tedy 
nechť státní správa v tomto případě zvýší i díky elektronizaci svou 
produktivitu a nepřenáší důsledky za svůj výkon na podnikatele. 
Pro ně by to bylo nejen další zátěží v řadě, ale i podstatným zásahem 
do chodu firem.  
- jako stále stejně rozporuplnou vnímáme nevyváženou úpravu daňové 
informační schránky (nahlížení do spisu) - podnikatel vidí vždy jen 
„vybrané aspekty svých práv a povinností“ 
- dalším zásadním momentem je nevyvážený tlak na elektronizaci: 
Jestliže je těžištěm návrhu zákona mj. podpora elektronizace, pak by 
měla být vyvážená. Jinými slovy by se tlak měl týkat i institucionálního 
prostředí (nelze vyvíjet tlak jen na daňové subjekty) a měl by být méně 

Bere se na vědomí. 
Připomínkové místo považuje snížení sankčních úroků o 37,5 % za 
„velmi mírné“. Takovéto kvantitativní hodnocení předkladatel nesdílí. 
 
K rušení „bezsankčních tolerančních období“ viz samostatná 
připomínky níže. 
 
K prodloužení celkové doby pro vrácení daňového odpočtu viz 
samostatná připomínka níže. 
 
Není jasné, v čem spočívá nevyváženost úpravy daňové informační 
schránky (DIS). Podle navrženého (i současného) řešení může daňový 
subjekt prostřednictvím DIS získávat informace shromažďované ve 
spisu a na osobním daňovém účtu v rozsahu a členění, který odpovídá 
technickým možnostem. Z povahy věci nelze v DIS vidět 100 % obsahu 
spisu, neboť ten není pouze v elektronické podobě. Naopak novinkou, 
které současná právní úprava neobsahuje, je možnost získávat „vybrané 
informace o svých právech a povinnostech“ – jde o službu, která má 
daňovým subjektům formou adresných notifikací pomoci v orientaci 
v plnění jejich povinností a uplatňování jejich práv. Cílem není 
(a z povahy věci nemůže být) podat kompletní přehled všech práv 
a povinností, neboť ty jsou obsaženy v zákonech, které jsou 
publikované a každému dostupné. Přidaná hodnota nové funkcionality 
spočívá právě v adresnosti, která v duchu klientského přístupu upozorní 
daňový subjekt na vybrané skutečnosti, které je informační systém na 
základě dat, které o daňovém subjektu zpracovává, schopen vyhodnotit 
jako užitečné a vhodné k notifikaci. Takováto funkce by ztratila 
význam, pokud by měla obsahovat nepřebernou kvantitu dat, z nichž 
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represivní (tj. spíše motivovat zvýhodňováním namísto tvrdého 
sankcionování těch, kteří elektronizují ať již ze zákona nebo nad jeho 
rámec). 

většina daňový subjekt reálně nezajímá (byť se de iure jedná o určitá 
práva a povinnosti). Ambicí návrhu je pouze to, aby správce daně měl 
pravomoc určité informace, které by mohly usnadnit orientaci daňovým 
subjektům, adresně nabídnout. Lze očekávat, že objem těchto informací 
bude postupně narůstat, k čemuž by měla přispět mj. i zpětná vazba ze 
strany uživatelů. 
 
Není zřejmé, zda autor připomínky zaznamenal, že v návrhu je 
obsaženo jak zmírnění represe v oblasti ukládání a vynucování 
elektronické formy podání (srov. § 72 odst. 4 daňového řádu a § 247a 
daňového řádu), tak zavedení motivačních prvků pro využití 
elektronické formy podání (srov. prodloužení lhůty pro podání 
daňového přiznání v § 136 odst. 2 daňového řádu či zkrácení lhůty pro 
vrácení vratitelného přeplatku v § 155b odst. 1 daňového řádu). 

20. Asociace malých 
a středních podniků 

a živnostníků 

2. Z Konkrétní zásadní připomínky AMSP ČR  
Prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu z 30 na 45 dní. 
Předložená nová úprava nese cíl větší elektronizace. Aby měla smysl, 
musí přinést zefektivnění a zrychlení veškerých procesů, navracení 
nadměrného odpočtu nevyjímaje.  
-    Navrhované prodloužení lhůty o 15 dní však lze akceptovat pouze u 
oné „zálohy“, tedy navrácení nesporné části odvedené DPH 
podnikatelem. Naprosto odmítáme plošné prodloužení navracení DPH 
podnikatelům na 45 dnů. Jinými slovy, drtivé většině bezúhonných 
podnikatelů se tímto o 50 % prodlužuje čas na vratku daně, na niž mají 
nárok.  
- Firmy pracují s cash flow, které je jistě mnohdy napjatější než státní 
rozpočet, a prodloužení vratek ze 30 dnů na 45 bude nesporně 
způsobovat problémy. Podnikatelé také nemohou prodlužovat lhůty 
plateb státu z důvodu různých požadavků k doložení čehokoli nebo 
proto, že je u nich daňová kontrola a jsou nuceni být jí k dispozici. 
Nadále musí vykonávat svou práci bez přerušení a stejně tak musí v 
platných termínech platit veškeré závazky vůči státu. Stát nyní žádá 
od podnikatelů další úlevu právě tohoto charakteru a my se 
nedomníváme, že je to správné. Buďme tedy vzájemně korektní a 
nezatěžujme subjekty, které svými daněmi a odvody financují chod 
státu.  
Požadavek AMSP ČR: Zachování lhůty pro vrácení nadměrného 
odpočtu v délce 30 dní. Považujeme ji v rámci zvyšování efektivity 
prostřednictvím elektronizace za zcela dostatečnou. Tato 
připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Výše uvedené prodloužení nesouvisí s projektem elektronizace, neboť 
v oblasti daně z přidané hodnoty je již v současné době povinná 
elektronická komunikace. V tomto ohledu tedy nedojde z pohledu 
administrativní náročnosti k žádnému posunu, který by mohl být 
„započítán“ vůči času potřebnému pro realizaci výše popsaných 
záměrů. 
 
Jakkoli si je předkladatel vědom, že navržený posun lhůty může 
z hlediska izolovaného pohledu na věc pro podnikatele znamenat 
zhoršení, není toto cílem dané úpravy. Prodloužení lhůty je bohužel 
nezbytným krokem, bez kterého nelze dosáhnout cílů, které jsou ze 
strany části podnikatelů i odborné veřejnosti poptávány. Nejde přitom 
pouze o možnost částečného vrácení nárokovaného daňového odpočtu, 
ale též lepší zacílení kontrol tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
obtěžování v případech, kdy to není nezbytné, jakož i větší prostor pro 
využití neformální komunikace a odstranění problémů bez aktivace 
formálních procesních institutů typu výzva či kontrola. 
 
Prodloužení doby potřebné pro posouzení nárokovaného daňového 
odpočtu (tj. učinění závěru o tom, zda zahájit kontrolní postup či nikoli, 
popřípadě zda vyplatit část nárokované částky formou zálohy) se 
z povahy věci týká každého podaného daňového přiznání, neboť nelze 
dopředu říci, jaký bude výsledek výše zmíněného testu. Nelze tedy 
prodloužení o 15 dnů vztáhnout pouze na některá daňová přiznání, 
neboť jejich rozřazení bude známo až na konci celého procesu, který 
vyžaduje adekvátní čas. 
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Cílem je nalézt celospolečenskou shodu na tom, v jaké kvalitě má být 
přistupováno k posuzování nároku na daňové odpočty a jejich 
následnému vyplácení. Jde přitom o velmi citlivou oblast náchylnou na 
podvody, takže zájmem všech (vyjma podvodníků samotných) by mělo 
být to, aby systém byl (i) dostatečně odolný proti zneužití, (ii) 
negeneroval zbytečné zatížení v podobně nutnosti strpět kontrolu a s ní 
související zadržení finančních prostředků tam, kde to není nutné, a 
zároveň (iii) byl dostatečně rychlý. Mezi těmito zájmy je pak nutné najít 
pomyslný kompromis, což předložený návrh učinil. Pokud by došlo 
ke změně bez vyvážení aspektu času, hrozí, že namísto kýženého efektu 
dojde k nežádoucím jevům, kdy správce daně ve snaze dodržet stávající 
lhůtu buďto oslabí svou bdělost, anebo nevyužije dostatečně potenciál 
ke snížení dopadů kontrolních postupů. Mělo by být v zájmu každého 
plátce DPH, aby systém, na němž se podílí, byl dostatečně odolný proti 
podvodům. 

20. Asociace malých 
a středních podniků 

a živnostníků 

3. Z Zrušení tolerance prodlení platby daně a tolerance pozdního 
podání daňového tvrzení.  
Návrh ruší zákonnou možnost prodloužit si lhůtu pro podání 
tvrzení. Jedná se řádově o dny, které však nepočítají s tím, že zejména 
v malých a středních firmách velmi často neexistuje okamžitá 
zastupitelnost, tj. odpovědná osoba může čerpat dovolenou na 
zotavenou, nebo mohou nastat problémy technického rázu, jakož též 
například banka má vyhrazenou otevírací dobu, tj. nepracuje non-stop. 
Tento stav je však vyžadován po daňových poplatnících, což nelze 
přijmout.  
Požadavek AMSP ČR: Zachovat bezsankční toleranční období. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno částečně. 
Současný stav vytváří nežádoucí rozdíl mezi těmi, kteří si povinnosti 
plní řádně a včas (ti tvoří většinu) a těmi, kteří programově porušují 
zákonem stanovený termín splatnosti či podání daňového tvrzení 
spoléhajíce na to, že po určitou dobu za toto porušení povinnosti dosud 
nebyla žádná sankce. Nelze akceptovat, že porušování právní normy je 
zažitým standardem a přiživovat mylnou představu, že takové jednání je 
v pořádku. Stejně tak není v pořádku, že tato skupina získává 
pomyslnou výhodu proti těm, kteří si své povinnosti plní řádně a včas. 
Navíc platí, že nezaplacení daně ve lhůtě splatnosti (nikoli až po 
uplynutí tolerančního období) znamená vznik nedoplatku, a tedy i ztrátu 
bezdlužnosti, což pro určité segmenty podnikání znamená nesplnění 
podmínek požadovaných zákonem. Z pohledu právní jistoty takový jev 
není žádoucí. Pokud v praxi nastanou nepředvídatelné objektivní 
důvody znemožňující včasné zaplacení daně, lze takovéto výjimečné 
životní situace řešit formou individuálního prominutí úroku z prodlení 
podle § 259b daňového řádu. 
 
V případě daňového tvrzení je výjimka zachována v případě daní 
vyměřovaných za zdaňovací období kratší než 1 rok (daň z přidané 
hodnoty, spotřební daně, daň z hazardních her). Argumentace použitá 
autorem připomínky platí právě pro tento typ daní, což i předkladatele 
vedlo k tomu, že výjimku zachoval. U daně z příjmů je ztráta 
pětidenního tolerančního období kompenzována možností měsíčního 
posunu lhůty, pokud je daňové přiznání podáno elektronicky (což je 
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velkorysejší benefit). U daně z nemovitých věcí (a nejen tam) je toto 
kompenzováno zvýšením minimální částky, od kdy začne pokuta 
vznikat, z 200 na 500 Kč. Vezme-li se v úvahu skutečnost, že při 
zpoždění nepřesahujícím 30 dní se snižuje pokuta ze zákona na 
polovinu, muselo by jít o dosti vysokou daň, aby ke vzniku pokuty 
vůbec došlo (drtivé většiny vlastníků nemovitých věcí se nebezpečí 
pokuty nebude vůbec týkat). 
 
Pokud jde o zrušení tolerance v případě platby daně, dojde ke zvýšení 
minimální hranice pro předpis úroku z prodlení vzniklého úhrnem na 
jedné dani za jedno zdaňovací období u jednoho správce daně ze 
stávajících 200 Kč na 1000 Kč (nově § 251a odst. 2 daňového řádu). 
Tímto způsobem zůstane ekonomický efekt stávající tolerance do 
značné míry zachován, a to zejména v případě menších daňových 
subjektů. Na straně druhé bude odstraněna stávající nesystémová 
tolerance, což byl záměr sledovaný předkladatelem.  

20. Asociace malých 
a středních podniků 

a živnostníků 

4. Z Navrhované snižování úroků je pozitivní, ale nesmí dojít ke snížení 
kompenzací, které musí stát v případě vlastního pochybení 
poskytnout daňovým subjektům.  
• Novelizace navrhuje snížení reparačních úroků na úroveň 
standardního úroku z prodlení uplatňovaného v soukromoprávní oblasti 
(pokles o 6 procentních bodů) – opatření platí nejen pro daňové 
subjekty, ale také pro úroky hrazené správcem daně.  
• Snížení kompenzací za chyby státu rozhodně nevnímáme 
jako pozitivní krok. Změna mechanismů nesmí být v případě 
kompenzací v neprospěch podnikatelů. 
• Dále jde o nové vymezení vztahu úroků hrazených správcem 
daně k obecné náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem orgánu veřejné moci, tedy 
zavedení principu, aby náhrada formou úroku pokryla obvyklou 
„cenu peněz“ bez ohledu na výši skutečné škody s tím, že je-li škoda 
vyšší, je možné se jí ve zbytku domáhat podle obecného režimu 
náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem. 
• Stát by se měl primárně snažit nastavit své postupy tak, aby 
nedocházelo k nárůstu sankcí za jeho chyby. Další omezení poměrně 
menšího počtu sankcí vůči státu (ve srovnání se sankcemi vůči firmám, 
kterých je z logiky věci více) není vhodným signálem o klientském 
přístupu státu. Bylo by dobré osvětlit, jaký vztah mají navrhované 
změny k existujícím dosavadním metodickým pokynům (zde) vzniklé 
reakcí na existující problémy k problémům platebního výměru na 

Vysvětleno. 
Úvodem je třeba ubezpečit, že nedochází ke snížení kompenzace, resp. 
nároku na náhradu škody, kterou stát v případě pochybení orgánu 
veřejné moci či úřední osoby vyplácí. 
 
Navržená koncepce, kterou ve svých připomínkách ocenil i Nejvyšší 
správní soud, vychází ze skutečnosti, že „cena peněz“ musí být 
z povahy věci jednotná. Není tedy korektní na jedné straně kvitovat, že 
dochází ke snížení úroku z prodlení, což představuje významně vyšší 
objem finančních prostředků, a na druhé straně hanět skutečnost, že 
stejným způsobem dochází k úpravě úroků hrazených správcem daně. 
Měla by existovat celospolečenská shoda na tom, jaká má být výše 
reparace za prodlení, přičemž předkladatel má za to, že tímto 
parametrem by měl být obecný úrok z prodlení podle občanského 
zákoníku. 
 
Úroky hrazené správcem daně nelze zaměňovat s náhradou škody, 
neboť jejich cílem není zkoumat způsobenou škodu, a tuto pak následně 
nahradit. K tomu je určena obecná úprava podle zákona č. 82/1998 Sb., 
která dopadá na daleko širší okruh situací, než je správa daní. 
Společným zájmem všech je, aby tato náhrada škody byla funkční, 
rychlá a odolná vůči účelovým a nepodloženým návrhům. Pakliže má 
autor připomínky za to, že tyto požadavky nejsou naplněny, mělo by 
dojít k úpravě systému náhrady škody (např. zavedením prvků 
paušalizace), a to tak, aby tato změna dopadla na všechny situace (nejen 
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pokutu za opožděné tvrzení či k aplikaci ustálené judikatury správních 
soudů ohledně úroku z neoprávněného jednání správce. 
• Domáhání se náhrady je ale pro firmy časově i finančně 
nákladnou aktivitou s nejistým výsledkem, a to i v situaci, kdy stát 
prokazatelně pochybil a přiznal i náhradu na úrovni „ceny peněz“. 
V případě, že stát pochybil, musí být kompenzace dostatečná a 
měla by fakticky plnit funkci paušalizované náhrady škody. 
Požadavek AMSP ČR: Kompenzace, které musí stát vyplácet při 
vlastním pochybení, se určitě nesmějí snižovat. Zákon by měl být 
přívětivý především vůči podnikatelům a nemůžeme souhlasit s 
„narovnáním“ sankcí, které musí za své chyby platit stát. Tato 
oblast nemá vliv na daňovou disciplínu firem, napravuje pouze 
chyby, kterých by se stát neměl dopouštět. Správu daní vnímáme 
jako servis pro podnikatele a ulehčení pro stát může pocházet 
pouze např. z digitalizace (např. menší chybovost díky digitalizaci, 
což způsobí nižší celkovou vyplacenou sumu sankcí od státu). Tato 
připomínka je zásadní 

správu daní). Tento cíl však leží mimo pole působnosti daňového řádu. 
 
Předkladatel v tomto ohledu avizuje svou připravenost a podporu 
aktivitám vedoucím k revizi zákona č. 82/1998 Sb., který je v gesci 
Ministerstva spravedlnosti, ve prospěch větší efektivity a rychlosti 
celého procesu. V rámci této revize by mělo dojít mj. k posouzení 
vhodnosti implementace institutu paušalizované náhrady škody, která 
má potenciál působit v některých situacích jako pomyslný kompromis 
pro obě strany umožňující „smírné“ ukončení řízení. 

20. Asociace malých 
a středních podniků 

a živnostníků 

5. Z Zamezení paralelních elektronických nástrojů – tj. doručování do 
DIS (datové informační schránky) a datové schránky  
k § 42a, odst. 1 – doručování do DIS 
Podporujeme požadavek KDP (Komory daňových poradců) a 
požadujeme upravit navrhované znění tak, že i v případě, že daňový 
subjekt požádá o doručování do DIS:  
- doručování do datové schránky dle § 42 d.ř. bude mít i nadále 
prioritu  
- budou platit pravidla doručování v případě zastoupení dle § 41 
d.ř. 
Požadavek AMSP ČR: Zachovat prioritu datových schránek. Tato 
připomínka je zásadní 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka nebude 
obsahovat funkcionalitu doručování. 
 

20. Asociace malých 
a středních podniků 

a živnostníků 

6. Z Návrh zákona neukazuje, k čemu jsou realizované kroky v rámci 
zavádění projektu MOJE Daně konkrétně nutné a jaké dopady 
bude tato první fáze konkrétně mít na podnikatele.  
• Materiál se zmiňuje o budoucí možnosti předvyplněného 
daňového přiznání. Nejsou zde ale informace, co a jak se změní, 
doporučujeme vizi Ministerstva financí podrobněji popsat, aby 
změny byly skutečně snížením času nutného pro daňovou 
administrativu. 
• V materiálu ale není žádný konkrétní popis, jak a pro koho 
bude předvyplněné přiznání prospěchem. Novelizace je patrně nutným 
prvním krokem (nutné legislativní úpravy, umožnění sdílení a práce 
s daty, příprava systému správy daní na předvyplňování), ale není 

Vysvětleno. 
Ambicí návrhu zákona nemůže být popis konkrétní podoby portálu 
jednotlivých správců daně. Předkladatel se domnívá, že popis obsažený 
v důvodové zprávě je pojat velmi podrobně. Musí si však zachovat 
dostatečnou míru obecnosti, neboť nemůže předjímat konkrétní 
technické řešení, které bude ze strany jednotlivých správců daně, resp. 
jednotlivých soustav (Finanční správa ČR a Celní správa ČR) zvoleno. 
 
Požadavku připomínky tak nelze dost dobře vyhovět v rámci návrhu 
zákona, což ovšem neznamená, že Ministerstvo financí ve spolupráci 
s příslušnými rezortními organizacemi neposkytne v souvislosti 
s projektem portálu MOJE daně relevantní nelegislativní materiály. 
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zřejmé, zda budou taková přiznání skutečně přínosem, jak se odstraní 
zbytečná administrativa (tj. obáváme se, aby nešlo jen o předvyplnění 
některých základních údajů a aby se čas na daňovou administrativu 
díky této změně skutečně snížil). 
• Materiál uvádí řadu oblastí změn v rámci nového pojetí 
Daňové informační schránky (DIS), ovšem bez označení konkrétního 
dopadu připravované změny na podnikatelské subjekty, které využívají 
stávající platformy a k novým platformám se budou muset připojit. 
Identifikace konkrétního dopadu by měla rovněž jasně odůvodnit, jaké 
pozitivní změny přinese DIS pro právnické osoby, které využívají 
datové schránky (funkcionalita datových schránek se průběžně 
zlepšuje). Jaká je tedy souvislost a pozitivní posun od datových 
schránek směrem k DIS, jaká bude provázanost těchto dvou systémů, 
související povinnosti, možnosti a dostupnost informací v jejich rámci? 
• Materiál neobsahuje jasné vymezení, jaká bude návaznost 
projektu MOJE Daně na další projekty, které stát připravuje (které jsou 
např. v gesci Ministerstva vnitra). Jde o návaznost projektů 
v současném/zamýšleném nastavení a poté v delším horizontu, kdy lze 
předpokládat silný tlak na sdílení a využívání dat. Materiál též neuvádí 
souvislost se zákonem o právu na digitální služby.  
• Novelizace nijak neuvádí detaily, které mohou být pro správce 
daně i daňový subjekt důležité, jde o informace typu, zda předvyplněné 
přiznání bude obsahovat údaje dostupné z veřejných rejstříků, nebo 
skutečné údaje ke dni podání. Není též jasné, jakým způsobem bude 
daňový subjekt editovat chybně předvyplněné údaje. 
• V návrhu § 69 v popisu Daňové informační schránky se uvádí, 
že daňový subjekt může získávat vybrané informace o svých právech a 
povinnostech. Dotazem je, proč se v návrhu zákona neuvádí 
vyčerpávající seznam práv a povinností, což by přispělo k právní jistotě 
a předvídatelnosti. V materiálu chybí, zda je tato služba v zamýšlené 
šíři nová, nebo zda bude suplovat jiné existující platformy. 
• Zjednodušení zahájení a ukončení daňové kontroly nesmí 
snížit právní jistotu pro daňové subjekty a nesmí být v rozporu se 
zásadami transparentnosti chování státní správy vůči subjektům a též 
musí ctít zásadu předvídatelnosti správy daní. 
Požadavek AMSP ČR: Materiál by dle našeho názoru měl 
obsahovat více informací, jaké změny (a s jakým pozitivním či 
negativním dopadem na podnikatele) jsou v rámci této fázi 
zavádění MOJE Daně nyní v plánu – uvést konkrétní 
funkcionality, očekávaný harmonogram. Tato připomínka je 
zásadní. 

 
Co se týká vztahu k systému datových schránek a nové generace 
daňových informačních schránek (DIS), jde v principu o podobný 
vztah, jako existuje v případě stávajících DIS a portálu finanční správy 
k datovým schránkám. Funkce nahlížení je jedinečná a systému 
datových schránek nekonkurující. Funkce podání představuje možnou 
alternativu, případně ji lze využít pro přípravu datové zprávy odeslané 
následně systémem datových schránek.  
 
Materiál není nositelem projektu MOJE daně, ale jeho legislativní 
podmnožinou. Vztah obou projektů je proto záležitostí nelegislativních 
materiálů pojednávajících o daném projektu (viz výše). 
 
Zákon o právu na digitální služby zatím není součástí právního řádu (je 
toliko návrhem). Vztah k jednotlivým procesním řádům by měl 
ozřejmovat spíše návrh zákona o právu na digitální služby. Ministerstvo 
financí ostatně v tomto duchu uplatnilo řadu připomínek, které díky 
nestandartnímu procesu nebyly transparentním způsobem vypořádány. 
 
Možnost získávat „vybrané informace o svých právech a povinnostech“ 
je novinkou, kterou stávající daňová informační schránka neobsahuje. 
Jde o službu, která má daňovým subjektům formou adresných notifikací 
pomoci v orientaci v plnění jejich povinností a uplatňování jejich práv. 
Cílem není (a z povahy věci nemůže být) podat kompletní přehled 
všech práv a povinností, neboť ty jsou obsaženy v zákonech, které jsou 
publikované a každému dostupné. Přidaná hodnota nové funkcionality 
spočívá právě v adresnosti, která v duchu klientského přístupu upozorní 
daňový subjekt na vybrané skutečnosti, které je informační systém na 
základě dat, které o daňovém subjektu zpracovává, schopen vyhodnotit 
jako užitečné a vhodné k notifikaci. Takováto funkce by ztratila 
význam, pokud by měla obsahovat nepřebernou kvantitu dat, z nichž 
většina daňový subjekt reálně nezajímá (byť se de iure jedná o určitá 
práva a povinnosti). Ambicí návrhu je pouze to, aby správce daně měl 
pravomoc určité informace, které by mohly usnadnit orientaci daňovým 
subjektům, adresně nabídnout. Lze očekávat, že objem těchto informací 
bude postupně narůstat, k čemuž by měl přispět mj. i zpětná vazba ze 
strany uživatelů. 
 
Doplnění materiálu o údaje jako je konkrétní podoba projektů a jejich 
harmonogram je nevhodná i s ohledem na to, že tyto údaje se mohou 
průběžně měnit a zastarávat, přičemž důvodová zpráva k návrhu zákona 
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by měla zůstat pokud možno nadčasová. Tím spíše, že se její podoba 
neaktualizuje o průběh legislativního procesu v Parlamentu. 

20. Asociace malých 
a středních podniků 

a živnostníků 

7. Z Vydávání daňových předpisů formou vyhlášky. 
• Z důvodu větší právní jistoty a také stabilizace daňového 
prostředí navrhujeme, aby formuláře pro veškerá daňová tvrzení byla 
vydávána formou vyhlášky Ministerstva financí s publikací ve Sbírce 
zákonů.  
• Tento požadavek jednak reaguje na názor Ústavního soudu, že 
povinnosti lze ukládat pouze zákonem nebo na základě zákona obecně 
závazným právním předpisem (nikoliv fakticky formulářem MF, viz 
nález ÚS ke kontrolnímu hlášení), navíc návrh každé změny bude 
povinně procházet připomínkovým řízením a délka legislativního 
procesu umožní, že změny formulářů nebudou tak časté. V současnosti 
jsou prostřednictvím formulářů fakticky stanoveny oznamovací 
povinnosti ve vyšším rozsahu, než stanoví samotné daňové předpisy. 
Požadavek AMSP ČR: Formuláře pro daňová tvrzení v rámci 
MOJE Daně by měly být vydávány formou vyhlášky s publikací ve 
Sbírce zákonů. Tato změna pomůže kvůli delšímu procesu 
případných změn posílit jistotu, neboť změny pak nebude možné 
dělat nahodile. Z pohledu státu může jít o komplikaci, ale pro 
soukromý sektor bude toto opatření zárukou vyšší stability 
v podobě, jakou musí s daňovým správcem komunikovat. Tato 
připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Institut formulářových podání je tradičním a široce používaným 
nástrojem výkonu správy daní, jakož i jiných agend z oblasti veřejného 
práva. Vydání příslušných tiskopisů a konkretizaci v nich 
požadovaných údajů ze strany Ministerstva financí a jejich následné 
zveřejnění lze považovat za souladné s ústavním pořádkem České 
republiky, pokud se takový krok pohybuje v mezích zákonných limitů. 
Tyto limity jsou dány zejména potřebností údajů pro správu daní, 
základními zásadami správy daní, charakterem a obsahem zákonné 
povinnosti, která je prostřednictvím formulářového podání plněna, a 
smyslem, účelem a povahou konkrétního podání. Pokud jsou tyto limity 
respektovány, stává se daný formulář přiměřeným a předvídatelným z 
pohledu daňových subjektů. Případné požadavky nad tento rámec by 
pak musely být specifikovány právním předpisem, což je případem 
například zmíněných kontrolních hlášení podle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 
 
V současné době je ústavní konformita § 72 daňového řádu posuzována 
Ústavním soudem, a není vhodné předvídat výsledky, ke kterým tento 
soud dojde. 
 
Z aplikační praxe nejsou známy případy, kdy by ze strany Ministerstva 
financí docházelo při stanovení obsahu formulářových podání, četnosti 
či nahodilosti jejich změn či způsobu jejich zveřejnění k excesům 
způsobujícím narušení právní jistoty a stability daňového systému. Jde 
přitom o dlouhodobou praxi mající původ již v prvorepublikové právní 
úpravě. 
 
Koncepci, kdy obsah formuláře, jakož i formát a strukturu, stanoví 
orgán veřejné moci, si za své vzali poslanci napříč politickým spektrem 
v rámci návrhu zákona o právu na digitální služby (srov. § 4 odst. 3 
tohoto návrhu). Tuto koncepci potvrdila též vláda svým stanoviskem. 
 
§ 4 odst. 3 návrhu zákona o právu na digitální služby: 
„(3) Orgány veřejné moci pořizují a zveřejňují prostřednictvím 
Ministerstva vnitra elektronické formuláře, které po prokázání 
totožnosti uživatele služby s využitím elektronické identifikace zajistí 
automatizované doplnění údajů nezbytných pro poskytnutí digitální 
služby z propojeného datového fondu orgánů veřejné moci, které může 
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orgán veřejné moci sdílet podle právního předpisu nebo na základě 
souhlasu uživatele služby zapisovaného do základních registrů. Formát, 
strukturu a obsah formuláře stanoví orgán veřejné moci zveřejněním. 
Nezveřejní-li orgán veřejné moci elektronický formulář nebo nezajistí-li 
možnost využití speciálního uživatelského rozhraní, má uživatel služby 
právo učinit digitální úkon podle své volby v jakémkoli výstupním 
datovém formátu.“ 

23. Česká advokátní 
komora 

1. Z K bodu 9 (§ 69a odst. 7) 
Nové ustanovení výslovně zakotvuje oprávnění, aby fyzická osoba, 
pověřená přístupem do daňové informační schránky, vykonávala 
právní pomoc a finančně ekonomické rady, a to také soustavně za 
účelem dosažení zisku. 
Česká advokátní komora zásadně nesouhlasí s tím, aby jiný právní 
předpis, s výjimkou zákona o advokacii a v určitém směru též zákona o 
daňovém poradenství a Komoře daňových poradců a notářského řádu, 
upravoval poskytování právní pomoci a navozoval dojem, že právní 
pomoc – byť pouze související s přístupem do daňové informační 
schránky – vykonával kdokoli živnostenským způsobem. Česká 
advokátní komora dlouhodobě upozorňuje na negativní jev, kterým je 
nelegální poskytování právní pomoci mimo advokacii, daňové 
poradenství nebo notářskou činnost, jehož nositelé nemohou svým 
klientům garantovat řádnou odbornou pomoc i odpovídající 
odpovědnost včetně pojištění. Navrhované ustanovení by mohlo být 
vykládáno jako uzákonění možnosti provozovat právní poradenství 
živnostenským způsobem. Zda a v jakém rozsahu bude osoba, která 
bude zmocněna daňovým subjektem k přístupu do daňové informační 
schránky, též podnikatelem, nepřísluší daňovému řádu, ale ostatním 
obecně závazným právním předpisům, upravujícím podnikání a 
specificky advokacii, daňové poradenství a notářskou činnost. 
Ustanovení § 69a odst. 7 navrhujeme vypustit. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven vypuštěním předmětného ustanovení. 
 

23. Česká advokátní 
komora 

2. D K bodu 21 (§ 80 odst. 4) 
Doplňované ustanovení umožňuje pořizovat zvukový a obrazový 
záznam, dokumentující průběh úkonu, umožní-li to povaha a okolnosti 
úkonu. 
S navrhovaným doplněním nesouhlasíme. Zavedení této formulace by 
mohlo být interpretováno tak, že správce daně by mohl bez vědomí 
daňových subjektů či třetích osob pořizovat obrazové a zvukové 
záznamy, a fakticky tyto osoby sledovat bez jejich vědomí. Toto je v 
rozporu se základními zásadami správy daní, zejména zásadou 
zdrženlivost a přiměřenosti zakotvené v § 5 odst. 3 daňového řádu a 

Nevyhověno. 
Autor připomínky odmítá srovnání s kontrolním řádem, aniž by 
vysvětlil, v čem tkví zásadní odlišnost procesu kontroly používaného 
začasté stejnými orgány veřejné moci. Nekonzistentní je též 
argumentace odmítající srovnání s úpravou v zákoně o Celní správě ČR 
s tím, že jde o orgán určený k vyhledávání protiprávní činnosti, když je 
na druhé straně poukazováno na instituty trestního práva (které jsou 
navíc odlišné a netýkají se procesu kontroly). 
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zásadou spolupráce zakotvené v § 6 odst. 2 daňového řádu. Srovnání s 
kontrolním řádem, uvedené v důvodové zprávě, není na místě, neboť 
předmět úpravy a cíl zákona je zcela jiný než předmět úpravy a cíl 
daňového řádu. Stejně jako není na místě srovnání s § 36 zákona o 
Celní správě ČR, do nějž toto ustanovení bylo včleněno z důvodu 
vyhledávání protiprávní činnosti a korupčního jednání, viz důvodová 
zpráva k tomuto zákonu, tj. Celní správa ČR má v této oblasti podobné 
postavení jako Policie ČR v trestním řízení. Postavení správce daně při 
správě daní je však odlišné než postavení Celní správy ČR či Policie 
ČR při vyhledávání protiprávní činnosti. Existuje tak riziko zvůle ze 
strany správců daně, kteří by takto mohli sledovat v podstatě kohokoli, 
koho by chtěli. I v trestním řízení je nutno mít ke sledování osob, při 
kterém mají být pořizovány zvukové či obrazové záznamy, písemné 
povolení státního zástupce. Pokud má být sledováním zasahováno do 
nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován obsah 
jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití 
technických prostředků, lze je uskutečnit jen na základě předchozího 
povolení soudce. Bez splnění výše uvedených podmínek lze sledování 
provést, pokud s tím výslovně souhlasí ten, do jehož práv a svobod má 
být sledováním zasahováno. Je-li takový souhlas dodatečně odvolán, 
sledování se neprodleně zastaví (viz § 158d trestního řádu). 
Navrhovaná úprava v daňovém řádu by vedla k nepřípustnému 
omezení práv daňových subjektů. Navrhujeme, aby toto ustanovení 
bylo změněno tak, že pořizování zvukového nebo obrazového záznamu 
je vázáno na souhlas daňového subjektu nebo dotčené třetí osoby. 

23. Česká advokátní 
komora 

3. D K bodu 24 (§ 85 odst. 4) 
Návrh vypouští poslední větu ustanovení § 85 odst. 4.  
Z hlediska šetření práv daňových subjektů a hospodárnosti řízení je 
vhodnější rozšířit daňovou kontrolu i pro další daňová řízení (typicky 
ohledně té samé daně, avšak pouze za jiná zdaňovací období, nebo jiné 
daně, za stejné zdaňovací období, kde důkazní prostředky lze využít 
pro prokázání správnosti stanovení obou daní – např. společná daňová 
kontrola daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty), a 
nikoli zahajovat další daňové kontroly na tutéž daň, avšak za jiná 
zdaňovací období, příp. na jiné daně za stejné zdaňovací období, kde 
tytéž důkazní prostředky mohou být využity při stanovování všech 
kontrolovaných daní. Navrhujeme zachovat stávající právní úpravu. 

Nevyhověno. 
Vypuštění daného institutu je navrhováno právě na základě zásady 
hospodárnosti a šetření práv daňových subjektů (viz důvodová zpráva). 
 

 

23. Česká advokátní 
komora 

4. D K bodu 31 (§ 87 a § 88) 
Ustanovení mění úpravu zahájení daňové kontroly a sdělení výsledku 
kontrolního zjištění, který by se měl daňovému subjektu sdělovat 
prakticky jen v případě, pokud by mělo dojít k rozhodnutí o stanovení 

Vyhověno jinak. 
Cílem návrhu, jak ostatně uvádí i důvodová zpráva, není snaha o změnu 
náhledu na to, jaká skutečnost je rozhodná pro přerušení lhůty pro 
stanovení daně. Nicméně s ohledem na vyšší právní jistotu bude materiál 
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daně (pokud by kontrola byla ukončena s výsledkem, že daňové tvrzení 
daňového subjektu je v pořádku, kontrolní zjištění by se mu 
nesdělovalo). 
Česká advokátní komora nesouhlasí se zahájením daňové kontroly 
pouhým: „doručením oznámení o zahájení daňové kontroly, ve kterém 
je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly“. Tímto by došlo k 
návratu dřívějších praktik správce daně, v jejichž důsledku docházelo k 
zahajování daňové kontroly pouze formálně (nikoli fakticky) zejména z 
důvodu, aby došlo k prodloužení prekluzivní lhůty pro stanovení daně 
(typické bylo zahajování daňových kontrol pár dní před uplynutím 
prekluzivní lhůty, přestože k faktickému prověřování docházelo až o 
několik týdnů, ne-li měsíců později, a to pouze s cílem přerušení, resp. 
opětovného běhu prekluzivní lhůty pro stanovení daně). Navrhovaná 
změna je v přímém rozporu s četnou judikaturou správních soudů 
ohledně toho, že daňová kontrola je zahájena až v okamžiku, kdy 
správce daně začíná fakticky konat, nikoli formálně zašle pouze 
oznámení. V návrhu zákona není upraven mechanismus, který by 
zabránil účelovému zneužívání navrhovaného znění ze strany správce 
daně a pouhá věta v důvodové zprávě (viz str. 30, poslední odstavec 
důvodové zprávy, cit.: „Koncept formálního zahájení daňové kontroly 
nesmí zavdat příčinu k tomu, aby ze strany správce daně docházelo k 
účelovému zahajování daňových kontrol s cílem přerušit lhůtu pro 
stanovení daně …“) k tomuto nestačí. Nehledě na to, že pokud bude 
možné zahájit daňovou kontrolu pouze korespondenčně a bude 
umožněno doručení oznámení o zahájení daňové kontroly fikcí, pak se 
daňový subjekt ani nemusí dozvědět o tom, že v jeho případě byla 
zahájena daňová kontrola, a v důsledku toho by nemohl uplatňovat svá 
práva ani plnit povinnosti, což by ve výsledku mohlo vést ke stanovení 
daně podle pomůcek. 
Pokud cílem navrhované úpravy má být zabránění procesním 
obstrukcím ze strany některých daňových subjektů, pak již podle nyní 
účinného znění daňového řádu v případech, kdy daňový subjekt 
nespolupracuje se správcem daně, tento má možnost zahájit daňovou 
kontrolu bez součinnosti s daňovým subjektem (viz § 87 odst. 2 a 5, 
kdy správce daně může po vydání výzvy k umožnění zahájení daňové 
kontroly, na níž daňový subjekt nereaguje, stanovit daň podle 
pomůcek). 
Zahájení daňové kontroly formou protokolu o ústním jednání tak, jak je 
obsaženo v nyní účinné právní úpravě, navrhujeme ponechat, a to i 
proto, že již v průběhu tohoto ústního jednání má daňový subjekt 
možnost bezprostředně reagovat na sdělení správce daně při tomto 

upraven tak, aby byla zachována stávající norma týkající se požadavku 
„faktického zahájení kontroly“ v návaznosti na formální zahájení daňové 
kontroly. 
 
Nevyhověno/vysvětleno. 
Požadavek na obligatorní prezenční zahájení daňové kontroly by 
znamenal popření sledovaného cíle podrobně popsaného v důvodové 
zprávě. Cílem navržených změn není nahrazení osobního jednání 
korespondenční formou, nýbrž připuštění obou cest, přičemž klíčovým 
faktorem pro jejich výběr by měla být jednak preference daňového 
subjektu (ne každý touží po osobním styku, není-li nezbytný) a také 
poskytnutá součinnost. 
 
Právo vyjádřit se k výsledku sděleného kontrolního zjištění návrh 
daňovému subjektu neodnímá, tj. toto právo má daňový subjekt vždy 
zachováno. Skutečnost, že je v některých případech vázáno na projev 
vůle daňového subjektu, vychází ze zcela standardního přístupu, kdy je 
daňovým subjektům dána možnost volby podle jejich preferencí, a jako 
taková nemůže být a priori odmítán.  
 
Není jasné, jak by měl podle připomínkového místa být kvantifikován 
pojem „podstatná změna“. Jde o záměrné použití pojmu, který vyžaduje 
aplikace určité míry diskrece ze strany příslušného orgánu tak, aby bylo 
možné najít vyvážený kompromis mezi zájmem na rychlém a 
hospodárném průběhu kontrolního postupu nedávajícím prostor pro 
obstrukce a zájmem na vytvoření dostatečného prostoru pro dialog 
týkající se předmětu kontroly, resp. daňového řízení. 
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jednání. Např. pokud by se stalo, že správce daně hodlá zahájit 
daňovou kontrolu, přestože daň, která má být předmětem daňové 
kontroly, byla již pravomocně stanovena jinému subjektu (což se, ač to 
zní neuvěřitelně, občas stává), má daňový subjekt možnost ihned 
reagovat a již v průběhu tohoto jednání předložit důkazy o tom, proč by 
daňová kontrola neměla být ani zahajována, a správce daně opět na toto 
tvrzení (příp. důkazy) daňového subjektu může ihned reagovat. Pokud 
by toto vše probíhalo korespondenčně, resp. k zahájení daňové kontroly 
by došlo formou oznámení, pak daňový subjekt musí proti tomuto 
brojit dalším podáním, stejně jako správce daně musí reagovat opět v 
dalším podání. Toto je jednoznačně v rozporu se zásadou rychlosti a 
hospodárnosti řízení, tedy pokud předkladatel návrhu zákona tvrdí, že 
zahájení daňové kontroly formou oznámení o daňové kontrole přinese 
větší rychlost a hospodárnost do řízení, nemusí tomu tak být, a naopak 
daňové subjekty budou zkráceny o své právo být osobně informováni o 
zahájení daňové kontroly a možnost bezprostředně reagovat na tvrzení 
a požadavky správce daně v protokolu o zahájení daňové kontroly. 
Dále máme za to, že by daňový subjekt měl obdržet výsledek 
kontrolního zjištění vždy, a to i z důvodu jeho právní jistoty, že v 
případě, že bude pro futuro postupovat tak, jak již bylo jednou 
správcem daně kontrolováno a odsouhlaseno, nemůže správce daně 
změnit názor. Daňový subjekt musí mít k dispozici doklad prokazující, 
co správce daně kontroloval a s jakým výsledkem. 
Dále by měl mít daňový subjekt vždy právo se vyjádřit k výsledku 
kontrolního zjištění. Pokud bude daňovým subjektům tato lhůta 
stanovována pouze na jejich žádost, poté to může vést k tomu, že 
slušnější daňové subjekty se budou bát o stanovení této lhůty žádat, a to 
zejména v situacích, kdy správce daně sice daňový subjekt poučí o tom, 
že může o stanovení lhůty požádat, avšak zároveň mu naznačí, že to 
není vhodné. 
Dále navrhujeme, aby bylo specifikováno (kvantifikováno), co se 
rozumí „podstatnou změnu výsledku kontrolního zjištění“ dle 
navrhovaného znění § 88 odst. 5. 

23. Česká advokátní 
komora 

5. D K bodu 32 (§ 88a) 
Ustanovení upravuje ukončení daňové kontroly. 
Současnou právní úpravu považujeme za vhodnější, neboť zpráva o 
daňové kontrole by měla být s daňovým subjektem projednána. Pokud 
předkladatel návrhu zákona uvádí, že zrušení projednání zprávy o 
daňové kontrole práva daňových subjektů neoslabuje, neboť tito mohou 
proti případnému platebnímu výměru brojit cestou řádných opravných 
prostředků, pak přenáší proces dokazování z daňové kontroly do 

Nevyhověno. 
Z materiálního hlediska dochází již za současné právní úpravy 
k projednání výstupu z daňové kontroly ve fázi sdělení výsledku 
kontrolního zjištění (nikoli tedy při sdělení konečné zprávy o daňové 
kontrole). Nejinak tomu bude i v případě nově navrhovaného řešení. Na 
základě tohoto sdělení má pak možnost daňový subjekt prostřednictvím 
svých výhrad tento výsledek rozporovat. Teprve po jejich vypořádání je 
proces daňové kontroly ukončen, což je už pomyslná formální tečka za 
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odvolacího řízení, čímž v podstatě dochází k eliminaci zásady 
dvojinstančnosti řízení. 

celým procesem. Obdobně funguje ukončení kontroly podle kontrolního 
řádu, kde je proces kontroly ukončen již samotným vyřízením námitek, 
které jsou ekvivalentem institutu výhrad použitému v daňovém řádu. 
Cílem návrhu není přesouvat dialog do fáze odvolacího řízení. 

23. Česká advokátní 
komora 

6. D K bodu 36 (§ 90 odst. 2) 
Ustanovení podmiňuje sdělení dosavadního výsledu postupu k 
odstranění pochybností daňovému subjektu jeho žádostí. 
Navrhujeme zachovat současnou právní úpravu i pro situace, kdy je 
výsledek postupu k odstranění pochybností sdělován při jednání, tedy 
daňový subjekt by měl mít vždy možnost podat návrh na pokračování v 
dokazování spolu s návrhem na provedení důkazních prostředků s tím, 
že lhůta pro toto vyjádření by měla být stanovena správcem daně z 
úřední povinnosti, a nikoli pouze na žádost daňového subjektu. Pokud 
správce daně chce zrychlit řízení v případech, ve kterých se daňový 
subjekt k výsledkům postupu k odstranění pochybností vyjadřovat 
nechce, pak je možno za nyní účinné znění § 90 odst. 2 přidat větu: 
„Daňový subjekt se může této lhůty vzdát.“ Pozice správce daně je 
oproti pozici daňového subjektu výrazně silnější, a nebylo by dobré 
postavení daňového subjektu dále oslabovat. 

Nevyhověno. 
Cílem návrhu není vnucovat daňovému subjektu lhůtu 15 dní a 
prodlužovat tak postup k odstranění pochybností, který by měl být 
rychlým kontrolním postupem. Často je právě v zájmu daňového 
subjektu, aby proces mohl být ukončen co nejrychleji a došlo např. 
k výplatě zadržované vratky apod. 

 

23. Česká advokátní 
komora 

7. D K bodu 97 (§ 174a a § 174b) 
Doplňovaná ustanovení upravují zálohu na daňový odpočet jako nový 
institut daňového procesu. 
V návrhu zákona bohužel nejsou zakomponovány závěry uvedené v 
nálezu Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 819/18 ze dne 22. 2. 2019, neboť 
podle navrhované právní úpravy by se tzv. nesporná část daňového 
odpočtu neměla vyměřovat, avšak měla by být považována pouze za 
zálohu. Toto řešení sice může napomoci cash-flow daňového subjektu, 
neboť za předpokladu aplikace § 174a navrhované úpravy by daňový 
subjekt s částí daňového odpočtu mohl disponovat, avšak tato právní 
úprava nepřináší pro daňové subjekty právní jistotu, že jim tato částka 
bude následně správcem daně vyměřena, a tedy že ji daňové subjekty 
nebudou muset po ukončení postupu k odstranění pochybností, resp. 
daňové kontroly, vracet, a to ještě s úrokem z prodlení (viz navrhovaný 
§ 254a odst. 4). 
Předkladatelé by měli výše uvedený nález Ústavního soudu zahrnout 
do připravované novely zákona, příp. se inspirovat ve slovenské právní 
úpravě, která připouští tzv. čiastkový protokol (viz § 47a zákona č. 
563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok)), v jehož důsledku je 
daň částečně stanovena. 

Nevyhověno. 
Není zřejmé, jak si připomínkové místo představuje zahrnutí nálezu 
Ústavního soudu do návrhu zákona. Varianta prostřednictvím 
částečného stanovení byla z mnoha důvodů shledána jako nežádoucí, a 
to zejména s ohledem na negativní dopady na daňové subjekty (srov. 
důvodovou zprávu či RIA). Tuto variantu odmítla jak expertní skupina 
složená z odborníků na daňový proces z řad daňových poradců, 
advokátů, soudců, úředníků i legislativců, tak Nejvyšší správní soud 
v rámci svých připomínek, které k návrhu uplatnil. Cíl, který Ústavní 
soud svým nálezem vytýčil, je návrhem respektován, a to způsobem, 
který je z hlediska zásahu do práv daňového subjektu šetrnější. 
 
Inspirace ve slovenské právní úpravě by znamenala vytvoření prakticky 
nepoužitelného institutu, který by rozhodně nebylo možné považovat za 
naplnění požadavku Ústavního soudu. To ostatně dokazují statistiky od 
slovenské finanční správy, podle nichž došlo k využití tohoto institutu 
v desítkách případů ročně, což odpovídá necelému procentu 
provedených daňových kontrol v daném období. 

 

23. Česká advokátní 
komora 

8. D K bodu 118 (§ 251d) 
Nově vkládané ustanovení omezuje nárok na náhradu škody daňového 

Nevyhověno/vysvětleno. 
Jde zřejmě o nepochopení navrženého textu ze strany připomínkového 
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subjektu, která mu vznikne jednáním správce daně, na výši ušlého 
úroku.  
Takové omezení považujeme za protiústavní. Škoda (majetková i 
nemajetková), která vznikne fyzické nebo právnické osobě v důsledku 
nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ze strany 
státu je upravena samostatným zákonem o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem a není nejmenší důvod, aby se odpovědnost státu v 
různých oblastech státní správy tříštila a upravovala speciálně pro 
oblast daňovou daňovým řádem. Nadto považujeme omezení rozsahu 
nároku na náhradu újmy výhradně na ušlé úroky za neústavní, neboť 
zvýhodňuje stát jako škůdce oproti daňovému subjektu jako 
poškozenému a vytváří nedůvodnou nerovnováhu mezi právy a 
povinnostmi obou stran. 
Ustanovení § 251d navrhujeme vypustit. 

místa. Navržená koncepce úpravy vztahu mezi úroky hrazenými 
správcem daně a náhradou škody nemá za cíl omezení nároku na 
náhradu škody, ale pouze jasné rozdělení případů, ve kterých je tato 
škoda pokryta paušalizovaně (úrokem) a kdy je pokryta individuálně 
postupem podle zákona č. 82/1998 Sb. Materiálně navržený stav 
odpovídá současné koncepci, kdy se úrok na náhradu škody započítává 
(viz současný § 254 odst. 6 daňového řádu), ovšem při současném 
odstranění problematických bodů (jako např. otázka pořadí, v jakém 
jsou úrok a „zbývající“ náhrada škody přiznány). V žádném případě 
tedy nejde o omezení práva daňového subjektu na nahrazení škody, ke 
kterému dojde v plném rozsahu. Vypuštění daného ustanovení by 
naopak znamenalo dvojí přiznání náhrady za totéž pochybení. 

23. Česká advokátní 
komora 

9. D K bodu 124 (§ 254 odst. 2) 
V navrhovaném znění § 254 odst. 2 je upraven okamžik, od kterého se 
počítá úrok z nesprávně stanovené daně. 
Navrhujeme ustanovení § 254 odst. 2 písm. a) upravit následovně: 
„Úrok z nesprávně stanovené daně vzniká ode dne následujícího po dni 
splatnosti daně, nebo došlo-li k její úhradě později, ode dne její úhrady, 
do dne jejího vrácení, použití nebo převedení“, tedy odstranit 
navazující část věty v tomto odstavci, která začíná textem: „nejpozději 
však do uplynutí lhůty pro její vrácení“. Za situace, kdy by správce 
daně v této lhůtě daň nevrátil, ač k tomu byl povinen, by tak peněžní 
prostředky daňového subjektu byly dále zadržovány na účtu správce 
daně, ač měly být vráceny, a tedy by měly být i nadále úročeny. Pokud 
jde o smazání další části věty: „je-li stanoven náhradní den splatnosti 
daně, považuje se pro účely vzniku úroku z nesprávně stanovené daně 
za den splatnosti tento den“. tato pasáž by byla krajně nevýhodná pro 
daňové subjekty, které uhradily daň v časovém úseku mezi dnem 
splatnosti daně a dnem náhradní splatnosti daně. Není zde žádný 
legitimní důvod, proč by částka poukázaná daňovými subjekty na 
úhradu daně v tomto časovém rozmezí neměla být úročena. 

Nevyhověno/vysvětleno. 
Jde o nepochopení konstrukce, která platí i za současné právní úpravy. 
Pokud nedojde k vrácení peněžních prostředků, neznamená to zánik 
práva na náhradu v podobě úroku. Prodlení s výplatou se však již 
neúročí úrokem z nesprávně stanovené daně podle § 254 daňového řádu, 
ale úrokem z vratitelného přeplatku podle navrženého § 253a daňového 
řádu (v současné době je tento úrok zakotven v § 155 daňového řádu). 
Výše těchto úroků je shodná, takže náhrada zůstává neztenčena a úrok 
kontinuálně vzniká po celou dobu, než bude nezákonný stav napraven. 
 
Požadovaným odstraněním části věty by došlo ke vzniku nežádoucího 
dvojího úročení za jeden skutek, což nepochybně není záměr 
připomínkového místa. 

 

23. Česká advokátní 
komora 

10. D K bodu 126 (§ 254a odst. 2 a 3) 
Doplňované ustanovení navrhuje, aby byl úrok z daňového odpočtu 
hrazen až ode dne následujícího po uplynutí 4 měsíců od posledního 
dne lhůty pro podání daňového tvrzení, a současně, že se do doby, za 
kterou vzniká tento úrok, nezapočítává doba od výzvy k odstranění vad 
podání do dne odstranění těchto vad. 
Zastáváme názor, že není důvod, aby za situace, kdy daňový subjekt 

Nevyhověno/vysvětleno. 
Připomínkové místo zaměňuje funkci kompenzačního úroku podle 
§ 254a daňového řádu a úroku z vratitelného přeplatku podle 
navrhovaného § 253a (dříve § 155) daňového řádu. Použitá konstrukce 
je navíc obsažena již ve stávající úpravě, a nejde tedy principiálně o 
nové pojetí. Účelem kompenzačního úroku z daňového odpočtu není 
sankcionovat pochybení správce daně, neboť v případě jeho vzniku 
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hradí úrok ode dne splatnosti daně (resp. od uplynutí 5-ti pracovních 
dnů ode dne splatnosti), bylo správci daně poskytováno dobrodiní v 
délce několika měsíců, kdy v podstatě není ekonomicky nucen odpočet 
hradit. Máme za to, že se opět vytváří nerovnováha mezi postavením 
státu a daňového subjektu v neprospěch daňového subjektu. 
Ustanovení, které prodlužuje dobu, po kterou nevzniká daňovému 
subjektu nárok na úrok ze zadržovaného odpočtu, o dobu do splnění 
výzvy k odstranění vad podání, nadto neřeší případ, kdy by taková 
výzva byla vydána nedůvodně, tj. pokud by podání daňového subjektu 
žádné vady fakticky nemělo.  
Ustanovení odst. 2 navrhujeme upravit tak, aby nárok na úrok 
daňovému subjektu vznikal ode dne následujícího po uplynutí lhůty 
splatnosti vraceného odpočtu a aby doba, po kterou nevzniká nárok na 
úrok, byla podmíněna důvodnou výzvou k odstranění vad podání. 
Dále z ustanovení § 254a odst. 2 navrhujeme vypustit část věty: 
„nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení“. Pokud by správce 
daně nevrátil daňový odpočet ve lhůtě pro jeho vrácení, ač tak učinit 
měl, není zde žádný legitimní důvod, proč by částka daňového odpočtu 
neměla být dále úročena.   

k žádnému pochybení nedochází. Jde pouze o kompenzaci za 
déletrvající (avšak se zákonem souladný) kontrolní postup při ověření 
legitimity daňového odpočtu, což odpovídá principu daňové neutrality 
tak, jak jej dovozuje evropská i tuzemská judikatura. Srovnání s úrokem 
z prodlení je zavádějící, neboť jeho pomyslným ekvivalentem je úrok 
z vratitelného přeplatku, který vzniká od prvního dne prodlení na straně 
správce daně a jehož výše je shodná s úrokem z prodlení, neboť oba 
představují reparační „cenu peněz“ jakožto následek za prodlení 
s úhradou finančních prostředků. 
 
Ohledně vyškrtnutí části textu platí obdobná argumentace jako při 
vypořádání předchozí připomínky (č. 9). 

 

23. Česká advokátní 
komora 

11. D K § 254a odst. 5 
Ustanovení snižuje úrok z odpočtu na polovinu zákonného úroku z 
prodlení.  
Zatímco daňový subjekt tak v případě svého prodlení musí hradit 100 
% zákonného úroku, stanoveného občanským zákoníkem (resp. 
prováděcím nařízením vlády), pak stát má povinnost hradit jen 50 % 
tohoto úroku. Opětovně jde o ustanovení diskriminační ve vztahu k 
daňovému subjektu. Ustanovení § 254 odst. 5 navrhujeme změnit tak, 
že výše úroku z daňového odpočtu bude odpovídat výši úroku 
z prodlení. 

Nevyhověno/vysvětleno. 
Jedná se o nepochopení a neznalost stávající právní úpravy ze strany 
připomínkového místa. Jak bylo popsáno u vypořádání k předchozí 
připomínce (č. 10), jsou srovnávány úroky, které mají zcela odlišný 
charakter. Navíc podle stávající úpravy je kompenzační úrok z daňového 
odpočtu nižší, než je nyní navrhovaná výše. Dochází tak naopak 
k posílení nároku daňových subjektů, což je ostatně podrobně popsáno 
v důvodové zprávě. 

 

36. Hlavní město Praha 1. D Obecně 
Jak uvádí předkladatel v obecné části důvodové zprávy, potenciál pro 
rozvoj elektronizace správy daní je široký a způsobů, kterými lze cíle 
elektronizace a zjednodušení správy je vícero. S cílem elektronizace 
správy daní a poplatků souhlasíme, avšak se zvoleným způsobem, který 
je navrhován, souhlasit nelze. Náš nesouhlas míří vůči celkové 
koncepci a pojetí navrženého řešení. Dostupná koncepce projektu 
MOJE daně vychází z využití stávajícího institutu daňové informační 
schránky (dále jen „DIS“), jedná se o upgrade tohoto institutu 
do podoby internetového bankovnictví. Zcela však podle našeho názoru 
chybí informace, zda dojde k propojení a integraci veřejných příjmů, 
resp. povinných plateb včetně povinných pojistných. Dále nejsou k 

Vysvětleno. 
Ambicí předloženého návrhu není a ani nemůže být komplexní řešení 
na poli elektronizace správy daní. Jde však o důležitý krok, který je 
žádoucí učinit, má-li v budoucnu dojít k realizaci myšlenek typu „jedno 
inkasní místo“, což je projekt směřující zejména do hmotněprávní 
úpravy daní z příjmů a veřejných pojistných. 
 
Co se týká konkrétních informací o tom, jakým způsobem budou 
jednotliví správci daně přistupovat k aplikaci navržené právní úpravy, je 
logické, že tyto nemohou být součástí legislativního materiálu (návrhu 
zákona), nýbrž příslušné projektové dokumentace, jejíž finální podobu 
lze předložit až poté, co bude schválena příslušná legislativa. Nicméně 
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dispozici detailní informace o kritériích a parametrech připravovaných 
změn v informačních systémech finanční a celní správy. Na tomto 
místě upozorňujeme na usnesení Kontrolního výboru Poslanecké 
sněmovny č. 68 z 15. schůze ze dne 10. ledna 2019, v jehož druhém 
bodě kontrolní výbor žádá o předložení koncepce realizace jednotného 
inkasního místa (dále jen „JIM“) nebo obdobného projektu, který bude 
z pohledu občanů (povinných subjektů) obdobnou funkci. Koncepce 
JIM vychází ze záměru integrace příjmů veřejných rozpočtů 
do 1 systému, přičemž tento záměr vychází z doporučení 
mezinárodních organizací včetně Evropské Komise. Cíle JIM jsou 
mimo jiné efektivní a rychlé inkaso příjmů, snížení administrativní a 
platební zátěže. Projekt MOJE daně tak, jak je představen 
v navrhovaném znění, podle našeho názoru obdobnou funkci jako JIM 
neplní. 

platí, že vize budoucího technického řešení jsou postupně 
představovány veřejnosti tak, jak práce na příslušných projektech 
postupují. 

36. Hlavní město Praha 2. Z K Části první čl. I 
K bodu 5 (§ 42a odst. 5): 
Požadujeme slova „po jehož celé trvání“ nahradit slovy „po jehož 
převážnou část“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
V návrhu je stanoveno, že lhůty se prodlužují o kalendářní den, po 
jehož celé trvání byla DIS nedostupná. V důsledku tohoto ustanovení 
může nastat absurdní situace, kdy pokud je DIS nedostupná celý den, 
tj. 24 hodin, lhůty se prodlužují, zatímco pokud bude dostupná třeba na 
pár minut, byť v průběhu noci, aniž by o tom daňový subjekt věděl, 
lhůty běží. Není dále, podle našeho názoru, vůbec řešena kvalita 
služby, DIS může být formálně dostupná, ovšem pouze při vynaložení 
mimořádného úsilí, například přihlášení na dvacátý pokus nebo 
minutové prodlevy mezi načítáním stránek, což není nereálná situace v 
případě zahlcení služby kybernetickým útokem. Navrhujeme tedy, aby 
namísto nedostupnosti po celý den byla rozhodná nedostupnost po 
převážnou část dne, tj. více jak 50 % času, v pochybnostech se má za 
to, že DIS dostupná nebyla. 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka nebude 
obsahovat funkcionalitu doručování. Spolu s tím bude vypuštěno i 
předmětné ustanovení, které bylo primárně spojeno s aplikací fikce 
doručení.  
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 18. července 2019. 

36. Hlavní město Praha 3. D K Části první čl. I 
K bodu 8 (§ 65 odst. 2): 
Doporučujeme za text „§ 65 odst. 2“ vložit slova „větě druhé“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 4. Z K Části první čl. I 
K bodu 9 (§ 69): 
V odstavci 1 požadujeme navrhované znění nahradit zněním: „(1) 
Orgány Finanční správy České republiky a orgány Celní správy České 
republiky umožní daňovému subjektu využívat prostřednictvím 

Vysvětleno. 
Systém daňových infomačních schránek (ve své stávající i navrhované 
podobě) stejně jako řada dalších elektronických nástrojů v rámci 
daňového řádu (nejen nástroje činění podání, ale např. i využití 
elektronických dražeb), je koncipován jako fakultativní, a to zejména 
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dálkového přístupu daňovou informační schránku. Další správci daně 
umožní daňovému subjektu využívat prostřednictvím dálkového 
přístupu daňovou informační schránku, jsou-li k tomu technicky 
vybaveni. Daňová informační schránka může být společná pro více 
správců daně.”. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Návrh zákona nařizuje používání DIS pouze těm správcům daně, kteří 
jsou k tomu technicky vybaveni. Jakkoliv chápeme, že toto ustanovení 
zřejmě míří především na menší územní samosprávné celky, které jsou 
správci daně ve vztahu k některým místním poplatkům a nemusí 
disponovat technikou pro provoz DIS, stanovení tohoto pravidla plošně 
nepovažujeme za vhodné. Této výjimky by totiž mohli využít i správci 
daně dostatečně technicky vybavení, jelikož posouzení technické 
vybavenosti je pouze na daném správci daně, není zde žádný přezkum. 
Povinnosti by se tak mohli vyhnout zcela, anebo by ji mohli alespoň 
neomezeně odkládat. A ačkoliv si teoreticky dovedeme představit 
konstrukci, kdy se daňový subjekt bude domáhat této služby například 
správní žalobou jako svého subjektivního práva, v praxi je to jen 
obtížně představitelné. Navrhujeme tedy, aby ustanovení zůstalo v této 
podobě jako „zbytková kategorie”, ale aby správci daně, u kterých lze 
technickou vybavenost předpokládat, měly její využívání stanovené 
jako povinnost. 

s ohledem na skutečnost, že daňový řád jako obecný procesní předpis 
pro správu daní dopadá na všechny orgány veřejné moci, které spravují 
peněžitá plnění v daňovém procesním režimu, tedy včetně obcí, krajů, 
soudů či fyzických a právnických osob, kterým je případně výkon 
veřejné moci zákonem svěřen. I v rámci orgánů státní správy se 
v postavení správce daně nachází řada menších úzce specializovaných 
orgánů, která se do tohoto postavení dostává z titulu tzv. dělené správy 
(evidence, výběr a vymáhání peněžitých plnění uložených podle 
správního řádu je na základě § 106 správního řádu vykonáván 
v procesním režimu správy daní). Jakkoliv lze souhlasit s tím, že 
v dnešní době by každý orgán veřejné moci měl být schopen poskytovat 
určitý minimální standard elektronizace (např. měl by být schopen 
přijímat elektronická podání), v daném případě se právě jedná 
o poskytování služeb, které tento minimální standard překračují a jsou 
s nimi spojeny zvýšené požadavky na technické a finanční zajištění. 
Tuto úroveň rozhodně nelze seriózně požadovat po všech orgánech 
veřejné moci, které mají v některých situacích status správce daně.  
 
Fakultativní charakter má význam i pro nejvýznamnější správce daně, 
kterými jsou orgány Finanční správy ČR a orgány Celní správy ČR, 
neboť takový koncept umožní jednak postupný náběh systémů, který 
může být v návaznosti na technický rozvoj průběžně doplňován, ale 
také samotné spuštění první fáze může být přizpůsobeno reálné 
schopnosti připravit změny informačních systémů, ke kterým je možné 
přistoupit až poté, co návrh zákona bude mít ustálenou a definitivní 
podobu. 
 
Z pohledu legislativního je pak nutné odmítnout, aby parciální téma, 
které se týká pouze orgánů Finanční správy ČR a orgánů Celní správy 
ČR, bylo řešeno v rámci obecné úpravy daňového řádu. Pravidlo 
týkající se těchto typů správců daně by mělo být upraveno v zákoně 
o Finanční správě ČR a zákoně o Celní správě ČR, samozřejmě pokud 
by mělo být k jeho přijetí přistoupeno. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 18. července 2019. 

36. Hlavní město Praha 5. Z K Části první čl. I 
V odstavci 3 písm. e) požadujeme slova „po jehož celé trvání“ nahradit 
slovy „po jehož převážnou část“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka nebude 
obsahovat funkcionalitu doručování. Spolu s tím bude vypuštěno i 
předmětné ustanovení, které bylo primárně spojeno s aplikací fikce 
doručení. 
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V návrhu je stanoveno, že lhůty se prodlužují o kalendářní den, po 
jehož celé trvání byla daňová informační schránka (dále jen „DIS“) 
nedostupná. V důsledku tohoto ustanovení může nastat absurdní 
situace, kdy pokud je DIS nedostupná celý den, tj. 24 hodin, lhůty 
se prodlužují, zatímco pokud bude dostupná třeba na pár minut, byť v 
průběhu noci, aniž by o tom daňový subjekt věděl, lhůty běží. Není 
dále, podle našeho názoru, vůbec řešena kvalita služby, DIS může být 
formálně dostupná, ovšem pouze při vynaložení mimořádného úsilí, 
například přihlášení na dvacátý pokus nebo minutové prodlevy 
mezi načítáním stránek, což není nereálná situace v případě zahlcení 
služby kybernetickým útokem. Navrhujeme tedy, aby namísto 
nedostupnosti po celý den byla rozhodná nedostupnost po převážnou 
část dne, tj. více jak 50 % času, v pochybnostech se má za to, že DIS 
dostupná nebyla. 

 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 18. července 2019. 

36. Hlavní město Praha 6. Z K Části první čl. I 
K bodu 15 (§ 71 odst. 4): 
Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 
Varianta 1: „V § 71 odstavec 4 zní: „(4) Způsobem podle odstavce 1 
písm. b), c) nebo d) lze učinit veškerá podání správci daně, jejichž 
povaha to nevylučuje.”“. 
Varianta 2: „V § 71 odstavec 4 zní: „(4) Ministerstvo financí zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání nelze učinit 
způsobem podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d).”“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Alternativně navrhujeme, aby zákon taxativně obsahoval negativní 
výčet podání, které nelze podat určitou formou. Nebude-li možné ani 
toto, pak navrhujeme, aby tento negativní výčet vydávalo například 
ministerstvo financí, nikoliv samotný správce daně. 
Toto ustanovení určuje, že určitými formami elektronického podání lze 
učinit pouze některé úkony (zatímco formou podle § 71 odst. 1 písm. a) 
lze patrně činit všechny). V první řadě nepovažujeme za vhodné, aby 
toto bylo pouze na úvaze správce daně. Ve druhé řadě nesouhlasíme se 
samotným principem, že některé formy podání budou privilegované 
bez zjevného důvodu. Budou-li zde objektivní důvody, proč 
elektronickou formu použít nelze, nemáme proti tomuto řešení 
námitek. Avšak z navrhovaného znění odstavce 4 toto neplyne, 
ustanovení lze vykládat i tak, že bude plně na úvaze správce daně, jaké 
podání umožní jakou formou. Navrhujeme tedy stanovit obecné 
pravidlo, že elektronicky (a to jakoukoliv formou) je možné podat 
podání, u něhož to nevylučuje jeho povaha (například je-li třeba 

Vysvětleno. 
Právní úprava elektronické formy podání (ve své stávající i navrhované 
podobě) je koncipována v řadě případů jako fakultativní, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že daňový řád jako obecný procesní předpis 
pro správu daní dopadá na všechny orgány veřejné moci, které spravují 
peněžitá plnění v daňovém procesním režimu, tedy včetně obcí, krajů, 
soudů či fyzických a právnických osob, kterým je případně výkon 
veřejné moci zákonem svěřen. Není žádoucí, aby obecný předpis 
obligatorně nutil jednotlivé správce daně používat elektronické nástroje 
bez ohledu na to, zda jsou tito správci daně k tomuto používání 
vybaveni, je pro ně s ohledem na charakter jejich činnosti takové 
využití účelné, anebo to odpovídá jejich finančním a dalším 
možnostem. V praxi není ani reálné, aby nastavení podoby 
elektronického podávání bylo pro všechny správce daně provedeno 
centrálně z pozice Ministerstva financí, resp. by takové pojetí nebylo 
v praxi efektivní a funkční. 
 
Pokud jde o navrženou variantu 1, platí, že podání, jejichž povaha 
vylučuje elektronickou komunikaci, jsou vyloučena z tohoto způsobu 
podávání již z povahy věci, a není třeba tuto skutečnost normovat. 
Navržená norma je navíc nevhodně vztažena pouze na některé způsoby 
autorizace podle § 71 odst. 1 daňového řádu – chybí odkaz na písmeno 
a), u něhož také může nastat situace, kdy dané podání nelze díky své 
specifické povaze učinit elektronickou formou. 
 
V případě varianty 2 je kromě výše uvedeného rovněž třeba upozornit 
na to, že není žádoucí, aby negativní pojetí výčtu přípustných podání 
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originál určité listiny). znamenalo pro každého správce daně nutnost vymezit prakticky veškerá 
existující podání v případě, že by daný způsob podání vůbec nezaváděl 
či jej zaváděl pouze v omezeném rozsahu. Administrativní náročnost a 
nehospodárnost navrženého řešení by tak byla enormní, popřípadě by 
v praxi takové zveřejnění zřejmě probíhalo nepříliš přínosným stylem 
„všechna podání nelze…“, popřípadě „všechna podání kromě … 
nelze…“. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 18. července 2019. 

36. Hlavní město Praha 7. D K Části první čl. I 
K bodu 23 (§ 85 odst. 3): 
Doporučujeme za text „§ 85 odst. 3“ vložit slova „větě druhé“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 8. D K Části první čl. I 
K bodu 52 (§ 140 odst. 1): 
Doporučujeme za text „§ 140 odst. 1“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 9. D K Části první čl. I 
K bodu 60 (§ 144 odst. 1): 
Doporučujeme za text „§ 144 odst. 1“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 10. D K Části první čl. I 
K bodu 72 (§ 154 odst. 2): 
Doporučujeme za text „§ 154 odst. 2“ vložit slova „větě třetí“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 11. Z K Části první čl. I 
K bodu 73 (§ 155 odst. 2): 
Požadujeme navrhované znění odstavce 2 nahradit zněním: „(2) 
Žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku správce 
daně nevyhoví, existuje-li odůvodněný předpoklad, že dojde 
v následujících třech měsících ke vzniku povinnosti uhradit daň na 
stejném osobním daňovém účtu.”. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme, že u naprosté většiny daňových subjektů vždy existuje 
odůvodněný předpoklad, že někdy v budoucnu vznikne povinnost 
uhradit daň. Podle našeho názoru navrhované ustanovení povede 
k tomu, že přeplatek daně nebude nikdy vrácen. 

Vyhověno.  
Materiál bude upraven. Požadovaná lhůta bude nastavena v délce 1 
měsíce. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 18. července 2019. 

36. Hlavní město Praha 12. D K Části první čl. I 
K bodu 77 (§ 160 odst. 1): 
Doporučujeme za text „§ 160 odst. 1“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 13. Z K Části první čl. I 
K bodu 89 (§ 165 odst. 2): 
Požadujeme slovo „dostatečně“ vypustit a dále doplnit větu 

Vyhověno částečně. 
Lze vyhovět vypuštěním slova „dostatečně“. Současně v návrhu 
dochází ke změně, kdy rozhodným dnem nebude okamžik připsání na 
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„V pochybnostech se má za to, že omyl prokázán byl.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení řeší situace, kdy správce daně vrací platbu 
provedenou zřejmým omylem. Aby takto mohl postupovat, je zde 
povinnost zřejmý omyl prokázat (tato povinnost je i ve stávajícím znění 
zákona, v navrženém znění je však mnohem důrazněji a explicitněji 
stanovena). Není však podle našeho názoru zřejmé, jak se bude omyl 
prokazovat. Fakticky půjde obvykle o překlep při zadání platby v 
elektronickém bankovnictví, o čemž obvykle nemá plátce záznam ani 
na něj nemá svědky. Domníváme se, že prakticky lze tento problém 
vyřešit například zavedením vyvratitelné domněnky. 

účet správce daně, ale až okamžik, kdy ze strany správce daně dojde 
k zaevidování připsané částky do evidence daní, tj. okamžik, kdy se 
platba promítne na příslušný osobní daňový účet daňového subjektu, 
popřípadě na depozitní účet daňového subjektu. Jinými slovy, zřejmý 
omyl bude možné reklamovat bez rizika aplikace tzv. testu vratitelnosti 
do té doby, než budou finanční prostředky použity ve prospěch 
daňového subjektu. Vzhledem k tomu, že k tomuto použití v praxi 
dochází až později, zpravidla až za několik dnů po připsání platby na 
účet správce daně, dojde tím k vytvoření výrazně většího časového 
prostoru pro vrácení plateb provedených zřejmým omylem v typických 
případech, kdy je tento omyl zjištěn vzápětí po provedení platby. 
 
V zájmu informování daňového subjektu, na jehož osobní daňový účet 
byla platba zaslaná omylem zaevidována, o postupu správce daně podle 
§ 165 daňového řádu bude do tohoto ustanovení dále doplněn 
odstavec 5 obsahující povinnost vyrozumění v tomto případě.             
 
Upravený text § 165 odst. 2, 3 a 5 daňového řádu: 
„(2) Správce daně vrátí platbu provedenou zřejmým omylem na žádost 
toho, kdo za daňový subjekt platbu uhradil, poskytovatele platebních 
služeb nebo provozovatele poštovních služeb podanou nejpozději v den, 
kdy platba daně byla připsána na účet správce daně zaevidována 
v evidenci daní. Zřejmý omyl musí být v žádosti prokázán. 
 
(3) Je-li žádost podle odstavce 2 podána po dni, kdy byla platba 
připsána na účet správce daně zaevidována v evidenci daní, nejpozději 
však do 1 roku od tohoto dne, posoudí se jako žádost o vrácení 
vratitelného přeplatku podaná daňovým subjektem s tím, že případný 
vratitelný přeplatek evidovaný v době podání žádosti se vrací žadateli 
namísto daňovému subjektu. Tomu, kdo za daňový subjekt uhradil 
platbu, lze takto vzniklý vratitelný přeplatek vrátit pouze tehdy, pokud 
nemá současně u správce daně evidován nedoplatek, na který by bylo 
možné tento přeplatek převést. 
 
(5) O vrácení vratitelného přeplatku podle odstavce 3, jehož výše 
přesahuje částku 1 000 Kč, se daňový subjekt vyrozumí.“. 
 
Na straně druhé nelze akceptovat doplnění normy, která by 
konstruovala prokázání omylu při provedení platby v případě 
pochybností. S takovou změnou by bylo spojeno zvýšené riziko 
zneužití, a to zejména ve fázi po zaevidování platby na konkrétní osobní 
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daňový účet, neboť pomocí takovéto (později vrácené) „zdánlivé“ 
platby by mohla být dosažena řada negativních účinků na placení daní 
(např. zastavení běžící exekuce s následky, které nelze později 
napravit). Nelze tedy akceptovat, aby byla pozice správce daně takto 
oslabena a byl vytvářen prostor pro podobná zneužití. Navíc platí, že 
v současné aplikační praxi nejsou avizovány problémy se samotným 
prokazováním omylu při platbě. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 18. července 2019. 

36. Hlavní město Praha 14. D K Části první čl. I 
K bodu 92 (§ 168 odst. 3): 
Doporučujeme za text „§ 168 odst. 3“ vložit slova „větě první“ a za 
slovo „„pravomocným“,“ vložit slova „větě druhé“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 15. D K Části první čl. I 
K bodu 93 (§ 168 odst. 4): 
Doporučujeme za text „§ 168 odst. 4“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 16. D K Části první čl. I 
K bodu 96 (§ 172 odst. 6): 
Doporučujeme za text „§ 172 odst. 6“ vložit slova „větě čtvrté“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 17. D K Části první čl. I 
K bodu 108 (§ 247a odst. 3): 
Doporučujeme za text „§ 247a odst. 3“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 18. D K Části první čl. I 
K bodu 115 (§ 251 odst. 3): 
Doporučujeme za text „§ 251 odst. 3“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 19. D K Části první čl. I 
K bodu 128 (§ 258 odst. 1): 
Doporučujeme za text „§ 258 odst. 1“ vložit slova „větě třetí“ a slova 
„v § 154 a § 155“, v souladu s čl. 70 Legislativních pravidel vlády i 
platným zněním zákona, nahradit slovy „v § 154 a 155“. 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. Pokud jde o vypuštění druhého označení paragrafu ve 
slovech „v § 154 a § 155“, není možné změnu provést s ohledem na to, 
že jde o již platný text (který se naopak vypouští). 

36. Hlavní město Praha 20. D K Části první čl. I 
K bodu 129 (§ 258 odst. 2): 
Doporučujeme za text „§ 258 odst. 2“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 21. D K Části první čl. I 
K bodu 130 (§ 261 odst. 4): 
Doporučujeme za text „§ 261 odst. 4“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 22. D K Části čtvrté čl. VI 
K bodu 2 (§ 27 odst. 1): 
Doporučujeme za text „§ 27 odst. 1“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 
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36. Hlavní město Praha 23. D K Části čtvrté čl. VI 
K bodu 4 (§ 27 odst. 4): 
Doporučujeme za text „§ 27 odst. 4“ vložit slova „větě první“. 

Nevyhověno. 
Zaužívanou legislativní technikou v daňovém řádu je neodkazovat na 
jednotlivé věty. 

36. Hlavní město Praha 24. D K Části šesté čl. VIII 
K bodu 1: 
Doporučujeme, v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. h) Legislativních 
pravidel vlády, doplnit větu: „Dosavadní body 244 až 269 se označují 
jako body 238 až 263.“. 

Vysvětleno. 
V případě, na který se vztahuje citované ustanovení Legislativních 
pravidel vlády, se jedná o body, které jsou součástí členění paragrafu 
(na odstavce, písmena a body). V případě navržené novely se naopak 
jedná o vypuštění novelizačních bodů z již platného zákona č. 80/2019 
Sb., na který uvedené pravidlo Legislativních pravidel vlády nedopadá.    

36. Hlavní město Praha 25. Z Nad rámec návrhu zákona 
K § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů: 
Požadujeme doplnit odstavec 7, který zní: „(7) Poskytovatelé služeb 
informační společnosti jsou povinni na vyžádání správce daně 
poskytnout údaje, které zpracovávají o příjemcích služeb.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých 
službách informační společnosti), službou informační společnosti 
jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na 
individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, 
poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými 
prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro 
ukládání dat.  
Navrhovaná změna odstraňuje stav, kdy selhávají aplikační postupy, v 
rámci řešení problematiky nedaněných příjmů z tzv. sdílené ekonomiky 
včetně povinnosti poskytovatelů služeb informační společnosti sdílet 
data o uživatelích a poskytovatelích s orgány státní správy a 
samosprávy. Primárně by se jednalo o údaje, které poskytovatelé služeb 
již mají k dispozici. Na podporu zásadního požadavku uvádíme 
doporučení uvedené v Analýze sdílené ekonomiky a digitální platforem 
zpracované Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády České 
republiky v červnu 2017: „Základem přístupu by měl být vyšší 
standard správy daní dle obecných hmotněprávních pravidel. Případné 
legislativní akty by se měly soustředit zejména na odstranění 
informačního deficitu správce daně, tj. například využití dat (tzv. 
digitální stopy), kterou zaznamenává zprostředkovatel o všech 
platebních transakcích mezi poskytovateli a uživateli dané služby. V 
případě tohoto řešení je potřeba nalézt způsob, jakým tuto povinnost 

Vysvětleno. 
Pravomoc správce daně získávat informace potřebné pro správu daní od 
subjektů, které těmito informacemi disponují, je zakotvena v § 57 odst. 
1 daňového řádu. Tato pravomoc s ohledem na svoji šíři nepochybně 
věcně pokrývá i okruh poskytovatelů služeb informační společnosti. 
Následující odstavce téhož paragrafu pak dopadají na situace, kdy je 
obecný režim vyloučen díky speciální povinnosti mlčenlivosti kterou 
některým subjektům stanoví zvláštní právní úprava, a která tedy 
vyžaduje explicitní a adresné prolomení, aby bylo zřejmé, že povinnost 
poskytovat informace správce daně platí navzdory obecné povinnosti 
mlčenlivosti daného subjektu (typickým příkladem jsou banky a další 
poskytovatelé platebních služeb, kteří jsou vázáni bankovním 
tajemstvím). V případě poskytovatelů služeb informační společnosti 
není Ministerstvu financí známa speciální povinnost mlčenlivosti, která 
by takto musela být zvlášť prolomena, ani jiná právní překážka, která 
by bránila využití obecného režimu podle § 57 odst. 1 daňového řádu. 
Jinou věcí je praktická realizace uvedené pravomoci, a to zvláště 
v kontextu skutečnosti, že řada poskytovatelů služeb informační 
společnosti sídlí v zahraničí, v důsledku čehož je získávání údajů od 
nich v praxi obtížné. Zde je třeba především využít nástrojů k tomu 
určené právní úpravy, zejména mezinárodní spolupráce při správě daní 
(viz zákon č. 164/2013 Sb.), popřípadě iniciativy na evropské úrovni.  
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 12. července 2019. 
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zprostředkovateli uložit, s přihlédnutím k možnosti existence právních 
vztahů s mezinárodním prvkem, tak aby byla efektivní a 
vymahatelná.“. 

36. Hlavní město Praha 26. Z Nad rámec návrhu zákona 
K § 130 zákona č. 280/2009 Sb.: 
- Varianta 1: V odstavci 1 větě druhé požadujeme slova 
„obecný identifikátor, nebo vlastní identifikátor správce daně“ nahradit 
slovy „jedinečný identifikátor vygenerovaný správcem daně“. 
- Varianta 2: Ve třetím odstavci navrhujeme slova „rodné číslo“ 
nahradit slovy „agendový identifikátor fyzické osoby“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle odstavce 3 je součástí DIČ u fyzické osoby její rodné číslo. To je 
podle našeho názoru v rozporu s posledními trendy v ochraně osobních 
údajů. Jedná se o nadbytečné používání a šíření osobního údaje, který 
je velmi citlivý a zneužitelný, přitom současná úroveň technicky zcela 
bez dalších nákladů a komplikací umožňuje použít anonymní jedinečný 
identifikátor. Navíc jde o identifikátor nestálý, protože § 17 zákona 
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 
předpisů, upravuje případy, kdy se rodné číslo mění, takže se snadno 
může stát, že rodné číslo a DIČ nebudou shodná. 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Ambicí navrhované úpravy není finální řešení dané problematiky, nýbrž 
řešení nejpalčivějších důsledků stávajícího stavu, kterého je možné 
dosáhnout v dohledném čase a bez vynaložení značných nákladů na 
úpravu systémů a dořešení všech důsledků spojených s komplexní 
náhradou rodných čísel za bezvýznamový identifikátor. Skutečnost, že 
věcné řešení problematiky rodných čísel v rámci celé státní správy 
dosud nebylo plně konstituováno, dokumentuje např. probíhající 
legislativní proces sněmovního tisku č. 448, který novelizuje zákon 
o základních registrech a prodlužuje období, kdy do občanských 
průkazů bude rodné číslo zapisováno. Z tohoto pohledu není zřejmé, 
jakým obecným identifikátorem bude rodné číslo nahrazeno. Nebylo by 
proto vhodné nyní prozatímně přecházet na systém využívající nyní 
existující konstrukt vlastních identifikátorů, který správce daně využívá 
u fyzických osob bez rodného čísla (typicky cizinci), ani agendový 
identifikátor fyzické osoby, jak navrhuje varianta 2, a v důsledku toho 
realizovat komplexní a nákladný zásah do stávajících evidencí. 
Ministerstvo financí tedy nikterak neopouští svůj dříve deklarovaný 
dlouhodobý záměr danou problematiku komplexně řešit, ale nyní 
navrženou novelou usiluje o dočasný pozitivní posun za situace, kdy 
podoba komplexního řešení není (do značné míry mimo moc tohoto 
resortu) dosud jednoznačná.  
 
S ohledem na výše uvedené předkladatel nepovažuje za žádoucí 
vynakládat veřejné prostředky ani řešit vzniklé komplikace (včetně 
např. negativního vnímání vícečetných změn, resp. samotné 
vícekrokové rozdílnosti identifikace ze strany daňových subjektů) na 
změnu stávajícího systému přidělování DIČ, neprojeví-li o tuto změnu 
zájem samotný daňový subjekt (fyzická osoba), který se cítí použitím 
rodného čísla v rámci jeho DIČ dotčen a současně tak činí s vědomím, 
že tento krok je spojen s určitým nepohodlím (včetně možné další 
pozdější změny na definitivní systém identifikace). Po zvážení nelze 
proto souhlasit ani s variantou, že by se vlastní identifikátor správce 
daně počínaje účinností nové právní úpravy přiděloval namísto rodného 
čísla všem daňovým subjektům bez ohledu na jejich preferenci. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 18. července 2019. 
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36. Hlavní město Praha 27. D Nad rámec návrhu zákona 
K Důvodové zprávě: 
Navrhujeme doplnit náklady na novou úpravu DIS a dopady na 
samotné daňové subjekty (odhadovaná úspora času pro různé daňové 
subjekty od fyzických osob, přes malé a střední podnikatele až po ty 
největší). 

Vysvětleno. 
Nová úprava daňové informační schránky má podobu služby nabízené 
konkrétními správci daně, kteří se ji na základě své technické 
vybavenosti rozhodnou poskytovat. Zákon tedy nepředjímá, o které 
správce daně se bude jednat, a jakým způsobem bude konkrétní jimi 
poskytovaná daňová informační schránka nastavena. Vytváří se tak 
pouze legální rámec pro možnost daňovou informační schránku zřídit a 
její minimální parametry. V současnosti je předpokládáno, že tento 
legislativní rámec bude využit orgány Finanční, resp. Celní správy ČR, 
nicméně konkrétní realizace daňových informačních schránek těmito 
správci daně představuje nelegislativní projekty, které nejsou přímým 
důsledkem navrženého zákona. Totéž platí pro finanční dopady, které 
jsou s těmito projekty spojené.  

36. Hlavní město Praha 28. D Nad rámec návrhu zákona 
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA):   
Navrhujeme doplnit další zvažované možnosti elektronizace správy 
daní. 
Odůvodnění: 
RIA pracuje pouze s variantou 0 a 1, nezohledňuje další varianty, jako 
je například další hlubší integrace příjmů veřejných rozpočtů, 
zohlednění obligatorního využití elektronické správy daní u co 
nejširšího množství správců daně. 

Vysvětleno. 
Uvedená témata překračují rozsah předloženého návrhu zákona a není 
ambicí je v současnosti řešit. Na straně druhé navržená úprava s nimi 
není v rozporu, a tedy nevylučuje řešení těchto témat v budoucnu.  

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. Z Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Konstatujeme, že po letech slibů a téměř bezvýhradně restriktivních 
vrchnostenských krocích (zavedení evidence tržeb a kontrolních 
hlášení, nevlídné zajišťování daní a otálení s vracením nadměrných 
odpočtů atd.) přichází MF s pokusem o přístup k podnikatelům jako ke 
klientům, kteří si finanční a celní správu svými daněmi platí. Bohužel 
podnikateli dlouho očekávaná sada legislativních změn zahrnuje 
nejenom opatření vstřícnější povahy, ale znovu a znovu i obávaná 
restriktivní opatření.  

Bere se na vědomí. 
Není zřejmé, v jakých institutech jsou spatřována nová restriktivní 
opatření, když obsahem návrhu je snižování a redukce sankčních 
ustanovení. Nedochází k zavádění nových administrativních povinností. 
Naopak návrh obsahuje opatření, která mají pomoci snížit 
administrativní náročnost spojenou s vyplňováním podání vůči správci 
daní, získávání informací apod. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. Z K reformě sankčního systému 
Navrhovaná změna sankčního systému v podstatě zcela maže 
kompenzaci za chybné postupy správce daně při doměřování a 
vyměřování daně (za které je správce daně plně odpovědný) a při jejím 
případném nezákonném vymáhání. V popisovaných situacích bude 
správce daně, a to ještě s velkými omezeními, hradit daňovému 
subjektu pouze cenu peněz. Takovéto řešení je nepřijatelné, neboť 
vnáší do daňového řízení významnou neodůvodněnou nerovnost. V 
případě pochybení daňového subjektu je daňový subjekt povinen 
kromě úroku platit také penále. Při pochybení správce daně, a to i v 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Navržená koncepce, kterou ve svých připomínkách ocenil i Nejvyšší 
správní soud, vychází ze skutečnosti, že „cena peněz“ musí být 
z povahy věci jednotná. Není tedy korektní na jedné straně kvitovat, že 
dochází ke snížení úroku z prodlení, což představuje významně vyšší 
objem finančních prostředků, a na druhé straně hanět skutečnost, že 
stejným způsobem dochází k úpravě úroků hrazených správcem daně. 
Měla by existovat celospolečenská shoda na tom, jaká má být výše 
reparace za prodlení, přičemž předkladatel má za to, že tímto 
parametrem by měl být obecný úrok z prodlení podle občanského 
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případě nezákonné exekuce, má správce daně platit pouze úrok, jakožto 
cenu peněz. To je nepřijatelné především např. v návaznosti na 
nezákonně prováděnou daňovou exekuci. Zde i ustálená judikatura 
NSS jednoznačně potvrzuje, že provedení daňové exekuce je obecně 
nevratný proces, který významně negativním způsobem ovlivňuje 
daňový subjekt a ve většině případů vede k jeho významným 
ekonomickým potížím trvalého charakteru a v mnoha případech i k 
jeho ekonomickému zániku. V takovém případě je zcela nepřijatelné, 
aby jedinou kompenzací byla úhrada ceny peněz. Považujeme také za 
chybné a v rozporu s principem zákazu i nepravé retroaktivity (10 Afs 
206/2017-39 ze dne 9. 11. 2017 [Sbírka rozhodnutí NSS 2/2018 str. 95 
č.3677/2018 Sb.] a 9 Afs 446/2017-33 ze dne 18. 4. 2019), aby nižší 
úroky placené správcem daně dopadaly od účinnosti navrhované 
novely i na případy, kdy k pochybení správce daně došlo před účinností 
navrhované novely. Je třeba zohlednit, že v tuto chvíli dochází  
v mnoha případech k rušení nezákonných zajišťovacích příkazů a 
princip novely je také možné vnímat jako snahu státu omezit svoji 
odpovědnost za tyto nezákonné postupy. Na základě výše uvedeného 
by dle našeho názoru měla být koncepce změny sankčního systému 
upravena následovně:  
1) V případě nezákonného vymáhání daně by měl správce daně platit 
minimálně dvojnásobek základního úroku. 
2) Variantně je možné uvažovat o snížení výše penále (aby zde byla 
rovnost při pochybení ze strany správce daně a při pochybení ze strany 
daňového subjektu). 
3) V případě úroků, který hradí správce daně a k pochybení došlo před 
účinností dané novely, by mělo být postupováno podle stávajících 
právních předpisů. To se netýká úroku hrazeného daňovým subjektem 
a to v souladu s principem možné aplikace i případné nepravé 
retroaktivity ve prospěch daňových subjektů. 

zákoníku. 
 
V této souvislosti lze připomenout požadavek Hospodářské komory 
v rámci připomínkového řízení k novele daňového řádu v roce 2013: 
„Podle důvodové zprávy jde o jakousi paušalizovanou náhradu škody, 
která by měla zohledňovat obvyklou cenu peněz. Totéž ovšem platí, i 
pokud jde o úrok z prodlení ve smyslu § 252 a § 253 daňového řádu, 
který rovněž představuje cenu peněz. Tato cena peněz by měla být podle 
důvodové zprávy v rámci právního řádu vnímána jednotně. Z tohoto 
důvodu se navrhuje navázat výši úroku na výši úroku z prodlení podle 
nového občanského zákoníku. Souhlasíme s tím, že po oddělení vlastní 
sankce, kterou je penále, představují oba úroky cenu peněz. Do doby, 
než bude možné zohlednit tuto cenu peněz v rámci celého právního 
řádu, jak je uvedeno v důvodové zprávě, navrhujeme ponechat ji 
sjednocenou alespoň v rámci daňového řádu. V úvahu tedy připadá buď 
zachování ceny peněz pro správce daně (§ 252 a § 253) a pro daňový 
subjekt (§ 155 odst. 5 a § 254) na stávající úrovni, tj. repo sazba ČNB + 
14%, anebo ve smyslu navrhované novely na úrovni stanovené 
občanským zákoníkem, tj. repo sazba ČNB + 7%, pokud cena peněz od 
data přijetí daňového řádu významně poklesla. Z obou těchto alternativ 
preferujeme alternativu druhou.“ Obdobný požadavek zazněl i ze 
strany Komory daňových poradců a Svazu průmyslu a dopravy ČR. 
Nyní, když je navrhováno původně poptávané řešení „stejné sankce pro 
všechny“, není zřejmé, proč dochází na straně připomínkového místa 
k tak razantní změně postojů. 
 
Úroky hrazené správcem daně nelze zaměňovat s náhradou škody, 
neboť jejich cílem není zkoumat způsobenou škodu, a tuto pak následně 
nahradit. K tomu je určena obecná úprava náhrady škody podle zákona 
č. 82/1998 Sb., která dopadá na daleko širší okruh situací, než je správa 
daní. Společným zájmem všech je, aby tato náhrada škody byla funkční, 
rychlá a zároveň odolná vůči účelovým a nepodloženým návrhům. 
Pakliže má autor připomínky za to, že tyto požadavky nejsou naplněny, 
mělo by dojít k úpravě systému náhrady škody, a to tak, aby tato změna 
dopadla na všechny situace (nejen správu daní). Tento cíl však leží 
mimo pole působnosti daňového řádu. Předkladatel v tomto ohledu 
avizuje svou připravenost a podporu aktivitám vedoucím k revizi 
zákona č. 82/1998 Sb., který je v gesci Ministerstva spravedlnosti, ve 
prospěch větší efektivity a rychlosti celého procesu. V rámci této revize 
by mělo dojít mj. k posouzení vhodnosti implementace institutu 
paušalizované náhrady škody, která má potenciál působit v některých 
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situacích jako pomyslný kompromis pro obě strany umožňující 
„smírné“ ukončení řízení. 
 
Při hledání pomyslné rovnosti mezi daňovým subjektem a správcem 
daně (jakkoli je takováto rovnost na poli veřejného práva z povahy věci 
vyloučena), je nutné posuzovat srovnatelné instituty. Za pochybení 
v platební rovině (nezaplacení daně) vzniká daňovému subjektu 
povinnost zaplatit reparaci v podobě úroku z prodlení. Za pochybení 
správce daně v platební rovině (včasné nevrácení vratky) vzniká správci 
daně povinnost zaplatit reparaci v podobě úroku z vratitelného 
přeplatku. Výše obou úroků je nastavena jednotně. Daňový subjekt má 
na rozdíl od správce daně možnost tuto reparaci snížit prostřednictvím 
posečkání či prominutí (zde je pomyslná jednotnost vychýlena ve 
prospěch daňového subjektu). Stát je navíc dlužníkem, u něhož 
z povahy věci nehrozí riziko platební neschopnosti. Správce daně i 
daňový subjekt reparaci platí též za pochybení v nalézací rovině, pokud 
toto má svůj dopad do roviny platební – opět ve výši reparačního úroku 
(úrok z prodlení / úrok z nesprávně stanovené daně). Pokud je ze strany 
správce daně způsobena škoda převyšující tuto reparaci, je povinen ji 
uhradit v rámci institutu náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb. 
(zde je opět akcentován rozdíl obou stran ve prospěch daňového 
subjektu). 
 
Pokud ze strany daňového subjektu dojde ke krácení daně, náleží mu 
trest v podobě penále, případně se může dopustit daňového trestného 
činu. Správce daně coby orgán veřejné moci nemůže být z povahy věci 
pachatelem deliktu majícího charakter trestu. Tím může být pouze 
příslušná úřední osoba, která je postihována buďto v rámci regresu za 
škodu, kterou způsobila, nebo za trestný čin úřední osoby. Srovnávání 
tohoto typu sankcí s úroky je z tohoto pohledu nevhodné, neboť jde 
o odlišné instituty. Úroky nemají charakter trestu, jak ostatně potvrdila i 
recentní judikatura Nejvyššího správního soudu. 
 
Připomínkové místo volá po dodržení rovného přístupu k úrokům 
hrazeným daňovým subjektem a úrokům hrazeným správcem daně, ale 
druhým dechem dodává, že požaduje nerovný přístup z hlediska 
aplikace principu nepravé retroaktivity. Při snížení úroků ve prospěch 
daňových subjektů je podle připomínkového místa nepravá retroaktivita 
v pořádku, ale u souběžného snížení na straně úroků hrazených 
správcem daně nikoli. S takovýmto nesystémovým a selektivním 
přístupem nelze souhlasit. Změna výše úroků musí být z povahy věci 
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stejná, jinak by byla popřena výchozí teze, že jde o jednotnou reparační 
„cenu peněz“. Jinou otázkou je, zda pro snížení všech úroků má být 
aplikován princip nepravé retroaktivity, který je v zásadě přípustný 
sleduje-li elementární veřejný zájem. S ohledem na to, že výše 
vznikajících úroků z prodlení mnohonásobně převyšuje výši náhrad 
v podobě úroků hrazených správcem daně, jde aplikace nepravé 
retroaktivity v drtivé většině ve prospěch dotčených subjektů. Navíc je 
žádoucí i z hlediska jednotného nastavení informačních systémů 
a celkové právní jistoty. Předkladatel proto setrvává na svém návrhu 
aplikovat nepravou retroaktivitu. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

3. Z K elektronické formě podání 
Realizaci projektu MoJe daně považujeme za vhodnou příležitost k 
tomu, aby byla správa daní skutečně moderní a jednoduchá. Zároveň 
by projekt měl přihlížet k racionalitě a efektivitě rozpočtových výdajů, 
a to nejenom v kontextu samotného resortního projektu, ale v kontextu 
celých veřejných financí. Nejsme si jisti, zda i pro veřejný sektor, 
financovaný z kapes daňových poplatníků, představuje akceptovatelnou 
hodnotu existence konkurence souběžných technických řešení 
komunikace daňových subjektů s různými orgány veřejné moci. Pokud 
jde o podnikatelské náklady, připravenost vlastních informačních 
systémů podnikatele na mnohačetné způsoby komunikace 
s jednotlivými orgány veřejné moci představuje nákladově 
suboptimální řešení. Navrhované rozšíření funkcionality daňové 
informační schránky (dále jen „DIS“) tak jen stvrzuje letitou obavu, že 
je od počátku pojímána jako zbytná resortní odpověď Ministerstva 
financí na universální koncept datové schránky. Vyzýváme MF, aby 
přesvědčivě rozptýlilo tuto obavu. 
Konstruktivně potom právě s ohledem na modernost a jednoduchost 
navrhujeme doplnit projekt MoJe daně tak, aby: 
- formát a struktura elektronického podání byly stanoveny vyhláškou 
Ministerstva financí, 
- formulář elektronického podání neobsahoval registrační údaje, ale 
pouze údaje, nezbytné pro výpočet základu daně a daně, 
- daňový subjekt fakultativně/na vyžádání obdržel opis jeho podání, 
opatřený elektronickým podpisem úřední osoby, aby tak měl jistotu v 
tom, v jaké podobě jeho podání bylo správci daně doručeno a 
zpracováno, a to např. jako automatickou odpověď systému do datové 
schránky daňového subjektu či jeho zástupce. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná nová podoba daňových informačních schránek (které ve 
stávající podobě mimochodem vznikly dříve, než datové schránky, a 
nelze je tedy považovat za „odpověď“ na ně), ve skutečnosti 
nepředstavují konkurenci datovým schránkám. Fakticky se jedná o 
legislativní označení pro prostor v rámci autentizované zóny portálu 
příslušného správce daně, do budoucna primárně orgánů Finanční 
správy ČR. Pokud jde o funkcionality daňové informační schránky, 
z velké části jde o služby, které datová schránky nenabízí a z principu 
ani v budoucnu nabízet nebude (informace ze spisu či osobního 
daňového účtu daňového subjektu, možnost činit předvyplněná podání, 
notifikace ze strany správce daně atd.). Nelze proto obecně hovořit o 
duplicitě funkcionalit daňových informačních schránek ve vztahu k 
systému datových schránek. Snahou předkladatele je maximálně 
otevřené řešení využívající nejmodernější metody ověření identity a 
respektující skutečnost, že využívání služby daňové informační 
schránky je právem (nikoli povinností) daňového subjektu. Pokud jde o 
konkrétní řešení včetně jeho finančních dopadů, platí, že návrh zákona 
pro něj vytváří legislativní rámec, ale nepředjímá konkrétní podobu a 
parametry daňových informačních schránek u jednotlivých správců 
daně, kteří tuto službu budou nabízet. Samozřejmě obecně platí, že tyto 
parametry a podmínky využití daňových informačních schránek musí 
být v konkrétním případě nastaveny též s vědomím případné poptávky 
po jejich využití a odhadu efektivního vynaložení finančních 
prostředků. 
 
Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Institut formulářových podání je tradičním a široce používaným 
nástrojem výkonu správy daní, jakož i jiných agend z oblasti veřejného 
práva. Vydání příslušných tiskopisů a konkretizaci v nich 
požadovaných údajů ze strany Ministerstva financí a jejich následné 
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zveřejnění lze považovat za souladné s ústavním pořádkem České 
republiky, pokud se takový krok pohybuje v mezích zákonných limitů. 
Tyto limity jsou dány zejména potřebností údajů pro správu daní, 
základními zásadami správy daní, charakterem a obsahem zákonné 
povinnosti, která je prostřednictvím formulářového podání plněna, 
a smyslem, účelem a povahou konkrétního podání. Pokud jsou tyto 
limity respektovány, stává se daný formulář přiměřeným 
a předvídatelným z pohledu daňových subjektů. Případné požadavky 
nad tento rámec by pak musely být specifikovány právním předpisem, 
což je případ například zmíněných kontrolních hlášení podle zákona 
o dani z přidané hodnoty. 
 
V současné době je ústavní konformita § 72 daňového řádu posuzována 
Ústavním soudem, a není vhodné předvídat výsledky, ke kterým tento 
soud dojde. 
 
Z aplikační praxe nejsou známy případy, kdy by ze strany Ministerstva 
financí docházelo při stanovení obsahu formulářových podání, četnosti 
či nahodilosti jejich změn či způsobu jejich zveřejnění k excesům 
způsobujícím narušení právní jistoty a stability daňového systému. Jde 
přitom o dlouhodobou praxi mající původ již v prvorepublikové právní 
úpravě.  
 
Koncepci, kdy obsah formuláře, jakož i formát a strukturu, stanoví 
orgán veřejné moci, si za své vzali poslanci napříč politickým spektrem 
v rámci návrhu zákona o právu na digitální služby (srov. § 4 odst. 3 
tohoto návrhu). Tuto koncepci potvrdila též vláda svým kladným 
stanoviskem. 
 
§ 4 odst. 3 návrhu zákona o právu na digitální služby: 
„(3) Orgány veřejné moci pořizují a zveřejňují prostřednictvím 
Ministerstva vnitra elektronické formuláře, které po prokázání 
totožnosti uživatele služby s využitím elektronické identifikace zajistí 
automatizované doplnění údajů nezbytných pro poskytnutí digitální 
služby z propojeného datového fondu orgánů veřejné moci, které může 
orgán veřejné moci sdílet podle právního předpisu nebo na základě 
souhlasu uživatele služby zapisovaného do základních registrů. Formát, 
strukturu a obsah formuláře stanoví orgán veřejné moci zveřejněním. 
Nezveřejní-li orgán veřejné moci elektronický formulář nebo nezajistí-li 
možnost využití speciálního uživatelského rozhraní, má uživatel služby 
právo učinit digitální úkon podle své volby v jakémkoli výstupním 
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datovém formátu.“ 
 
Při vypořádání připomínky bylo ze strany zástupců Ministerstva financí 
a Generálního finančního ředitelství zástupcům připomínkového místa 
sděleno, že transparentní proces využívající diskusi s odbornou 
veřejností ve formě připomínkového řízení je při přípravě formulářů 
žádoucí a měl by být využíván všude tam, kde se nejedná pouze 
o formální změny. Objektivním limitem zde samozřejmě je časový 
prostor, který na změnu formuláře Ministerstvo financí má (typicky 
krátká legisvakance, která je díky politickému charakteru daňových 
zákonů a délce legislativního procesu spíše pravidlem, nežli výjimkou). 
 
Vysvětleno. 
Požadavek připomínkového místa na to, aby formulář „neobsahoval 
registrační údaje, ale pouze údaje, nezbytné pro výpočet základu daně 
a daně“ je poněkud zmatečný. Při nastavení obsahu formuláře bude 
záviset vždy na tom, o jaký formulář se jedná. Je logické, že např. 
formulář vydávaný pro účely registračního řízení (přihláška k registraci) 
z povahy věci obsahuje registrační údaje a naopak neobsahuje údaje 
týkající se základu daně a daně. Jiná situace bude u formuláře daňového 
přiznání. Pakliže připomínka směřuje k tomu, aby se určité (již dříve 
sdělené) údaje nemusely do formulářů neustále opakovat, lze upozornit, 
že k řešení této situace má přispět právě navrhovaný zákon, který 
pomocí institutu daňové informační schránky umožní uživateli po 
ověření jeho identity pracovat při vyplnění formulářů s údaji, které 
o něm správce daně zpracovává, čímž bude docíleno efektu 
„předvyplněného podání“. Pro ty uživatele, kteří nebudou chtít tuto 
službu využít a setrvají např. u klasické listinné podoby formulářů, tato 
výhoda z povahy věci není určena. Co se týká požadované kvantity 
identifikačních údajů, je jejich množství zpravidla nastaveno tak, aby 
určení totožnosti podatele nebylo závislé pouze na jednom údaji, pro 
případ, že by v tomto údaji došlo k chybě. 
 
Nevyhověno. 
Požadavek připomínkového místa se v kontextu již existujících i 
navrhovaných nástrojů jeví jako nadbytečný a kazuistický. Jakékoli 
podání, které daňový subjekt učiní, se stává součástí spisu, do něhož má 
daňový subjekt právo nahlížet a z něhož mu správce daně na žádost 
pořídí opisy, kopie, výpisy nebo potvrzení (srov. § 67 odst. 3 daňového 
řádu). V tomto ohledu lze upozornit na to, že již stávající aplikační 
praxe a judikatura dovoluje, aby v případech dodržení zásad procesní 
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ekonomie a hospodárnosti mohla realizace tohoto práva daňového 
subjektu probíhat i korespondenčně. Současně je možné obsah 
elektronické části spisu získat i prostřednictvím dálkového přístupu 
díky institutu daňové informační schránky.  

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

4. Z Záloha na daňový odpočet 
V prvé řadě vítáme navržení tohoto institutu, který povede ke snížení 
sporů mezi daňovými subjekty a správci daně. Pro jeho efektivnější 
uplatnění v praxi však přicházíme s dále uvedenými návrhy. 

Bere se na vědomí. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

5. Z Zrušení toleranční doby pro placení daně 
Úprava stanovující toleranční dobu pěti pracovních dnů byla do 
procesních předpisů doplněna v návaznosti na změnu vycházející z 
toho, že za den úhrady je považován až den připsání na účet správce 
daně. Aby zde byla při bankovních převodech na straně daňových 
subjektů právní jistota, byla do procesních předpisů zakomponována 
tato toleranční doba. Domníváme se, že na důvodech, pro které byla 
tato úprava zavedena, se nic nezměnilo. Tato úprava je také příkladem 
určité vstřícnosti vůči daňovým subjektům s tím, že její případný 
negativní dopad do příjmů státního rozpočtu je zcela marginální.  
Zrušení toleranční doby pro placení daně dle stávajícího § 252 odst. 2 
proto považujeme za nedůvodné. Je třeba si uvědomit, že daňový 
subjekt má právo podat přiznání v posledních hodinách posledního dne 
lhůty pro podání daňového přiznání, např. 1. 4. ve 23:50. V takovém 
případě ale zcela jistě nestihne uhradit daň, a to i zejména s ohledem na 
to, že za den platby se považuje až den připsání platby na účet správce 
daně. Bylo by absurdní, aby podání přiznání ve lhůtě fakticky 
znamenalo zároveň nemožnost zaplatit daň bez sankce. Dále v praxi 
často dochází k podání daňového přiznání zástupcem daňového 
subjektu a je nutno vytvořit dostatečný prostor pro komunikaci mezi 
daňovým subjektem a jeho zástupcem ohledně sdělení výše daně a 
platebních údajů. Pro navrhujeme stávající stav zachovat. 
Upozorňujeme, že Důvodová zpráva neuvádí finanční dopady 
navrhovaného řešení ani ze strany daňových subjektů ani ze strany 
státu (např. na úpravu programového vybavení). 

Vyhověno jinak. 
Argument odvolávající se na změnu okamžiku platby byl částečně 
relevantní v době této změny, ale nyní jde o standard, který platí 
v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích. Není principiálního 
důvodu, proč by u platby daní měla existovat výjimka jenom pro to, že 
je „zažitá“. Pro takovou výjimku nelze nalézt oporu jak z hlediska 
mezinárodního srovnání, tak z hlediska srovnání s obdobnými instituty 
v tuzemském právním řádu (např. sankce za pozdní úhradu veřejných 
pojistných). 
 
Navíc platí, že nezaplacení daně ve lhůtě splatnosti (nikoli až po 
uplynutí tolerančního období) znamená vznik nedoplatku, a tedy i ztrátu 
bezdlužnosti, což pro určité segmenty podnikání znamená nesplnění 
podmínek požadovaných zákonem. Z pohledu právní jistoty takový jev 
není žádoucí. 
 
Současný stav navíc vytváří nežádoucí rozdíl mezi těmi, kteří si 
povinnosti plní řádně a včas (ti tvoří většinu) a těmi, kteří programově 
porušují zákonem stanovený termín splatnosti spoléhajíce na to, že po 
určitou dobu za toto porušení povinnosti dosud nebyla žádná sankce. 
Nelze akceptovat, že porušování právní normy je zažitým standardem 
a přiživovat mylnou představu, že takové jednání je v pořádku. Stejně 
tak není v pořádku, že tato skupina získává pomyslnou výhodu proti 
těm, kteří si své povinnosti plní řádně a včas. 
 
Pokud v praxi nastanou nepředvídatelné objektivní důvody 
znemožňující včasné zaplacení daně, lze takovéto výjimečné životní 
situace řešit formou individuálního prominutí úroku z prodlení podle 
§ 259b daňového řádu. 
 
Kritika týkající se skutečnosti, že den splatnosti je u některých daní 
shodný s posledním dnem lhůty pro podání daňového tvrzení, je 
kritikou stávající konstrukce § 135 odst. 3 daňového řádu, kterou návrh 
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zákona nemění. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že pro řádné 
splnění povinnosti zaplatit daň v čas, je nutné, aby platba došla správci 
daně v poslední den lhůty pro podání daňového tvrzení. Pozdější platba 
znamená jednání v rozporu se zákonem (byť za stávající právní úpravy 
po několik dní bez sankce v podobě úroku z prodlení). Skutečnost, že 
určitá právní norma nemá sankci, však neznamená, že by se měla 
a priori porušovat. Spíše to ukazuje na nesystémovost takové právní 
konstrukce.  
 
Co se týká dopadů navrhované změny, tak na straně správců daně jsou 
dopady navrhovaných změn vyčísleny souhrnně v obecné části 
důvodové zprávy. Vzhledem k tomu, že datum splatnosti se nemění, 
týká se změna pouze parametru, od kdy vzniká úrok z prodlení, což je 
veličina, která se beztak přizpůsobuje aktuálnímu kalendáři s ohledem 
na víkendy a státní svátky. Na straně daňových subjektů by neměly být 
vyvolány náklady v podobě nutnosti změny programového vybavení, 
neboť zákonem stanovaný termín pro platbu daně se nemění. Výchozím 
předpokladem předkladatele tak je, že daňové subjekty nemají 
v současné době své programové vybavení nastaveno tak, aby 
k platbám docházelo v rozporu se zákonem. To potvrzuje i sdělení od 
Generálního finančního ředitelství, podle něhož je většina plateb 
hrazena řádně a včas. Pozdní úhrada daně by tak již nyní měla být 
excesem, nikoli pravidlem. 
 
Při vědomí výše uvedených skutečností, které obecně odůvodňují 
zrušení předmětné tolerance jako systémový krok, bude jako jistá forma 
kompenzace do návrhu doplněno zvýšení minimální hranice pro předpis 
úroku z prodlení vzniklého úhrnem na jedné dani za jedno zdaňovací 
období u jednoho správce daně ze stávajících 200 Kč na 1000 Kč (nově 
§ 251a odst. 2 daňového řádu). Tímto způsobem zůstane ekonomický 
efekt stávající tolerance do značné míry zachován, a to zejména 
v případě menších daňových subjektů. Na straně druhé bude odstraněna 
stávající nesystémová tolerance, což byl záměr sledovaný 
předkladatelem. Požadavek připomínkového místa obsažený v 
připomínce tak bude materiálně naplněn jiným způsobem. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

6. Z Lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu 
Lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu DPH při konkludentním 
vyměření by dle návrhu měla být delší o 15 dní. Toto prodloužení by 
postihlo plošně především ty plátce, kteří vykazují nadměrné odpočty 
systémově, a není u nich žádné podezření na daňové podvody. Jako 
příklad lze uvést exportéry nebo stavební firmy. Prodloužení lhůty pro 

Nevyhověno. 
Jakkoli si je předkladatel vědom, že navržený posun lhůty může 
z hlediska izolovaného pohledu na věc pro plátce znamenat zhoršení, 
není toto cílem dané úpravy. Prodloužení lhůty je bohužel nezbytným 
krokem, bez kterého nelze dosáhnout cílů, které jsou ze strany části 
plátců i odborné veřejnosti poptávány. Nejde přitom pouze o možnost 
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vrácení nadměrného odpočtu rovněž neodpovídá slibu vlády, že 
zavedení kontrolního hlášení a EET jsou poslední plošnou 
administrativní zátěží a nyní se vláda zaměří na benefity pro 
podnikatele. Navrhujeme proto upravit v zákoně o DPH, že nadměrný 
odpočet bude vyplacen do 15 dnů od jeho vyměření. 

částečného vrácení nárokovaného daňového odpočtu, ale též lepší 
zacílení kontrol tak, aby nedocházelo ke zbytečnému obtěžování 
v případech, kdy to není nezbytné, jakož i větší prostor pro využití 
neformální komunikace a odstranění problémů bez aktivace formálních 
procesních institutů typu výzva či kontrola. 
 
Cílem je nalézt celospolečenskou shodu na tom, v jaké kvalitě má být 
přistupováno k posuzování nároku na daňové odpočty a jejich 
následnému vyplácení. Jde přitom o velmi citlivou oblast náchylnou na 
podvody, takže zájmem všech (vyjma podvodníků samotných) by mělo 
být to, aby systém byl (i) dostatečně odolný proti zneužití, (ii) 
negeneroval zbytečné zatížení v podobně nutnosti strpět kontrolu a s ní 
související zadržení finančních prostředků tam, kde to není nutné, a 
zároveň (iii) byl dostatečně rychlý. Mezi těmito zájmy je pak nutné najít 
pomyslný kompromis, což předložený návrh učinil. Pokud by došlo 
ke změně bez vyvážení aspektu času, hrozí, že namísto kýženého efektu 
dojde k nežádoucím jevům, kdy správce daně ve snaze dodržet stávající 
lhůtu buďto oslabí svou bdělost, anebo nevyužije dostatečně potenciál 
ke snížení dopadů kontrolních postupů.  
 
Z pohledu předkladatele je nutné se ohradit vůči tvrzení, že by mělo jít 
o další plošnou administrativní zátěž obdobně jako u kontrolních 
hlášení a evidence tržeb. Skutečnost, že je určitá platba vplacena 
později (v případech kontrolovaných subjektů to může být díky většímu 
časovému prostoru pro zacílení kontrol nebo díky záloze na daňový 
odpočet naopak dříve) nezpůsobuje žádnou administrativní zátěž. 
Srovnávat takovou situaci s výše zmíněnými instituty je ze strany autora 
připomínky nekorektní. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

7. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
5, § 42a odst. 1 
Požadujeme upravit navrhované znění tak, že i v případě, že daňový 
subjekt požádá o doručování do DIS bude mít doručování do datové 
schránky dle § 42 daňového řádu (dále jen „d.ř.“) i nadále přednost a 
budou platit pravidla doručování v případě zastoupení dle § 41 d.ř. 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka nebude 
obsahovat funkcionalitu doručování.  

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

8. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
5, § 42a odst. 5 
Požadujeme odstranit z návrhu text: „a nepoužije se na ni ustanovení § 
33 odst. 4.“  
Odůvodnění:  
Ustanovení v této podobě zavádí do daňového řádu, dle našeho názoru 
nesystémové, odchylné počítání času pro lhůtu doručení 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka nebude 
obsahovat funkcionalitu doručování. Spolu s tím bude vypuštěno i 
předmětné ustanovení, které bylo primárně spojeno s aplikací fikce 
doručení. 
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prostřednictvím daňové informační schránky, kdy účinky doručení 
nastanou i v případě, pokud poslední den desetidenní lhůty připadne na 
sobotu, neděli nebo svátek. 
Byla by tím založena zbytečná výjimka. Je nám sice známa interpretace 
§ 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi na základě rozsudku NSS 5 Afs 76/2012-28), 
nicméně je to ojedinělá odchylka odlišná od pravidel pro počítání času  
v jiných procesních předpisech (správní řád, občanský soudní řád, 
trestní řád ap.). Tato interpretace navíc byla překonána rozsudkem 
Krajského soudu v Plzni 30 Af 31/2017-53 (o kasační stížnosti proti 
němu nebylo dosud rozhodnuto – viz řízení sp. zn. 4 Afs 264/2018). 
Stanovisko ohledně nutnosti zachování obecné platnosti procesních 
lhůt bez rozlišování způsobu komunikace (listinná, elektronická) lze 
nalézt např. i ve stanovisku pléna Nejvyššího soudu sp. zn. Plsn 1/2015 
nebo rozsudku NSS čj. 6 As 127/2015-26.  
Nelze vyloučit ani demotivační dopad „dřívějšího“ doručení 
prostřednictvím DIS ve srovnání s doručováním v listinné podobě a s 
tím související nižší ochotu žádat o doručování do DIS. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

9. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
9, § 69 a 69a - obecně 
Ze znění novelizovaných ustanovení ani z Důvodové zprávy 
nevyplývá, jak bude řešen přechod na novou podobu daňových 
informačních stránek z hlediska dnes existujících zmocněnců a plných 
mocí opravňujících k přístupu do DIS zmocnitelů. Vzhledem ke změně 
průběhu procesu udělení oprávnění k přístupu do DIS (nově pověření 
udělené přímo v daňové informační schránce) se nabízí, že bude nutné 
obnovit veškerá zmocnění a udělit nově oprávnění k přístupu všem 
dnes existujícím zmocněným osobám. Požadujeme, aby byl zástupcům 
ponechán přístup do DIS daňových subjektů, které zastupují na základě 
tzv. generálních plných mocí. Nejčastějším důvodem pro udělení tzv. 
generální plné moci je zájem daňového subjektu, aby jeho zástupce měl 
plné právo jednat za něj se správcem daně včetně plného přístupu ke 
všem informacím, a to včetně přístupu do DIS. Není proto jediný 
rozumný důvod, aby byly daňové subjekty nuceny udělovat svým tzv. 
generálním zástupcům další pověření k přístupu do DIS. 
 
Dále upozorňujeme, že návrh neřeší, jakým způsobem dojde ke zrušení 
DIS či přístupu do ní. 

Nevyhověno. 
Přechodný režim mezi stávající daňovou informační schránkou (DIS) a 
novou DIS je řešen v přechodném ustanovení formou ročního souběhu 
obou schránek, aby byl dostatek času na přizpůsobení se nové koncepci, 
která již není postavena na vazbě na existující zmocnění, což způsobuje 
těžkopádnost stávajícího systému a dlouhé prodlevy při zřízení DIS. 
S ohledem na změnu koncepce i významné navýšení nabízených 
funkcionalit se nepředpokládá autoritativní překlopení stávajících 
zmocněnců do role pověřenců. Je tak akcentováno, že originárním 
nositelem práva rozhodnout o tom, komu poskytne pověření (a v jakém 
rozsahu), je daňový subjekt. 
 
Vysvětleno. 
Co se týká zrušení přístupu do DIS, platí, že u pověřenců je přidělování 
i odnímání přístupů jednotlivým fyzickým osobám do DIS plně v rukou 
daňového subjektu. U daňového subjektu samotného se se zánikem DIS 
de iure nepočítá (což platí i pro stávající DIS), ale v rámci zveřejnění 
technických podmínek lze nastavit pravidlo, kdy dojde k deaktivaci této 
schránky (např. po X letech, co neproběhlo přihlášení do této DIS) 
s tím, že tento stav jde kdykoli změnit novým přihlášením. I po smrti 
fyzické osoby, která je daňovým subjektem, je např. možné díky DIS 
řešit v rámci vypořádání pozůstalosti daňové povinnosti zesnulého. 
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37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

10. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
9, § 69 odst. 2 písm. a) 
Požadujeme, aby byly písemnosti ze spisu zpřístupněny 
prostřednictvím DIS v maximálním rozsahu, tedy nikoliv „v rozsahu a 
členění, v jakém jsou tyto informace v daňové informační schránce 
soustředěny“. 
Odůvodnění:  
Koncept MoJe daně by měl po letech příprav aspirovat na skutečnou 
alternativu fyzické návštěvy správce daně za účelem nahlédnutí do 
spisu. 

Nevyhověno. 
Jde o stávající právní stav (legislativní formulace je shodná). S ohledem 
na to, že neplatí obligatorní forma elektronické komunikace se 
správcem daně, není z povahy možné, aby veškeré písemnosti (tedy i ty 
v listinné podobě) byly k dispozici elektronicky formou dálkového 
přístupu. Stejně tak není možné garantovat, že soustředěné informace 
budou odpovídat stavu existujícímu v reálném čase (může dojít 
k časové prodlevě). Cílem daňové informační schránky, která je 
fakultativním nástrojem pro technicky vybavené správce daně, je 
poskytnutí nadstandardní služby získat informace dálkovým přístupem, 
nikoli ambice nahradit institut nahlížení do spisu, který je obligatorní 
pro všechny správce daně. Ten, kdo o takovou službu nemá zájem, ji 
nemusí využívat a může zvolit standardní způsob podle § 66 a násl. 
daňového řádu. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

11. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
9, § 69a odst. 2 
Požadujeme umožnit pro přístup do DIS rovněž certifikát uznávaného 
elektronického podpisu, tento způsob, který je velmi rozšířeným 
prostředkem jednoznačné identifikace fyzické osoby mezi daňovými 
poradci a daňovými subjekty. 
Odůvodnění:  
Považuje-li MF za rozumné rozvíjet DIS do úrovně funkcionality 
datových schránek, není jasné, proč stejně „liberální“ přístup 
nepřipustit i v méně diskutabilních situacích.  

Vysvětleno. 
Důvodem, proč tento certifikát nelze připustit pro ověření identity určité 
fyzické osoby, je ten, že nejde o nástroj sloužící k takovému ověření 
identity (jde primárně o nástroj pro autorizaci konkrétního podání). 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

12. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
9, § 69a odst. 7 
Požadujeme upravit ustanovení § 69a odst. 7 tak, aby bylo jednoznačné 
a srozumitelné.  
Odůvodnění:  
Navrhované ustanovení, a to ani v návaznosti na text Důvodové zprávy 
není dostatečně srozumitelné a jednoznačné. Lze je vyložit dvěma 
způsoby: 
a) buď že osoby, které budou podávat správci daně daňové písemnosti 
svých klientů prostřednictvím DIS, jsou tato podání oprávněny 
zpracovávat a podávat na komerční bázi, stejně jako daňoví poradci, 
nebo 
b) že osoby, které budou podávat správci daně daňové písemnosti 
svých klientů prostřednictvím DIS, jsou oprávněny technický úkon 
tohoto podání provádět komerčně. 
Ad a) Pokud by text měl rozšiřovat okruh osob, které jsou oprávněny 
provádět (advokacii) daňové poradenství formou zpracovávání 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven vypuštěním odstavce 7 a v důvodové zprávě 
bude využit rozbor zaslaný připomínkovým místem. 
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daňových přiznání a dalších daňových písemných podání komerčně, 
pokud tato podání následně budou podána prostřednictvím DIS, pak: 
- takové ustanovení by v daňovém řádu bylo zařazeno zcela 
neorganicky, neboť by se jednalo o novelu zákona o daňovém 
poradenství, která by měla být provedena v samotném tomto předpise; 
v procesním předpise nemá taková úprava místo, a zejména pak ne 
odůvodněním pouze použitím určitého technického postupu (prací v 
DIS). Při tomto výkladu navrhovaného ustanovení by jeho obsahem 
bylo, že daňovými poradci jsou osoby splňující kvalifikační 
předpoklady podle zákona o daňovém poradenství, které úspěšně 
složily náročné zkoušky a staly se členy KDP, a spolu s nimi pro obor 
písemné komunikace se správcem daně (která má podle návrhu novely 
d.ř. do budoucna zásadně převládat) také kdokoliv, kdo je schopný 
ovládnout program DIS. HK ČR se nebrání diskusi o takové inovaci, 
nicméně je to průlom do koncepce daňového poradenství takového 
rozměru, že by si zasloužil kompletní legislativní proces přímo nad 
příslušným zákonem. Případně i nad zákony dalšími, např. 
živnostenským, neboť z dosavadního textu není zřejmé, zda by na jeho 
základě vznikla nová volná živnost či by skutečně šlo o daňové poradce 
svého druhu podle zákona o daňovém poradenství. A spolu s tím by 
bylo třeba řešit také otázky odpovědnosti takových osob klientům a 
jejich pojištění - dnes např. účetní komerčně zpracovávající daňová 
přiznání nejsou na tuto činnost pojištěni (k tomu viz dále); 
- pokud stále platí principy, na kterých je vystavěno daňové 
poradenství jako garance kvalifikovaného poskytování právní pomoci v 
oboru daní, jednalo by se v případě předloženého návrhu o věcně 
nesprávnou úpravu, neboť pro výkon daňového poradenství jsou v 
zákoně o daňovém poradenství stanoveny náročné kvalifikační 
předpoklady a postup ověřování splnění těchto předpokladů, kterým se 
schopnost ovládnout program DIS ani vzdáleně neblíží. Zpracovávání 
daňových přiznání a písemných podání v daňovém řízení je velmi 
významnou součástí výkonu daňového poradenství, a umožnit takový 
výkon osobám pouze s touto velmi omezenou kvalifikací by 
představovalo zásadní průlom do koncepce daňového poradenství. 
Tvrzení v Důvodové zprávě, že takto „daňové přiznání bude moci 
zpracovat a podat nejen daňový poradce či advokát, ale též účetní či 
jiný odborník“, může sice z hlediska potenciálních nákladů podnikatele 
využívajícího stávajících odborných služeb znít zajímavě, je však 
poněkud zavádějící, neboť podle výkladu navrhovaného ustanovení v 
Důvodové zprávě bude moci daňová přiznání a další daňová podání 
komerčně zpracovávat jakýkoliv neodborník, resp. kdokoliv 
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(opomíjející kvalifikační předpoklad schopnosti ovládnout 
jednoduchou počítačovou úlohu). 
V případě prosazení takovéto koncepce by nastala poněkud absurdní 
situace kdy, jak vyplývá mj. z rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 31 
Cdo 4092/2014 z 27.10.2015, by např. účetní, ačkoliv snad z širokého 
publika mají k přípravě daňových přiznání nejblíže, nemohli komerčně 
zpracovávat daňová přiznání, avšak nově by byly oprávněny takovou 
činnost vykonávat osoby, které prostě dokáží zpracované daňové 
přiznání odeslat po síti. 
Ad b) Pokud by se pak činnost popsaná ve zkoumaném ustanovení 
měla týkat výhradně schopnosti odesílat na komerční bázi písemnosti 
zpracované k tomu oprávněnou osobou – daňovým subjektem nebo 
daňovým poradcem, tedy pouze technického úkonu ovládání počítače, 
pak se podle našeho názoru nejedná o „právní pomoc a finančně 
ekonomické rady“, a nejde o otázku, která by se jakkoliv týkala zákona 
o daňovém poradenství a jeho v Důvodové zprávě zmiňovaného § 2.  
Samotný text ustanovení je vzhledem k výše uvedenému poněkud 
nesrozumitelný. Začátek ustanovení hovoří o „právní pomoci a 
finančně ekonomických radách“, zatímco další text o této pomoci 
hovoří jako o pomoci „v souvislosti s výkonem práva přístupu do 
daňové informační schránky“, když žádná taková právní pomoc s 
největší pravděpodobností neexistuje. Každá z těchto částí textu spadá 
do odlišné koncepce. Ať už tedy bude zvoleno kterékoliv věcné řešení, 
navržený text ustanovení bude nezbytné korigovat. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

13. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
31, § 88 odst. 1 
Požadujeme navrhované ustanovení upravit takto:  
„(1) Pokud z dosavadního výsledku kontrolního zjištění vyplývá, že na 
jeho základě dojde k vydání rozhodnutí o stanovení daně, správce daně 
sdělí daňovému subjektu tento výsledek a současně mu stanoví 
přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, pro případné 
vyjádření.“  
Odůvodnění: 
Navrhujeme úpravu analogickou § 90 odst. 2 d.ř., který ve stejné 
minimální délce upravuje lhůtu k podání návrhu na pokračování v 
dokazování v případě, že nedošlo k odstranění pochybností  
v průběhu postupu k odstranění pochybností. Návrh zaručuje 
daňovému subjektu v obdobné situaci, že lhůta stanovená správcem 
daně, ve které bude muset zjištění správce prostudovat, shromáždit 
podklady a zformulovat a odůvodnit své případné negativní vyjádření, 
nebude kratší než nezbytných 15 dnů. Jsme si vědomi možnosti 

Vysvětleno. 
Nelze považovat za žádoucí, aby byla stanovena striktní minimální 
hranice pro předmětnou lhůtu, neboť v řadě případů je i v zájmu 
daňového subjektu, aby byla lhůta stanovena jako kratší. V opačném 
případě nic nebrání tomu, aby byla lhůta v případě potřeby a okolností 
konkrétní kauzy (a to i v koordinaci s daňovým subjektem) stanovena 
jako delší, k čemuž jsou ostatně orgány Finanční správy ČR metodicky 
vedeny a v praxi k tomu často dochází (dále srov. též institut 
prodloužení lhůty podle § 36 daňového řádu včetně automatického 
režimu v případě nečinnosti správce daně).  
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požádat o prodloužení lhůty podle § 36 d.ř., nicméně tento postup 
považujeme za zbytečně byrokratický, neboť v situaci, kdy z 
dosavadního výsledku kontrolního zjištění v rámci daňové kontroly 
vyplývá, že na jeho základě dojde k vydání rozhodnutí o stanovení 
daně, je lhůta 15 dnů pro vyjádření ze strany subjektu, zcela minimální.  

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

14. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
31, § 88 odst. 2 a § 88a odst. 1 
Navrhujeme, aby výsledek kontrolního zjištění a zpráva o daňové 
kontrole obsahovaly, jako povinnou součást, soupis všech provedených 
důkazních prostředků. Velmi často se totiž v praxi stává, že tyto 
dokumenty záměrně zamlčují ty důkazní prostředky, které svědčí ve 
prospěch daňových subjektů. 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Podle navrhovaného znění obsahuje konečný výsledek kontrolního 
zjištění, který je součástí zprávy o daňové kontrole, hodnocení 
zjištěných důkazů. Jde tedy o hodnocení všech důkazů, nikoli pouze 
těch, které jsou v neprospěch daňového subjektu (to by byl jednoznačný 
exces nemající oporu v zákoně). Hodnocení dosud zjištěných důkazů je 
navíc součástí sdělení dosavadního výsledku kontrolního zjištění (viz 
navržený § 88 odst. 2 daňového řádu) a proti jeho případné neúplnosti 
je tak možné brojit prostřednictvím výhrad (viz navržený § 88 odst. 4 
daňového řádu). 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

15. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
43, § 130 odst. 4 
Vítáme snahu odstranit z daňového identifikačního čísla rodné číslo 
daňového subjektu – fyzické osoby. Protože si nejsme jisti, zda 
navrhovanému textu dobře rozumíme, a to ani ve spojení s Důvodovou 
zprávou, požadujeme, aby byl text návrhu i Důvodové zprávy opraven 
ve smyslu následujících principů: 
- kmenovou část DIČ tvoří IČO, pokud je přiděleno (stejně jako u 
právnických osob), 
- pokud není IČO přiděleno, tvoří kmenovou část DIČ identifikátor, 
přidělený správcem daně, 
- pro stávající DIČ platí, že k jejich změně dle výše uvedených 
principů dojde na základě žádosti daňového subjektu. 

Vysvětleno. 
Ambicí navrhované úpravy není finální řešení dané problematiky, nýbrž 
řešení nejpalčivějších důsledků stávajícího stavu, kterého je možné 
dosáhnout v dohledném čase a bez vynaložení značných nákladů na 
úpravu systémů a dořešení všech důsledků spojených s komplexní 
náhradou rodných čísel za bezvýznamový identifikátor. Skutečnost, že 
věcné řešení problematiky rodných čísel v rámci celé státní správy 
dosud nebylo plně konstituováno, dokumentuje např. probíhající 
legislativní proces sněmovního tisku č. 448, který novelizuje zákon o 
základních registrech a prodlužuje období, kdy do občanských průkazů 
bude rodné číslo zapisováno. Z tohoto pohledu není zřejmé, jakým 
obecným identifikátorem bude rodné číslo nahrazeno, tj. zda jím bude 
číslo občanského průkazu, nebo jiný identifikátor. Nebylo by proto 
vhodné ani hospodárné nyní implementovat řešení prostřednictvím 
využití IČO, které se navíc týká pouze části daňových subjektů. 
Ministerstvo financí tedy nikterak neopouští svůj dříve deklarovaný 
dlouhodobý záměr danou problematiku komplexně řešit, ale nyní 
navrženou novelou usiluje o dočasný pozitivní posun za situace, kdy 
podoba komplexního řešení není (do značné míry mimo moc tohoto 
resortu) dosud jednoznačná.  
 
S ohledem na výše uvedené předkladatel nepovažuje za žádoucí 
vynakládat veřejné prostředky ani řešit vzniklé komplikace (včetně 
např. negativního vnímání vícečetných změn, resp. samotné 
vícekrokové rozdílnosti identifikace ze strany daňových subjektů) na 
změnu stávajícího systému přidělování DIČ, neprojeví-li o tuto změnu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBENG38S1)



- 59 - 
 

   

zájem samotný daňový subjekt (fyzická osoba), který se cítí použitím 
rodného čísla v rámci jeho DIČ dotčen a současně tak činí s vědomím, 
že tento krok je spojen s určitým nepohodlím (včetně možné další 
pozdější změny na definitivní systém identifikace). Po zvážení nelze 
proto souhlasit ani s variantou, že by se IČO/vlastní identifikátor 
správce daně počínaje účinností nové právní úpravy přiděloval namísto 
rodného čísla všem daňovým subjektům bez ohledu na jejich preferenci. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

16. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
76, § 159 odst. 5 
Požadujeme vypustit navrhované ustanovení § 159 odst. 5. 
Odůvodnění:  
Jsme zásadně proti zavedení dvou kategorií námitek – slabší námitky, 
která není řádným opravným prostředkem a silnější námitkou, která je 
řádným opravným prostředkem. 
Řádné opravné prostředky jsou uvedeny v hlavě VII části druhé d. ř. a 
normování dalšího řádného opravného prostředku do hlavy V. části 
třetí je zcela nesystémové. 
Dále upozorňujeme na to, že text návrhu je v rozporu s Důvodovou 
zprávou. Podle navrhovaného textu by námitka nebyla řádným 
opravným prostředkem vůči exekučnímu příkazu, neboť proti němu je 
uplatnění odvolání vyloučeno. Ovšem z textu Důvodové zprávy 
vyplývá, že smyslem navrhované úpravy je znemožnit podání žaloby 
proti exekučnímu příkazu bez podání a vyřízení námitky. Vzhledem k 
tomu, že podání žaloby proti exekučnímu příkazu spolu s návrhem na 
předběžné opatření nebo odkladný účinek žaloby je jedinou efektivní 
obranou daňových subjektů před nezákonnými exekucemi, považuje za 
naprosto nepřípustné až skandální, aby skutečným důvodem návrhu 
bylo ztížení přístupu daňových subjektů k soudu. 

Nevyhověno. 
Skutečnost, že existují dvě kategorie námitek – (i) námitky proti 
rozhodnutí při placení daní a (ii) námitky proti jinému úkonu při placení 
daní, není ničím novým, takže nejde o vytváření žádné nové 
konstrukce. Pouze u první z uvedených námitek však má smysl řešit, 
zda má mít námitka status řádného opravného prostředku, či nikoliv. 
 
Předkladatel pečivě zvažoval výhody a nevýhody obou modelů a po 
zralé úvaze přistoupil k řešení akcentující princip subsidiarity správního 
soudnictví. Proto je navrhováno námitce výslovně přiznat statut řádného 
opravného prostředku, neboť z hlediska hospodárnosti, rychlosti i 
procesní ekonomie je efektivnější věc řešit nejdřív u zdroje, než rovnou 
sáhnout k soudnímu přezkumu. S ohledem na odpovědnost, kterou 
správce daně má a která má svůj odraz v institutech úroků hrazených 
správcem daně a náhrady škody způsobené orgánem veřejné moci, 
jakož i s ohledem na mediální odezvy, které excesy správců daně 
nezřídka provázejí, není důvodu předpokládat, že případný exces 
nebude odstraněn a zhojen již jeho původcem. Soudní přezkum tak lze 
předpokládat spíše ve výjimečných situacích, kde bude existovat 
odlišný právní názor na posouzení určité situace. I v těchto případech je 
však lepší, když podání žaloby předchází kvalifikovaná interakce 
v rámci řízení o námitce, kde zazní argumenty i protiargumenty obou 
stran. 
 
Návrh zákona není v rozporu s důvodovou zprávou, resp. není jasné, 
z které pasáže legislativního textu autor připomínky dovozuje vyloučení 
aplikace námitky v případě exekučního příkazu (tato aplikace jasně 
vyplývá z navrženého § 159 odst. 5 daňového řádu). 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

17. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
91, § 167 odst. 5 
Vítáme návrh umožňující podat prohlášení o majetku, které by správci 
daně poskytlo méně invazivní zajištění budoucí daňové povinnosti. 
Chápeme, že jeho účelem je poskytnutí správci daně vyšší jistoty 
ohledně toho, že majetek daňového subjektu nebude vzdálen z jeho 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven doplněním podmínky souhlasu daňového 
subjektu. 
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dosahu. Na základě zkušeností z praxe ale navrhujeme nastavit 
parametry prohlášení o majetku v tomto případě odlišně od prohlášení 
o majetku dle § 180 d.ř., a to takto: 
- podání prohlášení o majetku by bylo právem daňového subjektu, 
nikoliv jeho povinností, aktivovanou na základě výzvy správce daně, 
- do prohlášení o majetku by daňový subjekt mohl zahrnout majetek 
v té výši, která by případně postačovala k úhradě zajištěné daně. 
Důvodem těchto návrhů je okolnost, že povinnost podat prohlášení o 
majetku je povinností pod trestně právní odpovědností. Pokud je 
smyslem návrhu zlepšit postavení daňového subjektu po vydání 
zajišťovacího příkazu, potom by mělo jít o dobrovolné opatření, 
aktivované ze strany daňového subjektu. V opačném případě hrozí 
zneužití tohoto institutu ze strany správce daně. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

18. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
97, § 174a odst. 1 
Požadujeme upravit text tak, aby bylo zřejmé, že lze zálohu vyplatit 
nejen na tu část daňového odpočtu, kterou správce daně nehodlá 
prověřovat, ale i na tu část, kterou již prověřil a ověřil její správnost, 
takto: „…kterou správce daně dále nehodlá prověřovat v rámci…“. 
Odůvodnění:  
Upřesnění textu kvůli právní jistotě adresátů zákona; nepředpokládáme, 
že by záměrem MF byla jiná interpretace.   

Vysvětleno. 
Doplněním požadovaného slova by došlo spíše k nežádoucímu zúžení 
a zmatení. Situace, kdy je možné zálohu na daňový odpočet přiznat, se 
týká dvou situací: 1) dosud žádný kontrolní postup neproběhl (nic zatím 
nebylo prověřeno), anebo 2) daňové kontrola již probíhá a určité 
skutečnosti již byly prověřeny. Navrhované doplnění přitom odpovídá 
pouze druhé skupině případů, tj. stav, kdy správce daně hodlá určité 
skutečnosti dále prověřovat. Ambicí návrhu je však postihnout nejen 
tento případ, ale též moment, kdy je kontrolní postup teprve zahajován. 
Navržený text dle názoru předkladatele toto vyjadřuje lépe. Toto 
vysvětlení bude akcentováno v důvodové zprávě. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

19. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
97, § 174a odst. 1 
Navržené ustanovení požadujeme zrušit.  
Odůvodnění:  
Není rozumný důvod k tomu, aby daňový nedoplatek v řádech stokorun 
„blokoval“ vyplacení nesporné části nadměrného odpočtu v řádech 
milionů korun. Existence nedoplatku na dani je při výplatě zálohy 
řešena v odstavci 5 navrhovaného ustanovení. Je zřejmé, že v případě 
existence nedoplatku na dani se záloha nejdříve započte na tento 
nedoplatek a teprve pokud i po tomto zápočtu bude záloha vykazovat 
kladný zbytek, dojde k jejímu vyplacení. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

20. Z Připomínka k Části první, Článku I Změna daňového řádu k bodu 
124, § 254 odst. 3 
Požadujeme v § 254 odst. 3 písm. a) až c) vypustit a ponechat jen text 
písm. d), takto: 
„(3) Úrok z nesprávně stanovené daně nevzniká v případě stanovení 
peněžitého plnění v rámci dělené správy.“ 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Důvodem pro negativní vymezení situací, při kterých úrok z nesprávně 
stanovené daně nevzniká, je změna konstrukce daného úroku. Zatímco 
stávající úrok z neoprávněného jednání správce daně vzniká v případě 
nezákonnosti či nesprávného úředního postupu při stanovení daně 
(mělo-li odraz v platební rovině), tak navržený odstavec 1 stanoví 
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Odůvodnění:  
Domníváme se, že uvedené výjimky povedou de facto k situaci, kdy 
úrok nebude správce daně hradit nikdy. Původní omezení znamenají, že 
situace, kdy bude vznikat povinnost hradit úrok ze strany správce daně, 
bude ve skutečnosti téměř prázdná množina. 
K jednotlivým omezením doplňujeme: 
K § 254 odst. 3 písm. a) d.ř. 
Tato výjimka je v příkrém rozporu s právním názorem na konkludentní 
vyměření daně, uvedeným v judikatuře NSS: 
5 Afs 27/2017-43 (spojen s 5 Afs 28/2017) ze dne 26. 10. 2017 (Sbírka 
rozhodnutí NSS 12/2017 č.3646/2017 Sb. NSS) 
„...[33] Lze tak učinit dílčí závěr, že správce daně je odpovědný za 
správné stanovení daně, tedy za to, aby daň byla stanovena v souladu 
se zákonem a po právu. Správným zjištěním a správným stanovením 
daně zcela jistě není stav, kdy je (již z podaného daňového přiznání) 
zřejmé, že daňový subjekt odvedl (či odvede) na dani více, než činí 
jeho zákonná povinnost a než by odvést musel...“. 
„…[35]… Jak již bylo uvedeno výše, za správné stanovení daně je 
odpovědný správce daně; pouze správce daně, nikoli daňový subjekt, je 
rovněž tím, kdo je nadán veřejnou mocí autoritativně daň (v zákonné 
výši) vyměřit. Na tom nic nemění ani povinnost, kterou daňový řád v § 
135 odst. 2 daňovému subjektu ukládá: v řádném daňovém tvrzení sám 
vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné 
pro vyměření daně. Pokud tak daňový subjekt neučiní, nelze vinit 
správce daně ze vzniku případného přeplatku, a podmínky pro postup 
dle § 254 daňového řádu zpravidla nebudou naplněny...“. 
 
„...[39] Z výše uvedené judikatury, byť se týkala aplikace § 46 odst. 5 
ZSDP, je zjevné, že ke stanovení a vyměření daně postupem dle § 140 
d.ř. (jehož textace je shodná se zněním § 46 odst. 5 ZSDP a jediný 
rozdíl je v povinnosti vyhotovit platební výměr) nemůže správce daně 
přistoupit automaticky a bez provedení jakékoli úvahy o tom, zda údaje 
v daňovém přiznání uvedené, resp. daň zde vyčíslenou lze bez dalšího 
akceptovat a takto vyměřit, tedy mít za to, že daň se neodchyluje. Nelze 
proto souhlasit s názorem krajského soudu, že „správce daně daň 
žádným způsobem nezkoumá, nehodnotí, neposuzuje zákonnost výše 
základu daně, daně a jejich právního a skutkového základu. Nelze 
proto dovozovat, že by tento typ rozhodnutí mohl být stižen 
nezákonností, ani to, že by ji bylo možno přičítat správci daně...“. 
 
„...[43] Pokud např. daňový subjekt v daňovém přiznání uvede jako 

výchozí pravidlo, že úrok vzniká za každé nesprávné stanovení daně 
(mělo-li odraz v platební rovině), což je významně širší okruh situací. 
Odstavec 3 proto na odstavec 1 logicky navazuje, když negativním 
způsobem vymezuje situace, kdy z povahy věci není nesprávnost 
stanovení daně způsobena správcem daně. To platí jednak v případě, (a) 
kdy nesprávnost způsobil daňový subjekt svým tvrzením, dále v případě 
(b) stanovení daně na základě padělané, pozměněné či nepravdivé 
písemnosti, anebo v případě, (c) kdy bylo rozhodnuto nesprávně 
s ohledem na to, že nemohly být správci daně známy zásadní relevantní 
skutečnosti. Pokud by došlo k vypuštění odstavce 3, znamenalo by to 
rozboření navržené konstrukce (generální pravidlo + negativní výčet = 
zamýšlený výsledek) a s tím související otevření prostoru pro účelové 
vylákávání peněz za nesprávné stanovení daně, které zcela nebo 
z významné části způsobil sám daňový subjekt.  
 
Daňový systém už jenom z kapacitního hlediska nelze postavit na 
modelu, že správce daně detailně posoudí a zkontroluje každou 
tvrzenou daň s plnou odpovědností za výsledek. Takový stav by vedl 
k neúměrné kontrolní zátěži obou stran a faktické paralýze celého 
systému. Budoucí trend směřující k tzv. samovyměření, které již 
v současnosti u některých daní existuje, je přesně opačný a akcentuje 
princip oboustranné důvěry. Cílem není přistupovat ke každému 
daňovému subjektu jako k „podezřelému“, jehož daňové tvrzení je 
potřeba důkladně prověřit. Již současný model vychází z konstrukce, 
která má přimět daňový subjekt, aby daň tvrdil pokud možno správně 
a dobrovolně, přičemž motivací pro to je kromě apelu na morální kredit 
každého (předpoklad poctivosti většiny) též hrozba případné sankce 
a možnost, že ze strany správce daně může dojít po celou dobu lhůty 
pro stanovení daně ke kontrole. 
 
Přitom je třeba zdůraznit, že správce daně je sice za tzv. konkludentní 
stanovení daně obecně odpovědný (jak dovodila judikatura), avšak 
nijak tím není popřeno, že stejnou odpovědnost nese daňový subjekt za 
správnost svého tvrzení. Z principu proto nelze v tomto případě 
aplikovat paušální reparaci (úrok) směřující výlučně od správce daně 
k daňovému subjektu bez současného posouzení okolností konkrétního 
případu (srov. obecný právní institut tzv. spoluzavinění poškozeného či 
zásadu, podle níž nikdo nemůže těžit z vlastního protiprávního jednání). 
Pro případy tohoto typu je právě určen institut individualizované 
náhrady škody.     
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příjem ke zdanění půjčku či úvěr či jiný příjem, který není předmětem 
daně, či uvede příjem od daně osvobozený, který současně zdaní a 
odvede z takového plnění daň, nelze akceptovat postup správce daně, 
který bez dalšího takové přiznání, které zjevně obsahuje skutečnosti 
nezakládající vznik daňové povinnosti, stvrdí postupem dle § 140 
daňového řádu a setrvá na tom, že daňový subjekt stíhá zákonná 
daňová povinnost a ten po právu uhradil daň. Pokud zákonodárce 
takový způsob vyměření daně zavedl, je nutno jej aplikovat tak, aby 
byly šetřeny zásady spravedlivého procesu, zásadu zákonnosti 
nevyjímaje. Jinými slovy, pokud správce daně podrobí dani příjem, 
který dani nepodléhá, nebo bez dalšího setrvá na daňovým subjektem 
odvedené dani z takového plnění, lze konstatovat, že se na vzniku 
přeplatku podílel...“. 
 
Z těchto rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že konkludentní vyměření 
daně není „automatem“ a správce daně je za vyměření odpovědný a v 
případě pochybností, které z daňového tvrzení vyplynou, má povinnost 
konat (zahájit POP či daňovou kontrolu). Z tohoto hlediska je dle 
našeho názoru nepřijatelné tvrzení v Důvodové zprávě, že v případě 
konkludentního vyměření daně správce daně de facto vychází z 
daňového tvrzení a skutečnosti v něm uvedené prověřuje až  
v následné daňové kontrole. Toto je dle našeho názoru koncepce, která 
je v přímém rozporu s tím, jak je vyjádřen cíl daňového řízení (správné 
stanovení daňové povinnosti) a jak to rozvádí relevantní judikatura: 
9 Afs 41/2013-33 ze dne 27. 2. 2014 (Sbírka rozhodnutí NSS  5/2014 
č.3015/2014 Sb. NSS) 
 
1) Právní věta: 
„...I. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, upřednostňuje při stanovení 
daně hledisko materiální správnosti, nikoli hledisko fiskální (§ 1 odst. 2 
citovaného zákona). Nově vymezený cíl správy daní, možnost správce 
daně provádět daňovou kontrolu i ve vyměřovacím řízení a skutečnost, 
že daňová ztráta je zcela obvyklou zákonnou odčitatelnou položkou, 
opravňují daňový subjekt za splnění zákonem stanovených, zejména 
hmotně právních podmínek, uplatnit ztrátu v rámci probíhajícího 
nalézacího řízení, a to bez ohledu na správce daně zvolený postup.“ 
 
„...[36] Jakkoli lze polemizovat s cílem správy daní uvedeným v zákoně 
o správě daní a poplatků, tj. stanovit a vybrat daň tak, aby nebyly 
zkráceny daňové příjmy (§ 2 odst. 2 uvedeného zákona), daňový řád, 
dle kterého již postupoval žalovaný, upřednostňuje při stanovení daně 

Pokud jde o případy uvedené v navrženém § 254 odst. 3 písm. b) a c), 
jedná se o případy v zásadě analogické s případy, kdy jsou dány 
podmínky pro obnovu řízení podle § 117 odst. 1 daňového řádu a měla 
by na ně být v principu aplikována obdobná výkladová pravidla. 
Zejména platí, že „nové skutečnosti“ zde mají skutkový charakter, 
nikoliv charakter právní (nejedná se tedy o nové právní názory, které 
dosud nebyly známy!).  
 
V případě vyloučení úroku u dělené správy jde opět o promítnutí 
principu, že úrok by neměl dopadat na nesprávnost, kterou nezavinil 
správce daně. V daném případě jde o pochybení orgánu veřejné moci, 
který příslušné peněžité plnění (zpravidla pokutu) uložil, a to v zcela 
jiném procesním režimu. Na uvedené tak dopadne obecná náhrada 
škody podle zákona č. 82/1998 Sb. Navržené řešení tak odpovídá 
stávajícímu právnímu stavu. 
 
Výše uvedené skutečnosti budou doplněny, popř. zdůrazněny 
v důvodové zprávě. 
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hledisko materiální správnosti, nikoli hledisko fiskální (§ 1 odst. 2 
daňového řádu). Ke změně základního cíle správy daně se ostatně již 
NSS vyjádřil, a to v rozsudku ze dne 23. 8. 2013, č. j. 5 Afs 83/2012 - 
46l: „Dochází k výraznému posunu, co se týče odpovědnosti správce 
daně za zjištěný skutkový stav. Zatímco dříve správce daně dbal 
především na to, aby stát nebyl krácen na svých příjmech, nyní musí 
dbát především toho, aby daň byla stanovena po právu, tj. ve správné 
výši. Musí tak přihlížet ke všem skutečnostem, které jsou pro správné 
stanovení daně rozhodné, a to ať jsou ve prospěch či v neprospěch 
daňového subjektu. Cíl správy daně, tak jak byl zakotven v daňovém 
řádu, však zcela jistě neznamená, že by byl správce daně a priori 
povinen vyhledávat za daňový subjekt skutečnosti, které by mohly být v 
jeho prospěch; pokud je však ve své dispozici má, musí se jimi 
zabývat“..“.. 
 
Hlavním cílem daňového řízení by tedy, dle našeho názoru, mělo být 
správné stanovení daňové povinnosti, ať už odchylka je ve prospěch, či 
neprospěch státu. Navrhovaná výjimka koncepčně vychází ze 
zamýšleného principu samovyměření jako automatu, od kterého však 
MF ustoupilo. Není možné od tohoto konceptu ustoupit, ale zároveň ho 
de facto realizovat prostřednictvím úroků z prodlení hrazených 
správcem daně. Koncepce a zdůvodnění v Důvodové zprávě také 
vychází z principu, že hlavním cílem daňového řízení není co 
nejdravější stanovení správné daňové povinnosti, ale její správné 
stanovení co nejpozději, aby případné chyby byly doprovázeny 
sankcemi. I tento koncept a princip musíme důrazně odmítnout. 
Naopak by jednoznačně mělo platit, že pokud daňový subjekt „odkryje 
karty“ a sdělí podstatné skutečnosti v rámci daňového tvrzení, musí 
správce daně konat, ať již tyto skutečnosti vedou k následnému 
případnému doměření či vyměření ve prospěch či neprospěch státu. 
Správná výše daně musí být stanovena co nejdříve a není možné 
argumentovat tím, že správně bude stanovena až v rámci daňové 
kontroly. Tento koncept je v souladu s judikaturou, ze které dle našeho 
názoru jednoznačně vyplývá, že pokud správce daně má k dispozici 
relevantní skutečnosti, na základě nichž by mohl doměřit daň a učiní 
tak nikoli ihned, ale až po určité době, není nárok minimálně na penále, 
a v některých případech ani na úrok z prodlení. V souladu s tím je 
nezbytné vypustit také výjimku navrhovanou v předmětném odstavci 3. 
 
K § 254 odst. 3 písm. b) d.ř. 
Tato výjimka je velmi obecná a podle našeho názoru povede k 
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nejednoznačným situacím a možnostem odpírání úroku v situacích, kdy 
k tomu není sebemenší důvod. Velmi spornou otázkou je především to, 
co bude znamenat stanovení daně na základě nepravdivého údaje 
předloženého daňovým subjektem. Z relevantní judikatury jednoznačně 
vyplývá, že pokud se ukáže, že některý údaj na předložených daňových 
dokladech nedopovídá skutečnosti, má daňový subjekt možnost doložit 
sporné skutečnosti v rámci dokazování. Pokud se daňovému subjektu 
toto podaří doložit, ale správce daně přesto doměří daň a následně jeho 
rozhodnutí bude zrušeno, ať již odvolacím orgánem či soudem, bude 
vznikat otázka, zda nejde o situaci, kdy nebude nárok na úrok, což je  
v rozporu s jeho podstatou. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že za 
dokazování je obecně odpovědný správce daně. 
 
K § 254 odst. 3 písm. c) d.ř. 
Domníváme se, že na základě této úpravy bude snaha vyloučit nárok na 
úrok téměř ve všech případech. Tato úprava je vágní, obecná a bude 
způsobovat výkladové problémy. Z tohoto hlediska je nutné zdůraznit, 
že i v souladu s relevantní judikaturou je (jak již bylo uvedeno u 
předchozího písmene a)) za dokazování odpovědný správce daně. Jako 
příklad problémů dané úpravy je možné uvést situaci, kdy daňový 
subjekt bude uplatňovat od počátku daňového řízení určitý právní 
výklad, který až následně (např. v rámci odvolacího řízení) bude 
potvrzen judikaturou. Správce daně pak bude tvrdit, že toto nové 
rozhodnutí soudu je onou novou skutečností, na základě níž není nárok 
na úrok. V rámci skutkově složitých kauz (např. prokazování účasti na 
daňovém podvodu) existuje riziko, že například v odvolacím řízení 
(event. v soudním řízení) předloží daňový subjekt další důkazy, 
kterými reaguje zejména na finální závěry správce daně ve zprávě o 
daňové kontrole (event. v rozhodnutí o odvolání), když v kontextu s 
ostatními důkazy bude nakonec v odvolacím (soudním) řízení 
dovozeno, že se daňový subjekt nezúčastnil (zaviněně) daňového 
podvodu. Ačkoliv by v takovém případě náležel úrok, existuje nemalé 
riziko, že správce daně nepřizná úrok z důvodu, že právě ten či onen 
důkaz (i kdyby v souhrnu s ostatními důkazy), předložený až později, 
měl vliv na konečné rozhodnutí ve věci. Obdobně, co když bude mít k 
dispozici zásadní důkazy ve prospěch daňového subjektu například 
policejní orgán (či jiný orgán veřejné moci), avšak předá je správci 
daně až později – v takovém případě rovněž nevzniká úrok? Předmětné 
ustanovení tak nepřiměřeně přenáší rizika, resp. dokonce i odpovědnost 
za naplnění cíle správy daní, na daňový subjekt, a zvyšuje 
pravděpodobnost zvyšujících se soudních sporů ve věci přiznání úroků. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBENG38S1)



- 65 - 
 

   

Pokud se správce daně rozhodne kontrolovat daňový subjekt, měl by si 
být vědom i možných negativních následků (včetně úroku). 
Samozřejmě jiná věc je, pokud daňový subjekt úmyslně přenáší téměř 
celé dokazování do odvolacího či soudního řízení – to je ale řešitelné 
přes zneužití procesních práv a věříme, že i správní soudy by si s tím 
uměly (a již umí) poradit. Nemělo by to ale být řešeno prostřednictvím 
navrženého ustanovení v takové podobě – navozuje to bohužel spíše 
snahu o alibismus ze strany státu. 
 
K § 254 odst. 3 písm. d) d.ř. 
Smyslem a účelem úroku je mj. rychlým a jednoduchým způsobem 
poskytnout postiženým subjektům náhradu škody. Judikatura dovodila, 
že toto právo svědčí nejen daňovým subjektům, ale i např. občanům, 
postiženým nezákonným rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci, 
kterým je jim uložena platební povinnost, která je poté vymáhána v 
rámci daňového řádu. Nevidíme důvod, proč by v takových případech 
mělo být postupováno po případném přijetí navrhované úpravy jinak. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

21. Z Zásadní připomínka k Důvodové zprávě 
Připomínka k II. Zvláštní část, K části první – Změna daňového 
řádu, K čl. I bodu 73 (§ 155) 
Požadujeme doplnit do třetího odstavce textu vysvětlujícího návrh 
odstavců 2 a 3 (str. 96) následující upřesnění:  
„Za odůvodněný předpoklad vzniku povinnosti uhradit daň by bez 
dalšího neměl být považován vznik daňové povinnosti v dalším 
zdaňovacím období. Takový výklad by totiž fakticky vylučoval vrácení, 
použití nebo převod vratitelného přeplatku vzniklého u daní, které 
mají periodický charakter.“ 
 
Odůvodnění:  
Ministerstvem nově vkládané pravidlo v § 155 odst. 2 pro nevyhovění 
žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku (tj. 
existence odůvodněného předpokladu, že dojde ke vzniku povinnosti 
uhradit daň na stejném osobním účtu) je stejné konstrukce jako 
pravidlo obsažené v § 154 odst. 2 pro nakládání s přeplatkem. Tak, 
jako k bodu 72 dává Důvodová zpráva na straně 95 nahoře určitý 
návod správci daně, jak „existenci odůvodněného předpokladu“ 
posuzovat, aby ona úvaha nebyla zcela bezbřehá, měl být dán správci 
daně shodný návod i k bodu 73, jak je uvedeno shora v návrhu na 
doplnění Důvodové zprávy.  
Požadavek na uvážlivý přístup správce daně při posuzování žádosti se 
jeví ještě naléhavější v situaci, kdy návrh zákona nově stanoví, že 

Vyhověno jinak.  
Daná problematika bude nově řešena v samostatném odstavci 3 § 155 
daňového řádu s tím, že bude jednak stanovena obecná mezní lhůta pro 
předpokládaný vznik budoucí povinnosti uhradit daň o délce 1 měsíce, 
a jednak budou stanoveny dva specifické případy, kdy vratitelný 
přeplatek vrácen nebude ve vazbě na povinnosti uhradit daň, která je již 
známa, avšak nachází se zatím pouze v „latentní“ podobě (vznikl-li 
vratitelný přeplatek v důsledku uhrazení daně, která dosud nebyla 
pravomocně stanovena nebo u níž dosud neuplynul náhradní den 
splatnosti).    
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správce daně při zamítnutí žádosti o vrácení, použití nebo převod 
vratitelného přeplatku, již nebude vydávat rozhodnutí, proti kterému by 
bylo možné uplatnit opravný prostředek, ale daňový subjekt pouze 
„vhodným způsobem vyrozumí“ (§ 155 odst. 4). 

41. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

1. Z OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Součástí novely daňového řádu je i dílčí změna koncepce obrany 
daňových subjektů při placení daní a úprava podmínek pro přístup 
ke správním soudům (fakticky nutnost vyčerpat námitku jako řádný 
opravný prostředek proti rozhodnutí správce daně při placení daní, 
proti němuž nelze podat odvolání). 
V souvislosti s přístupem daňových subjektů ke správním soudům bych 
proto ráda upozornila na související problém, spočívající v poučování 
o možnosti podat správní žalobu. Již dříve jsem se touto 
problematikou zabývala ve vztahu k postupu správních orgánů 
a doporučila1 jsem vládě změnit § 68 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 181 zákona 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů, a s tím související zákony2. Vláda 
mi sdělila, že mé doporučení zváží při nejbližší vhodné novelizaci 
správního řádu. 
Důvody tohoto doporučení lze plně vztáhnout i na daňové řízení. 
Přesto jsem oblast daňového řízení z doporučení vynechala, a to 
záměrně. Byla jsem si vědoma polemiky o nutnosti vyčerpat 
námitku před podáním správní žaloby v případě některých 
rozhodnutí při placení daní. K jejímu vyjasnění v mezidobí přispěla 
soudní judikatura. Do budoucna se aplikační nejasnosti pokouší 
odstranit i předložená novela. Proto již nic nebrání tomu, abych stejný 
požadavek na poučování o možnosti podat správní žalobu vznesla 
i pro oblast daňového řízení. 
Navrhuji proto vložit do § 102 nový odst. 2, který včetně poznámky 
pod čarou zní: 
 
„(2) Rozhodnutí, proti němuž nelze podat řádný opravný prostředek, 
obsahuje poučení o tom, zda je možné proti němu podat žalobu k soudu 
podle zvláštního právního předpisu,1) v jaké lhůtě je možno žalobu 
podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a u kterého věcně a místně 
příslušného soudu se žaloba podává. 
1) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

Nevyhověno. 
V rámci vypořádacích jednání dne 26. června 2019 a 22. července 2019 
bylo shodnuto, že daná problematika by měla být řešena komplexně 
s dopadem na všechny oblasti výkonu veřejné moci, kde přichází 
v úvahu podání žaloby ve správním soudnictví, která by měla být 
předmětem požadovaného poučení. Z uvedeného vyplývá, že tato 
úprava by tedy neměla být provedena izolovaně pouze v rámci 
daňového řádu. Na prvním místě je třeba provést změnu v rámci 
soudního řádu správního, který by měl jednotným způsobem upravit 
zejména případné následky toho, když konkrétní rozhodnutí veřejné 
moci nebude dané poučení v rozporu se zákonem obsahovat, resp. toto 
poučení bude nesprávné. Úprava tohoto následku z principu nemůže být 
součástí jednotlivých procesních řádů a stanovení povinnosti poučení 
v rámci úpravy rozhodnutí v jednotlivých procesních řádech 
bez uvedeného následku by pak vytvořilo pouze nežádoucí imperfektní 
normu.  
 
Na straně druhé Ministerstvo financí po věcné stránce myšlenku 
obsaženou v připomínce v principu podporuje a je připraveno 
spolupracovat na komplexním změnovém zákoně, který by uvedenou 
změnu v budoucnu realizoval. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně 
bude shledána potřeba v rámci tohoto změnového zákona též zahrnout 
novelu daňového řádu, je Ministerstvo financí připraveno na zpracování 
této novely spolupracovat a následně ji podpořit.   
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno 
na telefonickém jednání dne 22. července 2019. 

 
1  Doporučení je dostupné pod sp. zn. 25/2018/SZD v Evidenci stanovisek ochránce (ESO) na stránkách www.ochrance.cz. 
2  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
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předpisů.“ 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 
Tato připomínka je zásadní. 

41. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

2. Z KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
K bodu 14 (§ 71 odst. 3 daňového řádu) 
Novela rozšiřuje výčet úkonů, kterým daňový řád přiznává účinky 
podání, o podání učiněné datovou zprávou s ověřenou identitou 
podatele prostřednictvím přístupu s jeho zaručenou identitou a o podání 
prostřednictvím daňové informační schránky. Navrhované znění 
daňového řádu však neřeší výkladové spory týkající se otázky, zda 
úkonu učiněnému e-mailem lze jeho kvalifikovaným doplněním 
(potvrzením) v pětidenní lhůtě zpětně přiznat účinky podání. 
Finanční správa splnila informační povinnost podle § 56 odst. 1 písm. 
c) daňového řádu a určila a zveřejnila jiné technické prostředky, jimiž 
lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 
3, a jaká podání lze učinit tímto způsobem3. Podání, která jsou činěna 
datovou zprávou, tak musejí být učiněna ve formátu XML 
a ve struktuře odpovídající příslušnému XSD schématu definovanému 
a zveřejněnému na adrese: 
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_
seznam.faces. Jiné technické prostředky (mezi něž finanční správa 
řadí i e-mail,4 nejsou připuštěny. 
Přestože ani z navrhovaného znění § 71 odst. 3 na první pohled 
nevyplývá, že by takový e-mail nebyl „jinou datovou zprávou než 
podle odstavce 1“, interpretace zastávaná finanční správou svědčí 
o tom, že by takto učiněnému úkonu, který by byl řádně a včas 
doplněn, účinky podání nepřiznala. Domnívám se, že výklad finanční 
správy podpořený odkazem na § 56 odst. 1 písm. c) daňového řádu, 
z něhož dovozuje pravomoc interními postupy zúžit zákonem vstřícně 
nastavené formy úřední korespondence, neodpovídá celkovému trendu 
zpřístupnění veřejné správy a je pro daňové subjekty neintuitivní (až 
matoucí). 
Navíc e-mailová podání učiněná s uznávaným elektronickým 
podpisem, tedy ta podřaditelná pod § 71 odst. 1 písm. a) navrhovaného 
znění, bude podle mého názoru finanční správa nucena i nadále 
přijímat jako perfektní i bez doplnění. 

Vysvětleno. 
Uvedená připomínka se fakticky nevztahuje k legislativnímu textu (ani 
současnému, ani navrhovanému) daňového řádu, ale k jeho praktické 
aplikaci zejména orgány Finanční správy ČR. 
 
Předně je třeba zdůraznit, že z pohledu toho, zda je či není připuštěno 
činit podání vůči správci daně prostřednictvím e-mailu, není rozdílu 
mezi § 71 odst. 1 a § 71 odst. 3 daňového řádu, resp. formulace těchto 
ustanovení tuto možnost formálně nevylučuje. To, zda je v případě 
konkrétního správce daně možné učinit podání prostřednictvím e-mailu 
vyplývá z ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) daňového řádu, podle něhož 
správce daně určí a zveřejní elektronickou adresu své podatelny, formy 
technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury 
datových zpráv, které je způsobilý přijmout. V případě orgánů Finanční 
správy ČR není takto e-mailová adresa podatelny v současnosti určena a 
zveřejněna, a tedy nelze činit tímto způsobem podání vůči těmto 
správcům daně, což ovšem platí jak pro podání podle § 71 odst. 1, tak 
pro podání podle § 71 odst. 3 daňového řádu.    
 
Jinými slovy, daňový řád striktně po jednotlivých správcích daně 
nepožaduje, aby jako elektronickou adresu své podatelny zveřejnili e-
mailovou adresu, ale současně tomu nikterak nebrání. Požadavek 
obsažený v připomínce proto nelze řešit legislativní úpravou, ale 
případnou diskuzí s orgány Finanční správy ČR jako konkrétním 
správcem daně. Obligatorní nastavení povinnosti zveřejnit e-mailovou 
adresu podatelny pro všechny správce daně současně není žádoucí 
s ohledem na jejich široké spektrum zahrnující rovněž např. orgány 
místní samosprávy a nutnost zachovat možnost jednotlivých správců 
daně přizpůsobit metody elektronické komunikace svojí konkrétní 
situaci a technické vybavenosti.  
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 17. července 2019. 

 
3  Pro příklad lze odkázat na Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Zlínský kraj, dostupnou 
na https://www.financnisprava.cz/assets/PAPR/dokument/priloha/256515_1483259_20181231074507.pdf.  
4  V této souvislosti lze odkázat na vysvětlení postupu při vyřizování podání dostupné na https://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-
podani.  
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Jsem přesvědčena o tom, že u jiných než formulářových podání není 
důvod nepřipustit zachování účinků podání učiněného e-mailem po 
jeho řádném potvrzení. Takovou možnost účastníkům jednoznačně 
dává také § 37 odst. 4 správního řádu (obecná správní praxe). 
Domnívám se, že by finanční správa neměla zavádět praxi, jež se 
vymyká obecným a zažitým pravidlům fungujícím napříč státní 
správou. Takový posun považuji za nežádoucí a v konečném důsledku 
i značně zatěžující daňové subjekty. 
Považuji za účelné odstranit výkladové nejasnosti tak, že důvodová 
zpráva výslovně vysvětlí vztah mezi e-mailem bez uznávaného 
elektronického podpisu a jiným technickým prostředkem podle 
§ 56 odst. 1 písm. c) daňového řádu. 
Navrhuji zakotvit takovou úpravu podání, jež připustí (až 
na nezbytně nutné výjimky) možnost činit je prostřednictvím e-
mailu (stejně jako tomu je v případě správního řízení). 
Tato připomínka je zásadní. 

  

41. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

3. Z K bodu 19 [§ 74 odst. 1 písm. c) a d) daňového řádu] 
Navrhuje se vztáhnout režim § 74 na dva typy vad (materiální 
a formální). Pokud by daňový subjekt vadu (materiální či formální) 
na výzvu správce daně neodstranil, hledělo by se na jeho podání, 
jakoby je nikdy neučinil. Důvodová zpráva sama polemizuje 
s navrženou právní úpravou. Uvádí, že v případě formálních vad se 
nabízí buď využití stejného modelu, jaký platí pro vady materiální (v 
případě neodstranění vady právní následek v podobě neúčinnosti 
podání ex tunc), anebo uplatnění vynucovací pořádkové pokuty podle 
§ 247 odst. 2 daňového řádu. Nakonec se však přiklání k první variantě. 
S navrženou právní úpravou nesouhlasím. Domnívám se, že by 
umožňovala vznik absurdních situací, kdy by k jinak projednatelnému 
podání správce daně vůbec nepřihlížel pouze z důvodu, že je daňový 
subjekt podal listinným způsobem namísto elektronického anebo 
v nesprávném formátu či sktruktuře. 
Domnívám se, že není žádoucí zavádět natolik přísný mechanismus 
vůči daňovým subjektům. Navržená úprava je velmi závažnou sankcí 
za formální pochybení daňového subjektu. Jsem přesvědčena, že je 
i z hlediska základního cíle správy daní jakož i principů dobré správy 
nežádoucí, aby se správce daně z formálních důvodů nezabýval 
projednatelným podáním. 
Souhlasím s tím, že je v rámci elektronizace správy daní důležité 
motivovat daňové subjekty k elektronické komunikaci se správci daně 
za účelem zajištění automatizovaného zpracování dat a snížení nákladů 
na administrativu. Podle mého názoru je však důležité nastavit 

Vyhověno. 
V rámci § 74 daňového řádu bude odlišen postup v případě vad podání 
způsobujících jeho neprojednatelnost (s případným následkem 
neúčinnosti podání) a vady formy, formátu a struktury podání, které 
neprojednatelnost nezpůsobují (v těchto případech bude povinnost 
učinit podání danou formou sankcionována pokutou podle § 247a 
daňového řádu, která bude následovat po marné výzvě k odstranění vad; 
následkem nicméně nebude neúčinnost podání). 
 
Upravený text § 74 daňového řádu: 

„§ 74 
Vady podání 

(1) Má-li podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo 
vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, 
vyzve správce daně toho, kdo podání učinil, aby označené vady 
odstranil podle jeho pokynu a ve lhůtě, kterou stanoví. 
 
(1) Správce daně vyzve toho, kdo učinil podání, aby ve stanovené 
lhůtě podle pokynu správce daně odstranil vady tohoto podání, 
a) pro které není způsobilé k projednání, 
b) pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, 
c) které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno 
stanoveným způsobem, a nejedná se současně o vady podle písmene a) 
nebo b), nebo  
d) které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno ve 
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příznivější pravidla. 
Výslovné zahrnutí formálních vad do § 74 odst. 1 daňového řádu 
nerozporuji. Domnívám se však, že pokud by daňový subjekt 
neodstranil formální chybu, která by nebránila projednání podání, 
neměl by nastoupit následek v podobě neúčinnosti podání. 
Za vhodnější považuji uplatnění vynucovací pořádkové pokuty. 
Navrhuji proto upravit § 74 tak, aby neodstranění formálních vad 
podání nezpůsobujících jeho neprojednatelnost nemělo za následek 
neúčinnost podání. 
Tato připomínka je zásadní. 

stanoveném formátu nebo struktuře, a nejedná se současně o vady 
podle písmene a) nebo b). 
 
(2) Výzva obsahuje poučení o následcích spojených s neodstraněním 
označených vad.  
 
(3) Budou-li vady podání odstraněny ve stanovené lhůtě, hledí se na 
podání, jako by bylo učiněno řádně a včas. Nebudou-li vady podání 
odstraněny, stává se podání uplynutím stanovené lhůty neúčinným, o 
čemž pořídí správce daně úřední záznam a vyrozumí podatele; 
vyrozumění není třeba v případě, že podatel na výzvu k odstranění vad 
neučinil vůči správci daně žádný úkon. 
 
(4) Pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno 
jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se 
na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto 
skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
(4) Nebudou-li vady podání podle odstavce 1 písm. a) nebo b) 
ve stanovené lhůtě odstraněny, stává se podání uplynutím této lhůty 
neúčinným, o čemž pořídí správce daně úřední záznam a vyrozumí 
podatele; vyrozumění není třeba v případě, že podatel na výzvu 
k odstranění vad neučinil vůči správci daně žádný úkon. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 17. července 2019. 

41. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

4. Z K bodu 73 (§ 155 odst. 2 daňového řádu) 
Podle navrhované úpravy nebude správce daně ničím omezen v úvaze 
o tom, zda lze odůvodněně předpokládat, že dojde k doměření daně. 
Zároveň o věci nevydává rozhodnutí. Může tedy daňovému subjektu 
pomyslně „blokovat“ vyplacení přeplatku po dlouhou dobu, např. 
z důvodu probíhající daňové kontroly. Vzhledem k tomu, 
že formulačně se pravidlo velmi podobá první ze dvou podmínek 
pro aplikaci zajišťovacích příkazů, obávám se, že se zde otevírá 
teoreticky prostor umožňující správci daně dosáhnout efektu 
zajišťovacího příkazu ve vztahu k finančním prostředkům daňového 
subjektu na jeho osobním daňovém účtu pouze na základě 
neformálního sdělení. 
Vzhledem ke změně koncepce a odstranění institutu rozhodnutí 
považuji možnost správce daně zadržovat finanční prostředky 

Vyhověno.  
Daná problematika bude nově řešena v samostatném odstavci 3 § 155 
daňového řádu s tím, že bude jednak stanovena obecná mezní lhůta pro 
předpokládaný vznik budoucí povinnosti uhradit daň o délce 1 měsíce, 
a jednak budou stanoveny dva specifické případy, kdy vratitelný 
přeplatek vrácen nebude ve vazbě na povinnosti uhradit daň, která je již 
známa, avšak nachází se zatím pouze v „latentní“ podobě.  
 
Upravený text § 155 odst. 3 daňového řádu: 
„(3) Žádosti o vrácení, použití nebo převod vratitelného přeplatku 
správce daně nevyhoví,  
a) existuje-li odůvodněný předpoklad, že do 1 měsíce ode dne, kdy má 
být vratitelný přeplatek vrácen, použit nebo převeden, dojde ke vzniku 
povinnosti uhradit daň na stejném osobním daňovém účtu, 
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daňových subjektů na základě hypotetické úvahy bez omezení lhůtou 
za neúměrně zasahující do jejich práv a poskytující prostor pro mnoho 
výkladových sporů. 
Proto navrhuji doplnit poslední větu ustanovení § 155 odst. 2 
o mezní lhůtu, v níž má nejpozději dojít ke vzniku povinnosti 
uhradit daň. 
Tato připomínka je zásadní. 

b) vznikl-li tento vratitelný přeplatek v důsledku uhrazení daně, která 
dosud nebyla pravomocně stanovena nebo u níž dosud neuplynul 
náhradní den splatnosti.“.    
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 17. července 2019. 

41. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

5. Z K bodu 74 (§ 155a daňového řádu) 
Podle důvodové zprávy absorbuje ustanovení § 155a úpravu 
současného § 254 odst. 3 a 4. Dovoluji si proto v této souvislosti 
upozornit na výkladový problém spojený s dosavadním § 254 odst. 3 
a 4, který by teoreticky mohl přetrvat i po novele. 
Finanční správa z ustanovení § 254 odst. 4 dovozuje, že v případě 
nezákonné exekuce bude vymožená částka vrácena pouze tehdy, pokud 
dojde ke vzniku vratitelného přeplatku. Například se může jednat 
o nezákonné postižení zákonem chráněných prostředků, například 
aktuálního zůstatku mzdy nebo důchodu po provedení srážek ze mzdy, 
případně dávek pomoci v hmotné nouzi v důsledku jejich poukázání na 
účet u banky. Pokud správce daně takové prostředky v rámci exekuce 
získá, měl by je neprodleně vrátit, aby byl zachován smysl a účel těchto 
ochranných ustanovení. 
Finanční správa dosud odmítá vymožené prostředky vrátit, pokud 
nezákonnost spočívá pouze ve způsobu vymáhání a není zrušen 
exekuční titul. Důvodem je, že v takovém případě správce daně stále 
eviduje nedoplatek, na který nezákonně vymožené prostředky započte. 
Takový důsledek považuji za absurdní, neboť fakticky umožňuje 
správci daně těžit ze svého nezákonného jednání. To považuji za 
neslučitelné s principy právního státu a za popření ochranných pravidel 
při exekuci. 
Mám za to, že správce daně nemůže s nezákonně exekvovanými 
prostředky nakládat jako s prostředky exekvovanými zákonně. 
Nesvědčí mu totiž oprávnění s nimi nakládat (to absentuje kvůli 
nezákonnosti exekuce), ale pouhé faktické panství (držba) nad nimi. 
Navrhuji proto doplnit do daňového řádu ustanovení upravující 
povinnost správce daně vrátit nezákonně vymožené plnění – 
zakotvit pro tyto případy pravidlo vzniku vratitelného přeplatku 
podobně jako je tomu v § 185 odst. 2 daňového řádu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Ministerstvo financí navrhlo předmětnou připomínku akceptovat tím, že 
do § 155b (původně § 155a) daňového řádu bude vložen nový odstavec 
5, který upraví mimo jiné vrácení peněžních prostředků, které byly 
neoprávněně vymoženy, bez testu vratitelnosti v případě, že tyto 
prostředky by po jejich vrácení nemohly být opětovně předmětem 
vymáhání. Pokud by se naopak jednalo o prostředky, které by vzápětí 
mohly být opětovně vymoženy k úhradě nadále existujícího nedoplatku, 
byl by test vratitelnosti nadále na místě, neboť je s ohledem na 
eliminaci případných exekučních nákladů konec konců i v zájmu 
dlužníka, nehledě na administrativní zjednodušení na straně správce 
daně a obecnou zásadu hospodárnosti.  
 
Ministerstvo financí navrhlo tento upravený text § 155b (dříve § 155a) 
odst. 5 daňového řádu: 
„(5) Vznikne-li v důsledku neoprávněného vymáhání přeplatek, 
správce daně jej vrátí bez žádosti do 15 dnů ode dne prohlášení 
neoprávněného vymáhání, pokud 
a) je vratitelným přeplatkem nebo 
b) jde o peněžní prostředky, které by ke dni jejich vrácení nemohly 
podléhat vymáhání ze strany správce daně.“. 
 
Na tento návrh bylo reagováno Kanceláří veřejné ochránkyně práv 
a následně osobní komunikací ze strany veřejné ochránkyně práv Mgr. 
Anny Šabatové, Ph.D., která navrhla další úpravu části text § 155b 
odst. 5 daňového řádu: 
„(5) Vznikne-li v důsledku neoprávněného vymáhání přeplatek, správce 
daně jej vrátí bez žádosti do 15 dnů ode dne prohlášení neoprávněného 
vymáhání, pokud 
a) je vratitelným přeplatkem nebo 
b) jde o peněžní prostředky pocházející z majetku v rozsahu, v němž 
tento majetek nepodléhá vymáhání.“. 
 
Uvedený protinávrh veřejná ochránkyně práv odůvodnila tím, že 
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nezákonně vymožené prostředky se musejí vrátit ve všech formách 
exekuce (soudní výkon rozhodnutí, exekuce vedená soudním 
exekutorem, správní - daňová exekuce). Toto pravidlo daňový řád 
popírá uplatněním testu vratitelnosti, který bude vždy překážet vrácení 
exekučně vymožených prostředků. Přes ocenění snahy předkladatele 
tento problém vyřešit, je veřejná ochránkyně práv přesvědčena o tom, 
že navržený text nezaručuje řádné vrácení nezákonně získaných 
prostředků. Možnost (zákonnost) postižení se totiž vždy musí posuzovat 
ke dni postižení, tedy s přihlédnutím k původní povaze postihovaného 
druhu majetku. 
 
Legislativní text ve znění navrženém veřejnou ochránkyní práv byl 
ze strany Ministerstva financí akceptován a toto vypořádání bylo 
definitivně shodnuto s připomínkovým místem mailem dne 23. 
července 2019. 

41. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

6. Z K bodu 76 (§ 159 odst. 5 daňového řádu) 
Nově se navrhuje výslovně zakotvit, že v případech, kdy námitka 
směřuje proti rozhodnutí správce daně při placení daní, proti němuž 
nelze podat odvolání, je řádným opravným prostředkem proti tomuto 
rozhodnutí. Podle důvodové zprávy je záměrem řešit nejistoty aplikační 
praxe ohledně povahy námitky. Posouzení, zda je (není) řádným 
opravným prostředkem, ovlivňuje to, zda ji daňový subjekt musí 
vyčerpat před podáním správní žaloby, či nikoliv. 
Povahou námitky se zabýval již dříve rozšířený senát Nejvyššího 
správního soudu, který v usnesení ze dne 19. 2. 2019, č. j. 1 Afs 
271/2016-53, dospěl k závěru, že „námitka podaná dle § 159 
daňového řádu není řádným opravným prostředkem ve smyslu § 5 
a § 68 písm. a) s. ř. s., který by bylo nutno před podáním žaloby 
ve správním soudnictví vyčerpat.“ Ve vztahu k exekučnímu příkazu 
pak dospěl k závěru, že rozhodnutím přezkoumatelným ve správním 
soudnictví je jak exekuční příkaz, tak i rozhodnutí o námitce podané 
proti exekučnímu příkazu. 
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu aplikační spor ohledně 
povahy námitky vyřešil ve prospěch daňových subjektů, neboť zvolil 
takový výklad, který jim otevírá co nejširší možnou cestu k soudnímu 
přezkumu. 
Navrhovaná novela daňového řádu nyní ztěžuje přístup daňových 
subjektů ke správnímu soudu oproti současnému stavu. V principu 
souhlasím s tím, že by měla být zachována zásada subsidiarity 
správního soudnictví. Za zásadní však považuji to, aby daňový 
subjekt byl vždy poučen o možnosti podat námitku a mohl tak 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven doplněním požadované povinnosti poučení jak 
do § 102, tak § 159 daňového řádu. 
 
Upravený text § 102 odst. 1 písm. f) daňového řádu: 
„(1) Rozhodnutí obsahuje 
f) poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání řádný 

opravný prostředek, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého 
správce daně se odvolání řádný opravný prostředek podává, spolu s 
upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku,…“. 

 
Upravený text § 159 odst. 1 daňového řádu: 
„(1) Proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u 
kterého zákon připouští podání odvolání, může osoba zúčastněná na 
správě daní uplatnit námitku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu 
dozvěděla. Vyrozumívá-li správce daně osobu zúčastněnou na správě 
daní o úkonu při placení daní, proti němuž lze uplatnit námitku, 
poučí ji současně o možnosti tohoto uplatnění.“. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 17. července 2019. 
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řádně bránit svá práva. 
Podle § 102 odst. 1 písm. f) daňového řádu obsahuje rozhodnutí pouze 
poučení, zda lze proti rozhodnutí podat odvolání. Naopak poučení 
o možnosti podat námitku v odůvodnění rozhodnutí zpravidla chybí, 
neboť daňový řád výslovně tuto povinnost správci daně neukládá. To 
již nyní například u exekučních příkazů vede k tomu, že daňové 
subjekty se často mylně domnívají, že prostředek obrany neexistuje, 
přestože lze uplatnit námitku, případně podat návrh na zastavení 
exekuce. Za situace, kdy se má námitka formálně stát řádným 
opravným prostředkem proti některým rozhodnutím, považuji 
takový stav za neudržitelný. 
Současně novela daňového řádu v dalších ustanoveních počítá 
s rozšířením okruhu situací, kdy správce daně nevydá formální 
rozhodnutí a pouze daňový subjekt vyrozumí, přičemž obrana 
daňového subjektu bude spočívat právě v možnosti podat námitku. 
I v těchto případech mám za to, že by správce daně měl poučit daňový 
subjekt o možnosti podat námitku. 
Povinnost takového poučení lze teoreticky dovodit z § 6 odst. 3 
daňového řádu, podle něhož správce daně poskytuje osobám 
zúčastněným na správě daní přiměřené poučení o jejich právech 
a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné. Vzhledem 
k významu námitky pro další možnost daňového subjektu domáhat se 
svých práv i prostřednictvím soudního přezkumu takové řešení 
nepovažuji za dostatečné. 
Navrhuji proto, aby v § 102 odst. 1 písm. f) daňového řádu či 
alespoň v ustanovení § 159 odst. 5 daňového řádu byla výslovně 
doplněna povinnost správce daně poučit adresáta rozhodnutí, proti 
němuž je námitka přípustná, o možnosti podat námitku 
a o podmínkách jejího uplatnění. 
Současně navrhuji výslovně zakotvit poučovací povinnost správce 
daně o možnosti uplatnit námitku i v případech úkonů při placení 
daní, kdy správce daně vyrozumívá daňový subjekt. 
Tato připomínka je zásadní. 

41. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

7. Z K bodu 89 (§ 165 odst. 2 a 3 daňového řádu) 
Navrhuje se výslovně zakotvit, že při podání žádosti o vrácení omylem 
zaslané platby později než v den, kdy byla správci daně připsána (tj. 
prakticky již v den odeslání platby), ji vrátí správce daně tomu, kdo ji 
za daňový subjekt uhradil, pouze pokud v době podání žádosti eviduje 
vratitelný přeplatek na účtu tohoto daňového subjektu. Současně 
zakotvuje časové omezení 1 roku pro podání žádosti. 
Je zřejmé, že navržená právní úprava reaguje judikaturu správních 

Vyhověno částečně jinak, částečně vysvětleno. 
Navržená úprava se snaží o rozlišení přístupu k omylem zaslané platbě 
podle toho, zda již došlo anebo nedošlo k jejímu zapravení na konkrétní 
osobní daňový účet určitého daňového subjektu, resp. došlo k jejímu 
zaevidování v evidenci daní. Pokud je žádost o její vrácení podána před 
tímto okamžikem, nic nebrání tomu, aby byla bez dalšího vrácena, 
pokud dojde k prokázání omylu při platbě, neboť k tomuto vrácení 
dojde ještě před tím, než tato platba iniciuje důsledky na uvedeném 
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soudů,5 která v rozporu s jazykovým výkladem dovodila, že podmínky 
pro vrácení omylem zaslané platby kladené na „běžné“ subjekty nemají 
být přísnější než v případě poskytovatelů platebních služeb či 
provozovatele poštovních služeb. Jinak řečeno, že v případě „běžných“ 
subjektů postačuje prokázat pouze existenci zřejmého omylu při platbě. 
U tohoto subjektu pak správce daně testuje vznik vratitelného 
přeplatku. Existuje-li, vrátí mu jej, v opačném případě omylem 
zaslanou platbu započte na jiný jeho nedoplatek. 
Zákonodárce nyní zpřesňuje text zákona tak, aby tyto výkladové spory 
do budoucna odstranil. Přiklonil se přitom k přísnější variantě. Takové 
řešení nepovažuji za vhodné. 
Principiální otázkou je to, zda by správce daně měl těžit z prokázaného 
zřejmého omylu toho, kdo platbu provedl. Mám za to, že by tomu tak 
být nemělo. Navrhovaná úprava ve svém důsledku znamená, že 
daňovému subjektu, který zřejmým omylem zaslal platbu na špatný 
daňový účet, vznikne pohledávka vůči osobě, kterou tíží nedoplatky 
na dani a se kterou dříve teoreticky nikdy nepřišel do styku. 
Navrhované pravidlo nadto nereflektuje správu daní jako činnost 
provozovanou ve prospěch všech občanů. 
Jsem si vědoma toho, že se finanční správa obává zneužití pravidel 
pro vrácení omylem zaslané platby. Mám však za to, že dostatečnou 
pojistkou je právě podmínka posuzování toho, zda zadavatel platby 
provedl platbu „zřejmým omylem“. Důkazní břemeno tíží toho, kdo 
platbu omylem zaslal. Neunese-li je (neprokáže spolehlivě existenci 
zřejmého omylu), vrácení zaslané částky nepřipadá v úvahu. 
Případným podvodům lze předejít i zakotvením omezení, že správce 
daně vrátí prostředky získané omylem zaslanou platbou, pouze pokud 
do doby podání žádosti správci daně prostředky již nebyly vyplaceny 
(„vráceny“) jiné osobě. 
Rovněž upozorňuji, že důvodová zpráva u čísla bodu obsahuje špatné 
označení komentovaného ustanovení (§ 162 namísto § 165). 
Navrhuji proto ponechat současnou úpravu podmínek pro vrácení 
omylem zaslané platby, s níž se vypořádala judikatura, případně 
zvolit jiná pravidla lépe vyvažující práva omylem platící osoby 
a správce daně (státu). 
Tato připomínka je zásadní. 

osobním daňovém účtu v podobě případné úhrady nedoplatků. Stávající 
úprava (stejně jako původně navržená úprava nová) v tomto ohledu 
nicméně nevytvářela dostatečný časový prostor, neboť odkazovala na 
den, kdy byla platba „připsána na účet správce daně“. Osoba, která 
platbu omylem provedla, tak měla minimální časový prostor o její 
vrácení ještě před připsáním požádat, a to i v případě, že svůj omyl 
zjistila prakticky ihned. Navržené ustanovení § 165 odst. 2 a 3 
daňového řádu bude proto v souladu s jeho smyslem upraveno tak, že 
klíčovou hranicí je až zaevidování platby v evidenci daní, k němuž 
v praxi dochází až později, zpravidla až za několik dnů po připsání 
platby na účet správce daně. Tím se vytvoří výrazně větší časový 
prostor pro vrácení plateb provedených zřejmým omylem v typických 
případech, kdy je tento omyl zjištěn vzápětí po provedení platby. 
 
Na straně druhé nelze akceptovat vypuštění provedení testu vratitelnosti 
na osobním daňovém účtu, kam byla platba zaslaná omylem 
zaevidována, neboť s tímto zaevidováním již jsou spojeny důsledky pro 
placení daní, které v době podání žádosti o vrácení platby v tomto 
případě již nastaly. Takové řešení by otevíralo možnost plánovitého 
zneužití, například tak, že by touto cestou bylo možné eliminovat 
probíhající exekuci či vydaný zajišťovací příkaz (postup by mohl být 
např. takový, že dlužník uzavře písemnou a ověřenou dohodu s třetí 
osobou, že za něj uhradí nedoplatek v určité nízké výši a tato osoba 
následně v jeho prospěch provede platbu o řád vyšší tak, aby byl 
uhrazen podstatně vyšší nedoplatek a eliminována exekuce či 
zajišťovací příkaz; následně třetí osoba pomocí ověřené smlouvy 
prokáže, že šlo o platbu provedenou omylem a dosáhne vrácení platby, 
nicméně důsledky zdánlivého uhrazení nedoplatku dlužníka již nastaly). 
V tomto kontextu nelze akceptovat, aby byla pozice správce daně takto 
oslabena a byl vytvářen prostor pro podobná zneužití. 
 
V zájmu informování daňového subjektu, na jehož osobní daňový účet 
byla platba zaslaná omylem zaevidována, o postupu správce daně podle 
§ 165 daňového řádu bude do tohoto ustanovení dále doplněn 
odstavec 5 obsahující povinnost vyrozumění v tomto případě. 
V důvodové zprávě bude dále akcentována možnost daňového subjektu, 
resp. žadatele dozvědět se přesný den, kdy došlo k zaevidování sporné 
platby do evidence daní.             

 
5  Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2011, č. j. 2 Afs 43/2011-66, www.nssoud.cz, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 2. 2011, č. j. 11 Af 18/2010-40 (v téže 
věci) a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 4. 2008, č. j. 15 Ca 41/2008-31 (publikovaný ve sbírce rozhodnutí pod č. 1630/2008 Sb. NSS). 
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Upravený text § 165 odst. 2, 3 a 5 daňového řádu: 
„(2) Správce daně vrátí platbu provedenou zřejmým omylem na žádost 
toho, kdo za daňový subjekt platbu uhradil, poskytovatele platebních 
služeb nebo provozovatele poštovních služeb podanou nejpozději v den, 
kdy platba daně byla připsána na účet správce daně zaevidována 
v evidenci daní. Zřejmý omyl musí být v žádosti prokázán. 
 
(3) Je-li žádost podle odstavce 2 podána po dni, kdy byla platba 
připsána na účet správce daně zaevidována v evidenci daní, nejpozději 
však do 1 roku od tohoto dne, posoudí se jako žádost o vrácení 
vratitelného přeplatku podaná daňovým subjektem s tím, že případný 
vratitelný přeplatek evidovaný v době podání žádosti se vrací žadateli 
namísto daňovému subjektu. Tomu, kdo za daňový subjekt uhradil 
platbu, lze takto vzniklý vratitelný přeplatek vrátit pouze tehdy, pokud 
nemá současně u správce daně evidován nedoplatek, na který by bylo 
možné tento přeplatek převést. 
 
(5) O vrácení vratitelného přeplatku podle odstavce 3, jehož výše 
přesahuje částku 1 000 Kč, se daňový subjekt vyrozumí.“. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno 
na telefonickém jednání dne 22. července 2019. 

41. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

8. Z K bodu 118 [§ 251a odst. 3 písm. b) daňového řádu] 
Podle § 215a odst. 3 písm. b) daňového řádu správce daně vyrozumí 
daňový subjekt o předpisu úroku, je-li součástí výkazu nedoplatků, 
který je exekučním titulem, na základě kterého má dojít k vymáhání 
nedoplatku; to neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení. 
Podle důvodové zprávy jde fakticky o podmnožinu vyrozumění 
o nedoplatku podle § 153 odst. 3 daňového řádu. Z hlediska zásady 
procesní ekonomie pak podle důvodové zprávy platí, že dochází-li 
k vyrozumění stran úroků, je žádoucí takové vyrozumění spojit 
i s vyrozuměním o existenci dalších evidovaných nedoplatků, které 
mohou být předmětem vymáhání. 
Institut vyrozumění o nedoplatku podle § 153 odst. 3 daňového řádu 
považuji za velmi užitečný a v praxi se zasazuji o to, aby jej správci 
daně až na odůvodněné případy využívali. Zakotvení obligatorního 
vyrozumění v případě úroků, jež současně fakticky plní i funkci 
vyrozumění o nedoplatku, proto vítám. 
Z důvodu odstranění případných výkladových nejasností však navrhuji 
do § 251a odst. 3 písm. b) daňového řádu doplnit povinnost správce 

Vyhověno. 
1) V rámci § 153 odst. 3 daňového řádu bude formulován obecný 
požadavek, aby správce daně vždy provedl vyrozumění daňového 
subjektu o jeho nedoplatku včetně upozornění na případné následky 
jeho neuhrazení vždy, když jde o nedoplatek, u něhož má dojít 
k vymáhání. Uvedený postup se tedy uplatní nejen v případě úroku, jak 
bylo původně navrženo v novém § 251a odst. 3 písm. b) daňového řádu 
(kde naopak dojde k vypuštění původního písmene b), které se po 
doplnění obecné úpravy v § 153 daňového řádu stává nadbytečným).  
 
2) V rámci upraveného § 251a odst. 3 daňového řádu bude doplněn 
odkaz na to, že vyrozumění v případě ukončení vzniku úroku je 
provedeno způsobem podle § 153 odst. 3 daňového řádu, tj. včetně 
příslušného poučení. 
 
Upravený text § 153 odst. 3 daňového řádu: 
„(3) Správce daně může daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumět 
o výši jeho nedoplatků a upozornit jej na následky spojené s jejich 
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daně současně upozornit daňový subjekt na následky spojené 
s neuhrazením, alternativně doplnit odkaz na postup podle § 153 
odst. 3 daňového řádu. 
Tato připomínka je zásadní. 

neuhrazením. Správce daně tak učiní vždy, jedná-li se o nedoplatek, 
který má být poprvé vymáhán; to neplatí, byl-li daňový subjekt 
o nedoplatku již dříve vyrozuměn, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo 
by vyrozumění bylo zjevně neúčelné.“. 
 
Upravený text § 251a odst. 3 daňového řádu: 
„(3) Správce daně vyrozumí daňový subjekt způsobem podle § 153 
odst. 3 o předpisu úroku, je-li úrok předepsán do evidence daní 
z důvodu, že pominuly podmínky pro jeho další vznik.“. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 17. července 2019. 

41. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

9. Z K bodu 121 (§ 253 odst. 4 daňového řádu) 
Daňový řád dosud stanovil výši úroku z prodlení i úroku 
z posečkání. Výše úroku z prodlení odpovídala ročně výši repo sazby 
stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, 
platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, výše úroku 
z posečkání odpovídala výši repo sazby stanovené Českou národní 
bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den 
příslušného kalendářního pololetí. 
Za úrok z prodlení se považuje i penále podle rozpočtových pravidel 
[jak podle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), tak zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů], které má rozpočtovými pravidly 
předepsanou výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení (tj. 
36,5% ročně), nejvýše však do výše tohoto odvodu. Pokud bylo 
v případě hrazení odvodu podle rozpočtových pravidel povoleno 
posečkání, penále (pokud již nedosáhlo své maximální výše) bylo 
po dobu posečkání nahrazeno úrokem z posečkání podle daňového řádu 
(tedy ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené 
o 7 procentních bodů (nyní 8,5 % ročně). 
Navrhovaná změna stanovuje výši úroku z prodlení (§ 252 odst. 4) 
odkazem na výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku. Výše 
úroku z posečkání je pak stanovena jako polovina úroku z prodlení (§ 
253 odst. 4). Jak vyvozuji z důvodové zprávy, např. u penále podle 
rozpočtových pravidel (tedy ekvivalentu k úroku z prodlení) by měl být 
úrok z posečkání stanoven ve výši poloviny penále podle 
rozpočtových pravidel, nikoliv ve výši poloviny úroku z prodlení 
podle daňového řádu. Tento výklad by tak fakticky více než 
dvojnásobně zvýšil úrok z posečkání odvodu oproti dnešnímu stavu 

Vyhověno. 
Ustanovení § 253 odst. 4 daňového řádu bude doplněno níže uvedeným 
způsobem tak, aby bylo zajištěno, že úrok z posečkané částky 
nepřekročí v případě odvodů za porušení rozpočtové kázně, popř. 
jiných peněžitých plnění podle jiných zákonů polovinu úroku z prodlení 
podle daňového řádu. 
 
Upravený text § 253 odst. 4 daňového řádu: 
„(4) Výše úroku z posečkané částky odpovídá polovině úroku z prodlení 
nebo jeho obdoby podle jiného zákona, nejvýše však polovině úroku 
z prodlení podle tohoto zákona.“. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 17. července 2019. 
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(na 18,25 % ročně oproti dnešním 8,5 % ročně). Standardní úrok 
z posečkání by přitom aktuálně byl ještě téměř o polovinu nižší (4,875 
%) než současný. 
Mám za to, že navrhovaná změna ve svém důsledku nesplňuje tvrzený 
kompenzační charakter úroku z posečkané částky, což však může být 
dáno odlišností penále za porušení rozpočtové kázně a úroku 
z prodlení. Předkladatel by však měl osvětlit úvahy stran odlišnosti 
těchto institutů, pokud se mají projevit v podstatně rozdílném 
nastavení sazeb úroků z posečkání. 
Navrhuji upravit důvodovou zprávu tak, aby výslovně objasnila 
důvodnost rozdílného nastavení sazeb úroků z posečkání, jež 
představuje podstatné zhoršení postavení subjektů v případě 
posečkání s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně. 
Tato připomínka je zásadní. 

43. Komora daňových 
poradců 

1. Z Daňová informační schránka (DIS) a související ustanovení 
Podporujeme další rozšiřování elektronizace správy daní. Toto 
rozšíření ale nesmí být paralelní ke stávajícímu systému elektronické 
komunikace podnikajících subjektů nebo jejich zástupců či dokonce 
tento systém nahradit. Dále nám není zřejmá provázanost návrhu na 
vznikající zákon o právu na digitální služby. Vznášíme proto 
následující připomínky: 
K § 42a, odst. 1 – doručování do dis – tato připomínka je zásadní 
Požadujeme upravit navrhované znění tak, že i v případě, že daňový 
subjekt požádá o doručování do DIS:  
- doručování do datové schránky dle § 42 d.ř. bude mít i nadále 
prioritu  
- budou platit pravidla doručování v případě zastoupení dle § 41 
d.ř. 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka nebude 
obsahovat funkcionalitu doručování.  

43. Komora daňových 
poradců 

2. Z K § 42a, odst. 2 – fikce doručení – tato připomínka je zásadní 
Navrhujeme odstranit z návrhu text „a nepoužije se na ni ustanovení § 
33 odst. 4.“ pro případ doručení fikcí. 
Ustanovení v této podobě zavádí do daňového řádu, dle našeho názoru 
nesystémově, odchylné počítání času pro lhůtu doručení 
prostřednictvím daňové informační schránky, kdy účinky doručení 
nastanou i v případě, pokud poslední den desetidenní lhůty připadne na 
sobotu, neděli nebo svátek. 
Byla by tím založena zbytečná výjimka. Je nám sice známa interpretace 
§ 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi na základě rozsudku NSS 5 Afs 76/2012-28), 
nicméně je to ojedinělá odchylka odlišná od pravidel pro počítání času 
v jiných procesních předpisech (správní řád, občanský soudní řád, 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka nebude 
obsahovat funkcionalitu doručování. Spolu s tím bude vypuštěno i 
předmětné ustanovení, které bylo primárně spojeno s aplikací fikce 
doručení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBENG38S1)



- 77 - 
 

   

trestní řád ap.). Tato interpretace navíc byla překonána rozsudkem 
Krajského soudu v Plzni 30 Af 31/2017-53 (o kasační stížnosti proti 
němu nebylo dosud rozhodnuto – viz řízení sp. zn. 4 Afs 264/2018). 
Stanovisko ohledně nutnosti zachování obecné platnosti procesních 
lhůt bez rozlišování způsobu komunikace (listinná, elektronická) lze 
nalézt např. i ve stanovisku pléna Nejvyššího soudu sp. zn. Plsn 1/2015 
nebo rozsudku NSS čj. 6 As 127/2015-26.  
Nelze vyloučit ani demotivační dopad „dřívějšího“ doručení 
prostřednictvím DIS ve srovnání s doručováním v listinné podobě a s 
tím související nižší ochotu žádat o doručování do daňové informační 
schránky. 

43. Komora daňových 
poradců 

3. Z K § 69 a 69a obecně – tato připomínka je zásadní 
Ze znění novelizovaných ustanovení ani důvodové zprávy nevyplývá, 
jak bude řešen přechod na novou podobu daňových informačních 
stránek z hlediska dnes existujících zmocněnců a plných mocí 
opravňujících k přístupu do DIS zmocnitelů. Vzhledem ke změně 
průběhu procesu udělení oprávnění k přístupu do DIS (nově pověření 
udělené přímo v daňové informační schránce) se nabízí, že bude nutné 
obnovit veškerá zmocnění a udělit nově oprávnění k přístupu všem 
dnes existujícím zmocněným osobám. Požadujeme, aby byl zástupcům 
ponechán přístup do DIS daňových subjektů, které zastupují na základě 
tzv. generálních plných mocí. Nejčastějším důvodem pro udělení tzv. 
generální plné moci je zájem daňového subjektu, aby jeho zástupce měl 
plné právo jednat za něj se správcem daně včetně plného přístupu ke 
všem informacím, a to včetně přístupu do DIS. Není proto jediný 
rozumný důvod, aby byly daňové subjekty nuceny udělovat svým tzv. 
generálním zástupcům další pověření k přístupu do DIS. 
 
Dále upozorňujeme, že návrh neřeší, jakým způsobem dojde ke zrušení 
DIS či přístupu do ní. 

Nevyhověno. 
Přechodný režim mezi stávající daňovou informační schránkou (DIS) a 
novou DIS je řešen v přechodném ustanovení formou ročního souběhu 
obou schránek, aby byl dostatek času na přizpůsobení se nové koncepci, 
která již není postavena na vazbě na existující zmocnění, což způsobuje 
těžkopádnost stávajícího systému a dlouhé prodlevy při zřízení DIS. 
S ohledem na změnu koncepce i významné navýšení nabízených 
funkcionalit se nepředpokládá autoritativní překlopení stávajících 
zmocněnců do role pověřenců. Je tak akcentováno, že originárním 
nositelem práva rozhodnout o tom, komu poskytne pověření (a v jakém 
rozsahu), je daňový subjekt. 
 
Vysvětleno. 
Co se týká zrušení přístupu do DIS, platí, že u pověřenců je přidělování 
i odnímání přístupů jednotlivým fyzickým osobám do DIS plně v rukou 
daňového subjektu. U daňového subjektu samotného se se zánikem DIS 
de iure nepočítá (což platí i pro stávající DIS), ale v rámci zveřejnění 
technických podmínek lze nastavit pravidlo, kdy dojde k deaktivaci této 
schránky (např. po X letech, co neproběhlo přihlášení do této DIS) 
s tím, že tento stav jde kdykoli změnit novým přihlášením. I po smrti 
fyzické osoby, která je daňovým subjektem, je např. možné díky DIS 
řešit v rámci vypořádání pozůstalosti daňové povinnosti zesnulého. 

43. Komora daňových 
poradců 

4. Z K § 69, odst. 2, písm. a) – tato připomínka je zásadní 
Požadujeme, aby byly písemnosti ze spisu zpřístupněny 
prostřednictvím DIS v maximálním rozsahu, tedy nikoliv „v rozsahu a 
členění, v jakém jsou tyto informace v daňové informační schránce 
soustředěny“. 

Nevyhověno. 
Jde o stávající právní stav (legislativní formulace je shodná). S ohledem 
na to, že neplatí obligatorní forma elektronické komunikace se 
správcem daně, není z povahy možné, aby veškeré písemnosti (tedy i ty 
v listinné podobě) byly k dispozici elektronicky formou dálkového 
přístupu. Stejně tak není možné garantovat, že soustředěné informace 
budou odpovídat stavu existujícímu v reálném čase (může dojít 
k časové prodlevě). Cílem daňové informační schránky, která je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBENG38S1)



- 78 - 
 

   

fakultativním nástrojem pro technicky vybavené správce daně, je 
poskytnutí nadstandardní služby získat informace dálkovým přístupem, 
nikoli ambice nahradit institut nahlížení do spisu, který je obligatorní 
pro všechny správce daně. Ten, kdo o takovou službu nemá zájem, ji 
nemusí využívat a může zvolit standardní způsob podle § 66 a násl. 
daňového řádu. 

43. Komora daňových 
poradců 

5. Z K § 69a, odst. 2 – tato připomínka je zásadní 
Navrhujeme umožnit pro přístup do DIS rovněž certifikát uznávaného 
elektronického podpisu, tento způsob, který je velmi rozšířeným 
prostředkem jednoznačné identifikace fyzické osoby mezi daňovými 
poradci a daňovými subjekty. 

Nevyhověno. 
Důvodem, proč tento certifikát nelze připustit pro ověření identity určité 
fyzické osoby, je ten, že nejde o nástroj sloužící k takovému ověření 
identity (jde primárně o nástroj pro autorizaci konkrétního podání). 

43. Komora daňových 
poradců 

6. Z K § 69a, odst. 7 – tato připomínka je zásadní 
Zásadně nesouhlasíme s rozšířením okruhu osob, kterým by bylo 
umožněno poskytovat právní poradenství v souvislosti s podáváním 
daňových tvrzení, neboť podle důvodové zprávy „Daňové přiznání tak 
bude moci pro větší okruh daňových subjektů zpracovat a podat 
prostřednictvím daňové informační schránky nejen daňový poradce či 
advokát, ale též účetní či jiný odborník.“ 
Považujeme to za nesystémový způsob rozšiřování okruhu osob, které 
mohou poskytovat legálně daňové poradenství. Takovýto postup bude 
ve svém důsledku i v neprospěch státu, neboť daňové poradenství by 
pak mohli poskytovat i osoby bez jakýchkoliv odborných znalostí, 
které nejsou (neboť nemohou – viz rozsudek Nejvyššího soudu níže) 
navíc pojištěny proti případně škodě. 
Navrhované ustanovení § 69a odst. 7 návrhu novely daňového řádu, 
v návaznosti na text důvodové zprávy, není dostatečně srozumitelné a 
jednoznačné.  
Navrhované ustanovení lze vyložit dvěma způsoby: 
a) buď že osoby, které budou podávat správci daně daňové písemnosti 
svých klientů prostřednictvím DIS, jsou tato podání oprávněni 
zpracovávat a podávat na komerční bázi, stejně jako daňoví poradci, 
nebo 
b) že osoby, které budou podávat správci daně daňové písemnosti 
svých klientů prostřednictvím DIS, jsou oprávněny technický úkon 
tohoto podání provádět komerčně. 
Ad a) Pokud by text měl rozšiřovat okruh osob, které jsou 
oprávněny provádět (advokacii a) daňové poradenství formou 
zpracovávání daňových přiznání a dalších daňových písemných podání 
komerčně, pokud tato podání následně budou podána prostřednictvím 
DIS, pak: 
- takové ustanovení by v daňovém řádu bylo zařazeno zcela 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven vypuštěním odstavce 7 a v důvodové zprávě 
bude využit rozbor zaslaný připomínkovým místem. 
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neorganicky, neboť by se jednalo o novelu zákona o daňovém 
poradenství, která by měla být provedena v samotném tomto předpise; 
v procesním předpise nemá taková úprava místo, a zejména pak ne 
odůvodněním pouze použitím určitého technického postupu (prací 
v DIS). Při tomto výkladu navrhovaného ustanovení by jeho obsahem 
bylo, že daňovými poradci jsou osoby splňující kvalifikační 
předpoklady podle zákona o daňovém poradenství, které úspěšně 
složily náročné zkoušky a staly se členy KDP, a spolu s nimi pro obor 
písemné komunikace se správcem daně (která má podle návrhu novely 
DŘ do budoucna zásadně převládat) také kdokoliv, kdo je schopný 
ovládnout program DIS. To je průlom do koncepce daňového 
poradenství takového rozměru, že by si zasloužil kompletní legislativní 
proces přímo nad příslušným zákonem. Případně i nad zákony dalšími, 
např. živnostenským, neboť z dosavadního textu není zřejmé, zda by na 
jeho základě vznikla nová volná živnost či by skutečně šlo o daňové 
poradce svého druhu podle zákona o daňovém poradenství. A spolu 
s tím by bylo třeba řešit také otázky odpovědnosti takových osob 
klientům a jejich pojištění) dnes např. účetní komerčně zpracovávající 
daňová přiznání nejsou na tuto činnost pojištěni (k tomu viz dále). 
- pokud stále platí principy, na kterých je vystavěno daňové 
poradenství jako garance kvalifikovaného poskytování právní pomoci 
v oboru daní, jednalo by se v případě předloženého návrhu o věcně 
nesprávnou úpravu, neboť pro výkon daňového poradenství jsou 
v zákoně o daňovém poradenství stanoveny náročné kvalifikační 
předpoklady a postup ověřování splnění těchto předpokladů, kterým se 
schopnost ovládnout program DIS ani vzdáleně neblíží. Zpracovávání 
daňových přiznání a písemných podání v daňovém řízení je velmi 
významnou součástí výkonu daňového poradenství, a umožnit takový 
výkon osobám pouze s touto velmi omezenou kvalifikací by, jak 
řečeno, představovalo zásadní průlom do koncepce daňového 
poradenství. Tvrzení v důvodové zprávě, že takto „daňové přiznání 
bude moci zpracovat a podat nejen daňový poradce či advokát, ale též 
účetní či jiný odborník“, je značně zavádějící, neboť podle výkladu 
navrhovaného ustanovení v důvodové zprávě bude moci daňová 
přiznání a další daňová podání komerčně zpracovávat jakýkoliv 
neodborník, resp. kdokoliv (kvalifikační předpoklad schopnosti 
ovládnout jednoduchou počítačovou úlohu pomíjeje). 
V případě prosazení takovéto koncepce by nastala poněkud absurdní 
situace, kdy, jak vyplývá m. j. z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 31 
Cdo 4092/2014 z 27.10.2015, „služba spočívající ve zpracování 
daňového přiznání podnikatelským způsobem je ve vztahu mezi účetním 
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a daňovým poradenstvím výhradní součástí poradenství daňového a 
pod živnost činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence nespadá“ a účetní, ačkoliv snad z širokého publika mají 
k přípravě daňových přiznání nejblíže, nemohou komerčně zpracovávat 
daňová přiznání (a nejsou na tuto činnost pojištěni), nadále nebudou 
oprávněni takovou komerční činnost vykonávat, avšak nově by byly 
oprávněny ji vykonávat osoby, které dokáží zpracované daňové 
přiznání odeslat po síti. 
Ad b) Pokud by se pak činnost popsaná ve zkoumaném ustanovení 
měla týkat výhradně schopnosti odesílat na komerční bázi 
písemnosti zpracované k tomu oprávněnou osobou – daňovým 
subjektem nebo daňovým poradcem, tedy pouze technického úkonu 
ovládání počítače, pak se podle našeho názoru nejedná o „právní 
pomoc a finančně ekonomické rady“, a nejde o otázku, která by se 
jakkoliv týkala zákona o daňovém poradenství a jeho v důvodové 
zprávě zmiňovaného ust. § 2.  
Samotný text ustanovení je vzhledem k výše uvedenému zmatený. 
Začátek ustanovení hovoří o „právní pomoci a finančně ekonomických 
radách“, zatím co další text o této pomoci hovoří jako o pomoci 
„v souvislosti s výkonem práva přístupu do daňové informační 
schránky“, když žádná taková právní pomoc s největší 
pravděpodobností neexistuje. Každá z těchto částí textu spadá do 
odlišné koncepce. Ať už tedy bude zvolena kterékoliv věcné řešení, 
navržený text ustanovení bude v každém případě třeba korigovat. 

43. Komora daňových 
poradců 

7. Z Reforma sankčního systému – tato připomínka je zásadní 
Navrhovaná změna sankčního systému v podstatě zcela maže 
kompenzaci za chybné postupy správce daně při doměřování a 
vyměřování daně (za které je správce daně plně odpovědný) a při jejím 
případném nezákonném vymáhání. V popisovaných situacích bude 
správce daně, a to ještě s velkými omezeními, hradit daňovému 
subjektu pouze cenu peněz. Takovéto řešení je nepřijatelné, neboť 
vnáší do daňového řízení významnou neodůvodněnou nerovnost. 
V případě pochybení daňového subjektu je daňový subjekt povinen 
kromě úroku platit také penále. Při pochybení správce daně, a to i 
v případě nezákonné exekuce, má správce daně platit pouze úrok, 
jakožto cenu peněz. To je nepřijatelné především např. v návaznosti na 
nezákonně prováděnou daňovou exekuci. Zde i ustálená judikatura 
NSS jednoznačně potvrzuje, že provedení daňové exekuce je obecně 
nevratný proces, který významně negativním způsobem ovlivňuje 
daňový subjekt a ve většině případů vede k jeho významným 
ekonomickým potížím trvalého charakteru a v mnoha případech i k 

Nevyhověno. 
Navržená koncepce, kterou ve svých připomínkách ocenil i Nejvyšší 
správní soud, vychází ze skutečnosti, že „cena peněz“ musí být 
z povahy věci jednotná. Není tedy korektní na jedné straně kvitovat, že 
dochází ke snížení úroku z prodlení, což představuje významně vyšší 
objem finančních prostředků, a na druhé straně hanět skutečnost, že 
stejným způsobem dochází k úpravě úroků hrazených správcem daně. 
Měla by existovat celospolečenská shoda na tom, jaká má být výše 
reparace za prodlení, přičemž předkladatel má za to, že tímto 
parametrem by měl být obecný úrok z prodlení podle občanského 
zákoníku. 
 
V této souvislosti lze připomenout požadavek Komory daňových 
poradců v rámci připomínkového řízení k novele daňového řádu v roce 
2013: „Podle důvodové zprávy jde o jakousi paušalizovanou náhradu 
škody, která by měla zohledňovat obvyklou cenu peněz. Totéž ovšem 
platí, i pokud jde o úrok z prodlení ve smyslu § 252 a § 253 daňového 
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jeho ekonomickému zániku. V takovém případě je zcela nepřijatelné, 
aby jedinou kompenzací byla úhrada ceny peněz. Považujeme také za 
chybné a v rozporu s principem zákazu i nepravé retroaktivity (10 Afs 
206/2017-39 ze dne 9. 11. 2017 (Sbírka rozhodnutí NSS 2/2018 str. 95 
č.3677/2018 Sb.) a 9 Afs 446/2017-33 ze dne 18. 4. 2019), aby nižší 
úroky placené správcem daně dopadaly od účinnosti navrhované 
novely i na případy, kdy k pochybení správce daně došlo před účinností 
navrhované novely. Je třeba zohlednit, že v tuto chvíli dochází v mnoha 
případech k rušení nezákonných zajišťovacích příkazů a princip novely 
je také možné vnímat jako snahu státu omezit svoji odpovědnost za tyto 
nezákonné postupy. Na základě výše uvedeného by dle našeho názoru 
měla být koncepce změny sankčního systému upravena následovně:  
 
1) V případě nezákonného vymáhání daně by měl správce daně platit 
minimálně dvojnásobek základního úroku. 
2) Variantně je možné uvažovat o snížení výše penále (aby zde byla 
rovnost při pochybení ze strany správce daně a při pochybení ze strany 
daňového subjektu). 
3) V případě úroků, který hradí správce daně a k pochybení došlo před 
účinností dané novely, by mělo být postupováno podle stávajících 
právních předpisů. To se netýká úroku hrazeného daňovým subjektem 
a to v souladu s principem možné aplikace i případné nepravé 
retroaktivity ve prospěch daňových subjektů. 

řádu, který rovněž představuje cenu peněz. Tato cena peněz by měla být 
podle důvodové zprávy v rámci právního řádu vnímána jednotně. Z 
tohoto důvodu se navrhuje navázat výši úroku na výši úroku z prodlení 
podle nového občanského zákoníku. Souhlasíme s tím, že po oddělení 
vlastní sankce, kterou je penále, představují oba úroky cenu peněz. Do 
doby, než bude možné zohlednit tuto cenu peněz v rámci celého 
právního řádu, jak je uvedeno v důvodové zprávě, navrhujeme ponechat 
ji sjednocenou alespoň v rámci daňového řádu. V úvahu tedy připadá 
buď zachování ceny peněz pro správce daně (§ 252 a § 253) a pro 
daňový subjekt (§ 155 odst. 5 a § 254) na stávající úrovni, tj. repo 
sazba ČNB + 14%, anebo ve smyslu navrhované novely na úrovni 
stanovené občanským zákoníkem, tj. repo sazba ČNB + 7%, pokud cena 
peněz od data přijetí daňového řádu významně poklesla. Z obou těchto 
alternativ preferujeme alternativu druhou.“ Obdobný požadavek zazněl 
i ze strany Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Nyní, 
když je navrhováno původně poptávané řešení „stejné sankce pro 
všechny“, není zřejmé, proč dochází na straně připomínkového místa 
k tak razantní změně postojů. 
 
Úroky hrazené správcem daně nelze zaměňovat s náhradou škody, 
neboť jejich cílem není zkoumat způsobenou škodu, a tuto pak následně 
nahradit. K tomu je určena obecná úprava náhrady škody podle zákona 
č. 82/1998 Sb., která dopadá na daleko širší okruh situací, než je správa 
daní. Společným zájmem všech je, aby tato náhrada škody byla funkční, 
rychlá a zároveň odolná vůči účelovým a nepodloženým návrhům. 
Pakliže má autor připomínky za to, že tyto požadavky nejsou naplněny, 
mělo by dojít k úpravě systému náhrady škody, a to tak, aby tato změna 
dopadla na všechny situace (nejen správu daní). Tento cíl však leží 
mimo pole působnosti daňového řádu. Předkladatel v tomto ohledu 
avizuje svou připravenost a podporu aktivitám vedoucím k revizi 
zákona č. 82/1998 Sb., který je v gesci Ministerstva spravedlnosti, ve 
prospěch větší efektivity a rychlosti celého procesu. V rámci této revize 
by mělo dojít mj. k posouzení vhodnosti implementace institutu 
paušalizované náhrady škody, která má potenciál působit v některých 
situacích jako pomyslný kompromis pro obě strany umožňující 
„smírné“ ukončení řízení. 
 
Při hledání pomyslné rovnosti mezi daňovým subjektem a správcem 
daně (jakkoli je takováto rovnost na poli veřejného práva z povahy věci 
vyloučena), je nutné posuzovat srovnatelné instituty. Za pochybení 
v platební rovině (nezaplacení daně) vzniká daňovému subjektu 
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povinnost zaplatit reparaci v podobě úroku z prodlení. Za pochybení 
správce daně v platební rovině (včasné nevrácení vratky) vzniká správci 
daně povinnost zaplatit reparaci v podobě úroku z vratitelného 
přeplatku. Výše obou úroků je nastavena jednotně. Daňový subjekt má 
na rozdíl od správce daně možnost tuto reparaci snížit prostřednictvím 
posečkání či prominutí (zde je pomyslná jednotnost vychýlena ve 
prospěch daňového subjektu). Stát je navíc dlužníkem, u něhož 
z povahy věci nehrozí riziko platební neschopnosti. Správce daně i 
daňový subjekt reparaci platí též za pochybení v nalézací rovině, pokud 
toto má svůj dopad do roviny platební – opět ve výši reparačního úroku 
(úrok z prodlení / úrok z nesprávně stanovené daně). Pokud je ze strany 
správce daně způsobena škoda převyšující tuto reparaci, je povinen ji 
uhradit v rámci institutu náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb. 
(zde je opět akcentován rozdíl obou stran ve prospěch daňového 
subjektu). 
 
Pokud ze strany daňového subjektu dojde ke krácení daně, náleží mu 
trest v podobě penále, případně se může dopustit daňového trestného 
činu. Správce daně coby orgán veřejné moci nemůže být z povahy věci 
pachatelem deliktu majícího charakter trestu. Tím může být pouze 
příslušná úřední osoba, která je postihována buďto v rámci regresu za 
škodu, kterou způsobila, nebo za trestný čin úřední osoby. Srovnávání 
tohoto typu sankcí s úroky je z tohoto pohledu nevhodné, neboť jde 
o odlišné instituty. Úroky nemají charakter trestu, jak ostatně potvrdila i 
recentní judikatura Nejvyššího správního soudu. 
 
Připomínkové místo volá po dodržení rovného přístupu k úrokům 
hrazeným daňovým subjektem a úrokům hrazeným správcem daně, ale 
druhým dechem dodává, že požaduje nerovný přístup z hlediska 
aplikace principu nepravé retroaktivity. Při snížení úroků ve prospěch 
daňových subjektů je podle připomínkového místa nepravá retroaktivita 
v pořádku, ale u souběžného snížení na straně úroků hrazených 
správcem daně nikoli. S takovýmto nesystémovým a selektivním 
přístupem nelze souhlasit. Změna výše úroků musí být z povahy věci 
stejná, jinak by byla popřena výchozí teze, že jde o jednotnou reparační 
„cenu peněz“. Jinou otázkou je, zda pro snížení všech úroků má být 
aplikován princip nepravé retroaktivity, který je v zásadě přípustný 
sleduje-li elementární veřejný zájem. S ohledem na to, že výše 
vznikajících úroků z prodlení mnohonásobně převyšuje výši náhrad 
v podobě úroků hrazených správcem daně, jde aplikace nepravé 
retroaktivity v drtivé většině ve prospěch dotčených subjektů. Navíc je 
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žádoucí i z hlediska jednotného nastavení informačních systémů 
a celkové právní jistoty. Předkladatel proto setrvává na svém návrhu 
aplikovat nepravou retroaktivitu. 

43. Komora daňových 
poradců 

8. Z K § 254 odst. 3 písm. a) – c) – tato připomínka je zásadní 
Návrh: 
K § 254 odst. 3 se písmena a) – c) ruší a písm. d), se označuje jako a). 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že uvedené výjimky povedou de facto k situaci, kdy 
úrok nebude správce daně hradit nikdy. Tato omezení znamenají, že 
situace, kdy bude vznikat povinnost hradit úrok ze strany správce daně, 
bude ve skutečnosti téměř prázdná množina. 
 
K jednotlivým omezením: 
K § 254 odst. 3 písm. a) DŘ  
Tato výjimka je zcela v příkrém rozporu s právním názorem na 
konkludentní vyměření daně, uvedeným v judikatuře NSS: 
5 Afs 27/2017-43 (spojen s 5 Afs 28/2017) ze dne 26. 10. 2017 (Sbírka 
rozhodnutí NSS 12/2017 č.3646/2017 Sb. NSS) 
 
"....[33] Lze tak učinit dílčí závěr, že správce daně je odpovědný za 
správné stanovení daně, tedy za to, aby daň byla stanovena v souladu 
se zákonem a po právu. Správným zjištěním a správným stanovením 
daně zcela jistě není stav, kdy je (již z podaného daňového přiznání) 
zřejmé, že daňový subjekt odvedl (či odvede) na dani více, než činí jeho 
zákonná povinnost a než by odvést musel.....". 
 
".....[35]....... Jak již bylo uvedeno výše, za správné stanovení daně je 
odpovědný správce daně; pouze správce daně, nikoli daňový subjekt, je 
rovněž tím, kdo je nadán veřejnou mocí autoritativně daň (v zákonné 
výši) vyměřit. Na tom nic nemění ani povinnost, kterou daňový řád v § 
135 odst. 2 daňovému subjektu ukládá: v řádném daňovém tvrzení sám 
vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné 
pro vyměření daně. Pokud tak daňový subjekt neučiní, nelze vinit 
správce daně ze vzniku případného přeplatku, a podmínky pro postup 
dle § 254 daňového řádu zpravidla nebudou naplněny......". 
 
"....[39] Z výše uvedené judikatury, byť se týkala aplikace § 46 odst. 5 
ZSDP, je zjevné, že ke stanovení a vyměření daně postupem dle § 140 
DŘ (jehož textace je shodná se zněním § 46 odst. 5 ZSDP a jediný 
rozdíl je v povinnosti vyhotovit platební výměr) nemůže správce daně 
přistoupit automaticky a bez provedení jakékoli úvahy o tom, zda údaje 

Nevyhověno. 
Důvodem pro negativní vymezení situací, při kterých úrok z nesprávně 
stanovené daně nevzniká, je změna konstrukce daného úroku. Zatímco 
stávající úrok z neoprávněného jednání správce daně vzniká v případě 
nezákonnosti či nesprávného úředního postupu při stanovení daně 
(mělo-li odraz v platební rovině), tak navržený odstavec 1 stanoví 
výchozí pravidlo, že úrok vzniká za každé nesprávné stanovení daně 
(mělo-li odraz v platební rovině), což je významně širší okruh situací. 
Odstavec 3 proto na odstavec 1 logicky navazuje, když negativním 
způsobem vymezuje situace, kdy z povahy věci není nesprávnost 
stanovení daně způsobena správcem daně. To platí jednak v případě, (a) 
kdy nesprávnost způsobil daňový subjekt svým tvrzením, dále v případě 
(b) stanovení daně na základě padělané, pozměněné či nepravdivé 
písemnosti, anebo v případě, (c) kdy bylo rozhodnuto nesprávně 
s ohledem na to, že nemohly být správci daně známy zásadní relevantní 
skutečnosti. Pokud by došlo k vypuštění odstavce 3, znamenalo by to 
rozboření navržené konstrukce (generální pravidlo + negativní výčet = 
zamýšlený výsledek) a s tím související otevření prostoru pro účelové 
vylákávání peněz za nesprávné stanovení daně, které zcela nebo 
z významné části způsobil sám daňový subjekt.  
 
Daňový systém už jenom z kapacitního hlediska nelze postavit na 
modelu, že správce daně detailně posoudí a zkontroluje každou 
tvrzenou daň s plnou odpovědností za výsledek. Takový stav by vedl 
k neúměrné kontrolní zátěži obou stran a faktické paralýze celého 
systému. Budoucí trend směřující k tzv. samovyměření, které již 
v současnosti u některých daní existuje, je přesně opačný a akcentuje 
princip oboustranné důvěry. Cílem není přistupovat ke každému 
daňovému subjektu jako k „podezřelému“, jehož daňové tvrzení je 
potřeba důkladně prověřit. Již současný model vychází z konstrukce, 
která má přimět daňový subjekt, aby daň tvrdil pokud možno správně 
a dobrovolně, přičemž motivací pro to je kromě apelu na morální kredit 
každého (předpoklad poctivosti většiny) též hrozba případné sankce 
a možnost, že ze strany správce daně může dojít po celou dobu lhůty 
pro stanovení daně ke kontrole. 
 
Přitom je třeba zdůraznit, že správce daně je sice za tzv. konkludentní 
stanovení daně obecně odpovědný (jak dovodila judikatura), avšak 
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v daňovém přiznání uvedené, resp. daň zde vyčíslenou lze bez dalšího 
akceptovat a takto vyměřit, tedy mít za to, že daň se neodchyluje. Nelze 
proto souhlasit s názorem krajského soudu, že „správce daně daň 
žádným způsobem nezkoumá, nehodnotí, neposuzuje zákonnost výše 
základu daně, daně a jejich právního a skutkového základu. Nelze 
proto dovozovat, že by tento typ rozhodnutí mohl být stižen 
nezákonností, ani to, že by ji bylo možno přičítat správci daně.“...." 
 
"....[43] Pokud např. daňový subjekt v daňovém přiznání uvede jako 
příjem ke zdanění půjčku či úvěr či jiný příjem, který není předmětem 
daně, či uvede příjem od daně osvobozený, který současně zdaní a 
odvede z takového plnění daň, nelze akceptovat postup správce daně, 
který bez dalšího takového přiznání, které zjevně obsahuje skutečnosti 
nezakládající vznik daňové povinnosti, stvrdí postupem dle § 140 
daňového řádu a setrvá na tom, že daňový subjekt stíhá zákonná 
daňová povinnost a ten po právu uhradil daň. Pokud zákonodárce 
takový způsob vyměření daně zavedl, je nutno jej aplikovat tak, aby 
byly šetřeny zásady spravedlivého procesu, zásadu zákonnosti 
nevyjímaje. Jinými slovy, pokud správce daně podrobí dani příjem, 
který dani nepodléhá, nebo bez dalšího setrvá na daňovým subjektem 
odvedené dani z takového plnění, lze konstatovat, že se na vzniku 
přeplatku podílel.....". 
 
Z těchto rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že konkludentní vyměření 
daně není „automatem“ a správce daně je za vyměření odpovědný a 
v případě pochybností, které z daňového tvrzení vyplynou, má 
povinnost konat (zahájit POP či daňovou kontrolu). Z tohoto hlediska 
je dle našeho názoru nepřijatelné tvrzení v důvodové zprávě, že 
v případě konkludentní vyměření daně správce daně de facto vychází 
z daňového tvrzení a skutečnosti v něm uvedené prověřuje až 
v následné daňové kontrole. Toto je dle našeho názoru koncepce, která 
je v přímém rozporu s tím, jak je vyjádřen cíl daňového řízení (správné 
stanovení daňové povinnosti) a jak to rozvádí relevantní judikatura: 
9 Afs 41/2013-33 ze dne 27. 2. 2014 (Sbírka rozhodnutí NSS  5/2014 
č.3015/2014 Sb. NSS) 
 
1) Právní věta: 
"...I. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, upřednostňuje při stanovení 
daně hledisko materiální správnosti, nikoli hledisko fiskální (§ 1 odst. 2 
citovaného zákona). Nově vymezený cíl správy daní, možnost správce 
daně provádět daňovou kontrolu i ve vyměřovacím řízení a skutečnost, 

nijak tím není popřeno, že stejnou odpovědnost nese daňový subjekt za 
správnost svého tvrzení. Z principu proto nelze v tomto případě 
aplikovat paušální reparaci (úrok) směřující výlučně od správce daně 
k daňovému subjektu bez současného posouzení okolností konkrétního 
případu (srov. obecný právní institut tzv. spoluzavinění poškozeného či 
zásadu, podle níž nikdo nemůže těžit z vlastního protiprávního jednání). 
Pro případy tohoto typu je právě určen institut individualizované 
náhrady škody.     
 
Pokud jde o případy uvedené v navrženém § 254 odst. 3 písm. b) a c), 
jedná se o případy v zásadě analogické s případy, kdy jsou dány 
podmínky pro obnovu řízení podle § 117 odst. 1 daňového řádu a měla 
by na ně být v principu aplikována obdobná výkladová pravidla. 
Zejména platí, že „nové skutečnosti“ zde mají skutkový charakter, 
nikoliv charakter právní (nejedná se tedy o nové právní názory, které 
dosud nebyly známy!).  
 
V případě vyloučení úroku u dělené správy jde opět o promítnutí 
principu, že úrok by neměl dopadat na nesprávnost, kterou nezavinil 
správce daně. V daném případě jde o pochybení orgánu veřejné moci, 
který příslušné peněžité plnění (zpravidla pokutu) uložil, a to v zcela 
jiném procesním režimu. Na uvedené tak dopadne obecná náhrada 
škody podle zákona č. 82/1998 Sb. Navržené řešení tak odpovídá 
stávajícímu právnímu stavu. 
 
Výše uvedené skutečnosti budou doplněny, popř. zdůrazněny 
v důvodové zprávě. 
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že daňová ztráta je zcela obvyklou zákonnou odčitatelnou položkou, 
opravňují daňový subjekt za splnění zákonem stanovených, zejména 
hmotně právních podmínek, uplatnit ztrátu v rámci probíhajícího 
nalézacího řízení, a to bez ohledu na správcem daně zvolený postup. 
 
"....[36] Jakkoli lze polemizovat s cílem správy daní uvedeným v zákoně 
o správě daní a poplatků, tj. stanovit a vybrat daň tak, aby nebyly 
zkráceny daňové příjmy (§ 2 odst. 2 uvedeného zákona), daňový řád, 
dle kterého již postupoval žalovaný, upřednostňuje při stanovení daně 
hledisko materiální správnosti, nikoli hledisko fiskální (§ 1 odst. 2 
daňového řádu). Ke změně základního cíle správy daně se ostatně již 
NSS vyjádřil, a to v rozsudku ze dne 23. 8. 2013, č. j. 5 Afs 83/2012 - 
46l: „Dochází k výraznému posunu, co se týče odpovědnosti správce 
daně za zjištěný skutkový stav. Zatímco dříve správce daně dbal 
především na to, aby stát nebyl krácen na svých příjmech, nyní musí 
dbát především toho, aby daň byla stanovena po právu, tj. ve správné 
výši. Musí tak přihlížet ke všem skutečnostem, které jsou pro správné 
stanovení daně rozhodné, a to ať jsou ve prospěch či v neprospěch 
daňového subjektu. Cíl správy daně, tak jak byl zakotven v daňovém 
řádu, však zcela jistě neznamená, že by byl správce daně a priori 
povinen vyhledávat za daňový subjekt skutečnosti, které by mohly být v 
jeho prospěch; pokud je však ve své dispozici má, musí se jimi 
zabývat“......". 
 
Hlavním cílem daňového řízení by tedy dle našeho názoru mělo být 
správné stanovení daňové povinnosti, ať už odchylka je ve prospěch či 
neprospěch státu. Navrhovaná výjimka koncepčně vychází ze 
zamýšleného principu samovyměření jako automatu, od kterého však 
MF ustoupilo. Není možné od tohoto konceptu ustoupit, ale zároveň ho 
de facto realizovat prostřednictvím úroků z prodlení hrazených 
správcem daně. Koncepce a zdůvodnění v důvodové zprávě také 
vychází z principu, že hlavním cílem daňového řízení není co 
nejdravější stanovení správné daňové povinnosti, ale její správné 
stanovení co nejpozději, aby případné chyby byly doprovázeny 
sankcemi. I tento koncept a princip musíme důrazně odmítnout. 
Naopak by jednoznačně mělo platit, že pokud daňový subjekt „odkryje 
karty“ a sdělí podstatné skutečnosti v rámci daňového tvrzení, musí 
správce daně konat, ať již tyto skutečnosti vedou k následnému 
případnému doměření či vyměření ve prospěch či neprospěch státu. 
Správná výše daně musí být stanovena co nejdříve a není možné 
argumentovat tím, že správně bude stanovena až v rámci daňové 
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kontroly. Tento koncept je v souladu s judikaturou, z které dle našeho 
názoru jednoznačně vyplývá, že pokud správce daně má k dispozici 
relevantní skutečnosti, na základě nichž by mohl doměřit daň a učiní 
tak nikoli ihned, ale až po určité době, není nárok minimálně na penále 
a v některých případech ani na úrok z prodlení. V souladu s tím je 
nezbytné vypustit také výjimku navrhovanou v předmětném odstavci 3. 

43. Komora daňových 
poradců 

9. Z K § 254 odst. 3 písm. b) DŘ – tato připomínka je zásadní 
Tato výjimka je velmi obecná a podle našeho názoru povede 
k nejednoznačným situacím a možnostem odpírání úroku v situacích, 
kdy k tomu není sebemenší důvod. Velmi spornou otázkou je 
především to, co bude znamenat stanovení daně na základě 
nepravdivého údaje předloženého daňovým subjektem. Z relevantní 
judikatury jednoznačně vyplývá, že pokud se ukáže, že některý údaj na 
předložených daňových dokladech nedopovídá skutečnosti, má daňový 
subjekt možnost doložit sporné skutečnosti v rámci dokazování. Pokud 
se daňovému subjektu toto podaří doložit, ale správce daně přesto 
doměří daň a následně jeho rozhodnutí bude zrušeno, ať již odvolacím 
orgánem či soudem, bude vznikat otázka, zda nejde o situaci, kdy 
nebude nárok na úrok, což v rozporu s jeho podstatou. V této 
souvislosti je nutné zdůraznit, že za dokazování je obecně odpovědný 
správce daně. 

Nevyhověno. 
Viz vypořádání připomínky č. 8. 

43. Komora daňových 
poradců 

10. Z K § 254 odst. 3 písm. c) DŘ – tato připomínka je zásadní 
Domníváme se, že na základě této úpravy bude snaha vyloučit nárok na 
úrok téměř ve všech případech. Tato úprava je vágní, obecná a bude 
způsobovat výkladové problémy. Z tohoto hlediska je nutné zdůraznit, 
že i v souladu s relevantní judikaturou je (jak již bylo uvedeno u 
předchozího písmene a)) za dokazování odpovědný správce daně. Jako 
příklad problémů dané úpravy je možné uvést situaci, kdy daňový 
subjekt bude uplatňovat od počátku daňového řízení určitý právní 
výklad, který až následně (např. v rámci odvolacího řízení) bude 
potvrzen judikaturou. Správce daně pak bude tvrdit, že toto nové 
rozhodnutí soudu je onou novou skutečností, na základě níž není nárok 
na úrok. 
V rámci skutkově složitých kauz (např. prokazování účasti na daňovém 
podvodu) existuje riziko, že například v odvolacím řízení (event. 
v soudním řízení) předloží daňový subjekt další důkazy, kterými 
reaguje zejména na finální závěry správce daně ve zprávě o daňové 
kontrole (event. v rozhodnutí o odvolání), když v kontextu s ostatními 
důkazy bude nakonec v odvolacím (soudním) řízení dovozeno, že se 
daňový subjekt nezúčastnil (zaviněně) daňového podvodu. Ačkoliv by 
v takovém případě náležel úrok, existuje nemalé riziko, že správce 

Nevyhověno. 
Viz vypořádání připomínky č. 8. 
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daně nepřizná úrok z důvodu, že právě ten či onen důkaz (i kdyby 
v souhrnu s ostatními důkazy), předložený až později, měl vliv na 
konečné rozhodnutí ve věci. Obdobně co když bude mít k dispozici 
zásadní důkazy ve prospěch daňového subjektu například policejní 
orgán (či jiný orgán veřejné moci), avšak předá je správci daně až 
později – v takovém případě rovněž nevzniká úrok? Předmětné 
ustanovení tak nepřiměřeně přenáší rizika, resp. dokonce i odpovědnost 
za naplnění cíle správy daní, na daňový subjekt, a zvyšuje 
pravděpodobnost zvyšujících se soudních sporů ve věci přiznání úroků. 
Pokud se správce daně rozhodne kontrolovat daňový subjekt, měl by si 
být vědom i možných negativních následků (včetně úroku). 
Samozřejmě jiná věc je, pokud daňový subjekt úmyslně přenáší téměř 
celé dokazování do odvolacího či soudního řízení – to je ale řešitelné 
přes zneužití procesních práv a věříme, že i správní soudy by si s tím 
uměly (a již umí) poradit. Nemělo by to ale být řešeno prostřednictvím 
navrženého ustanovení v takové podobě – navozuje to bohužel spíše 
snahu o alibismus ze strany státu. 

43. Komora daňových 
poradců 

11. Z K § 254 odst. 3 písm. d) DŘ – tato připomínka je zásadní 
Smyslem a účelem úroku je mj. rychlým a jednoduchým způsobem 
poskytnout postiženým subjektům náhradu škody. Judikatura dovodila, 
že toto právo svědčí nejen daňovým subjektům, ale i např. občanům, 
postiženým nezákonným rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci, 
kterým je mu uložena platební povinnost, která je poté vymáhána 
v rámci daňového řádu. Nevidíme důvod, proč by v takových 
případech mělo být postupováno po případném přijetí navrhované 
úpravy jinak. 

Nevyhověno. 
Viz vypořádání připomínky č. 8. 

43. Komora daňových 
poradců 

12. Z Elektronická forma podání – tato připomínka je zásadní 
Realizaci projektu MoJe daně považujeme za vhodnou příležitost 
k tomu, aby byla správa daní skutečně Moderní a Jednoduchá. 
Navrhujeme proto doplnit návrh tak, aby: 
- formát a struktura elektronického podání byly stanoveny 
vyhláškou ministerstva financí, 
- formulář elektronického podání neobsahoval registrační údaje, 
ale pouze údaje, nezbytné pro výpočet základu daně a daně, 
- daňový subjekt fakultativně/na vyžádání obdržel opis jeho 
podání, opatřený elektronickým podpisem úřední osoby, aby tak měl 
jistotu v tom, v jaké podobě jeho podání bylo správci daně doručeno a 
zpracováno, a to např. jako automatickou odpověď systému do datové 
schránky daňového subjektu či jeho zástupce nebo zpřístupněním 
tohoto opisu podání prostřednictvím DIS. 

Nevyhověno. 
Institut formulářových podání je tradičním a široce používaným 
nástrojem výkonu správy daní, jakož i jiných agend z oblasti veřejného 
práva. Vydání příslušných tiskopisů a konkretizaci v nich 
požadovaných údajů ze strany Ministerstva financí a jejich následné 
zveřejnění lze považovat za souladné s ústavním pořádkem České 
republiky, pokud se takový krok pohybuje v mezích zákonných limitů. 
Tyto limity jsou dány zejména potřebností údajů pro správu daní, 
základními zásadami správy daní, charakterem a obsahem zákonné 
povinnosti, která je prostřednictvím formulářového podání plněna, 
a smyslem, účelem a povahou konkrétního podání. Pokud jsou tyto 
limity respektovány, stává se daný formulář přiměřeným 
a předvídatelným z pohledu daňových subjektů. Případné požadavky 
nad tento rámec by pak musely být specifikovány právním předpisem, 
což je případ například zmíněných kontrolních hlášení podle zákona 
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o dani z přidané hodnoty. 
 
V současné době je ústavní konformita § 72 daňového řádu posuzována 
Ústavním soudem, a není vhodné předvídat výsledky, ke kterým tento 
soud dojde. 
 
Z aplikační praxe nejsou známy případy, kdy by ze strany Ministerstva 
financí docházelo při stanovení obsahu formulářových podání, četnosti 
či nahodilosti jejich změn či způsobu jejich zveřejnění k excesům 
způsobujícím narušení právní jistoty a stability daňového systému. Jde 
přitom o dlouhodobou praxi mající původ již v prvorepublikové právní 
úpravě.  
 
Koncepci, kdy obsah formuláře, jakož i formát a strukturu, stanoví 
orgán veřejné moci, si za své vzali poslanci napříč politickým spektrem 
v rámci návrhu zákona o právu na digitální služby (srov. § 4 odst. 3 
tohoto návrhu). Tuto koncepci potvrdila též vláda svým kladným 
stanoviskem. 
 
§ 4 odst. 3 návrhu zákona o právu na digitální služby: 
„(3) Orgány veřejné moci pořizují a zveřejňují prostřednictvím 
Ministerstva vnitra elektronické formuláře, které po prokázání 
totožnosti uživatele služby s využitím elektronické identifikace zajistí 
automatizované doplnění údajů nezbytných pro poskytnutí digitální 
služby z propojeného datového fondu orgánů veřejné moci, které může 
orgán veřejné moci sdílet podle právního předpisu nebo na základě 
souhlasu uživatele služby zapisovaného do základních registrů. Formát, 
strukturu a obsah formuláře stanoví orgán veřejné moci zveřejněním. 
Nezveřejní-li orgán veřejné moci elektronický formulář nebo nezajistí-li 
možnost využití speciálního uživatelského rozhraní, má uživatel služby 
právo učinit digitální úkon podle své volby v jakémkoli výstupním 
datovém formátu.“ 
 
Při vypořádání připomínky bylo ze strany zástupců Ministerstva financí 
a Generálního finančního ředitelství zástupcům připomínkového místa 
sděleno, že transparentní proces využívající diskusi s odbornou 
veřejností ve formě připomínkového řízení je při přípravě formulářů 
žádoucí a měl by být využíván všude tam, kde se nejedná pouze 
o formální změny. Objektivním limitem zde samozřejmě je časový 
prostor, který na změnu formuláře Ministerstvo financí má (typicky 
krátká legisvakance, která je díky politickému charakteru daňových 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBENG38S1)



- 89 - 
 

   

zákonů a délce legislativního procesu spíše pravidlem, nežli výjimkou). 
 
Nevyhověno. 
Požadavek připomínkového místa na to, aby formulář „neobsahoval 
registrační údaje, ale pouze údaje, nezbytné pro výpočet základu daně 
a daně“ je poněkud zmatečný. Při nastavení obsahu formuláře bude 
záviset vždy na tom, o jaký formulář se jedná. Je logické, že např. 
formulář vydávaný pro účely registračního řízení (přihláška k registraci) 
z povahy věci obsahuje registrační údaje a naopak neobsahuje údaje 
týkající se základu daně a daně. Jiná situace bude u formuláře daňového 
přiznání. Pakliže připomínka směřuje k tomu, aby se určité (již dříve 
sdělené) údaje nemusely do formulářů neustále opakovat, lze upozornit, 
že k řešení této situace má přispět právě navrhovaný zákon, který 
pomocí institutu daňové informační schránky umožní uživateli po 
ověření jeho identity pracovat při vyplnění formulářů s údaji, které 
o něm správce daně zpracovává, čímž bude docíleno efektu 
„předvyplněného podání“. Pro ty uživatele, kteří nebudou chtít tuto 
službu využít a setrvají např. u klasické listinné podoby formulářů, tato 
výhoda z povahy věci není určena. Co se týká požadované kvantity 
identifikačních údajů, je jejich množství zpravidla nastaveno tak, aby 
určení totožnosti podatele nebylo závislé pouze na jednom údaji, pro 
případ, že by v tomto údaji došlo k chybě. 
 
Nevyhověno. 
Požadavek připomínkového místa se v kontextu již existujících i 
navrhovaných nástrojů jeví jako nadbytečný a kazuistický. Jakékoli 
podání, které daňový subjekt učiní, se stává součástí spisu, do něhož má 
daňový subjekt právo nahlížet a z něhož mu správce daně na žádost 
pořídí opisy, kopie, výpisy nebo potvrzení (srov. § 67 odst. 3 daňového 
řádu). V tomto ohledu lze upozornit na to, že již stávající aplikační 
praxe a judikatura dovoluje, aby v případech dodržení zásad procesní 
ekonomie a hospodárnosti mohla realizace tohoto práva daňového 
subjektu probíhat i korespondenčně. Současně je možné obsah 
elektronické části spisu získat i prostřednictvím dálkového přístupu 
díky institutu daňové informační schránky.  

43. Komora daňových 
poradců 

13. Z Záloha na daňový odpočet 
V prvé řadě vítáme navržení tohoto institutu, který povede ke snížení 
sporů mezi daňovými subjekty a správci daně. Pro jeho efektivnější 
uplatnění v praxi činíme níže uvedené návrhy. 
K § 174 odst. 1 písm. – tato připomínka je zásadní 
Navrhujeme upravit text tak, aby bylo zřejmé, že lze zálohu vyplatit 

Vysvětleno. 
Doplněním požadovaného slova by došlo spíše k nežádoucímu zúžení 
a zmatení. Situace, kdy je možné zálohu na daňový odpočet přiznat, se 
týká dvou situací: 1) dosud žádný kontrolní postup neproběhl (nic zatím 
nebylo prověřeno), anebo 2) daňové kontrola již probíhá a určité 
skutečnosti již byly prověřeny. Navrhované doplnění přitom odpovídá 
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nejen na tu část daňového odpočtu, kterou správce daně nehodlá 
prověřovat, ale i na tu část, kterou již prověřil a ověřil její správnost, 
např. takto: „…kterou správce daně dále nehodlá prověřovat 
v rámci…“ 

pouze druhé skupině případů, tj. stav, kdy správce daně hodlá určité 
skutečnosti dále prověřovat. Ambicí návrhu je však postihnout nejen 
tento případ, ale též moment, kdy je kontrolní postup teprve zahajován. 
Navržený text dle názoru předkladatele toto vyjadřuje lépe. Toto 
vysvětlení bude akcentováno v důvodové zprávě. 

43. Komora daňových 
poradců 

14. Z K § 174 odst. 2 písm. b) – tato připomínka je zásadní 
Navržené ustanovení navrhujeme zrušit. Není rozumný důvod k tomu, 
aby daňový nedoplatek v řádech stokorun „blokoval“ vyplacení 
nesporné části nadměrného odpočtu v řádech milionů korun. Existence 
nedoplatku na dani je při výplatě zálohy řešena v odstavci 5 
navrhovaného ustanovení. Je zřejmé, že v případě existence nedoplatku 
na dani se záloha nejdříve započte na tento nedoplatek a teprve pokud i 
po tomto zápočtu bude záloha vykazovat kladný zbytek, dojde k jejímu 
vyplacení. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

43. Komora daňových 
poradců 

15. Z Zrušení toleranční doby pro placení daně – tato připomínka je 
zásadní 
Úprava stanovující toleranční dobu pěti pracovních dnů byla do 
procesních předpisů doplněna v návaznosti na změnu vycházející 
z toho, že za den úhrady je považován až den připsání na účet správce 
daně. Aby zde byla při bankovních převodech na straně daňových 
subjektů právní jistota, byla do procesních předpisů zakomponována 
tato toleranční doba. Domníváme se, že na důvodech pro které byla tato 
úprava zavedena, se nic nezměnilo. Tato úprava je také příkladem 
určité vstřícnosti vůči daňovým subjektům s tím, že její případný 
negativní dopad do příjmů státního rozpočtu je zcela marginální.  
Zrušení toleranční doby pro placení daně dle stávajícího § 252 odst. 2 
proto považujeme za nedůvodné. Je třeba si uvědomit, že daňový 
subjekt má právo podat přiznání v posledních hodinách posledního dne 
lhůty pro podání daňového přiznání, např. 1. 4. ve 23:50. V takovém 
případě ale zcela jistě nestihne uhradit daň, a to i zejména s ohledem na 
to, že za den platby se považuje až den připsání platby na účet správce 
daně. Bylo by absurdní, aby podání přiznání ve lhůtě fakticky 
znamenalo zároveň nemožnost zaplatit daň bez sankce. Dále v praxi 
často dochází k podání daňového přiznání zástupcem daňového 
subjektu a je nutno vytvořit dostatečný prostor pro komunikaci mezi 
daňovým subjektem a jeho zástupcem ohledně sdělení výše daně a 
platebních údajů. Pro navrhujeme stávající stav zachovat. 
Upozorňujeme, že důvodová zpráva neuvádí finanční dopady 
navrhovaného řešení ani ze strany daňových subjektů ani ze strany 
státu (např. na úpravu programového vybavení). 

Nevyhověno. 
Argument odvolávající se na změnu okamžiku platby byl částečně 
relevantní v době této změny, ale nyní jde o standard, který platí 
v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích. Není principiálního 
důvodu, proč by u platby daní měla existovat výjimka jenom pro to, že 
je „zažitá“. Pro takovou výjimku nelze nalézt oporu jak z hlediska 
mezinárodního srovnání, tak z hlediska srovnání s obdobnými instituty 
v tuzemském právním řádu (např. sankce za pozdní úhradu veřejných 
pojistných). 
 
Navíc platí, že nezaplacení daně ve lhůtě splatnosti (nikoli až po 
uplynutí tolerančního období) znamená vznik nedoplatku, a tedy i ztrátu 
bezdlužnosti, což pro určité segmenty podnikání znamená nesplnění 
podmínek požadovaných zákonem. Z pohledu právní jistoty takový jev 
není žádoucí. 
 
Současný stav navíc vytváří nežádoucí rozdíl mezi těmi, kteří si 
povinnosti plní řádně a včas (ti tvoří většinu) a těmi, kteří programově 
porušují zákonem stanovený termín splatnosti spoléhajíce na to, že po 
určitou dobu za toto porušení povinnosti dosud nebyla žádná sankce. 
Nelze akceptovat, že porušování právní normy je zažitým standardem 
a přiživovat mylnou představu, že takové jednání je v pořádku. Stejně 
tak není v pořádku, že tato skupina získává pomyslnou výhodu proti 
těm, kteří si své povinnosti plní řádně a včas. 
 
Pokud v praxi nastanou nepředvídatelné objektivní důvody 
znemožňující včasné zaplacení daně, lze takovéto výjimečné životní 
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situace řešit formou individuálního prominutí úroku z prodlení podle 
§ 259b daňového řádu. 
 
Kritika týkající se skutečnosti, že den splatnosti je u některých daní 
shodný s posledním dnem lhůty pro podání daňového tvrzení, je 
kritikou stávající konstrukce § 135 odst. 3 daňového řádu, kterou návrh 
zákona nemění. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že pro řádné 
splnění povinnosti zaplatit daň v čas, je nutné, aby platba došla správci 
daně v poslední den lhůty pro podání daňového tvrzení. Pozdější platba 
znamená jednání v rozporu se zákonem (byť za stávající právní úpravy 
po několik dní bez sankce v podobě úroku z prodlení). Skutečnost, že 
určitá právní norma nemá sankci, však neznamená, že by se měla 
a priori porušovat. Spíše to ukazuje na nesystémovost takové právní 
konstrukce.  
 
Co se týká dopadů navrhované změny, tak na straně správců daně jsou 
dopady navrhovaných změn vyčísleny souhrnně v obecné části 
důvodové zprávy. Vzhledem k tomu, že datum splatnosti se nemění, 
týká se změna pouze parametru, od kdy vzniká úrok z prodlení, což je 
veličina, která se beztak přizpůsobuje aktuálnímu kalendáři s ohledem 
na víkendy a státní svátky. Na straně daňových subjektů by neměly být 
vyvolány náklady v podobě nutnosti změny programového vybavení, 
neboť zákonem stanovaný termín pro platbu daně se nemění. Výchozím 
předpokladem předkladatele tak je, že daňové subjekty nemají 
v současné době své programové vybavení nastaveno tak, aby 
k platbám docházelo v rozporu se zákonem. To potvrzuje i sdělení od 
Generálního finančního ředitelství, podle něhož je většina plateb 
hrazena řádně a včas. Pozdní úhrada daně by tak již nyní měla být 
excesem, nikoli pravidlem. 
 
Při vědomí výše uvedených skutečností, které obecně odůvodňují 
zrušení předmětné tolerance jako systémový krok, bude jako jistá forma 
kompenzace do návrhu doplněno zvýšení minimální hranice pro předpis 
úroku z prodlení vzniklého úhrnem na jedné dani za jedno zdaňovací 
období u jednoho správce daně ze stávajících 200 Kč na 1000 Kč (nově 
§ 251a odst. 2 daňového řádu). Tímto způsobem zůstane ekonomický 
efekt stávající tolerance do značné míry zachován, a to zejména 
v případě menších daňových subjektů. Na straně druhé bude odstraněna 
stávající nesystémová tolerance, což byl záměr sledovaný 
předkladatelem. Požadavek připomínkového místa obsažený 
v připomínce tak bude materiálně naplněn jiným způsobem, nicméně 
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původnímu požadavku, aby byl zachován stávající koncept tolerancí, 
není vyhověno. 

43. Komora daňových 
poradců 

16. Z Lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu – tato připomínka je 
zásadní 
Podle návrhu by došlo k zdloužení lhůty pro vrácení nadměrného 
odpočtu DPH při konkludentním vyměření o 15 dní. Toto prodloužení 
by postihlo plošně především ty plátce, kteří vykazují nadměrné 
odpočty systémově, a není u nich žádné podezření na daňové podvody. 
Jako příklad lze uvést exportéry nebo stavební firmy. Prodloužení lhůty 
pro vrácení nadměrného odpočtu rovněž neodpovídá slibu vlády, že 
zavedení kontrolního hlášení a EET jsou poslední plošnou 
administrativní zátěží a nyní se vláda zaměří na benefity pro 
podnikatele. Navrhujeme proto upravit v zákoně o DPH, že nadměrný 
odpočet bude vyplacen do 15 dnů od jeho vyměření. 

Nevyhověno. 
Jakkoli si je předkladatel vědom, že navržený posun lhůty může 
z hlediska izolovaného pohledu na věc pro plátce znamenat zhoršení, 
není toto cílem dané úpravy. Prodloužení lhůty je bohužel nezbytným 
krokem, bez kterého nelze dosáhnout cílů, které jsou ze strany části 
plátců i odborné veřejnosti poptávány. Nejde přitom pouze o možnost 
částečného vrácení nárokovaného daňového odpočtu, ale též lepší 
zacílení kontrol tak, aby nedocházelo ke zbytečnému obtěžování 
v případech, kdy to není nezbytné, jakož i větší prostor pro využití 
neformální komunikace a odstranění problémů bez aktivace formálních 
procesních institutů typu výzva či kontrola. 
 
Cílem je nalézt celospolečenskou shodu na tom, v jaké kvalitě má být 
přistupováno k posuzování nároku na daňové odpočty a jejich 
následnému vyplácení. Jde přitom o velmi citlivou oblast náchylnou na 
podvody, takže zájmem všech (vyjma podvodníků samotných) by mělo 
být to, aby systém byl (i) dostatečně odolný proti zneužití, (ii) 
negeneroval zbytečné zatížení v podobně nutnosti strpět kontrolu a s ní 
související zadržení finančních prostředků tam, kde to není nutné, a 
zároveň (iii) byl dostatečně rychlý. Mezi těmito zájmy je pak nutné najít 
pomyslný kompromis, což předložený návrh učinil. Pokud by došlo 
ke změně bez vyvážení aspektu času, hrozí, že namísto kýženého efektu 
dojde k nežádoucím jevům, kdy správce daně ve snaze dodržet stávající 
lhůtu buďto oslabí svou bdělost, anebo nevyužije dostatečně potenciál 
ke snížení dopadů kontrolních postupů.  
 
Z pohledu předkladatele je nutné se ohradit vůči tvrzení, že by mělo jít 
o další plošnou administrativní zátěž obdobně jako u kontrolních 
hlášení a evidence tržeb. Skutečnost, že je určitá platba vplacena 
později (v případech kontrolovaných subjektů to může být díky většímu 
časovému prostoru pro zacílení kontrol nebo díky záloze na daňový 
odpočet naopak dříve) nezpůsobuje žádnou administrativní zátěž. 
Srovnávat takovou situaci s výše zmíněnými instituty je ze strany autora 
připomínky nekorektní. 

43. Komora daňových 
poradců 

17. Z Dvě kategorie námitek dle § 159 d. ř. 
K § 159 odst. 5 – tato připomínka je zásadní 
Jsme zásadně proti zavedení dvou kategorií námitek – slabší námitky, 
která není řádným opravným prostředkem a silnější námitkou, která je 
řádným opravným prostředkem. 

Nevyhověno. 
Skutečnost, že existují dvě kategorie námitek – (i) námitky proti 
rozhodnutí při placení daní a (ii) námitky proti jinému úkonu při placení 
daní, není ničím novým, takže nejde o vytváření žádné nové 
konstrukce. Pouze u první z uvedených námitek však má smysl řešit, 
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Řádné opravné prostředky jsou uvedeny v hlavě VII části druhé 
daňového řádu a normování dalšího řádného opravného prostředku do 
hlavy V části třetí je zcela nesystémové. 
Dále upozorňujeme na to, že text návrhu je v rozporu s důvodovou 
zprávou. Podle navrhovaného textu by námitka nebyla řádným 
opravným prostředkem vůči exekučnímu příkazu, neboť proti němu je 
uplatnění odvolání vyloučeno. Ovšem z textu důvodové zprávy 
vyplývá, že smyslem navrhované úpravy je znemožnit podání žaloby 
proti exekučnímu příkazu bez podání a vyřízení námitky. Vzhledem 
k tomu, že podání žaloby proti exekučnímu příkazu spolu s návrhem na 
předběžné opatření nebo odkladný účinek žaloby je jedinou efektivní 
obranou daňových subjektů před nezákonnými exekucemi, považuje za 
naprosto nepřípustné, aby skutečným důvodem návrhu bylo ztížení 
přístupu daňových subjektů k soudu. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme vypustit navrhované ustanovení 
§ 159 odst. 5. 

zda má mít námitka status řádného opravného prostředku, či nikoliv. 
 
Předkladatel pečivě zvažoval výhody a nevýhody obou modelů a po 
zralé úvaze přistoupil k řešení akcentující princip subsidiarity správního 
soudnictví. Proto je navrhováno námitce výslovně přiznat statut řádného 
opravného prostředku, neboť z hlediska hospodárnosti, rychlosti i 
procesní ekonomie je efektivnější věc řešit nejdřív u zdroje, než rovnou 
sáhnout k soudnímu přezkumu. S ohledem na odpovědnost, kterou 
správce daně má a která má svůj odraz v institutech úroků hrazených 
správcem daně a náhrady škody způsobené orgánem veřejné moci, 
jakož i s ohledem na mediální odezvy, které excesy správců daně 
nezřídka provázejí, není důvodu předpokládat, že případný exces 
nebude odstraněn a zhojen již jeho původcem. Soudní přezkum tak lze 
předpokládat spíše ve výjimečných situacích, kde bude existovat 
odlišný právní názor na posouzení určité situace. I v těchto případech je 
však lepší, když podání žaloby předchází kvalifikovaná interakce 
v rámci řízení o námitce, kde zazní argumenty i protiargumenty obou 
stran. 
 
Návrh zákona není v rozporu s důvodovou zprávou, resp. není jasné, 
z které pasáže legislativního textu autor připomínky dovozuje vyloučení 
aplikace námitky v případě exekučního příkazu (tato aplikace jasně 
vyplývá z navrženého § 159 odst. 5 daňového řádu). 

43. Komora daňových 
poradců 

18. Z Prohlášení o majetku v případě vydání zajišťovacího příkazu 
K § 167 odst. 5 – tato připomínka je zásadní 
Vítáme návrh na umožnění podat prohlášení o majetku, které by 
správci daně poskytlo méně invazivní zajištění budoucí daňové 
povinnosti. Chápeme, že jeho účelem je poskytnutí správci daně vyšší 
jistoty toho, že majetek daňového subjektu nebude vzdálen z jeho 
dosahu. Na základě zkušeností z praxe ale navrhujeme nastavit 
parametry prohlášení o majetku v tomto případě odlišně o prohlášení o 
majetku dle § 180 d. ř., a to takto: 
- podat prohlášení o majetku by bylo právem daňového 
subjektu, nikoliv jeho povinností, aktivovanou na základě výzvy 
správce daně, 
- do prohlášení o majetku by daňový subjekt mohl zahrnout 
majetek v té výši, která by případně postačovala k úhradě zajištěné 
daně. 
Tyto návrhy činíme zejména z důvodu, že povinnost podat prohlášení o 
majetku je povinností pod trestně právní odpovědností. Pokud je 
smyslem návrhu zlepšit postavení daňového subjektu po vydání 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven doplněním podmínky souhlasu daňového 
subjektu. 
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zajišťovacího příkazu, potom by mělo jít o dobrovolné opatření, 
aktivované ze strany daňového subjektu. V opačném případě hrozí 
zneužití tohoto institutu ze strany správce daně. 

43. Komora daňových 
poradců 

19. Z K § 88 odst. 2 a k § 88a odst. 1 – tato připomínka je zásadní 
Navrhujeme, aby výsledek kontrolního zjištění a zpráva o daňové 
kontrole obsahovaly jako povinnou součást soupis všech provedených 
důkazních prostředků. Velmi často se totiž v praxi stává, že tyto 
dokumenty záměrně zamlčují ty důkazní prostředky, které svědčí ve 
prospěch daňových subjektů. 

Nevyhověno. 
Podle navrhovaného znění obsahuje konečný výsledek kontrolního 
zjištění, který je součástí zprávy o daňové kontrole, hodnocení 
zjištěných důkazů. Jde tedy o hodnocení všech důkazů, nikoli pouze 
těch, které jsou v neprospěch daňového subjektu (to by byl jednoznačný 
exces nemající oporu v zákoně). Hodnocení dosud zjištěných důkazů je 
navíc součástí sdělení dosavadního výsledku kontrolního zjištění (viz 
navržený § 88 odst. 2 daňového řádu) a proti jeho případné neúplnosti 
je tak možné brojit prostřednictvím výhrad (viz navržený § 88 odst. 4 
daňového řádu). 

43. Komora daňových 
poradců 

20. Z K § 88a odst. 3 – tato připomínka je zásadní 
Oprávnění správce daně zaslat zprávu o daňové kontrole daňovému 
subjektu bez jejího projednání, bez toho aniž by o toto zaslání daňový 
subjekt výslovně požádal, považujeme za porušení projednací zásady 
dle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Navrhujeme proto, 
aby bylo možné zprávu o daňové kontrole daňovému subjektu zaslat 
bez jejího projednání výhradně na základě takového požadavku 
daňového subjektu. 

Nevyhověno. 
Z materiálního hlediska dochází již za současné právní úpravy 
k projednání výstupu z daňové kontroly ve fázi sdělení výsledku 
kontrolního zjištění (nikoli tedy při sdělení konečné zprávy o daňové 
kontrole). Nejinak tomu bude i v případě nově navrhovaného řešení. Na 
základě sdělení dosavadního výsledku kontrolního zjištění má pak 
možnost daňový subjekt prostřednictvím svých výhrad tento výsledek 
rozporovat. Teprve po jejich vypořádání může být proces daňové 
kontroly ukončen, což je už pomyslná formální tečka za celým procesem 
nikoliv okamžik projednání. Obdobně funguje ukončení kontroly podle 
kontrolního řádu, kde je proces kontroly ukončen již samotným 
vyřízením námitek, které jsou ekvivalentem institutu výhrad použitého 
v daňovém řádu. Navržené řešení tak rozhodně nelze považovat 
za porušení projednací zásady podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních 
práv a svobod. 

43. Komora daňových 
poradců 

21. Z K § 130 odst. 4 – tato připomínka je zásadní 
Vítáme snahu odstranit z daňového identifikačního čísla rodné číslo 
daňového subjektu – fyzické osoby. Protože si nejsme jisti, zda 
navrhovanému textu dobře rozumíme, a to ani ve spojení s důvodovou 
zprávou, požadujeme, aby byl text návrhu i důvodová zpráva opravny 
tak, aby bylo vycházeno z těchto principů: 
- kmenovou část DIČ tvoří IČO, pokud je přiděleno (stejně jako 
u právnických osob), 
- pokud není IČO přiděleno, tvoří kmenovou část DIČ 
identifikátor, přidělený správcem daně, 
- pro stávající DIČ platí, že k jejich změně dle výše uvedených 
principů dojde na základě žádosti daňového subjektu. 

Nevyhověno. 
Ambicí navrhované úpravy není finální řešení dané problematiky, nýbrž 
řešení nejpalčivějších důsledků stávajícího stavu, kterého je možné 
dosáhnout v dohledném čase a bez vynaložení značných nákladů na 
úpravu systémů a dořešení všech důsledků spojených s komplexní 
náhradou rodných čísel za bezvýznamový identifikátor. Skutečnost, že 
věcné řešení problematiky rodných čísel v rámci celé státní správy 
dosud nebylo plně konstituováno, dokumentuje např. probíhající 
legislativní proces sněmovního tisku č. 448, který novelizuje zákon o 
základních registrech a prodlužuje období, kdy do občanských průkazů 
bude rodné číslo zapisováno. Z tohoto pohledu není zřejmé, jakým 
obecným identifikátorem bude rodné číslo nahrazeno, tj. zda jím bude 
číslo občanského průkazu, nebo jiný identifikátor. Nebylo by proto 
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vhodné ani hospodárné nyní implementovat řešení prostřednictvím 
využití IČO, které se navíc týká pouze části daňových subjektů. 
Ministerstvo financí tedy nikterak neopouští svůj dříve deklarovaný 
dlouhodobý záměr danou problematiku komplexně řešit, ale nyní 
navrženou novelou usiluje o dočasný pozitivní posun za situace, kdy 
podoba komplexního řešení není (do značné míry mimo moc tohoto 
resortu) dosud jednoznačná.  
 
S ohledem na výše uvedené předkladatel nepovažuje za žádoucí 
vynakládat veřejné prostředky ani řešit vzniklé komplikace (včetně 
např. negativního vnímání vícečetných změn, resp. samotné 
vícekrokové rozdílnosti identifikace ze strany daňových subjektů) na 
změnu stávajícího systému přidělování DIČ, neprojeví-li o tuto změnu 
zájem samotný daňový subjekt (fyzická osoba), který se cítí použitím 
rodného čísla v rámci jeho DIČ dotčen a současně tak činí s vědomím, 
že tento krok je spojen s určitým nepohodlím (včetně možné další 
pozdější změny na definitivní systém identifikace). Po zvážení nelze 
proto souhlasit ani s variantou, že by se IČO/vlastní identifikátor 
správce daně počínaje účinností nové právní úpravy přiděloval namísto 
rodného čísla všem daňovým subjektům bez ohledu na jejich preferenci. 

43. Komora daňových 
poradců 

22. Z K § 140 odst. 4 a § 147 odst. 2 písm. c) – tato připomínka je zásadní 
V praxi se velmi často stává, že úřední osoby z různých důvodů editují 
zaslaná elektronická podání ve formátu XML. Byť je takový postup 
často ve prospěch daňových subjektů, v zájmu právní jistoty 
navrhujeme následující změny: 
§ 140/4: 
(4) Neodchyluje-li se vyměřená daň a údaje od daně a údajů tvrzených 
daňovým subjektem, nelze se proti platebnímu výměru, kterým je tato 
daň stanovena, odvolat; to neplatí, pokud byl platební výměr vydán na 
základě rozhodnutí o závazném posouzení. 
§ 147: 
(2) Rozhodnutí o stanovení daně se neodůvodňuje; to neplatí, pokud 
a) se stanovená daň a údaje odchylují od daně a údajů tvrzených 
daňovým subjektem, 
b) dojde ke stanovení daně z moci úřední. 

Nevyhověno. 
Navržené doplnění je nesmyslné, neboť přívlastek „vyměřená“ lze 
vztáhnout pouze na pojem „daň“, nikoli na pojem „údaje“. Je proto 
nutné odmítnout konstrukci, která požaduje vyměřování, resp. 
stanovování údajů.  
 
Navržené legislativní řešení navíc neodpovídá problému, na které 
upozorňuje úvodní odůvodnění. V rámci vypořádání připomínek 27. 
června 2019 bylo zástupcům připomínkového místa sděleno, že nejde o 
problém v textu zákona, ale toliko situaci, kterou může přinést aplikační 
praxe. Podle zákona platí, že obsah podání musí být seznatelný ze spisu, 
tj. podoba, ve které bylo podání učiněno, by měla být totožná 
s podobou, která je založena ve spise. Jinou věcí je, zda správce daně 
v rámci aplikace klientského přístupu a zásady hospodárnosti a šetření 
práv dotčených subjektů při konkludentním stanovení daně zhojí drobné 
chyby učiněné daňovým subjektem tak, aby nemuselo dojít k aplikaci 
formálního postupu k odstranění pochybností. Takový jev lze 
považovat za žádoucí a změna aplikační praxe ze strany správců daně 
by byla v neprospěch drtivé většiny daňových subjektů, se kterými se 
tyto situace řeší neformálně prostřednictvím telefonu, emailu apod. 
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43. Komora daňových 
poradců 

23. Z K § 160a – tato připomínka je zásadní 
Navrhujeme následující znění § 160a: 

§ 160a 
Lhůta pro zánik vratitelného přeplatku 

(1) Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku 
do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a 
stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně, 
který o něm evidoval. 
(2) Byl-li před uplynutím lhůty podle odst. 1 učiněn úkon dle § 
160 odst. 3, běží lhůta pro vrácení přeplatku znovu ode dne, v němž 
byl tento úkon učiněn.“ 
 
Náš návrh á zabránit stavu, kdy správce daně, byť i omylem, neaplikuje 
ust. § 154 odst. 2 a současně eviduje přeplatky na jiném daňovém účtu 
a při tom vymáhá nedoplatky. 

Vysvětleno. 
S ohledem na nejasnou formulaci připomínky bylo dané téma 
vysvětleno v rámci vypořádání připomínky na jednání konaném dne 
27. června 2019. 

43. Komora daňových 
poradců 

24. Z K § 165 odst. 3 – tato připomínka je zásadní 
Nově je normováno, že se vrací i platba provedená omylem již připsaná 
na ODÚ nějakého daňového subjektu až do 1 roku po připsání, přičemž 
řízení a odepsání z účtu probíhá podle návrhu novely zřejmě bez 
vědomí a účasti daňového subjektu (ač se žádost plátce považuje za 
žádost daňového subjektu). Myslíme si, že by daňový subjekt měl být 
přinejmenším informován, že: 
- se takové řízení vede,  
- že mu budou prostředky odepsány.  
V opačném případě bude vrácení platby pro daňový subjekt značně 
překvapivé s dopadem do jeho materiální sféry (např. vznik nedoplatku 
na dani). 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven doplněním požadovaného vyrozumění. 
S ohledem na zásadu hospodárnosti bude zvolen shodný minimální 
limit jako při vyrozumění podle § 154 odst. 5 daňového řádu. 

43. Komora daňových 
poradců 

25. Z Připomínky nad rámec novely 
K § 74 odst. 3 – tato připomínka je zásadní 
Velmi problematickým shledáváme vyslovení neúčinnosti podání 
z důvodu nedodržení formátu a struktury u daňových tvrzení.  
V souladu s judikaturou navrhujeme tyto změny. 
V § 74 odst. 3 se na konci doplňuje věta: „Neúčinnost nelze prohlásit u 
podání, k němuž je osoba zúčastněná na správě daní povinna buď 
přímo ze zákona, nebo na výzvu správce daně“ 
Ustanovení § 101a odst. 4 ZDPH se zrušuje. 
 
Odůvodnění: 
Základem daňového řízení je snaha o dobrovolné plnění povinností 
daňovými subjekty a spolupráci s nimi, založená na jejich daňovém 
tvrzení (k tomu srov. ust. § 1 odst. 3 DŘ a důvodovou zprávu k 

Vyhověno (za oblast daňového řádu). 
Na základě došlých připomínek (např. Nejvyšší správní soud) bude 
vada podání spočívající v nedodržení formy, popřípadě formátu a 
struktury podání řešena nikoli hrozícím následkem v podobě 
neúčinnosti, nýbrž pokutou. 
 
Nevyhověno (za oblast zákona o dani z přidané hodnoty). 
Předkladatel nadále považuje konstrukci obsaženou v § 101a odst. 4 
zákona o dani z přidané hodnoty za potřebnou a funkční. Pokud by 
mělo dojít k její změně, bylo by nutné prodloužení celého procesu o 
agendu spojenou s výzvou k odstranění vad podání promítnout do 
prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů, což s ohledem na 
již navrhované prodloužení u konkludentně stanovené daně není 
žádoucí. 
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samotnému zákonu). Základním smyslem existence Finanční správy je 
postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní (srov. § 1 odst. 
2 DŘ) a nikoli odmítání ze zákona povinných podání z formálních 
důvodů, jak se to zejm. u elektronických podání nyní začíná masově 
objevovat. Navrhuje se tedy stejná konstrukce, jako u ust. § 73 odst. 4 
posl. věta daňového řádu tak, aby shodně nebylo možno z formálních 
důvodů odmítat podání povinná ze zákona nebo stanovená výzvou 
správce daně. Eliminuje se tím možnost zneužití dosavadního textu 
zákona k daňovým podvodům s použitím drobné (třeba součtové) 
chyby a vyvolání procesu „neúčinnosti podání“. Správce daně má v 
takovém případě dostatek nástrojů (místní šetření, postup k odstranění 
pochybností, daňová kontrola a další) k tomu, aby ze zákona povinné 
podání věcně projednal, případné chyby vytknul a vyzval k jejich 
opravě a případně daň a další (např. registraci) na základě vlastního 
postupu dovedl k rozhodnutí ve věci. Dosavadní stav naopak sváděl k 
formálnímu odmítání těchto podání a pasivitě správců daně ke škodě 
státního rozpočtu. 

 

43. Komora daňových 
poradců 

26. Z K § 153 odst. 3 – tato připomínka je zásadní 
Navrhuje se, aby správce daně měl před zahájením exekuce za 
povinnost zásadně vyrozumět daňový subjekt o výši nedoplatku. 
Výjimku tvoří situace, kdy existuje důvodný předpoklad, že 
vyrozumění by nevedlo k dobrovolné úhradě nedoplatku ze strany 
daňového subjektu. 
Návrh úpravy § 153/3: 
(3) Správce daně může daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumět 
vyrozumí o výši jeho nedoplatků a upozorní jej na následky spojené s 
jejich neuhrazením, není-li to zjevně neúčelné / nehrozí-li nebezpečí z 
prodlení. 
 
Odůvodnění: 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 15. 
listopadu 2018, čj. 7 Afs 37/2018-51 není diskreční rozhodování o 
vyrozumění daňového subjektu o daňovém nedoplatku postupem dle § 
153 odst. 3 ničím neomezené, ale limitem pro správní uvážení je 
účelnost vyrozumění o nedoplatku. K obdobnému závěru dospěl rovněž 
Krajský soud v Plzni v rozsudku ze dne 27. listopadu 2018, čj. 57 Af 
27/2017-43. V souladu se zásadou součinnosti a přiměřenosti správy 
daní je společensky prospěšné, aby daňové subjekty plnili své daňové 
povinnosti dobrovolně, k čemuž je nutno jim (např. v případě 
opomenutí) vytvořit ze strany státu dostatečný prostor. Zároveň bude 
správci daně ponechána možnost zahájit exekuci bez toho, aby 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven doplněním ustanovení § 153 odst. 3 daňového 
řádu o další větu v následujícím znění: „Správce daně tak učiní vždy, 
jedná-li se o nedoplatek, který má být poprvé vymáhán; to neplatí, byl-li 
daňový subjekt o nedoplatku již dříve vyrozuměn, hrozí-li nebezpečí z 
prodlení nebo by vyrozumění bylo zjevně neúčelné.“ 
 
Předkladatel současně upozorňuje, že mu není známo, že by v praxi 
orgánů Finanční správy ČR docházelo k excesům v této oblasti, což je 
dáno mj. i skutečností, že v obdobném duchu jsou tyto orgány vedeny 
v rámci jejich metodického řízení. 
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docházelo k předchozímu vyrozumění o výši daňového nedoplatku, 
pokud jsou dřívější negativní zkušenosti s dobrovolným plněním 
povinností ze strany daňového subjektu nebo pokud by vydání 
vyrozumění mohlo vést ke zmaření cíle správy daní. 

45. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

1. Z K § 136  
Na znění § 136 odst. 1, 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, který 
upravuje lhůtu, resp. zákonné prodloužení lhůty pro podání daňového 
přiznání je v § 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění navázána úprava počátku lhůty pro 
podání přehledu o příjmech a výdajích osobou samostatně 
výdělečně činnou zdravotní pojišťovně v rámci výběru pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění. – V souvislosti s novelizací § 136 zák. č. 
280/2009 Sb. je proto třeba upravit a vyjasnit i aplikaci § 24 odst. 2  
zák. č. 592/1992 Sb. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na navržené znění § 136 odst. 2 tj. úpravu nové zvláštní 
lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky, a to 4 měsíce po 
uplynutí zdaňovacího období a záměr zrušit povinnost předložit plnou 
moc poradce správci daně ve standardní lhůtě pro podání daňového 
přiznání, nebude pro zdravotní pojišťovnu možné zjistit počátek 
běhu lhůty pro podání přehledu o příjmech a výdajích osobou 
samostatně výdělečně činnou podle § 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb. 
V tomto ustanovení by nadále na rozdíl od § 136 odst. 2 zák. č. 
280/2009 Sb. povinnost doložit zdravotní pojišťovně, že daňové 
přiznání zpracovává daňový poradce, zůstala. Tento stav dokládá 
i vysvětlení uvedené v důvodové zprávě k návrhu zákona, str. 84 - 
Nevýhodou navrženého institutu prodloužení lhůty podle písmen a) a b) 
je určitá dočasná nejistota týkající se délky lhůty pro podání daňového 
přiznání (a tedy i okamžiku splatnosti daně, resp. okamžiku, od kterého 
se odvíjí lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku). Správce daně bude 
moci určit, že k prodloužení došlo, až poté, co bude daňové přiznání 
podáno. K prodloužení tak dojde ex post, ovšem se zpětnými účinky. 
Stávající znění relevantního textu § 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb. je 
následující - Osoba samostatně výdělečně činná je povinna nejpozději 
do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona 
podat daňové přiznání32) za tento kalendářní rok, předložit všem 
zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, 
přehled o svých příjmech a výdajích ….Pokud osobě samostatně 
výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je 
povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. 

Viz analogická připomínka MZd. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 3. července 2019. 
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dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové 
přiznání za předchozí kalendářní rok. … Text ustanovení bude proto 
třeba upravit, příp. doplnit, jakým způsobem se zdravotní pojišťovna o 
počátku lhůty dozví. Tato připomínka je zásadní. 

45. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

2. D Po konzultaci s členskými organizacemi máme výhrady k navržené 
úpravě týkající se vracení daňových odpočtů. Nezbytnost navržené 
úpravy není dostatečně vysvětlena a zdůvodněna. Prodloužení doby 
výplaty nadměrného odpočtu bude mít negativní dopad na cash flow 
podniku. Dále připomínáme, že má-li daňová informační schránka 
plnohodnotně splňovat nově deklarované funkce, musí být v režimu 
online, aby bylo možné data v ní uvedená ověřit v reálném čase. 

Vysvětleno. 
Jakkoli si je předkladatel vědom, že navržený posun lhůty může 
z hlediska izolovaného pohledu na věc pro podnikatele znamenat 
zhoršení, není toto cílem dané úpravy. Prodloužení lhůty je bohužel 
nezbytným krokem, bez kterého nelze dosáhnout cílů, které jsou ze 
strany části podnikatelů i odborné veřejnosti poptávány. Nejde přitom 
pouze o možnost částečného vrácení nárokovaného daňového odpočtu, 
ale též lepší zacílení kontrol tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
obtěžování v případech, kdy to není nezbytné, jakož i větší prostor pro 
využití neformální komunikace a odstranění problémů bez aktivace 
formálních procesních institutů typu výzva či kontrola. 
 
Cílem je nalézt celospolečenskou shodu na tom, v jaké kvalitě má být 
přistupováno k posuzování nároku na daňové odpočty a jejich 
následnému vyplácení. Jde přitom o velmi citlivou oblast náchylnou na 
podvody, takže zájmem všech (vyjma podvodníků samotných) by mělo 
být to, aby systém byl (i) dostatečně odolný proti zneužití, (ii) 
negeneroval zbytečné zatížení v podobně nutnosti strpět kontrolu a s ní 
související zadržení finančních prostředků tam, kde to není nutné, a 
zároveň (iii) byl dostatečně rychlý. Mezi těmito zájmy je pak nutné najít 
pomyslný kompromis, což předložený návrh učinil. Pokud by došlo 
ke změně bez vyvážení aspektu času, hrozí, že namísto kýženého efektu 
dojde k nežádoucím jevům, kdy správce daně ve snaze dodržet stávající 
lhůtu buďto oslabí svou bdělost, anebo nevyužije dostatečně potenciál 
ke snížení dopadů kontrolních postupů.  
 
V otázce on-line režimu nové daňové informační schránky nelze její 
budoucí technické řešení (včetně případného přechodného období 
zahájení provozu) zejména v rámci Finanční správy ČR v rámci 
předloženého materiálu předjímat, nicméně lze souhlasit, že poptávaný 
stav lze považovat za žádoucí. 

47. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

1. Z Zásadní připomínky:  
K části první – Změna daňového řádu: 
K bodu č. 73 - § 155 odst. 6 daňového řádu: 
Navrhujeme upravit, že vratitelný přeplatek, který nepřesahuje 1.000 
Kč, může správce daně vrátit daňovému subjektu v hotovosti. 
 

Vyhověno. 
Ustanovení § 155 odst. 6 (nově § 155a odst. 2) daňového řádu bude 
nově znít takto:  
„(2) Vratitelný přeplatek vrací správce daně  
a) bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních 

služeb určený daňovým subjektem,  
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Odůvodnění: 
Dle daňového řádu postupují rovněž obecní úřady v postavení správce 
daně (správce poplatku) při správě místních poplatků. S odkazem na 
poznatky praxe, kdy je třeba vrátit přeplatek na místním poplatku 
osobě, která nemá účet, navrhujeme vrácení přeplatku v hotovosti, 
když vrácení poštovním poukazem by bylo nehospodárné.   

b) poštovním poukazem, nebo 
c) v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1 000 Kč a správce daně 

způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní, že tento způsob 
vrácení vratitelného přeplatku umožňuje a určí podmínky, které je 
při tom nutné dodržet.“. 

 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 24. června 2019. 

59. Národní 
bezpečnostní úřad 

1. D Obecně: 
Pokud se týká tatáž změna více ustanovení právního předpisu, lze 
vymezit tuto změnu v jednom bodu novely s uvedením ustanovení, 
kterých se týká. Připomínka se zejména týká rušení slov „řádné daňové 
tvrzení nebo dodatečné“ nebo slov „řádného daňového tvrzení nebo 
dodatečného“, které je obsahem řady samostatných novelizačních 
bodů. 

Nevyhověno. 
Uvedená legislativní technika je sice možná, avšak nepřispívá 
k přehlednosti a srozumitelnosti novely. Proto není v daňových 
předpisech zpravidla využívána. 

59. Národní 
bezpečnostní úřad 

2. D K části první 
K bodu 52 - mezi poslední slovo věty a tečku na konci věty nelze 
vložit slova, proto slova budou muset být doplněna na konci textu 
příslušné věty (věty první). 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

59. Národní 
bezpečnostní úřad 

3. D K části první 
K bodu 123 – vložení nového paragrafu by bylo vhodnější vyjádřit 
slovy „V části čtvrté, hlavě II se na začátek dílu 3 vkládá nový § 253a 
….“. 

Nevyhověno. 
Uvedenou problematiku legislativní pravidla vlády bezprostředně 
neřeší, přičemž formulace obsažená v návrhu již byla v rámci novel 
daňových předpisů opakovaně použita v minulosti. 

59. Národní 
bezpečnostní úřad 

4. D K části druhé 
K bodům 4 až 7 – nahrazením celého § 105 včetně jeho nadpisu 
jedním novelizačním bodem by se ušetřily tři novelizační body 
a navržené změny zpřehlednily. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

59. Národní 
bezpečnostní úřad 

5. D K části čtvrté 
K bodu 1 – uvedený způsob vložení poznámky pod čarou se používá u 
vložení nebo doplnění vět nebo slov. U změny paragrafů, odstavců, 
písmen nebo bodů, jejichž text je uveden pod textem novelizačního 
bodu na novém řádku, se za jejich textem vyznačí čára a poznámka pod 
čarou se uvede pod touto čarou.  

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

61. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. D K čl. I bodům 25. a 26. - § 85 odst. 6 a 7 
Podle navrhovaného znění ustanovení § 85 odst. 7 oznámení 
doručované v souvislosti s daňovou kontrolou neobsahuje odůvodnění. 
Podle ustanovení § 85 odst. 6 správce daně uvede důvody pro 
opakování daňové kontroly v oznámení o zahájení daňové kontroly. 
Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě vysvětlit, kde v tomto 
oznámení, pokud ne v jeho odůvodnění, mají být tyto důvody uvedeny. 

Vyhověno. 
Navržené ustanovení § 85 odst. 6 daňového řádu je speciální normou 
vůči obecnému ustanovení nového § 85 odst. 7 daňového řádu, které 
vylučuje odůvodnění v případě oznámení doručovaného v souvislosti 
s daňovou kontrolou (v rozsahu uvedení důvodů pro opakování daňové 
kontroly tedy bude oznámení v tomto případě odůvodnění obsahovat). 
Tato skutečnost bude zdůrazněna v důvodové zprávě. 
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61. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

2. D K čl. II bodům 7. a 8. 
V uvedených bodech se ve vztahu k stavení běhu lhůty a k lhůtě pro 
placení daně odkazuje na „bod 1“. Bod 1. článku II. se však týká 
problematiky daňových informačních schránek a s problematikou 
řešenou v bodech 7. a 8. nijak nesouvisí. Ustanovení doporučujeme 
upravit. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

63. Nejvyšší správní 
soud 

1. D Podpora elektronizace: 
Soud je přesvědčen, že nesmí být omezen přístup ke splnění zákonem 
uložené povinnosti!  Neúčinnost podání učiněného jinak než 
v předepsaném formátu (za situace, kdy de facto správce daně podání 
obdrží), je příliš represivní. Lze si představit „vynucení si“ plnění této 
povinnosti jiným způsobem, např. i pozitivní motivací (prodloužení 
lhůty k podání…). Zákon sám upravuje i možnost uložení sankce za 
nesplnění povinnosti při správě daní (viz sankce – b.V.).  

Vyhověno. 
V rámci § 74 daňového řádu bude odlišen postup v případě vad podání 
způsobujících jeho neprojednatelnost (s případným následkem 
neúčinnosti podání) a vady formy, formátu a struktury podání, které 
neprojednatelnost nezpůsobují (v těchto případech bude povinnost 
učinit podání danou formou sankcionována pokutou podle § 247a 
daňového řádu, která bude následovat po marné výzvě k odstranění vad; 
následkem nicméně nebude neúčinnost podání). 
 
Upravený text § 74 daňového řádu: 

„§ 74 
Vady podání 

(1) Má-li podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo 
vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, 
vyzve správce daně toho, kdo podání učinil, aby označené vady 
odstranil podle jeho pokynu a ve lhůtě, kterou stanoví. 
 
(1) Správce daně vyzve toho, kdo učinil podání, aby ve stanovené 
lhůtě podle pokynu správce daně odstranil vady tohoto podání, 
a) pro které není způsobilé k projednání, 
b) pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, 
c) které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno 
stanoveným způsobem, a nejedná se současně o vady podle písmene a) 
nebo b), nebo  
d) které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno ve 
stanoveném formátu nebo struktuře, a nejedná se současně o vady 
podle písmene a) nebo b). 
 
(2) Výzva obsahuje poučení o následcích spojených s neodstraněním 
označených vad.  
 
(3) Budou-li vady podání odstraněny ve stanovené lhůtě, hledí se na 
podání, jako by bylo učiněno řádně a včas. Nebudou-li vady podání 
odstraněny, stává se podání uplynutím stanovené lhůty neúčinným, o 
čemž pořídí správce daně úřední záznam a vyrozumí podatele; 
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vyrozumění není třeba v případě, že podatel na výzvu k odstranění vad 
neučinil vůči správci daně žádný úkon. 
 
(4) Pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno 
jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se 
na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto 
skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
(4) Nebudou-li vady podání podle odstavce 1 písm. a) nebo b) ve 
stanovené lhůtě odstraněny, stává se podání uplynutím této lhůty 
neúčinným, o čemž pořídí správce daně úřední záznam a vyrozumí 
podatele; vyrozumění není třeba v případě, že podatel na výzvu k 
odstranění vad neučinil vůči správci daně žádný úkon. 

63. Nejvyšší správní 
soud 

2. D Zjednodušení kontrolních postupů: 
Z hlediska systematiky a též míry invaze do postavení daňových 
subjektů navrhujeme ponechat oba prověřovací mechanizmy, tedy 
postup k odstranění pochybností (který má své místo při odstraňování 
pochybností, či drobných nesrovnalostí v podaných daňových 
tvrzeních) i daňovou kontrolu jako samostatný instrument pro 
prověření daňové povinnosti. Postup k odstranění pochybností je 
nástrojem „rychlé nápravy“, a tedy umožněním rychlého vyměření 
daně (nadměrného odpočtu). Otázku zachování přiměřených lhůt pro 
vyměření daně (postavení na jisto výše daně či odpočtu), a tedy 
možnosti rychlého vrácení přeplatku či nadměrného odpočtu, 
považujeme za významnou i z hlediska judikatury SDEU. 
Daňová kontrola, jak je koncipována v novém znění, tedy s větší 
podporou písemných kontaktů při jejím zahájení či ukončení, by 
z pohledu judikatury NSS neměla činit potíže. Při zahájení kontroly by 
mělo být zachováno obecné pravidlo fyzické zahájení kontroly, pouhé 
písemné oznámení má být výjimkou. Soud je přesvědčen, že kontrolu 
by mělo být možné zahájit korespondenčně  jen tehdy, je-li daňový 
subjekt nekontaktní, pokud nespolupracuje se správcem daně či se 
kontrole vyhýbá, apod.  
Pokud však předkladatel klade důraz i na „omezení kontaktu“ 
s daňovým subjektem při ukončení daňové kontroly, soud upozorňuje, 
že co bude subjektu „znemožněno“ namítat v závěru kontroly, bude 
daňový subjekt namítat v odvolání, kde je další dokazování (k 
odvolacím námitkám) nepominutelnou součástí rozhodování o dani. 
Časové úspory tak z tohoto pohledu soud posoudit neumí. Z tohoto 
pohledu tak nová úprava k časové úspoře zřejmě nepřispěje. 

Vyhověno jinak. 
S ohledem na vyšší právní jistotu bude materiál upraven tak, aby byla 
zachována stávající norma týkající se požadavku „faktického zahájení 
kontroly“ v návaznosti na formální zahájení daňové kontroly. 
 
Bere se na vědomí. 
Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud doporučil variantu, která 
byla v materiálu zvolena k realizaci, bere se tato skutečnost na vědomí 
včetně doplňujících poznámek k realizaci budoucí úpravy v praxi.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBENG38S1)



- 103 - 
 

   

Za podstatné má soud zachování principu (jednoznačně 
vymodelovaného judikaturou NSS), že je-li daňová kontrola 
zahajována po vyměření daně, není třeba sdělovat důvody pro její 
zahájení. Je-li však kontrola zahájena před vyměřením daně, musí být 
užit stejný princip jako při zahájení postupu k odstranění pochybností - 
subjektu tak musí být sdělen důvod/y pro její zahájení. 
Ukončení kontroly – v závěrech z kontroly musí být jasně uvedeno, co 
přesně bylo kontrolováno a s jakým výsledkem (nestačí pouhé 
vymezení rozsahu kontroly při jejím zahájení) – tato skutečnost má vliv 
např. na posouzení opakovanosti kontroly.  
Z uvedených důvodů soud navrhuje ponechat variantu I. návrhu. 

63. Nejvyšší správní 
soud 

3. D Revize systému úroků: 
Soud preferuje variantu 1, podporuje sjednocení systému úroků 
(reparační, kompenzační) a jejich přehlednost a logiku. Varianta 
netvoří nesystémové výjimky (jiné podmínky pro správce daně, jiné 
pro daňové subjekty).  

Bere se na vědomí. 
Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud doporučil variantu, která 
byla v materiálu zvolena k realizaci, bere se tato skutečnost na vědomí. 

63. Nejvyšší správní 
soud 

4. D Vracení daňového odpočtu: 
Z pohledu zachování systému celého zákona je velmi vhodné ponechat 
variantu vracení daňových odpočtů zakotvenou v oddíle placení daní. 
Znamená to, že po podaném daňovém přiznání se vyměřuje celá 
daňová povinnost za celé zdaňovací období. Tento základní princip 
považuje soud za vhodné ponechat a nezatěžování subjektů při vracení 
odpočtů řešit zálohovou „výplatou“ nezpochybněné části tvrzených 
položek, tvořících daň v její celistvosti. Částečné stanovení daňové 
povinnosti by mohlo přinést negativní dopady pro daňový subjekt ve 
formě např. peněžitých dopadů, „trestů“(např. penále…). 
Soud preferuje variantu II. návrhu. 

Bere se na vědomí. 
Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud doporučil variantu, která 
byla v materiálu zvolena k realizaci, bere se tato skutečnost na vědomí. 

63. Nejvyšší správní 
soud 

5. D Revize sankčního systému: 
Soud bedlivě sleduje vývoj sankčního systému a též ho svojí 
judikaturou významně modifikuje. Zdůrazňuje proto při novelizaci 
nutnost pečlivě eliminovat existenci „dvojího trestání za totéž“ 
(například § 247a/2,4 ve spojení s § 72). Již v současném znění je 
zakotvena možnost vybrat pokutu za stejné jednání (podání učiněné 
jinak než elektronicky, přestože je povinen učinit elektronicky) de facto 
dvakrát. Nejdřív 2000 Kč podle odst. 2 (ta je uložena automaticky) a 
pak za totéž až 50 000 Kč podle odst. 4 (o níž rozhodne správce daně). 
Tento způsob je rozporný se zásadou ne bis in idem. Tuto úpravu jsme 
kritizovali, novela uvedený princip však opět přebírá. Cílem a smyslem 
daňového řízení musí být primárně výběr daně a ne trestání. S těmito 
vyslovenými výhradami podporuje soud nově navrženou úpravu 
sankcí.  

Vyhověno. 
Materiál bude upraven změnou ustanovení § 247a odst. 4 daňového 
řádu tak, že konstrukce pokuty bude pojata jako zvýšení pokuty podle 
odstavce 2 téhož paragrafu. 
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68. Sdružení místních 
samospráv ČR 

1. Z Připomínka č. 1 k důvodové zprávě 
Důvodová zpráva uvádí, že v důsledku posunu okamžiku, ke kterému 
dochází k fikci doručení platebního výměru v případě tzv. 
konkludentního stanovení daně, se předpokládá nezanedbatelný 
jednorázový dopad na veřejné rozpočty. Tento dopad je odhadován na 
„13,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu a 6,5 mld. Kč na úrovni 
municipalit.“ Z krkolomného vysvětlení v textu důvodové zprávy není 
jasné, jakým způsobem může v důsledku změny procesních lhůt 
daňového řádu dojít k výpadku ve výběru daní (konkrétně DPH). Dále 
není jasné, zda jsou v částce „6,5 mld. Kč na úrovni municipalit“ 
započteny také dopady na rozpočty krajů, nebo pouze dopady na 
rozpočty obcí. Do důvodové zprávy požadujeme doplnit srozumitelné 
vysvětlení odhadovaného potenciálního dopadu a jeho přesné rozdělení 
mezi státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty obcí. Tato připomínka 
je zásadní. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva bude zpřesněna. V daném případě se nejedná o 
výpadek příjmů, ale naopak o kladný efekt pro příjmovou stránku 
veřejných rozpočtů vyvolaný pozdějším termínem vrácení daňových 
odpočtů. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 19. července 2019. 
 

72. Svaz měst a obcí 1. Z Podpora elektronizace  
K elektronickému doručování do datové schránky se zavádí také 
možnost doručování do daňové informační schránky. Ze zákona však 
povinnost zřídit daňovou informační schránku správci daně neplyne a 
lze tedy předpokládat, že obcemi (tedy správci daně menších agend) 
tento institut příliš využíván nebude, neboť technické vybavení pro 
zřízení přístupu do daňové informační schránky by příliš zatížilo 
obecní rozpočet. Tato připomínka je zásadní.  

Bere se na vědomí. 
Připomínka konstatuje očekávaný postoj obcí k nově zaváděnému 
institutu a nenavrhuje žádnou změnu či úpravu. Předkladatel bere tento 
expertní odhad na vědomí, byť nedokáže potvrdit, ani vyvrátit, že tomu 
tak v budoucnu bude. Bude-li obec v postavení správce daně, je plně na 
jejím zvážení, zda danou možnost využije. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 24. června 2019. 
 
Na základě vypořádání připomínek jiných připomínkových míst je třeba 
doplnit, že materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka 
nebude obsahovat funkcionalitu doručování.  

72. Svaz měst a obcí 2. Z Revize sankčního systému  
Na základě provedené revize daňového sankčního systému dochází k 
novému nastavení výše úroků, a to shodně s úpravou výše úroku z 
prodlení podle občanského zákoníku, čímž dochází v rámci daňového 
řádu k systémovému snížení úroků, a to oboustranně, tzn. jak u úroků 
hrazených daňovým subjektem v případě jeho vzniku správci daně, tak 
i úroků hrazených správcem daně daňovému subjektu. Tato změna se 
nedotkne správy místních poplatků, neboť dle § 11 odst. 4 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: 
„penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou 
pořádkových pokut a pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, 
se neuplatňují.“ Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno. 
Předkladatel potvrzuje, že ambicí navrhovaných změn není zásah do 
úpravy místních poplatků tak, jak je uvedeno v textu zaslané 
připomínky. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 24. června 2019. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBENG38S1)



- 105 - 
 

   

72. Svaz měst a obcí 3. Z Vrácení daňového odpočtu  
Navrhovaný institut zálohy na daňový odpočet podle § 174a a násl. 
daňového řádu, který umožní, aby byla daňovému subjektu vrácena 
část nadměrného odpočtu na dani z přidané hodnoty, která není, resp. 
nebude předmětem prověřování ze strany správce daně. Správy 
místních poplatků se tak tato navrhovaná úprava nedotkne. Tato 
připomínka je zásadní.  

Vyhověno. 
Předkladatel potvrzuje, že ambicí navrhovaných změn není zásah do 
úpravy místních poplatků tak, jak je uvedeno v textu zaslané 
připomínky. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 24. června 2019. 

73. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

1. D OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Svaz dlouhodobě podporuje elektronizaci a zjednodušení daňového 
systému. Zejména po posledních letech zavádění spíše nových 
povinností pro firmy a růstu administrativní zátěže pro firmy ještě 
důrazněji požadujeme zavedení také významnějších pozitivních 
opatření, které alespoň částečně složitost, nepřehlednost a 
administrativní náročnost eliminují.  
Předložená novelizace přináší řadu změn, z nichž řadu oceňujeme a 
vítáme, ale musíme upozornit na dílčí negativa. Úpravy vycházejí 
z programového prohlášení vlády z roku 2018 (zde), které uvádí: 
„Prioritami Ministerstva financí budou zjednodušení a elektronizace 
daňového systému, přičemž se v maximální možné míře budeme 
zasazovat o přesun komunikace s finančním úřadem do online prostředí 
…“. (…) „Dále se zasadíme o koncepční řešení problematiky 
daňových odpočtů ve prospěch daňových subjektů, o revizi 
kontrolních postupů a revizi systému sankcí“. Tento slib 
z programového prohlášení podle našeho názoru vyznívá pozitivně 
směrem k daňovým subjektům, proto předpokládáme, že negativní 
návrhy, na které v tomto stanovisku upozorňujeme, budou uspokojivě 
vypořádány. 
Novelizace se věnuje čtyřem základním oblastem: 1. připravuje některá 
opatření pro rozvoj elektronizace pro pozdější realizaci MOJE Daně, 2. 
snaží se zjednodušit kontrolní postupy v oblastí daní, 3. přináší úpravy 
sankčního systému, 4. realizace možnosti vracení nesporného 
nadměrného daňového odpočtu. 
Pozitivní je snaha o elektronizaci, dlouhodobě podporujeme 
realizaci projektu MOJE Daně (v minulosti jsme se vyjadřovali 
k záměrům projektu např. zde). Z pohledu Svazu musí ale tento projekt 
skutečně přinést odstranění výkazních duplicit, cílenost kontrol a 
snížení zatěžování kontrolní činností subjektů, které se snaží své 
činnosti plnit, propojenost s dalšími systémy (katastr nemovitostí, ČSU, 
ČSSZ apod.). Vláda by měla v rámci tohoto projektu zajistit, aby šlo o 
jednoznačnou pozitivní změnu, která zajistit snížení administrativní 
náročnosti a zjednodušení správy daňové oblasti pro podnikatele. 

Bere se na vědomí. 
Předkladatel oceňuje, že ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR 
zaznělo též vyjádření k tématům, které nerozporuje a naopak je tímto 
způsobem podporuje, což je pro předkladatele důležité i z hlediska 
zpětné vazby a vede ke kultivaci vzájemného dialogu. 
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Návrh přináší i další pozitivní změny: 
• Návrh zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly v 
závislosti na to, zda daňová kontrola skončí „bez nálezu“, nebo „s 
nálezem“. Zjednodušení podporujeme, jde o odstranění zbytečných 
kroků. 
• Pozitivní je snaha o snižování úroků, které v určitých 
případech musejí daňové subjekty platit či zvyšování kompenzací 
firmám. Jde například o snížení reparačních úroků na úroveň 
standardního úroku z prodlení uplatňovaného v soukromoprávní 
oblasti, kde je pokles o 6 procentních bodů; dále o snížení 
kompenzačního úroku z posečkání hrazeného daňovým subjektem 
o 3 procentní body; a také o zvýšení kompenzačního úroku z daňového 
odpočtu vypláceného daňovému subjektu o 2 procentní body – (jinou 
otázkou je snaha o „narovnání“, kdy se snižují i úroky hrazené 
správcem daně, která je řešena v rámci zásadních připomínek níže). 
• Vhodná je snaha o pozitivní motivaci k elektronické 
komunikaci se správcem daně místo represe například způsobem ve 
formě prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání u daní z 
příjmů o 1 měsíc v případě podání elektronicky (v tomto 
Ministerstvo financí vychází z nedávného návrhu České pirátské 
strany, který jsme podpořili, podrobněji zde); dále oceňujeme kratší 
lhůtu pro vrácení vratitelného přeplatku v případě elektronicky 
podaných žádostí; dále je pozitivní snížení pokuty za nedodržení 
elektronické formy podání o polovinu; a též je pozitivní odstranění 
povinnosti činit formulářová podání elektronicky pro ty, kteří si 
dobrovolně zřídili datovou schránku. Motivace pozitivními incentivy 
ze strany státu využívat elektronické nástroje by měla být posílena, tlak 
na elektronizaci by měl být méně založen represivním přístupu a 
sankcích. Obecně považujeme za vhodnější přístup v podobě „podpory 
elektronizace“ s využitím motivace podnikatelů, nikoliv „vynucování 
elektronizace“. 
o Vnímáme nevyváženost tlaku na elektronizaci, kdy daňové 
subjekty v řadě případů se musejí tlaku na elektronizaci podvolit 
bezpodmínečně a pod sankcemi (byť tento tlak lze pochopit, bez něj 
nelze široké elektronické platformy zavádět), ale obdobný tlak není 
v případě státní správy. Elektronizace a její možnosti musí být logicky 
co nejdříve ze strany státní správy nabídnuty a přinést skutečné 
výhody, aby je firmy mohly co nejdříve využívat. Státní správa 
samozřejmě elektronizuje s ohledem na náklady a dostupné finanční 
prostředky, ovšem soukromé sféry se na finanční kondici při zavádění 
nutných technologií pro elektronizaci nikdo neptá. 
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73. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

2. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
Prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu z 30 na 45 dní. 
• Svaz oceňuje, že byl po letech naplněn slib na řešení 
nezadržování nesporné části vratky DPH. Nevhodnost současného 
nastavení již byla potvrzena i ministryní financí a ta zařadila řešení 
mezi prioritní úkoly. Toho si vážíme. Nevhodnost současného postupu 
a jeho nepřiměřenost v řadě případů vůči firmám již potvrdil i Ústavní 
soud. Svaz na problematiku zadržování vratek DPH, včetně těch 
nesporných, upozorňuje dlouhodobě. Tuto úpravu tedy vítáme. 
Součástí slibu na řešení, ale nebylo prodlužování lhůt pro státní správu 
a tím pádem negativní efekt pro podnikatele. Nesouhlasíme s tím, aby 
nová pozitivní opatření k řešení dlouhodobých problémů byla 
doprovázena dílčími negativními aspekty vůči podnikatelům. 
• Elektronizace a digitalizace většinou má přinášet zjednodušení 
a zrychlení. ČR má jako jednu z hlavních koncepcí Digitální Česko. 
ČR sice mluví o elektronizaci a o moderním přívětivém systému MOJE 
Daně, ale zároveň prodlužuje lhůty pro své činnosti, což není 
s procesem digitalizace příliš kompatibilní a naznačuje to riziko, že 
digitalizace bude jen částečná a nepřinese veškeré výhody, které 
slibuje. 
• Předpokládali jsme, že postup digitalizace zajistí i rychlejší 
pokrok při administraci daní a sníží také nároky státu na čas, v jakém 
daňová data zpracovává. Stát může extenzivně využívat vlastních 
analytických nástrojů s vytěžením dat, které již má k dispozici. Plně 
souhlasíme s maximálním propojováním datových zdrojů pro efektivní 
zacílení kontrol. V nedávné minulosti se objem dat, které správce daně 
může využívat, ještě zvýšil např. zavedením kontrolního hlášení 
k DPH. 
• Oceňujeme, že dlouholetý slib vracení daňových odpočtů se 
nyní konečně bude realizovat. Z našeho pohledu ale nelze toto zlepšení 
spojit s negativním aspektem prodloužení lhůty. 
• Opatření v podobě prodloužení lhůty nebyla součástí slibu. U 
daní nám bylo slibováno zjednodušení a pozitivní změny, avšak toto 
zjednodušení nebylo podmiňováno dalšími změnami. Doprovodit určité 
zlepšení dalším dodatečným zhoršením nepovažujeme za vhodnou 
cestu. 
• Efektem digitalizace a zjednodušení by neměl být nárůst lhůty 
pro administraci vratek, to by znamenalo, že digitalizace de facto 
způsobuje zásah do řízení pracovního kapitálu firem.  

o Prodloužení lhůty je zásahem do cash-flow firem, a 
to i těch poctivých, které všechny povinnosti plní.  

Nevyhověno – ROZPOR. 
Jakkoli si je předkladatel vědom, že navržený posun lhůty může 
z hlediska izolovaného pohledu na věc pro podnikatele znamenat 
zhoršení, není toto cílem dané úpravy. Prodloužení lhůty je bohužel 
nezbytným krokem, bez kterého nelze dosáhnout cílů, které jsou ze 
strany části podnikatelů i odborné veřejnosti poptávány. Nejde přitom 
pouze o možnost částečného vrácení nárokovaného daňového odpočtu, 
ale též lepší zacílení kontrol tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
obtěžování v případech, kdy to není nezbytné, jakož i větší prostor pro 
využití neformální komunikace a odstranění problémů bez aktivace 
formálních procesních institutů typu výzva či kontrola. 
 
Výše uvedené prodloužení nesouvisí s projektem elektronizace, neboť 
v oblasti daně z přidané hodnoty je již v současné době povinná 
elektronická komunikace. V tomto ohledu tedy nedojde z pohledu 
administrativní náročnosti k žádnému posunu, který by mohl být 
„započítán“ vůči času potřebnému pro realizaci výše popsaných 
záměrů. 
 
Lze souhlasit s tím, že institut kontrolního hlášení dává správci daně 
z přidané hodnoty do rukou velmi efektivní nástroj, který v konečném 
důsledku může významně přispět k efektivnímu zacílení kontrol. Aby 
bylo možné lépe využít tento potenciál, je však nutné správci daně 
poskytnout dostatek času na to, aby takto získaná data mohl využít. 
Neplatí totiž, že veškeré údaje z kontrolních hlášení má správce daně 
k dispozici v okamžiku, od něhož se odvozuje lhůta pro vrácení 
nadměrného odpočtu. 
 
Argument srovnávající pětidenní termín (který rozhodně není 
standardem – viz § 32 odst. 2 daňového řádu) není korektní. K tématu 
nelze přistupovat jako k pomyslnému souboji dvou stran – daňového 
subjektu a správce daně – o tom, kdo má delší lhůtu. Cílem je nalézt 
celospolečenskou shodu na tom, v jaké kvalitě má být přistupováno 
k posuzování nároku na daňové odpočty a jejich následnému vyplácení. 
Jde přitom o velmi citlivou oblast náchylnou na podvody, takže zájmem 
všech (vyjma podvodníků samotných) by mělo být to, aby systém byl 
(i) dostatečně odolný proti zneužití, (ii) negeneroval zbytečné zatížení 
v podobně nutnosti strpět kontrolu a s ní související zadržení finančních 
prostředků tam, kde to není nutné, a zároveň (iii) byl dostatečně rychlý. 
Mezi těmito zájmy je pak nutné najít pomyslný kompromis, což 
předložený návrh učinil. Pokud by došlo ke změně bez vyvážení 
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• Prodloužení lhůty je jednoznačnou zátěží pro podnikatele, 
aniž by jim stát poskytoval adekvátní kompenzaci. Bude tak 
jednorázově ovlivněno provozní cash-flow ve firmách. Znamená 
v některých případech dodatečné nároky na zajištění provozního 
kapitálu, a tedy dodatečné náklady.  
• Správce daně často firmám stanovuje termíny k různým 
úkonům pouze v řádu dní, standardní je například pětidenní termín, stát 
chce ale nyní sám 45 dní.  
• Požadavek SP ČR: Zajištění vracení nadměrného odpočtu 
podporujeme, ale nikoliv s prodlouženou lhůtou. Požadujeme 
ponechat navrženou úpravu, s výjimkou prodloužení lhůty, tu 
požadujeme zachovat na stávajících 30 dnech. Zároveň musí být 
zajištěna maximální míra jistoty firmám při vracení nadměrného 
odpočtu firmám. 

aspektu času, hrozí, že namísto kýženého efektu dojde k nežádoucím 
jevům, kdy správce daně ve snaze dodržet stávající lhůtu buďto oslabí 
svou bdělost, anebo nevyužije dostatečně potenciál ke snížení dopadů 
kontrolních postupů.  
 
Dne 10. července 2019 proběhlo ve věci daného rozporu jednání na 
úrovni příslušných náměstků, nicméně i poté rozpor nadále 
přetrval. 
 
 

73. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

3. Z Návrh na zrušení tolerance prodlení platby daně a tolerance 
pozdního podání daňového tvrzení.  
• Návrh sice snižuje některé úroky/sankce, ale tato změna může 
být pro některé subjekty komplikací, byť s nižší pokutou. Technicky se 
zde ruší zákonná možnost „prodloužit“ si lhůtu pro podání tvrzení 
a nelze anticipovat, z jakého důvodu daňový subjekt této možnosti 
využil. Zavedení této lhůty byla reakce za změnu pravidel pro splatnost 
daně (již není rozhodující datum odepsání platby z účtu daňového 
subjektu, ale datum připsání na účet správce daně). Protože 
v současnosti realizace platby není delší než 5 dní, má daňový subjekt 
praktickou jistotu (o kterou novelou přijde) v případě zadání platby 
v poslední den lhůty pro přiznání, nebude sankcionován za pozdní 
platbu. 
• V realitě se touto změnou může někomu zkomplikovat situace 
(zavřená banka, nefunkční/zablokovaný účet), proto nesouhlasíme se 
zrušením 5-4denního bezsankčního období při opožděném podání 
přiznání a úhradě daně. Navíc má fakticky změna negativní dopad na 
cash-flow. 
• Rozumíme snaze zabránit negativním dopadům, kdy 
předkladatel navrhuje určitá opatření (limit 200 Kč u menších částek u 
úroků z prodlení a též zvýšený minimální limit u pokuty za opožděné 
tvrzení daně, ponechání tolerance u pozdního podání tvrzení u DPH a 
daních s menším zdaňovacím obdobím než 1 rok), ale vzhledem 
k požadavku na klientský přístup a pokroku, který může správce daně 
realizovat pomocí digitalizace, požadujeme ponechání u firem zažité 
stávající tolerance. 
• Požadavek SP ČR: Nesouhlasíme se zrušením 

Vyhověno částečně. 
Argument odvolávající se na změnu okamžiku platby byl částečně 
relevantní v době této změny, ale nyní jde o standard, který platí 
v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích. Není principiálního 
důvodu, proč by u platby daní měla existovat výjimka jenom pro to, že 
je „zažitá“. Pro takovou výjimku nenalezneme oporu ani z hlediska 
mezinárodního srovnání. 
 
Navíc platí, že nezaplacení daně ve lhůtě splatnosti (nikoli až po 
uplynutí tolerančního období) znamená vznik nedoplatku, a tedy i ztrátu 
bezdlužnosti, což pro určité segmenty podnikání znamená nesplnění 
podmínek požadovaných zákonem. Z pohledu právní jistoty takový jev 
není žádoucí. 
 
Současný stav navíc vytváří nežádoucí rozdíl mezi těmi, kteří si 
povinnosti plní řádně a včas (ti tvoří většinu) a těmi, kteří programově 
porušují zákonem stanovený termín splatnosti spoléhajíce na to, že po 
určitou dobu za toto porušení povinnosti dosud nebyla žádná sankce. 
Nelze akceptovat, že porušování právní normy je zažitým standardem 
a přiživovat mylnou představu, že takové jednání je v pořádku. Stejně 
tak není v pořádku, že tato skupina získává pomyslnou výhodu proti 
těm, kteří si své povinnosti plní řádně a včas. 
 
Pokud v praxi nastanou nepředvídatelné objektivní důvody 
znemožňující včasné zaplacení daně, lze takovéto výjimečné životní 
situace řešit formou individuálního prominutí úroku z prodlení podle 
§ 259b daňového řádu. 
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bezsankčních tolerančních období, požadujeme jejich zachování ve 
stávající formě. 

 
Dne 25. června 2019 proběhlo ve věci této připomínky vypořádací 
jednání, kde došlo ze strany připomínkového místa k akceptaci 
vysvětlení ve vztahu ke zrušení tolerance u pozdního podání daňového 
tvrzení, a to zejména s ohledem na kompenzační opatření v podobě 
zvýšení minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně, bez jejíhož 
dosažení pokuta nevzniká, nově zavedenou možnost prodloužení lhůty 
pro podání přiznání k dani z příjmů cestou elektronického podání (což 
umožňuje bezsankčně napravit případné nedodržení základního 
termínu), jakož i na skutečnost, že tolerance je zachována v případě 
daní vyměřovaných za zdaňovací období kratší než 1 rok (daň z přidané 
hodnoty, spotřební daně, daň z hazardních her). Ve věci zrušení 
tolerance u platby daně rozpor nadále přetrval. 
 
Dne 10. července 2019 proběhlo ve věci této připomínky jednání na 
úrovni příslušných náměstků. V jeho rámci bylo shodnuto 
kompromisní řešení, kdy dojde ke zvýšení minimální hranice pro 
předpis úroku z prodlení vzniklého úhrnem na jedné dani za jedno 
zdaňovací období u jednoho správce daně ze stávajících 200 Kč na 
1000 Kč (nově § 251a odst. 2 daňového řádu). Tímto způsobem zůstane 
ekonomický efekt stávající tolerance do značné míry zachován, a to 
zejména v případě menších daňových subjektů. Na straně druhé bude 
odstraněna stávající nesystémová tolerance, což byl záměr sledovaný 
předkladatelem. Připomínkové místo by nadále uvítalo též technický 
posun dne splatnosti daně o jeden den oproti konci lhůty pro 
podání daňového tvrzení, nicméně v kontextu výše uvedeného 
kompromisu akceptovalo toto vypořádání bez rozporu.  

73. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

4. Z Navrhované snižování úroků je pozitivní, ale nesmí dojít ke snížení 
kompenzací, které musí stát v případě vlastního pochybení 
poskytnout daňovým subjektům.  
• Novelizace navrhuje snížení reparačních úroků na úroveň 
standardního úroku z prodlení uplatňovaného v soukromoprávní oblasti 
(pokles o 6 procentních bodů) – opatření platí nejen pro daňové 
subjekty, ale také pro úroky hrazené správcem daně.  
• Snížení kompenzací za chyby státu rozhodně nevnímáme 
jako pozitivní krok. Změna mechanismů nesmí být v případě 
kompenzací v neprospěch podnikatelů. 
• Dále jde o nové vymezení vztahu úroků hrazených správcem 
daně k obecné náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem orgánu veřejné moci, tedy 
zavedení principu, aby náhrada formou úroku pokryla obvyklou 

Vysvětleno. 
Úvodem je třeba ubezpečit, že nedochází ke snížení kompenzace, resp. 
nároku na náhradu škody, kterou stát v případě pochybení orgánu 
veřejné moci či úřední osoby vyplácí. 
 
Navržená koncepce, kterou ve svých připomínkách ocenil i Nejvyšší 
správní soud, vychází ze skutečnosti, že „cena peněz“ musí být 
z povahy věci jednotná. Není tedy korektní na jedné straně kvitovat, že 
dochází ke snížení úroku z prodlení, což představuje významně vyšší 
objem finančních prostředků, a na druhé straně hanět skutečnost, že 
stejným způsobem dochází k úpravě úroků hrazených správcem daně. 
Měla by existovat celospolečenská shoda na tom, jaká má být výše 
reparace za prodlení, přičemž předkladatel má za to, že tímto 
parametrem by měl být obecný úrok z prodlení podle občanského 
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„cenu peněz“ bez ohledu na výši skutečné škody s tím, že je-li škoda 
vyšší, je možné se jí ve zbytku domáhat podle obecného režimu 
náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem. 
• Stát by se měl primárně snažit nastavit své postupy tak, aby 
nedocházelo k nárůstu sankcí za jeho chyby. Další omezení poměrně 
menšího počtu sankcí vůči státu (ve srovnání se sankcemi vůči firmám, 
kterých je z logiky věci více) není vhodným signálem o klientském 
přístupu státu. Bylo by dobré osvětlit, jaký vztah mají navrhované 
změny k existujícím dosavadním metodickým pokynům (zde) vzniklé 
reakcí na existující problémy k problémům platebního výměru na 
pokutu za opožděné tvrzení či k aplikaci ustálené judikatury správních 
soudů ohledně úroku z neoprávněného jednání správce. 
• Domáhání se náhrady je ale pro firmy časově i finančně 
nákladnou aktivitou s nejistým výsledkem, a to i v situaci, kdy stát 
prokazatelně pochybil a přiznal i náhradu na úrovni „ceny peněz“. 
V případě, že stát pochybil, musí být kompenzace dostatečná a 
měla by fakticky plnit funkci paušalizované náhrady škody. 
• Požadavek SP ČR: Kompenzace, které musí stát vyplácet 
při vlastním pochybení, se určitě nesmějí snižovat. Zákon by měl 
být přívětivý především vůči podnikatelům a nemůžeme souhlasit s 
„narovnáním“ sankcí, které musí za své chyby platit stát. Tato 
oblast nemá vliv na daňovou disciplínu firem, napravuje pouze 
chyby, kterých by se stát neměl dopouštět. Správu daní vnímáme 
jako servis pro podnikatele a ulehčení pro stát může pocházet 
pouze např. z digitalizace (např. menší chybovost díky digitalizaci, 
což způsobí nižší celkovou vyplacenou sumu sankcí od státu). 

zákoníku. 
 
Úroky hrazené správcem daně nelze zaměňovat s náhradou škody, 
neboť jejich cílem není zkoumat způsobenou škodu, a tuto pak následně 
nahradit. K tomu je určena obecná úprava podle zákona č. 82/1998 Sb., 
která dopadá na daleko širší okruh situací, než je správa daní. 
Společným zájmem všech je, aby tato náhrada škody byla funkční, 
rychlá a odolná vůči účelovým a nepodloženým návrhům. Pakliže má 
autor připomínky za to, že tyto požadavky nejsou naplněny, mělo by 
dojít k úpravě systému náhrady škody (např. zavedením prvků 
paušalizace), a to tak, aby tato změna dopadla na všechny situace (nejen 
správu daní). Tento cíl však leží mimo pole působnosti daňového řádu. 
 
V této souvislosti lze připomenout požadavek Svazu průmyslu 
a dopravy ČR uplatněný v rámci připomínkového řízení k novele 
daňového řádu v červnu 2014: „Popis problému/vysvětlení: Pokud je 
smyslem úpravy narovnání výše úroků na stav občanského zákoníku 
chybí změna u §252 a 253 – úrok z prodlení (nárok má správce daně – 
repo sazba ČNB + 14 procentních bodů zůstává stejně jako ve 
stávajícím znění zákona), proč má daňový subjekt hradit dvakrát více 
než správce daně dle občanského zákoníku? Pokud má jít dle důvodové 
zprávy v tomto případě i o jistou formu sankce, pak by k tomuto účelu 
měly sloužit jiné instrumenty daňového řádu (např. §247-252-
pořádková pokuta, pokuta za opožděné tvrzení daně, penále). Jde o 
nerovnost ve vztahu daňový subjekt vs. správce daně. Požadavky/návrh 
řešení: Požadujeme, aby platila stejná pravidla pro sankce uplatňované 
u daňových poplatníků i správce daně.“ Obdobný požadavek zazněl i 
ze strany Hospodářské komory a Komory daňových poradců. Nyní, 
když je navrhováno původně poptávané řešení „stejné sankce pro 
všechny“, není zřejmé, proč dochází k tak razantní změně postojů. 
 
Předkladatel v tomto ohledu avizuje svou připravenost a podporu 
aktivitám vedoucím k revizi zákona č. 82/1998 Sb., který je v gesci 
Ministerstva spravedlnosti, ve prospěch větší efektivity a rychlosti 
celého procesu. V rámci této revize by mělo dojít mj. k posouzení 
vhodnosti implementace institutu paušalizované náhrady škody, která 
má potenciál působit v některých situacích jako pomyslný kompromis 
pro obě strany umožňující „smírné“ ukončení řízení. 
 
Dne 25. června 2019 proběhlo ve věci této připomínky vypořádací 
jednání, kde ze strany připomínkového místa bylo sděleno, že i přes 
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nevyhovění připomínky na rozporu dále netrvá. 

73. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

5. Z Návrh zákona neukazuje, k čemu jsou realizované kroky v rámci 
zavádění projektu MOJE Daně konkrétně nutné a jaké dopady 
bude tato první fáze konkrétně mít na podnikatele.  
• Materiál se zmiňuje o budoucí možnosti předvyplněného 
daňového přiznání. Nejsou zde ale informace, co a jak se změní, 
doporučujeme vizi Ministerstva financí podrobněji popsat, aby 
změny byly skutečně snížením času nutného pro daňovou 
administrativu. 
• V materiálu ale není žádný konkrétní popis, jak a pro koho 
bude předvyplněné přiznání prospěchem. Novelizace je patrně nutným 
prvním krokem (nutné legislativní úpravy, umožnění sdílení a práce 
s daty, příprava systému správy daní na předvyplňování), ale není 
zřejmé, zda budou taková přiznání skutečně přínosem, jak se odstraní 
zbytečná administrativa (tj. obáváme se, aby nešlo jen o předvyplnění 
některých základních údajů a aby se čas na daňovou administrativu 
díky této změně skutečně snížil). 
• Materiál uvádí řadu oblastí změn v rámci nového pojetí 
Daňové informační schránky (DIS), ovšem bez označení konkrétního 
dopadu připravované změny na podnikatelské subjekty, které využívají 
stávající platformy a k novým platformám se budou muset připojit. 
Identifikace konkrétního dopadu by měla rovněž jasně odůvodnit, jaké 
pozitivní změny přinese DIS pro právnické osoby, které využívají 
datové schránky (funkcionalita datových schránek se průběžně 
zlepšuje). Jaká je tedy souvislost a pozitivní posun od datových 
schránek směrem k DIS, jaká bude provázanost těchto dvou systémů, 
související povinnosti, možnosti a dostupnost informací v jejich rámci? 
• Materiál neobsahuje jasné vymezení, jaká bude návaznost 
projektu MOJE Daně na další projekty, které stát připravuje (které jsou 
např. v gesci Ministerstva vnitra). Jde o návaznost projektů 
v současném/zamýšleném nastavení a poté v delším horizontu, kdy lze 
předpokládat silný tlak na sdílení a využívání dat. Materiál též neuvádí 
souvislost se zákonem o právu na digitální služby.  
• Novelizace nijak neuvádí detaily, které mohou být pro správce 
daně i daňový subjekt důležité, jde o informace typu, zda předvyplněné 
přiznání bude obsahovat údaje dostupné z veřejných rejstříků, nebo 
skutečné údaje ke dni podání. Není též jasné, jakým způsobem bude 
daňový subjekt editovat chybně předvyplněné údaje. 
• V návrhu § 69 v popisu Daňové informační schránky se uvádí, 
že daňový subjekt může získávat vybrané informace o svých právech a 

Vysvětleno. 
Ambicí návrhu zákona nemůže být popis konkrétní podoby portálu 
jednotlivých správců daně. Předkladatel se domnívá, že popis obsažený 
v důvodové zprávě je pojat velmi podrobně. Musí si však zachovat 
dostatečnou míru obecnosti, neboť nemůže předjímat konkrétní 
technické řešení, které bude ze strany jednotlivých správců daně, resp. 
jednotlivých soustav (Finanční správa ČR a Celní správa ČR) zvoleno. 
 
Požadavku připomínky tak nelze dost dobře vyhovět v rámci návrhu 
zákona, což ovšem neznamená, že Ministerstvo financí ve spolupráci 
s příslušnými rezortními organizacemi neposkytne v souvislosti 
s projektem portálu MOJE daně relevantní nelegislativní materiály. 
 
Co se týká vztahu k systému datových schránek a nové generace 
daňových informačních schránek (DIS), jde v principu o podobný 
vztah, jako existuje v případě stávajících DIS a portálu finanční správy 
k datovým schránkám. Funkce nahlížení je jedinečná a systému 
datových schránek nekonkurující. Funkce podání představuje možnou 
alternativu, případně ji lze využít pro přípravu datové zprávy odeslané 
následně systémem datových schránek. 
 
Materiál není nositelem projektu MOJE daně, ale jeho legislativní 
podmnožinou. Vztah obou projektů je proto záležitostí nelegislativních 
materiálů pojednávajících o daném projektu (viz výše). 
 
Zákon o právu na digitální služby zatím není součástí právního řádu (je 
toliko návrhem). Vztah k jednotlivým procesním řádům by měl 
ozřejmovat spíše návrh zákona o právu na digitální služby. Ministerstvo 
financí ostatně v tomto duchu uplatnilo řadu připomínek, které díky 
nestandartnímu procesu nebyly transparentním způsobem vypořádány. 
 
Možnost získávat „vybrané informace o svých právech a povinnostech“ 
je novinkou, kterou stávající daňová informační schránka neobsahuje. 
Jde o službu, která má daňovým subjektům formou adresných notifikací 
pomoci v orientaci v plnění jejich povinností a uplatňování jejich práv. 
Cílem není (a z povahy věci nemůže být) podat kompletní přehled 
všech práv a povinností, neboť ty jsou obsaženy v zákonech, které jsou 
publikované a každému dostupné. Přidaná hodnota nové funkcionality 
spočívá právě v adresnosti, která v duchu klientského přístupu upozorní 
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povinnostech. Dotazem je, proč se v návrhu zákona neuvádí 
vyčerpávající seznam práv a povinností, což by přispělo k právní jistotě 
a předvídatelnosti. V materiálu chybí, zda je tato služba v zamýšlené 
šíři nová, nebo zda bude suplovat jiné existující platformy. 
• Zjednodušení zahájení a ukončení daňové kontroly nesmí 
snížit právní jistotu pro daňové subjekty a nesmí být v rozporu se 
zásadami transparentnosti chování státní správy vůči subjektům a též 
musí ctít zásadu předvídatelnosti správy daní. 
• Požadavek SP ČR: Materiál by dle našeho názoru měl 
obsahovat více informací, jaké změny (a s jakým pozitivním či 
negativním dopadem na podnikatele) jsou v rámci této fázi 
zavádění MOJE Daně nyní v plánu – uvést konkrétní 
funkcionality, očekávaný harmonogram.  

daňový subjekt na vybrané skutečnosti, které je informační systém na 
základě dat, které o daňovém subjektu zpracovává, schopen vyhodnotit 
jako užitečné a vhodné k notifikaci. Takováto funkce by ztratila 
význam, pokud by měla obsahovat nepřebernou kvantitu dat, z nichž 
většina daňový subjekt reálně nezajímá (byť se de iure jedná o určitá 
práva a povinnosti). Ambicí návrhu je pouze to, aby správce daně měl 
pravomoc určité informace, které by mohly usnadnit orientaci daňovým 
subjektům adresně nabídnout. Lze očekávat, že objem těchto informací 
bude postupně narůstat, k čemuž by měl přispět mj. i zpětná vazba ze 
strany uživatelů. 
 
Doplnění materiálu o údaje jako je konkrétní podoba projektů a jejich 
harmonogram je nevhodná i s ohledem na to, že tyto údaje se mohou 
průběžně měnit a zastarávat, přičemž důvodová zpráva k návrhu zákona 
by měla zůstat pokud možno nadčasová. Tím spíše, že se její podoba 
neaktualizuje o průběh legislativního procesu v Parlamentu. 
 
Dne 25. června 2019 proběhlo ve věci této připomínky vypořádací 
jednání, kde došlo ze strany připomínkového místa k akceptaci výše 
uvedeného vysvětlení. Bylo dohodnuto, že problematika 
funkcionalit MOJE Daně bude řešena další separátní diskusí. 

73. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

6. Z Vydávání daňových předpisů formou vyhlášky. 
• Z důvodu větší právní jistoty a také stabilizace daňového 
prostředí navrhujeme, aby formuláře pro veškerá daňová tvrzení byla 
vydávána formou vyhlášky Ministerstva financí s publikací ve Sbírce 
zákonů.  
• Tento požadavek jednak reaguje na názor Ústavního soudu, že 
povinnosti lze ukládat pouze zákonem nebo na základě zákona obecně 
závazným právním předpisem (nikoliv fakticky formulářem MF, viz 
nález ÚS ke kontrolnímu hlášení), navíc návrh každé změny bude 
povinně procházet připomínkovým řízením a délka legislativního 
procesu umožní, že změny formulářů nebudou tak časté. V současnosti 
jsou prostřednictvím formulářů fakticky stanoveny oznamovací 
povinnosti ve vyšším rozsahu, než stanoví samotné daňové předpisy. 
• Požadavek SP ČR: Formuláře pro daňová tvrzení v rámci 
MOJE Daně by měly být vydávány formou vyhlášky s publikací ve 
Sbírce zákonů. Tato změna pomůže kvůli delšímu procesu 
případných změn posílit jistotu, neboť změny pak nebude možné 
dělat nahodile. Z pohledu státu může jít o komplikaci, ale pro 
soukromý sektor bude toto opatření zárukou vyšší stability 
v podobě, jakou musí s daňovým správcem komunikovat. 

Vysvětleno. 
Institut formulářových podání je tradičním a široce používaným 
nástrojem výkonu správy daní, jakož i jiných agend z oblasti veřejného 
práva. Vydání příslušných tiskopisů a konkretizaci v nich 
požadovaných údajů ze strany Ministerstva financí a jejich následné 
zveřejnění lze považovat za souladné s ústavním pořádkem České 
republiky, pokud se takový krok pohybuje v mezích zákonných limitů. 
Tyto limity jsou dány zejména potřebností údajů pro správu daní, 
základními zásadami správy daní, charakterem a obsahem zákonné 
povinnosti, která je prostřednictvím formulářového podání plněna, a 
smyslem, účelem a povahou konkrétního podání. Pokud jsou tyto limity 
respektovány, stává se daný formulář přiměřeným a předvídatelným z 
pohledu daňových subjektů. Případné požadavky nad tento rámec by 
pak musely být specifikovány právním předpisem, což je případem 
například zmíněných kontrolních hlášení podle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 
 
V současné době je ústavní konformita § 72 daňového řádu posuzována 
Ústavním soudem, a není vhodné předvídat výsledky, ke kterým tento 
soud dojde. 
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Z aplikační praxe nejsou známy případy, kdy by ze strany Ministerstva 
financí docházelo při stanovení obsahu formulářových podání, četnosti 
či nahodilosti jejich změn či způsobu jejich zveřejnění k excesům 
způsobujícím narušení právní jistoty a stability daňového systému. Jde 
přitom o dlouhodobou praxi mající původ již v prvorepublikové právní 
úpravě. 
 
Koncepci, kdy obsah formuláře, jakož i formát a strukturu, stanoví 
orgán veřejné moci, si za své vzali poslanci napříč politickým spektrem 
v rámci návrhu zákona o právu na digitální služby (srov. § 4 odst. 3 
tohoto návrhu). Tuto koncepci potvrdila též vláda svým stanoviskem. 
 
§ 4 odst. 3 návrhu zákona o právu na digitální služby: 
„(3) Orgány veřejné moci pořizují a zveřejňují prostřednictvím 
Ministerstva vnitra elektronické formuláře, které po prokázání 
totožnosti uživatele služby s využitím elektronické identifikace zajistí 
automatizované doplnění údajů nezbytných pro poskytnutí digitální 
služby z propojeného datového fondu orgánů veřejné moci, které může 
orgán veřejné moci sdílet podle právního předpisu nebo na základě 
souhlasu uživatele služby zapisovaného do základních registrů. Formát, 
strukturu a obsah formuláře stanoví orgán veřejné moci zveřejněním. 
Nezveřejní-li orgán veřejné moci elektronický formulář nebo nezajistí-li 
možnost využití speciálního uživatelského rozhraní, má uživatel služby 
právo učinit digitální úkon podle své volby v jakémkoli výstupním 
datovém formátu.“ 
 
Dne 25. června 2019 proběhlo ve věci této připomínky vypořádací 
jednání, kde došlo ze strany připomínkového místa k akceptaci výše 
uvedeného vysvětlení. 

75. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

1. Z K § 136  
Na znění § 136 odst. 1, 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, který 
upravuje lhůtu resp. zákonné prodloužení lhůty pro podání daňového 
přiznání je v § 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění navázána úprava počátku lhůty pro 
podání přehledu o příjmech a výdajích osobou samostatně 
výdělečně činnou zdravotní pojišťovně v rámci výběru pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění. – V souvislosti s novelizací § 136 zák. č. 
280/2009 Sb. je proto třeba upravit a vyjasnit i aplikaci § 24 odst. 2  
zák. č. 592/1992 Sb. 
 

Viz analogická připomínka MZd. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 3. července 2019. 
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Odůvodnění: 
S ohledem na navržené znění § 136 odst. 2 tj. úpravu nové zvláštní 
lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky, a to 4 měsíce po 
uplynutí zdaňovacího období a záměr zrušit povinnost předložit plnou 
moc poradce správci daně ve standardní lhůtě pro podání daňového 
přiznání, nebude pro zdravotní pojišťovnu možné zjistit počátek 
běhu lhůty pro podání přehledu o příjmech a výdajích osobou 
samostatně výdělečně činnou podle § 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb. 
V tomto ustanovení by nadále na rozdíl od § 136 odst. 2 zák. č. 
280/2009 Sb. povinnost doložit zdravotní pojišťovně, že daňové 
přiznání zpracovává daňový poradce, zůstala. Tento stav dokládá 
i vysvětlení uvedené v důvodové zprávě k návrhu zákona, str. 84 - 
Nevýhodou navrženého institutu prodloužení lhůty podle písmen a) a b) 
je určitá dočasná nejistota týkající se délky lhůty pro podání daňového 
přiznání (a tedy i okamžiku splatnosti daně, resp. okamžiku, od kterého 
se odvíjí lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku). Správce daně bude 
moci určit, že k prodloužení došlo, až poté, co bude daňové přiznání 
podáno. K prodloužení tak dojde ex post, ovšem se zpětnými účinky. 
Stávající znění relevantního textu § 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb. je 
následující - Osoba samostatně výdělečně činná je povinna nejpozději 
do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona 
podat daňové přiznání32) za tento kalendářní rok, předložit všem 
zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, 
přehled o svých příjmech a výdajích ….Pokud osobě samostatně 
výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je 
povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. 
dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové 
přiznání za předchozí kalendářní rok. … Text ustanovení bude proto 
třeba upravit, příp. doplnit, jakým způsobem se zdravotní pojišťovna o 
počátku lhůty dozví. Tato připomínka je zásadní. 

77. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1. Z V článku I se za bod 42 vkládá nový bod 42a, který zní: „V § 130 
odstavec 3 zní: „Obecným identifikátorem je identifikační číslo osoby; 
není-li přiděleno, je jím číslo občanského průkazu.“.“  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Lze souhlasit s předkladatelem, že další využívání rodného čísla je s 
ohledem na elektronické vládnutí, zavedené v roce 2009, nežádoucí. 
Nedomnívá se však, že změna DIČ na žádost je řešením tohoto 
problému. 
Místo toho je nutné vycházet z toho, že primárním identifikátorem 

Nevyhověno. 
Ambicí navrhované úpravy není finální řešení dané problematiky, nýbrž 
řešení nejpalčivějších důsledků stávajícího stavu, kterého je možné 
dosáhnout v dohledném čase a bez vynaložení značných nákladů na 
úpravu systémů a dořešení všech důsledků spojených s komplexní 
náhradou rodných čísel za bezvýznamový identifikátor. Skutečnost, že 
věcné řešení problematiky rodných čísel v rámci celé státní správy 
dosud nebylo plně konstituováno, dokumentuje např. probíhající 
legislativní proces sněmovního tisku č. 448, který novelizuje zákon 
o základních registrech a prodlužuje období, kdy do občanských 
průkazů bude rodné číslo zapisováno. Z tohoto pohledu není zřejmé, 
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daňového subjektu pro právnické osoby a podnikatele je IČO, jak 
stanoví § 3019 NOZ, přičemž je nezbytné opravit zastaralou 
terminologii DŘ: od roku 2009 je místo IČ opět IČO. Co se týká 
nepodnikatelů, je vhodné, aby se občan identifikoval číslem uvedeným 
na jiné, státem vydané veřejné listině (dokladu), typicky číslem 
občanského průkazu, které daňové správě umožní snadné propojení na 
základní registry, tedy AIFO. U cizinců se pak uplatní odstavec 4. 
Změna § 130 odst. 4 se nenavrhuje zrušit, ale lze mít o ní výrazné 
pochybnosti. Řešení methodou opt-out, předkládané zde 
navrhovatelem, je polovičaté a v rozporu s principy eGovernmentu – 
veřejná správa nemá fungovat na základě aktivity soukromých 
subjektů, a to ještě pouze v části případů – cf. neúspěch datových 
schránek. Přechod na bezvýznamový identifikátor má být úplný, jak se 
k tomu předkladatel zavázal na jednání dne 27. ledna 2017. 
Navrhované řešení je krok stranou, který neřeší problém ukončení 
používání rodných čísel od 1. 1. 2025. Absence přechodu v rámci této 
důležité a rozsáhlé novely daňového řádu na moderní principy 
eGovernmentu a minimalisace osobních údajů by tak daňový systém 
nadále dlouhodobě zatěžovala. 

jakým obecným identifikátorem bude rodné číslo nahrazeno. Nebylo by 
proto vhodné nyní předjímat, že právě číslo občanského průkazu 
(popřípadě IČO, jak bylo doplněno ze strany zástupců připomínkového 
místa v rámci jednání konaného dne 26. června 2019) bude pro futuro 
tím nejvhodnějším identifikátorem, na základě něhož by mělo dojít ke 
komplexnímu a nákladnému zásahu do stávajících evidencí. 
Ministerstvo financí tedy nikterak neopouští svůj dříve deklarovaný 
dlouhodobý záměr danou problematiku komplexně řešit, ale nyní 
navrženou novelou usiluje o dočasný pozitivní posun za situace, kdy 
podoba komplexního řešení není (do značné míry mimo moc tohoto 
resortu) dosud jednoznačná.  
 
S ohledem na výše uvedené předkladatel nepovažuje za žádoucí 
vynakládat veřejné prostředky ani řešit vzniklé komplikace (včetně 
např. negativního vnímání vícečetných změn, resp. samotné 
vícekrokové rozdílnosti identifikace ze strany daňových subjektů) na 
změnu stávajícího systému přidělování DIČ, neprojeví-li o tuto změnu 
zájem samotný daňový subjekt (fyzická osoba), který se cítí použitím 
rodného čísla v rámci jeho DIČ dotčen a současně tak činí s vědomím, 
že tento krok je spojen s určitým nepohodlím (včetně možné další 
pozdější změny na definitivní systém identifikace). Po zvážení nelze 
proto souhlasit ani s variantou, kterou navrhli zástupci Hlavního města 
Prahy, že by se vlastní identifikátor správce daně počínaje účinností 
nové právní úpravy přiděloval namísto rodného čísla všem daňovým 
subjektům bez ohledu na jejich preferenci. 
 
Toto vypořádání bylo připomínkovým místem akceptováno mailem 
ze dne 22. července 2019. 

82. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

1. D Navržené ustanovení § 42a odst. 5 daňového řádu v rámci 10denní 
lhůty, kdy je písemnost považována automaticky za doručenou, 
nekompenzuje situace, kdy je daňová informační schránka (DIS) z 
technických důvodů nepřístupná po větší část dne, resp. zohledňuje 
pouze nedostupnost po celý den. Případy, kdy je DIS nedostupná např. 
od 8:00 do 20:00 lze však podle nás rovněž vyhodnotit, jako kdyby v 
rámci celého dne uživatel neměl do DIS přístup. Proto doporučujeme, 
aby ustanovení zohledňovalo rovněž situace, kdy je DIS po většinu dne 
nedostupná. Odst. 5 by mohl být upraven následovně: (5) Nepřistoupí-
li do daňové informační schránky osoba, která má s ohledem na rozsah 
svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 10 dnů ode dne, 
kdy byla písemnost dodána do daňové informační schránky, považuje 
se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty; tato lhůta 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka nebude 
obsahovat funkcionalitu doručování. Spolu s tím bude vypuštěno i 
předmětné ustanovení, které bylo primárně spojeno s aplikací fikce 
doručení. 
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se prodlužuje o kalendářní den, po jehož celé trvání z technických 
důvodů správce daně neumožnil využívat daňové informační schránky 
ve kterém správce daně z technických důvodů neumožnil využívat 
daňovou informační schránku po více než 12 hodin, a nepoužije se 
na ni ustanovení § 33 odst. 4. 

82. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

2. D § 71 odst. 1 daňového řádu rozlišuje formy podání na písemnou, ústní 
do protokolu a elektronickou. Dáváme ke zvážení, zda by nebylo 
výstižnější formu „písemnou“ označovat jako formou „listinnou“, 
neboť elektronické podání může v některých případech znamenat totéž 
jako podání písemné (např. písemnost doručená elektronicky lze 
považovat za písemné podání učiněné elektronickou cestou). 

Nevyhověno. 
Stávající terminologie je jednak v rámci daňového práva zaužívaná a 
nepůsobí praktické problémy v podobě nejasnosti použitých pojmů, a 
jednak je požívána napříč všemi daňovými zákony. 

98. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

1. D K elektronizaci správy daní obecně 
Jak uvádí předkladatel v obecné části důvodové zprávy, potenciál pro 
rozvoj elektronizace správy daní je široký a způsobů, kterými lze cíle 
elektronizace a zjednodušení správy je vícero. S cílem elektronizace 
správy daní a poplatků jako poslanecký klub souhlasíme, avšak se 
zvoleným způsobem, který je navrhován, souhlasit nelze. 
Náš nesouhlas míří vůči celkové koncepci a pojetí navrženého řešení.  
Dostupná koncepce projektu MOJE daně vychází z využití stávajícího 
institutu daňové informační schránky, jedná se o upgrade tohoto 
institutu do podoby internetového bankovnictví. Zcela však chybí 
informace zda dojde k propojení a integraci veřejných příjmů, resp. 
povinných plateb včetně povinných pojistných. Dále nejsou k dispozici 
detailní informace o kritériích a parametrech připravovaných změn v 
informačních systémech finanční a celní správy. 
Na tomto místě upozorňujeme na usnesení Kontrolního výboru č. 68 z 
15. schůze ze dne 10. ledna 2019 v jehož druhém bodě kontrolní výbor 
žádá o předložení koncepce realizace jednotného inkasního místa (dále 
jen JIM) nebo obdobného projektu, který bude z pohledu občanů 
(povinných subjektů) obdobnou funkci. 
Koncepce JIM vychází ze záměru integrace příjmů veřejných rozpočtů 
do jednoho systému, přičemž tento záměr vychází z doporučení 
mezinárodních organizací včetně Evropské Komise. Cíle JIM jsou 
mimo jiné efektivní a rychlé inkaso příjmů, snížení administrativní a 
platební zátěže. 
Projekt MOJE daně tak jak je představen v současné verzi dle našeho 
názoru zcela jistě obdobnou funkci jako JIM neplní. 

Vysvětleno. 
Ambicí předloženého návrhu není a ani nemůže být komplexní řešení 
na poli elektronizace správy daní. Jde však o důležitý krok, který je 
žádoucí učinit, má-li v budoucnu dojít k realizaci myšlenek typu „jedno 
inkasní místo“, což je projekt směřující zejména do hmotněprávní 
úpravy daní z příjmů a veřejných pojistných. 
 
Co se týká konkrétních informací o tom, jakým způsobem budou 
jednotliví správci daně přistupovat k aplikaci navržené právní úpravy, je 
logické, že tyto nemohou být součástí legislativního materiálu (návrhu 
zákona), nýbrž příslušné projektové dokumentace, jejíž finální podobu 
lze předložit až poté, co bude schválena příslušná legislativa. Nicméně 
platí, že vize budoucího technického řešení jsou postupně 
představovány veřejnosti tak, jak práce na příslušných projektech 
postupují. 

98. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

2. D K následkům nedostupnosti daňové identifikační schránky 
(§ 42a odst. 5 a § 69 odst. 3 písm. e) ) 
Zde je stanoveno, že lhůty se prodlužují o kalendářní den, po jehož celé 
trvání byla daňová informační schránka (DIS) nedostupná. V důsledku 

Vyhověno jinak. 
Materiál bude upraven tak, že daňová informační schránka nebude 
obsahovat funkcionalitu doručování. Spolu s tím bude vypuštěno i 
předmětné ustanovení, které bylo primárně spojeno s aplikací fikce 
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tohoto ustanovení může nastat absurdní situace, kdy pokud je schránka 
nedostupná celý den, tj. 24 hodin, lhůty se prodlužují, zatímco pokud 
bude dostupná třeba na pár minut, byť v průběhu noci, aniž by o tom 
daňový subjekt věděl, lhůty běží. Není navíc vůbec řešena kvalita 
služby, schránka může být formálně dostupná, ovšem pouze při 
vynaložení mimořádného úsilí, například přihlášení na dvacátý pokus 
nebo minutové prodlevy mezi načítáním stránek, což není nereálná 
situace v případě zahlcení služby kybernetickým útokem. Navrhujeme 
tedy, aby namísto nedostupnosti po celý den byla rozhodná 
nedostupnost po převážnou část dne, tj. více jak 50 % času, v 
pochybnostech se má za to, že schránka dostupná nebyla. 

doručení. 

98. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

3. D K povinnosti správce daně používat daňovou informační schránku 
(§ 69) 
Zákon nařizuje používání daňové informační schránky pouze těm 
správcům daně, kteří jsou k tomu technicky vybaveni. Jakkoliv 
chápeme, že toto ustanovení zřejmě míří především na malé 
samosprávy, které jsou správci daně ve vztahu k některým místním 
poplatkům a nemusejí disponovat technikou pro provoz daňových 
informačních schránek, stanovení tohoto pravidla plošně nepovažujeme 
za vhodné. Této výjimky by totiž mohli využít i správci daně 
dostatečně technicky vybavení, jelikož posouzení technické 
vybavenosti je jen a pouze na daném správci daně, není zde žádný 
přezkum. Povinnosti by se tak mohli vyhnout zcela, anebo by ji mohli 
alespoň neomezeně odkládat. A ačkoliv si teoreticky dovedeme 
představit konstrukci, kdy se daňový subjekt bude domáhat této služby 
například správní žalobou jako svého subjektivního práva, v praxi je to 
jen obtížně představitelné. Navrhujeme tedy, aby ustanovení zůstalo v 
této podobě jako “zbytková kategorie,” ale aby správci daně, u kterých 
lze technickou vybavenost předpokládat, měly její využívání stanovené 
jako povinnost. 

Vysvětleno. 
Systém daňových infomačních schránek (ve své stávající i navrhované 
podobě) stejně jako řada dalších elektronických nástrojů v rámci 
daňového řádu (nejen nástroje činění podání, ale např. i využití 
elektronických dražeb), je koncipován jako fakultativní, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že daňový řád jako obecný procesní předpis 
pro správu daní dopadá na všechny orgány veřejné moci, které spravují 
peněžitá plnění v daňovém procesním režimu, tedy včetně obcí, krajů, 
soudů či fyzických a právnických osob, kterým je případně výkon 
veřejné moci zákonem svěřen. I v rámci orgánů státní správy se 
v postavení správce daně nachází řada menších úzce specializovaných 
orgánů, která se do tohoto postavení dostává z titulu tzv. dělené správy 
(evidence, výběr a vymáhání peněžitých plnění uložených podle 
správního řádu je na základě § 106 správního řádu vykonáván 
v procesním režimu správy daní). Jakkoliv lze souhlasit s tím, že 
v dnešní době by každý orgán veřejné moci měl být schopen poskytovat 
určitý minimální standard elektronizace (např. měl by být schopen 
přijímat elektronická podání), v daném případě se právě jedná 
o poskytování služeb, které tento minimální standard překračují a jsou 
s nimi spojeny zvýšené požadavky na technické a finanční zajištění. 
Tuto úroveň rozhodně nelze seriózně požadovat po všech orgánech 
veřejné moci, které mají v některých situacích status správce daně.  
 
Fakultativní charakter má význam i pro nejvýznamnější správce daně, 
kterými jsou orgány Finanční správy ČR a orgány Celní správy ČR, 
neboť takový koncept umožní jednak postupný náběh systémů, který 
může být v návaznosti na technický rozvoj průběžně doplňován, ale 
také samotné spuštění první fáze může být přizpůsobeno reálné 
schopnosti připravit změny informačních systémů, ke kterým je možné 
přistoupit až poté, co návrh zákona bude mít ustálenou a definitivní 
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podobu. 

98. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

4. D K výčtu podání, které lze učinit elektronicky 
(§ 71 odst. 4) 
Toto ustanovení určuje, že určitými formami elektronického podání lze 
učinit pouze některé úkony (zatímco formou podle § 71 odst. 1 písm. a) 
lze patrně činit všechny?). V první řadě nepovažujeme za vhodné, aby 
toto bylo pouze na úvaze správce daně. Ve druhé řadě nesouhlasíme se 
samotným principem, že některé formy podání budou privilegované 
bez zjevného důvodu. Budou-li zde objektivní důvody, proč 
elektronickou formu použít nelze, nemáme proti tomuto řešení 
námitek. Avšak ze současného znění odstavce 4 toto neplyne, 
ustanovení lze vykládat i tak, že bude plně na úvaze správce daně, jaké 
podání umožní jakou formou. Navrhujeme tedy stanovit obecné 
pravidlo, že elektronicky (a to jakoukoliv formou) je možné podat 
podání, u něhož to nevylučuje jeho povaha (například je-li třeba 
originál určité listiny). Alternativně tedy navrhujeme, aby zákon 
taxativně obsahoval negativní výčet podání, které nelze podat určitou 
formou. Nebude-li možné ani toto, pak navrhujeme, aby tento negativní 
výčet vydávalo například ministerstvo financí, nikoliv samotný správce 
daně. 

Vysvětleno. 
Právní úprava elektronické formy podání (ve své stávající i navrhované 
podobě) je koncipována v řadě případů jako fakultativní, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že daňový řád jako obecný procesní předpis 
pro správu daní dopadá na všechny orgány veřejné moci, které spravují 
peněžitá plnění v daňovém procesním režimu, tedy včetně obcí, krajů, 
soudů či fyzických a právnických osob, kterým je případně výkon 
veřejné moci zákonem svěřen. Není žádoucí, aby obecný předpis 
obligatorně nutil jednotlivé správce daně používat elektronické nástroje 
bez ohledu na to, zda jsou tito správci daně k tomuto používání 
vybaveni, je pro ně s ohledem na charakter jejich činnosti takové 
využití účelné, anebo to odpovídá jejich finančním a dalším 
možnostem. V praxi není ani reálné, aby nastavení podoby 
elektronického podávání bylo pro všechny správce daně provedeno 
centrálně z pozice Ministerstva financí, resp. by takové pojetí nebylo 
v praxi efektivní a funkční. 
 
Pokud jde o konkrétní připomínkou navržené úpravy, platí, že podání, 
jejichž povaha vylučuje elektronickou komunikaci, jsou vyloučena 
z tohoto způsobu podávání již z povahy věci, a není třeba tuto 
skutečnost normovat. Rovněž není žádoucí, aby negativní pojetí výčtu 
přípustných podání znamenalo pro každého správce daně nutnost 
vymezit prakticky veškerá existující podání v případě, že by daný 
způsob podání vůbec nezaváděl či jej zaváděl pouze v omezeném 
rozsahu. Administrativní náročnost a nehospodárnost navrženého řešení 
by tak byla enormní, popřípadě by v praxi takové zveřejnění zřejmě 
probíhalo nepříliš přínosným stylem „všechna podání nelze…“, 
popřípadě „všechna podání kromě … nelze…“. 

98. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

5. D K tvorbě daňového identifikačního čísla 
(§ 130) 
Podle odstavce 3 je součástí DIČ u fyzické osoby její rodné číslo. To je 
v rozporu s posledními trendy v ochraně osobních údajů. Jedná se o 
nadbytečné používání a šíření osobního údaje, který je velmi citlivý a 
zneužitelný, přitom současná úroveň technicky zcela bez dalších 
nákladů a komplikací umožňuje použít anonymní jedinečný 
identifikátor. Používání rodného čísla je přežitek, který dnes již není 
nutný. Navíc jde o identifikátor nestálý, protože § 17 zákona o evidenci 
obyvatel upravuje případy, kdy se rodné číslo mění, takže se snadno 
může stát, že RČ a DIČ se “rozejdou“. Navrhujeme z odstavce 3 rodné 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Ambicí navrhované úpravy není finální řešení dané problematiky, nýbrž 
řešení nejpalčivějších důsledků stávajícího stavu, kterého je možné 
dosáhnout v dohledném čase a bez vynaložení značných nákladů na 
úpravu systémů a dořešení všech důsledků spojených s komplexní 
náhradou rodných čísel za bezvýznamový identifikátor. Skutečnost, že 
věcné řešení problematiky rodných čísel v rámci celé státní správy 
dosud nebylo plně konstituováno, dokumentuje např. probíhající 
legislativní proces sněmovního tisku č. 448, který novelizuje zákon 
o základních registrech a prodlužuje období, kdy do občanských 
průkazů bude rodné číslo zapisováno. Z tohoto pohledu není zřejmé, 
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číslo vyškrtnout a nahradit ho například agendovým identifikátorem 
fyzické osoby nebo jiným identifikátorem vygenerovaným náhodně 
správcem daně. 

jakým obecným identifikátorem bude rodné číslo nahrazeno. Nebylo by 
proto vhodné nyní prozatímně přecházet na systém využívající nyní 
existující konstrukt vlastních identifikátorů, který správce daně využívá 
u fyzických osob bez rodného čísla (typicky cizinci), ani agendový 
identifikátor fyzické osoby, jak navrhuje varianta 2, a v důsledku toho 
realizovat komplexní a nákladný zásah do stávajících evidencí. 
Ministerstvo financí tedy nikterak neopouští svůj dříve deklarovaný 
dlouhodobý záměr danou problematiku komplexně řešit, ale nyní 
navrženou novelou usiluje o dočasný pozitivní posun za situace, kdy 
podoba komplexního řešení není (do značné míry mimo moc tohoto 
resortu) dosud jednoznačná.  
 
S ohledem na výše uvedené předkladatel nepovažuje za žádoucí 
vynakládat veřejné prostředky ani řešit vzniklé komplikace (včetně 
např. negativního vnímání vícečetných změn, resp. samotné 
vícekrokové rozdílnosti identifikace ze strany daňových subjektů) na 
změnu stávajícího systému přidělování DIČ, neprojeví-li o tuto změnu 
zájem samotný daňový subjekt (fyzická osoba), který se cítí použitím 
rodného čísla v rámci jeho DIČ dotčen a současně tak činí s vědomím, 
že tento krok je spojen s určitým nepohodlím (včetně možné další 
pozdější změny na definitivní systém identifikace). Po zvážení nelze 
proto souhlasit ani s variantou, že by se vlastní identifikátor správce 
daně počínaje účinností nové právní úpravy přiděloval namísto rodného 
čísla všem daňovým subjektům bez ohledu na jejich preferenci. 

98. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

6. D Vrácení přeplatku 
(§ 155 odst. 2) 
Podle tohoto ustanovení, “žádosti o vrácení, použití nebo převod 
vratitelného přeplatku správce daně nevyhoví, existuje-li odůvodněný 
předpoklad, že dojde ke vzniku povinnosti uhradit daň na stejném 
osobním daňovém účtu“. Upozorňujeme, že u naprosté většiny 
daňových subjektů vždy existuje odůvodněný předpoklad, že někdy v 
budoucnu vznikne povinnost uhradit daň. Nejpozději příští rok, protože 
většina daňových subjektů platí každý rok alespoň nějaké daně. Tak, 
jak je ustanovení napsáno, povede k tomu, že přeplatek nebude nikdy 
vrácen. Navrhujeme tedy alespoň přeformulovat ustanovení tak, že zde 
musí být odůvodněný předpoklad vzniku daňové povinnosti v 
následujících třech měsících. 

Vyhověno.  
Materiál bude upraven. Požadovaná lhůta bude nastavena v délce 1 
měsíce. 
 

98. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

7. D Platba provedená omylem 
(§ 165 odst. 2) 
Toto ustanovení řeší situace, kdy správce daně vrací platbu provedenou 
zřejmým omylem. Aby takto mohl postupovat, je zde povinnost zřejmý 

Vysvětleno. 
V návrhu dochází ke změně, kdy rozhodným dnem nebude okamžik 
připsání na účet správce daně, ale až okamžik, kdy ze strany správce 
daně dojde k zaevidování připsané částky do evidence daní, tj. okamžik, 
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omyl prokázat (tato povinnost je i ve stávajícím znění, v navrženém 
znění je však mnohem důrazněji a explicitněji stanovena). Není však 
zřejmé, jak se bude omyl prokazovat. Fakticky půjde obvykle o překlep 
při zadání platby v elektronickém bankovnictví, o čemž obvykle nemá 
plátce záznam ani na to nemá svědky. 

kdy se platba promítne na příslušný osobní daňový účet daňového 
subjektu, popřípadě na depozitní účet daňového subjektu. Jinými slovy, 
zřejmý omyl bude možné reklamovat bez rizika aplikace tzv. testu 
vratitelnosti do té doby, než budou finanční prostředky použity ve 
prospěch daňového subjektu. Vzhledem k tomu, že k tomuto použití 
v praxi dochází až později, zpravidla až za několik dnů po připsání 
platby na účet správce daně, dojde tím k vytvoření výrazně většího 
časového prostoru pro vrácení plateb provedených zřejmým omylem 
v typických případech, kdy je tento omyl zjištěn vzápětí po provedení 
platby. 
 
Na straně druhé nelze akceptovat opuštění principu, podle něhož leží 
prokázání omylu při provedení platby na straně toho, kdo ji provedl. 
S opačným postupem by bylo spojeno zvýšené riziko zneužití, a to 
zejména ve fázi po zaevidování platby na konkrétní osobní daňový účet, 
neboť pomocí takovéto (později vrácené) „zdánlivé“ platby by mohla 
být dosažena řada negativních účinků na placení daní (např. zastavení 
běžící exekuce s následky, které nelze později napravit). Nelze tedy 
akceptovat, aby byla pozice správce daně takto oslabena a byl vytvářen 
prostor pro podobná zneužití. Navíc platí, že v současné aplikační praxi 
nejsou avizovány problémy se samotným prokazováním omylu při 
platbě. 

98. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

8. D Nezohlednění dalších variant v analýze RIA 
K návrhu předložená analýza RIA (regulation impact assessment) 
pracuje pouze s variantou 0 a 1. Analýza RIA nezohledňuje další 
varianty, jako je například další hlubší integrace příjmů veřejných 
rozpočtů, zohlednění obligatorního využití elektronické správy daní u 
co nejširšího množství správců daně. Žádáme rozšíření analýzy RIA o 
další zvažované možnosti elektronizace správy daní. 

Vysvětleno. 
Uvedená témata překračují rozsah předloženého návrhu zákona a není 
ambicí je v současnosti řešit. Na straně druhé navržená úprava s nimi 
není v rozporu, a tedy nevylučuje řešení těchto témat v budoucnu. 

98. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

9. D Finanční dopad navrhované právní úpravy 
Nemůžeme souhlasit se způsobem, jakým jsou představeny fiskální 
dopady spojené s implementací navržené právní úpravy. Důvodová 
zpráva zcela pomíjí náklady na novou úpravu daňové informační 
schránky, přičemž tato změna je na jiných místech důvodové zprávy 
prezentována jako vlajková loď celé novely a je možné odhadovat, že 
se bude jednat o změnu náročnou a to jak po stránce finanční tak 
časové. Důvodová zpráva taktéž neuvádí jaké (pozitivní) dopady bude 
mít zaváděná změna na samotné daňové subjekty (odhadovaná úspora 
času pro různé daňové subjekty od fyzických osob, přes malé a střední 
podnikatele až po ty největší). Na tomto místě žádáme o doplnění 
těchto informací do důvodové zprávy. 

Vysvětleno. 
Nová úprava daňové informační schránky má podobu služby nabízené 
konkrétními správci daně, kteří se ji na základě své technické 
vybavenosti rozhodnou poskytovat. Zákon tedy nepředjímá, o které 
správce daně se bude jednat, a jakým způsobem bude konkrétní jimi 
poskytovaná daňová informační schránka nastavena. Vytváří se tak 
pouze legální rámec pro možnost daňovou informační schránku zřídit a 
její minimální parametry. V současnosti je předpokládáno, že tento 
legislativní rámec bude využit orgány Finanční, resp. Celní správy ČR, 
nicméně konkrétní realizace daňových informačních schránek těmito 
správci daně představuje nelegislativní projekty, které nejsou přímým 
důsledkem navrženého zákona. Totéž platí pro finanční dopady, které 
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jsou s těmito projekty spojené. 

132. Národní rada osob se 
zdravotním 
postižením 

 

1. Z Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která zní: 
 

„ČÁST SEDMÁ 
Změna zákona o daních z příjmů 

Čl. IX 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 
Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 
196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona 
č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., 
zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., 
zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 
Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 
209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona 
č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., 
zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 
Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 
225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., 
zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., 
zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 
340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona 
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., 
zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 
Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 
260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona 
č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., 
zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., 
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 
Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 
562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona 
č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., 
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 
Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 
552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 
109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona 
č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., 
zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 29/2007 
Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 
261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona 

Nevyhověno. 
Problematika výše slev na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a 
jejich valorizace se netýká pouze v návrhu uvedených poplatníků se 
zdravotním postižením a studentů. Daná problematika se programově 
dotýká všech fyzických osob pobírajících zdanitelné příjmy (základní 
sleva na poplatníka) a dále i slevy na druhého z manželů za situace, kdy 
tento druhý z manželů dosahuje nulových nebo pouze minimálních 
příjmů (vedle péče o nezaopatřené děti či nezaměstnanosti např. i z 
důvodu, že je osobou zdravotně postiženou). V tomto směru je 
předložený návrh nekoncepční.  
 
Návrh je v odůvodnění navázán na růst minimální mzdy, ke kterému 
došlo v předchozích letech, a u návrhu na zvýšení slevy na dani na 
studenta jsou jako argument svědčící pro návrh zmíněny rostoucí 
náklady spojené se studiem (náklady na dopravu, ubytování, stravu, 
nákup učebnic apod.). Dalším důvodem, kterým vedle růstu důchodů 
pro invaliditu druhého a třetího stupně v případě základní a rozšířené 
slevy na invaliditu navrhovatelé argumentují legislativní návrh, je, že 
naposledy byly částky slevy na daních pro tyto osoby upraveny 
zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.  
 
Navrhovatelé tedy nepředkládají žádnou analýzu příjmů dotčených 
osob, která by odůvodňovala zvýšení vybraných slev na dani právě na 
dvojnásobek, a ze které by bylo možné vyjít pro další diskusi o 
uvedeném požadavku. 
  
Již ve stávajícím znění § 35ba zákona o daních z příjmů je umožněno 
uplatnit všem fyzickým osobám bez rozdílu základní slevu na 
poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně. Přepočteno sazbou daně z příjmů 
fyzických osob (15 %) tato částka odpovídá dani ze základu daně ve 
výši 165 600 Kč (daň z tohoto základu daně odpovídá právě výši 
základní slevy na dani na poplatníka). Tato částka „nezdaněného“ 
základu daně roste s každou další slevou na dani, na kterou má 
poplatník nárok. V případě držitelů průkazů ZTP/P, kteří např. pobírají 
mzdu na úrovni výše stávající minimální mzdy, vede součet slev na 
dani na poplatníka a na držitele průkazu ZTP/P k tomu, že tento 
poplatník ze své mzdy neplatí daň z příjmů fyzických osob.   
 
Předložený návrh není v souladu s Programovým prohlášením vlády. 
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č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., 
zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., 
zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 
Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 
304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona 
č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 
119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona 
č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 
470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., 
zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 
Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 
160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 
267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona 
č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., 
zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 
Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 
148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 
454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona 
č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., 
zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 
Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 32/2019 
Sb. a zákona č. 125/2019 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 35ba odst. 1 písm. c) se číslo „2 520“ nahrazuje číslem 
„5 040“. 
2. V § 35ba odst. 1 písm. d) se číslo „5 040“ nahrazuje číslem „10 
080“. 
3. V § 35ba odst. 1 písm. e) se číslo „16 140“ nahrazuje číslem „25 
000“. 
4. V § 35ba odst. 1 písm. f) se číslo „4 020“ nahrazuje číslem „8 
040“. 
Dosavadní část sedmá se označuje jako část osmá. 
 
Odůvodnění: 

Programové prohlášení vlády obsahuje závazek vlády v souvislosti se 
zrušením tzv. superhrubé mzdy upravit sazby daně z příjmů fyzických 
osob tak, aby pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob 
došlo ke snížení jejich odvodové povinnosti o 1 procentní bod. Z tohoto 
pohledu není předložený návrh v souladu se záměry vlády pro budoucí 
období, které upřednostňují plošné snížení odvodové zátěže před 
selektivní cestou snižování odvodové zátěže pro určitou skupinu 
obyvatel.  
 
V případě slevy na dani na studenta je nutné připomenout, že nárok na 
tuto slevu na dani má pouze ten student, který je ekonomicky aktivní, tj. 
který dosahuje zdanitelných příjmů. Přijmeme-li argument 
předkladatelů o růstu nákladů na studium, které ale podle této teze 
rostou i studentům, kteří se studiu věnují „na plný úvazek“, pak k řešení 
této otázky daleko více přispívá zvýšení daňového zvýhodnění na 
vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící 
domácnosti, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem 
nebo předepsaným výcvikem. Jsou to právě rodiče, kteří v době studií 
svých potomků zejména nesou náklady na toto studium. Částka 
daňového zvýhodnění byla mezi lety 2015 – 2018 opakovaně 
zvyšována. 
 
Nelze také opominout jiný nástroj, který vláda zvolila za účelem snížení 
mj. i nákladů studentů souvisejících s dojížděním k plnění studijních 
povinností, a to slevy z jízdného ve vlacích a autobusech ve výši 75 %, 
které byly zavedeny od poloviny června 2018. 
 
Předložený návrh neuvádí výši následného propadu příjmů veřejných 
rozpočtů ani návrh na kompenzaci k odstranění negativního dopadu. 
 
Po stránce legislativní se navíc jedná o novelu zákona, který jinak není 
v rámci připomínkového návrhu zákona vůbec novelizován, a téma 
nijak nesouvisí s předkládanou novelou daňového řádu. 
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Navrhuje se zvýšení slev na dani pro poplatníky daně z příjmů 
fyzických osob, a to pro poplatníky, kterým byl přiznán invalidní 
důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového 
pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, ze stávající částky 
2 520 Kč na částku 5 040 Kč. A pro poplatníky, kterým byl přiznán 
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně dle téhož zákona, ze 
stávající částky 5 040 Kč na částku 10 080 Kč. V obou případech jde 
tedy o zvýšení na dvojnásobek. Jedním z důvodů pro toto zvýšení je 
skutečnost, že naposledy byly částky slevy na daních pro tyto osoby 
upraveny zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
V této době činila výše minimální mzdy 8 000 Kč u poživatelů 
částečných invalidních důchodů 6 000 Kč a u poživatelů plných 
invalidních důchodů 4 000 Kč. V současné době je výše minimální 
mzdy ve stejné výši 13 350 Kč. Současně je  třeba vzít v úvahu, 
že od doby přijetí tohoto zákona výrazně vzrostly důchody pro 
invaliditu druhého a třetího stupně, takže výše uvedené slevy již 
přestávající plnit svoji motivační funkci v oblasti zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením.  
Dále se navrhuje zvýšit slevu na dani u držitele průkazu ZTP/P, 
z částky 16 140 Kč na částku 25 000 Kč a slevu na dani u studenta 
z částky 4 020 na částku 8 040 Kč. Rovněž u těchto skupin byla částka 
slevy stanovena naposledy zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů. U studentů je třeba vzít v úvahu podstatný nárůst 
nákladů spojených se studiem (náklady na dopravu, ubytování, stravu, 
nákup učebnic apod.). 

138. Státní pozemkový 
úřad 

1. Z Státní pozemkový úřad uplatňuje zásadní připomínku na změnu části 
sedmé návrhu zákona:  

ČÁST SEDMÁ 
Změna zákona o dani z nemovitých věcí 

Čl. IX 
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č: 
315/1993 Sb.,242/1994 Sb., 248/1995 Sb., 65/2000 Sb., 492/2000 Sb., 
239/2001 Sb., 483/2001 Sb., 576/2002 Sb., 237/2004 Sb., 669/2004 
Sb., 217/2005 Sb., 342/2005 Sb., 179/2005 Sb., 545/2005 Sb., 
112/2006 Sb., 186/2006 Sb., 239/2001 Sb. (část), 261/2007 Sb., 
296/2007 Sb., 1/2009 Sb., 362/2009 Sb., 281/2009 Sb., 199/2010 Sb., 
30/2011 Sb., 212/2011 Sb., 375/2011Sb., 457/2011 Sb., 350/2012 Sb., 
503/2012 Sb., 344/2013 Sb., 23/2015 Sb. (část), 84/2015 Sb., 23/2015 
Sb., 225/2017 Sb. se mění takto:  
1. V části první Daň z pozemků se do § 3 bod 4 vkládají písm. a) a b), § 
3 bod 4 zní:  

Nevyhověno. 
Předně je nutné uvést, že návrh je nejen nad rámec navrhované novely, 
ale je také v rozporu s obecným pravidlem vymezení osoby poplatníka 
daně z nemovitých věcí. 
 
Podle stávající právní úpravy vymezení poplatníka daně z nemovitých 
věcí je obecným pravidlem to, že primární osobou, která je poplatníkem 
této daně, je vlastník nemovité věci. Pouze ve výjimečných případech je 
jím osoba jiná, např. nájemce, pachtýř apod. Tato úprava reflektuje tu 
skutečnost, že daň z nemovitých věcí je daní majetkovou, úzce 
spojenou s vlastnickým právem k nemovité věci. Uživatel je 
poplatníkem daně z pozemků ve zcela ojedinělých případech, tj. není-li 
vlastník pozemku znám.  
 
Dále je třeba zdůraznit, že prioritou Ministerstva financí je nejen 
eliminace stávajících daňových výjimek, ale také zjednodušování 
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„(4) Uživatel je poplatníkem daně z pozemků  
a) v případě, že vlastník pozemku není znám,  
b) v případě, že užívá nebo požívá pozemky ve vlastnictví České 
republiky bez dosud uzavřené nájemní nebo pachtovní smlouvy.“ 
 
Důvodem pro uplatnění připomínky je skutečnost, že ve vlastnictví 
České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad jsou pozemky, které jsou prokazatelně užívány nebo 
požívány (osvědčuje registr půdy LPIS), ale s uživatelem nebo 
poživatelem pozemků nebyla dosud uzavřena nájemní nebo pachtovní 
smlouva, např. z důvodů časových nebo z důvodu zatížení pozemků 
soudem vydaným předběžným opatřením. Mezi důvody časové patří 
typicky situace, kdy v důsledku provedených pozemkových úprav 
zanikají stávající nájemní a pachtovní vztahy a je tedy nutné nové 
nájemní a pachtovní smlouvy uzavřít ke zcela novému předmětu nájmu 
či pachtu, dále v případech, kdy stát prostřednictvím SPÚ nově nabyde 
dosud nepronajaté pozemky koupí, směnou či bezúplatným převodem 
od jiných státních organizací a podobně. Poplatníkem daně z pozemků 
je za stávající právní úpravy ČR – SPÚ, proto navrhujeme přenést 
daňovou povinnost na uživatele pozemku, který pozemek užívá a je z 
tohoto titulu i oprávněn čerpat dotace. 

daňových zákonů, což je plně v souladu s Programovým prohlášením 
vlády ČR. 
 
Jakékoliv další rozšíření vymezení poplatníka daně z pozemků na další 
třetí osoby (uživatele) pouze z důvodu, že Státní pozemkový úřad nemá 
s nimi doposud uzavřeny žádné smlouvy, nelze proto zohledňovat v 
rámci právní úpravy daně z nemovitých věcí, neboť by se jednalo o 
opatření nesystémové.  
 
Dále je třeba podotknout, že řízení o pozemkových úpravách je plně v 
působnosti příslušných pozemkových úřadů, tyto úřady disponují v 
rámci celého průběhu řízení veškerými nezbytnými a potřebnými 
informacemi. Vzhledem k tomu, že daň z nemovitých věcí se stanoví na 
zdaňovací období podle stavu k 1. lednu, na který je daň stanovována, 
přičemž ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v 
průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží, je v tomto ročním časovém 
období podle názoru Ministerstva financí dostatečný prostor pro 
zohlednění případných změn a přípravu smluv. Co se týče namítaných 
„soudem vydaných předběžných opatření“, dle názoru Ministerstva 
financí nejde o takový počet případů, který by byl důvodem pro 
rozšíření stávající výjimky, resp. zakotvení další speciální úpravy. 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBENG38S1)


	OBECNÉ PŘIPOMÍNKY
	KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY
	K bodu 14 (§ 71 odst. 3 daňového řádu)
	K bodu 19 [§ 74 odst. 1 písm. c) a d) daňového řádu]
	K bodu 73 (§ 155 odst. 2 daňového řádu)
	K bodu 76 (§ 159 odst. 5 daňového řádu)
	K bodu 89 (§ 165 odst. 2 a 3 daňového řádu)
	K bodu 118 [§ 251a odst. 3 písm. b) daňového řádu]
	K bodu 121 (§ 253 odst. 4 daňového řádu)

	Daňová informační schránka (DIS) a související ustanovení
	K § 42a, odst. 1 – doručování do dis – tato připomínka je zásadní
	K § 42a, odst. 2 – fikce doručení – tato připomínka je zásadní
	K § 69 a 69a obecně – tato připomínka je zásadní
	K § 69, odst. 2, písm. a) – tato připomínka je zásadní
	K § 69a, odst. 2 – tato připomínka je zásadní
	K § 69a, odst. 7 – tato připomínka je zásadní

	Reforma sankčního systému – tato připomínka je zásadní
	K § 254 odst. 3 písm. a) – c) – tato připomínka je zásadní
	K § 254 odst. 3 písm. b) DŘ – tato připomínka je zásadní
	K § 254 odst. 3 písm. c) DŘ – tato připomínka je zásadní
	K § 254 odst. 3 písm. d) DŘ – tato připomínka je zásadní

	Elektronická forma podání – tato připomínka je zásadní
	Záloha na daňový odpočet
	K § 174 odst. 1 písm. – tato připomínka je zásadní
	K § 174 odst. 2 písm. b) – tato připomínka je zásadní

	Zrušení toleranční doby pro placení daně – tato připomínka je zásadní
	Lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu – tato připomínka je zásadní
	Dvě kategorie námitek dle § 159 d. ř.
	K § 159 odst. 5 – tato připomínka je zásadní

	Prohlášení o majetku v případě vydání zajišťovacího příkazu
	K § 167 odst. 5 – tato připomínka je zásadní
	K § 88 odst. 2 a k § 88a odst. 1 – tato připomínka je zásadní
	K § 88a odst. 3 – tato připomínka je zásadní
	K § 130 odst. 4 – tato připomínka je zásadní
	K § 140 odst. 4 a § 147 odst. 2 písm. c) – tato připomínka je zásadní
	K § 160a – tato připomínka je zásadní
	K § 165 odst. 3 – tato připomínka je zásadní

	Připomínky nad rámec novely
	K § 74 odst. 3 – tato připomínka je zásadní
	K § 153 odst. 3 – tato připomínka je zásadní

	K části první
	K bodu 52 - mezi poslední slovo věty a tečku na konci věty nelze vložit slova, proto slova budou muset být doplněna na konci textu příslušné věty (věty první).
	K části první
	K části druhé
	K bodům 4 až 7 – nahrazením celého § 105 včetně jeho nadpisu jedním novelizačním bodem by se ušetřily tři novelizační body a navržené změny zpřehlednily.
	K části čtvrté
	K bodu 1 – uvedený způsob vložení poznámky pod čarou se používá u vložení nebo doplnění vět nebo slov. U změny paragrafů, odstavců, písmen nebo bodů, jejichž text je uveden pod textem novelizačního bodu na novém řádku, se za jejich textem vyznačí čára a poznámka pod čarou se uvede pod touto čarou. 
	V článku I se za bod 42 vkládá nový bod 42a, který zní: „V § 130 odstavec 3 zní: „Obecným identifikátorem je identifikační číslo osoby; není-li přiděleno, je jím číslo občanského průkazu.“.“ 
	Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění:
	Lze souhlasit s předkladatelem, že další využívání rodného čísla je s ohledem na elektronické vládnutí, zavedené v roce 2009, nežádoucí. Nedomnívá se však, že změna DIČ na žádost je řešením tohoto problému.
	Místo toho je nutné vycházet z toho, že primárním identifikátorem daňového subjektu pro právnické osoby a podnikatele je IČO, jak stanoví § 3019 NOZ, přičemž je nezbytné opravit zastaralou terminologii DŘ: od roku 2009 je místo IČ opět IČO. Co se týká nepodnikatelů, je vhodné, aby se občan identifikoval číslem uvedeným na jiné, státem vydané veřejné listině (dokladu), typicky číslem občanského průkazu, které daňové správě umožní snadné propojení na základní registry, tedy AIFO. U cizinců se pak uplatní odstavec 4.
	Změna § 130 odst. 4 se nenavrhuje zrušit, ale lze mít o ní výrazné pochybnosti. Řešení methodou opt-out, předkládané zde navrhovatelem, je polovičaté a v rozporu s principy eGovernmentu – veřejná správa nemá fungovat na základě aktivity soukromých subjektů, a to ještě pouze v části případů – cf. neúspěch datových schránek. Přechod na bezvýznamový identifikátor má být úplný, jak se k tomu předkladatel zavázal na jednání dne 27. ledna 2017. Navrhované řešení je krok stranou, který neřeší problém ukončení používání rodných čísel od 1. 1. 2025. Absence přechodu v rámci této důležité a rozsáhlé novely daňového řádu na moderní principy eGovernmentu a minimalisace osobních údajů by tak daňový systém nadále dlouhodobě zatěžovala.




