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3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ 

NA SPRÁVĚ DANÍ

Tato kapitola bude pojednávat o osobách, bez kterých by správa daní 
byla nemyslitelná.
První část kapitoly je věnována správcům daně, jejich působnosti i úředním 
osobám, tj. pracovníkům správců daně, kteří daňovou správu vykonávají.
Pak se zaměříme na daňové subjekty a osoby, které za ně při správě daní 
jednají. Zejména při dokazování se správci daně neobejdou bez dalších 
osob, které nazýváme třetí osoby, a tak pojednáním o nich tuto kapitolu 
uzavřeme.

Postupy v rámci správy daní musí být samozřejmě uskutečňovány osobami, 
a proto je nezbytné jejich vymezení věnovat náležitou pozornost, ať už se 
jedná o správce daně a úřední osoby anebo o osoby zúčastněné na správě 
daní, tedy daňové subjekty a třetí osoby. Osoby jednající při správě daní jsou 
zjednodušeně shrnuty v následujícím schématu:

SCHÉMA 3.1 Osoby při správě daní
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3.5 Správce daně

Správce daně je orgán veřejné moci, který vykonává správu daní, a to 
v rozsahu, v jakém mu je svěřena zákonem nebo na základě zákona. 

Je jím obvykle správní orgán, jímž rozumíme zejména orgány moci vý-
konné a orgány územních samosprávných celků. Správcem daně jsou však 
i další orgány, např. soudy vykonávající správu soudních poplatků a řada dal-
ších orgánů a dalších právnických osob v rámci tzv. dělené správy.

Správce daně v prvé řadě vede jednotlivá daňová řízení, popřípadě i dal-
ší řízení a postupy při správě daní (případně další postupy) podle daňového 
řádu. Provádí dále vyhledávací činnost,26 kontroluje plnění povinností daňo-
vými subjekty i třetími osobami, vyzývá je ke splnění jejich povinností a za-
bezpečuje placení daní. Správce daně dále vede pro účely správy daní potřeb-
né registry a evidence daňových subjektů a jejich daňových povinností. Tato 
jeho pravomoc je podrobně upravena jednotlivými ustanoveními daňového 
řádu, popřípadě i dalších daňových zákonů.

Správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení 
ve věcech souvisejících se správou daní a pro tyto účely je mu také zákonem 
přiznána procesní způsobilost. Typickým příkladem řízení, jehož se správce 
daně zúčastní jako věřitel, je insolvenční řízení.

Správci daní jsou dvojího druhu – správci daně I. a II. instance. Zatímco 
prvoinstanční správci daně vykonávají vlastní správu daní, druhoinstanční 
správci daní jsou odvolacími orgány, které rozhodují o opravných nebo do-
zorčích prostředcích proti rozhodnutím správců daně prvé instance.

Největšími správci daně jsou územní fi nanční orgány, zřízené zákonem 
č. 531/1990 Sb., o územních fi nančních orgánech, který byl již mnohokrát 
novelizován. Tyto orgány vykonávají správu obou daní z příjmů, daně z při-
dané hodnoty, daně z nemovitostí, daně silniční, daně dědické, daně darovací 
a daně z převodu nemovitostí.

Prvoinstančními orgány jsou fi nanční úřady, jichž je v současnosti 199, 
a nacházejí se obvykle (s několika výjimkami) v obcích s rozšířenou působ-
ností.27

26  Více viz subkapitola 5.1 na straně 64.
27  Ve vysoké fázi příprav je zásadní změna systému územních fi nančních orgánů, jejíž rea-

lizace by počet fi nančních úřadů mnohonásobně snížila. Zrušena by měla být i fi nanční 
ředitelství, celní ředitelství a k velké redukci by došlo i v počtu celních úřadů.
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Orgány II. instance jsou fi nanční ředitelství, jichž je 8 (pro hlavní město 
Prahu, dále v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci 
Králové, Brně a Ostravě). 

Správu selektivních spotřebních daní (daně z minerálních olejů, daně 
z piva, daně z vína a meziproduktů, daně z lihu a daně z tabákových výrob-
ků), ekologických (energetických) daní, tj. daně ze zemního plynu a někte-
rých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny, a samozřejmě 
správu cla vykonávají celní orgány, upravené zákonem č. 185/2004 Sb., 
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Malým dílem 
se podílejí i na správě daně z přidané hodnoty, a to při nezákonném dovozu 
(např. pašování).

Orgány prvé instance jsou celní úřady, jichž je 54. Orgány druhé instance 
jsou celní ředitelství, jichž je 8 (v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí 
nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a Olomouci). 

V některých výjimečných případech upravených zákonem vystupuje jako 
správce daně i Generální fi nanční ředitelství či Generální ředitelství cel; 
tato ředitelství jsou podřízena Ministerstvu fi nancí. 

Správu soudních poplatků vykonávají příslušné soudy, správních poplat-
ků orgány veřejné správy, které provádějí zpoplatněné úkony (ministerstva, 
obce, Policie ČR, Krajské hygienické stanice atd.). Správu místních poplatků 
vykonávají obce. 

Zatím jsme si vymezili věcnou působnost jednotlivých správců daně, 
tzn. který druh správce daně spravuje ty které daně. Přehled o ní lze shrnout 
do následujícího schématu:

SCHÉMA 3.2 Věcná působnost správců daně
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Protože správců daně je více, je nutno vymezit i jejich místní příslušnost, 
tzn. vymezit, u kterých subjektů ten který fi nanční nebo celní úřad správu 
daní vykonává. Místní příslušnost je dána:
■ U fyzické osoby jejím místem pobytu, tím se pro účely správy daní rozu-

mí adresa místa trvalého pobytu občana ČR, nebo adresa hlášeného místa 
pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí 
se jím místo na území ČR, kde se fyzická osoba převážně zdržuje. Takto 
se určuje místní příslušnost všech fyzických osob, tedy i fyzických osob – 
podnikatelů.

■ U právnické osoby jejím sídlem, jímž se pro účely správy daní rozu-
mí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 
nebo obdobném veřejném rejstříku. Pokud se právnická osoba do těchto 
rejstříků nezapisuje, pak se sídlem rozumí adresa, kde právnická osoba 
skutečně sídlí.
Z tohoto obecného pravidla existují výjimky:

■ U daně z nemovitostí je místně příslušným ten fi nanční úřad, v jehož 
obvodu se nemovitost nachází.

■ Stejně je tomu i u daně z převodu nemovitostí.
■ U daně dědické je místně příslušný ten fi nanční úřad, v jehož obvodu měl 

zůstavitel naposledy trvalý pobyt (neměl-li trvalý pobyt, fi nanční úřad, 
v jehož obvodu se nachází zůstavitelův majetek).

■ U daně darovací ten fi nanční úřad, v jehož obvodu má trvalý pobyt na-
byvatel majetku nebo jiného majetkového prospěchu; pokud je však na-
býván nemovitý majetek, je to ten fi nanční úřad, v jehož obvodu se nemo-
vitost nachází, a to i v případě současného nabytí majetku movitého. Při 
darování do ciziny je to pak fi nanční úřad, v jehož obvodu má dárce trvalý 
pobyt nebo sídlo.

Územní působnost (obvod) jednotlivých fi nančních úřadů a fi nančních ře-
ditelství je vymezena v přílohách k zákonu o územních fi nančních orgánech, 
územní působnost jednotlivých celních úřadů a celních ředitelství v přílo-
hách k zákonu o Celní správě ČR.

Dojde-li ke změně místní příslušnosti, např. tím, že fyzická osoba změní 
místo trvalého pobytu, popřípadě právnická osoba sídlo, do obvodu jiného 
správce daně, je daňový subjekt povinen to oznámit dosavadnímu správci 
daně do 15 dnů. Dosavadní správce daně stanoví rozhodnutím datum, k ně-
muž přechází místní příslušnost na nového správce daně; proti takovému roz-
hodnutí se nelze odvolat. Dosavadní správce daně postoupí příslušnou část 
spisu daňového subjektu novému správci daně a připojí k tomu i výpis z jeho 
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osobního daňového účtu. Do té doby vykonává správu daní dosud příslušný 
správce daně. 

Správce daně může provést potřebný úkon i mimo svůj obvod územní 
působnosti, jestliže se tento úkon týká daňového subjektu, ke správě jehož 
daní je místně příslušný. Tak např. Finanční úřad v Karlových Varech, který 
je místně příslušným ke společnosti XYZ, která má v Karlových Varech síd-
lo, může provést místní šetření u závodu této společnosti, byť se tento závod 
nachází v Třeboni, tedy v obvodu Finančního úřadu v Třeboni. 

Místně příslušný správce daně může ovšem o provedení jakéhokoliv úko-
nu nebo dílčího řízení nebo jiného postupu dožádat jiného věcně příslušného 
správce daně, zejména tehdy, pokud se jedná o úkony, řízení či postupy, které 
by sám mohl provést jen s obtížemi nebo vynaložením neúčelných nákladů. 
Tak např. v našem případě může Finanční úřad v Karlových Varech požádat 
o provedení místního šetření Finanční úřad v Třeboni s tím, že mu dá potřeb-
né pokyny, co je zapotřebí ověřit. Zrovna tak např. nemusí Celní úřad v Tá-
boře jet vyslýchat potřebného svědka ve věci daňového subjektu ABC, který 
sídlí v Táboře, do Zlína, pokud svědek má trvalý pobyt ve Zlíně, nebo si ho 
předvolávat do Tábora, ale může o jeho výslech požádat Celní úřad ve Zlíně. 
Dožádaný správce daně je povinen dožádané úkony provést.28

Na žádost daňového subjektu nebo z podnětu správce daně může nejblí-
že společně nadřízený správce daně delegovat místní příslušnost k výkonu 
správy daní na jiného věcně příslušného správce daně. Znamená to, že od 
data účinnosti takového rozhodnutí dochází ve skutečnosti ke změně místní 
příslušnosti, i když nedošlo ke změně trvalého pobytu nebo sídla daňového 
subjektu. Může tomu tak být např. tehdy, jestliže fyzická osoba má trvalý 
pobyt v Břeclavi, ale veškerá její podnikatelská aktivita se odehrává v Chebu, 
apod. Podmínkou pro delegaci může být pouze účelnost takového opatření, 
nebo jsou-li pro výkon daňové správy u takového subjektu potřebné mimo-
řádné odborné znalosti, kterými místně příslušný správce daně nedisponuje. 
Proti rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti lze podat odvolání, které má 
odkladný účinek.

Zcela jiným opatřením je atrakce, kdy věc převezme místo podříze-
ného správce daně jemu nadřízený správce daně (např. věc od fi nančního 
úřadu převezme nadřízené fi nanční ředitelství). Může tomu tak být pouze 
v případech, kdy jsou pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné 
znalosti, jimiž místně příslušný podřízený správce daně nedisponuje, nebo 

28  Případně sdělit, proč dožádání nemůže vyhovět. Případné spory pak řeší jejich první 
společný orgán.
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