
Smyslem vyrozumění zmocněnce je urychlit nápravu plné moci, neboť zmocněnec může
sám kontaktovat zmocnitele a podílet se na odstranění vad plné moci. daňový řád nesta-
noví, že by zmocněnec (na rozdíl od zmocnitele) musel být vyrozuměn formálním úkonem
správce daně: postačí i telefonická či ústní informace. 

Rozsudek Nss ze dne 3. 9. 2014, 
čj. 10 Afs 98/2014-59, www.nssoud.cz

v daňovém řádu je upravena legislativní zkratka „poradce“, kterým se rozumí daňový
poradce nebo advokát. pokud je v dalších ustanoveních dŘ uveden pojem poradce
(např. v § 136 odst. 2 DŘ), tak se jedná jak o daňového poradce, tak o advokáta. daňový
poradce nebo advokát si může zvolit dalšího zmocněnce v rámci tzv. substitučního
zastoupení.

Specifické postavení advokátů a daňových poradců při správě daní je zohledněno ve
zvláštním ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené těmto poradcům zákonem
č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a komoře daňových poradců České republiky,
a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (§ 255 DŘ). 

nejvyšší správní soud nepřihlédl k tvrzení stěžovatelky, že si nebyla vědoma následků ne-
doplnění žalobních bodů ve lhůtě podle § 72 odst. 1 SŘS. nadto za situace, kdy správní
žaloba byla podána zástupkyní stěžovatelky, jež je daňovou poradkyní. ta by jako profesi-
onál poskytující odborné právní poradenství v oblasti daní měla být nepochybně obezná-
mena s okolnostmi podání správní žaloby, resp. s jejími náležitostmi. Samotný účel zastoupení
je totiž zřejmý: profesionál má garantovat kvalifikované uplatňování práv účastníka řízení
[k tomu srov. stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. pl. ÚS-st 1/96 ze dne 21. 5. 1996
(St 1/9 Sbnu 471), http://nalus.usoud.cz].

Rozsudek Nss ze dne 4. 5. 2011, 
čj. 1 Afs 202011-55, www.nssoud.cz

daňový řád nezakazuje zastupovat více daňových subjektů před jedním správcem
daně zástupcům [¶1315], kteří nejsou daňovými poradci nebo advokáty. tito zástupci
mohou na základě plné moci [¶1320] zastupovat více daňových subjektů před jedním
správcem daně, což znamená, že například účetní, která vede účetnictví více firmám,
může od 1. 1. 2011 zastupovat před stejným finančním úřadem více než jeden daňový
subjekt [¶1265].

uPOzORNěNí

Od 1. 1. 2011 má právnická osoba poskytující daňové poradenství při správě
daní procesní postavení jako daňový poradce.

JuDIKAtuRA

JuDIKAtuRA

uPOzORNěNí

V případě zastupování na základě plné moci je pro daňové subjekty důležité
vědět, že účinky plné moci vůči správci daně nastanou v momentě, kdy vůči
němu byla plná moc uplatněna. K plným mocím uplatněným do 31. 12. 2010
je třeba poznamenat, že jejich účinky zůstanou zachovány (§ 264 odst. 2 DŘ).

1325–1327 Č á S t  I I  – S p r áva  da n í
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§ 29 odst. 2 DŘ

1325
1327

§ 3 odst. 7 
z. č. 523/1992 Sb.
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Lhůty stanovené zákonem jsou přesně stanoveny buď v dŘ, nebo v jiném daňovém
zákoně, např. v Zdp. tyto lhůty poté rozlišujeme podle toho, zda jsou stanoveny pro
osoby zúčastněné na správě daní [¶1140], tj. daňové subjekty nebo třetí osoby, anebo
jsou stanoveny pro správce daně. Zákon u osob zúčastněných na správě daní, za
které jsou považovány daňové subjekty a třetí osoby (§ 5 odst. 3 DŘ), buď specifikuje,
které z osob zúčastněných na správě daní lhůtu stanoví, anebo ji stanoví pouze ně-
kterému z nich. Zákon stanoví také lhůty pro správce daně, a pokud je správce daně
nečinný, tak osoba zúčastněná na správě daní může podat podnět (§ 38 DŘ [¶1895]).

L h ů t y 1328–1335

33

1330

1328

§ 41 odst. 1 DŘ

Lhůty

stanovené zákonem stanovené rozhodnutím správce daně

osobě zúčastněné správci daně osobě zúčastněné na správě daní
na správě daní

společný zmocněnec nebo společný zástupce, tedy společné zastupování, při-
chází v úvahu u daňových subjektů, kterým vznikla jedna společná daňová povinnost.
potom mají daňové subjekty povinnost zvolit si společného zmocněnce. pokud tak
neučiní, ustanoví jim správce daně společného zástupce.

2.1 Právní vymezení lhůt

Smyslem právního institutu lhůt je snížení entropie (neurčitosti) při uplatňování práv, resp.
pravomocí, časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích, urychlení procesu rozhodo-
vání s cílem reálného dosažení zamýšlených cílů. Lhůty k rozhodnutí představují v právním
státě jeden z mechanismů výrazně omezujících tendence k nekontrolovatelnosti správních
orgánů a průtahům v řízení před nimi.

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2010,
sp. zn. I. Ús 947/09

KAPItOLA 2

Lhůty

Lhůta v právním slova smyslu je časový interval, v němž musí být proveden
úkon, aby nastal či nenastal právním předpisem předpokládaný následek.
Lhůty ve správě daní jsou stanoveny buď zákonem, a to pro osoby zúčastněné
na správě daní nebo pro správce daně, anebo jsou stanoveny rozhodnutím
správce daně pro osoby zúčastněné na správě daní [¶1140].

Daňový subjekt, který má zástupce, musí počítat s tím, že písemnosti správce
daně se budou doručovat pouze tomuto zástupci, a to v rozsahu jeho opráv-
nění k zastupování.

JuDIKAtuRA

1335
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Lhůtou stanovenou zákonem pro daňový subjekt je např. lhůta pro podání daňového
přiznání (§ 136 DŘ), lhůta pro zaplacení přiznané daně (§ 135 odst. 3 DŘ), lhůta pro
podání dodatečného přiznání (§ 141 odst. 1 DŘ) nebo lhůta pro podání odvolání proti
platebnímu výměru na daň (§ 109 odst. 4 DŘ).

Lhůtou stanovenou zákonem pro třetí osoby je např. lhůta pro předání údajů kontrol-
ním orgánem (§ 59 odst. 1 DŘ), lhůta pro uplatnění nároku na náhradu nákladů (§ 107
odst. 3 DŘ) nebo lhůta pro podání návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce
(§ 179 odst. 3 a 4 DŘ).

Lhůtou stanovenou zákonem pro správce daně je např. lhůta pro stanovení daně
(§ 148 DŘ), lhůta pro vybrání a vymáhání daně (§ 160 DŘ), lhůta na vydání rozhodnutí
o žádosti o posečkání (§ 156 odst. 2 DŘ), lhůta na vrácení vratitelného přeplatku na
žádost daňového subjektu (§ 155 odst. 3 DŘ), lhůta na vyřízení stížnosti (§ 261 odst. 4
DŘ) nebo lhůta na rozhodnutí o žádosti o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
(§ 238 odst. 3 DŘ).

Ministerstvo financí zveřejňuje pokyn o stanovení lhůt při správě daní ve Finančním zpra-
vodaji a na internetových stránkách www.mfcr.cz. platné pokyny jsou uvedeny v příloze.

Lhůty stanovené rozhodnutím správce daně osobám zúčastněným na správě daní
se považují za tzv. správcovské lhůty. Správce daně ve svém rozhodnutí stanoví da-
ňovému subjektu nebo třetí osobě lhůtu, pokud tak není stanoveno zákonem a je
toho třeba v rámci cíle správy daní. pokud je nutné, aby správce daně stanovil lhůtu
k provedení úkonu, musí tak učinit rozhodnutím, neboť povinnosti ukládá správce
daně rozhodnutím a lhůta k plnění je jeho podstatnou náležitostí [§ 101 odst. 1 DŘ,
§ 102 odst. 1 písm. e) DŘ]. Lhůta může být stanovena správcem daně nejenom v roz-
hodnutí, které je doručováno do vlastních rukou, ale také v rozhodnutí vyhlášeném
při jednání v protokolu (§ 61 DŘ).

Lhůty stanovené správcem daně rozhodnutím by v zásadě neměly být kratší než osm
dnů. kratší lhůtu než osm dnů lze stanovit pouze výjimečně pro úkony jednoduché
a zvlášť naléhavé a správce daně musí uvést důvody pro takto stanovenou krátkou lhůtu.

daňový řád nově zavedl možnost pro správce daně stanovit lhůtu kratší než jeden
den, tj. určenou počtem hodin. podmínkou je, že daňový subjekt nebo třetí osoba
bude s takto stanovenou lhůtou souhlasit. Správce daně musí lhůtu kratší než jeden
den odůvodnit. Lhůta kratší než jeden den se počítá od okamžiku, který následuje
po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty. u lhůty kratší než jeden
den se neuplatní pravidlo posunu posledního dne lhůty, který připadl na sobotu, neděli
nebo svátek, na nejbližší následující pracovní den. ke lhůtě kratší než jeden den,

uPOzORNěNí

Ministerstvo financí stanoví pokynem lhůty při správě daní pro věcně příslušné
útvary Ministerstva financí, orgány Finanční správy České republiky a orgány
Celní správy České republiky v případech, kdy takové lhůty nejsou stanoveny
zákonem. Jedná se o stanovení obvyklých lhůt pro provedení příslušných
úkonů správce daně. Důvodem stanovení těchto lhůt je, aby správci daně po-
stupovali jednotně s cílem ochrany daňového subjektu před nečinností správ-
ce daně. V případě nedodržení lhůt stanovených pokynem bude daňový sub-
jekt oprávněn podat podnět nejblíže nadřízenému správci daně (§ 38 DŘ).

POzNáMKA

1340–1345 Č á S t  I I  – S p r áva  da n í
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§ 32 odst. 1 DŘ

§ 32 odst. 2 
a 3 DŘ

1340
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jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu daňového řádu, mohou nastat i případy, kdy
se nejedná o stanovení lhůty: „Od formálního stanovení lhůty je třeba odlišit situace, kdy
správce daně v rámci určitého postupu (např. daňová kontrola či místní šetření) nebo
v rámci probíhajícího jednání svými pokyny organizuje chování určitých osob apod.“

2.2 Pravidla běhu lhůt

každá lhůta má svůj počátek a konec, ať je stanovena na dny, týdny, měsíce nebo
roky. Pravidla běhu lhůt určují, jaké situace mohou v průběhu lhůty nastat. Může
dojít buď ke stavění běhu lhůty, což znamená, že po určenou dobu lhůta neběží,
anebo k přerušení běhu lhůty, kdy od provedeného úkonu lhůta začne běžet znovu.
dále je třeba činit úkony tak, aby byla lhůta zachována. pravidla běhu lhůt jsou v da-
ňovém řádu stanovena obvyklým způsobem jako v jiných procesních předpisech, ale
mají také svoje specifika.

Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který násle-
duje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím
toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem,
kdy započal běh lhůty; není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na
jeho poslední den.

na rozdíl od úpravy v ZSdp a ve správním řádu upravuje daňový řád u lhůty stano-
vené podle týdnů, měsíců nebo let jiný konec lhůty. konec této lhůty se odvíjí nikoliv
ode dne, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty (např. den doručení roz-
hodnutí), ale má se shodovat svým označením se dnem, kdy lhůta začala běžet, a to
je den, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty.

L h ů t y 1350–1355

35

Délka lhůt v rozhodnutí správce daně

kratší než jeden den zcela výjimečně pro úkony jednoduché
a zvlášť naléhavé, a to bez souhlasu osoby
zúčastněné na správě daní

kratší než osm dnů zcela výjimečně pro úkony jednoduché
a zvlášť naléhavé, a to bez souhlasu osoby
zúčastněné na správě daní

osmidenní a delší pro ostatní úkony

která je novinkou ve správě daní, se vyjádřila důvodová zpráva k návrhu daňového
řádu (sněmovní tisk č. 685, 5. volební období, dostupná na www.psp.cz): „Návrh sice
nepředpokládá běžné využití lhůt kratších než jeden den, nicméně technika stanovení
takové lhůty je standardním ustanovením procesních předpisů.“

Od 1. 1. 2015 byla možnost stanovit lhůtu kratší než 1 den pouze se souhlasem
osoby zúčastněné na správě daní zrušena. v důvodové zprávě k návrhu zákona
č. 267/2014 Sb. je k tomu uvedeno, že v řádně odůvodněných případech je namístě
stanovit lhůtu kratší než jeden den i bez souhlasu osoby zúčastněné na správě daní.
nadále zůstává zachováno pravidlo o tom, že lhůty kratší než jeden den lze stanovit
zcela výjimečně, a to pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé. praktické využití lze
očekávat zejména v případech větších daňových podvodů (na dph či spotřebních
daních), kde daňové subjekty mohou stávající jednodenní odklad využít ke zmaření
cíle správy daní.

1350

1355
§ 33 odst. 1 DŘ
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Lhůta stanovená podle dní počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo
ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a lhůta stanovená dobou kratší než
jeden den se počítá od okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu
lhůty.

ať již je lhůta stanovená podle dní anebo je lhůta stanovená podle týdnů, měsíců
nebo let, tak připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posled-
ním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to ale neplatí u lhůty kratší než
jeden den. na rozdíl od ZSdp daňový řád upravuje posunutí posledního dne lhůty,
který připadl na sobotu, neděli nebo svátek, nejen pro úkony daňového subjektu uči-
něné vůči správci daně, ale také pro úkony, které učinil správce daně.

kromě počítání času je také důležitá úprava stavění běhu lhůty, a to lhůty pro vydání
rozhodnutí nebo lhůty pro provedení jiného úkonu správce daně, pokud dnem počát-
ku běhu lhůty je den, kdy osoba zúčastněná na správě daní učinila podání. běh lhůty
pro správce daně se staví na dobu ode dne vydání výzvy k součinnosti do dne (resp.
od 1. 1. 2015 do pátého pracovního dne ode dne), kdy dojde k požadované součin-
nosti osobou zúčastněnou na správě daní (poté doběhne zbývající část lhůty). tako-
vou výzvou může být např. výzva k odstranění vad podání (§ 74 DŘ). Od 1. 1. 2015 je
prodloužena doba, po kterou neběží lhůta pro správce daně zastavená vydáním roz-
hodnutí k součinnosti, a to o pět pracovních dní.

v poučení rozhodnutí je stanoveno, že odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat do
30 dní ode dne doručení rozhodnutí. jedná se o lhůtu stanovenou na dny. rozhodnutí
je doručeno 20. 1. 2011, lhůta počíná běžet dnem 21. 1. 2011 (tj. první den), lhůta končí
dnem 19. 2. 2011 (tj. 30. den). vzhledem k tomu, že 19. 2. je sobota, tak posledním
dnem lhůty je pondělí 21. 2. 2011.

PříKLAD

v rozhodnutí byla stanovena lhůta do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí.
jedná se o lhůtu stanovenou na měsíce. rozhodnutí bylo doručeno dne 13. 1. 2011,
lhůta počala běžet dnem 14. 1. 2011, lhůta končí uplynutím dne 14. 2. 2011.

Lhůta pro podání přiznání k dpFO za kalendářní rok 2014 je lhůta stanovená na mě-
síce. daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího ob-
dobí. ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty došlo 31. 12. 2014, tříměsíční lhůta
počala běžet dnem 1. 1. 2015 a skončí 1. 4. 2015.

PříKLAD

dne 17. 1. 2011 bude podána žádost o posečkání daně. Správce daně je povinen roz-
hodnout o této žádosti ve lhůtě do 30 dnů od jejího podání, tj. do 16. 2. 2011. jelikož žá-
dost má vady, pro které není způsobilá k projednání, vydá správce daně dne 24. 1. 2011
výzvu k odstranění vad podání. Odpověď daňového subjektu, který odstranil vady žá-
dosti, dojde správci daně dne 4. 2. 2011. Lhůta pro vydání rozhodnutí o posečkání bě-
žela od 18. 1. do 23. 1., tj. šest dní, stavěla se od 24. 1. do 4. 2., tj. 12 dní, takže
z 30denní lhůty zbývá 30 – 6 = 24 dní a správce daně bude povinen rozhodnout o žá-
dosti nejpozději 28. 2. 2011.

PříKLAD

1360–1365 Č á S t  I I  – S p r áva  da n í
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1365
§ 34 DŘ
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Příloha 9 Pátá novela daňového řádu

Pátá novela daňového řádu byla schválena jako součást zákona č. 267/2014 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony. Zákon č. 267/2014 Sb. mění celkem 18 zákonů a nabyl
účinnosti dnem 1. 1. 2015. Pátá novela daňového řádu se nachází v jeho části čtvrté,
a to v Čl. VI a Čl. VII Přechodná ustanovení. V daňovém řádu bylo provedeno celkem
37 změn a dále bylo schváleno 6 přechodných ustanovení.

Přehled změn daňového řádu od 1. 1. 2015

P ř í l o h a  9 1950–1953

185

1950

1953

Ustanovení Co se mění

§ 18 – v odstavci 1 a 2 se zrušuje možnost uplatnit opravné prostředky proti
rozhodnutí ve věci delegace a proti rozhodnutí o zrušení, změně
nebo potvrzení delegace

§ 19 – odstavec 2 zní: „Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nelze uplatnit 
opravné prostředky.“

§ 24 – odstavec 4 zní: „V téže věci může jménem právnické osoby 
současně jednat jen jedna fyzická osoba. V případě, kdy je pro
jednání statutárního orgánu právnické osoby vyžadováno společné
jednání více osob, jedná jejím jménem kterýkoliv člen tohoto
statutárního orgánu.“

§ 32 – v odstavci 2 se zrušuje věta: „lhůtu kratší než 1 den může správce 
daně stanovit osobě zúčastněné na správě daní jen s jejím
souhlasem.“ 

§ 34 – za slovo „do“ jsou vložena slova „pátého pracovního dne ode dne“ 

§ 72 – v odstavci 4 se slovo „zřízenu“ nahrazuje slovem „zpřístupněnu“

§ 74 – doplňuje se odstavec 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.“

§ 148 – v odstavci 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c) ve znění: 
„c) trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní,“

§ 157 – zrušuje se odstavec 7, který upravuje upuštění od předepsání 
úroku z posečkání

§ 185 – v odst. 1 se slova „patří do společného jmění manželů nebo majetku
manžela dlužníka“ nahrazují slovy „patří do společného jmění
manželů“

§ 194a  – na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „ ; to nebrání správci 
daně, aby v odůvodněných případech provedl dražbu jinak než
elektronicky“

§ 206 – v odst. 2 se slova „na místě, kde se nacházejí“ zrušují

§ 207 – doplňuje se odstavec 4, který zní:
„(4) Úkony potřebné k odebrání a zajištění sepsané věci dlužníka,
které přísluší dlužníkovi, může místo něho provést správce daně.“
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