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§26 Ustanovený zástupce

Nelze-li takto ustanovit zástupce, navrhne jej ze seznamu daňových poradců Komora
daňových poradců na vyžádání správce daně, a to do 30 dnů od vyžádání; předchozí souhlas
se u zástupce navrženého Komorou daňových poradců nevyžaduje.

 

§32 Určení lhůty k provedení úkonu

Lhůtu kratší než 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť
naléhavé.

Pokud správce daně ukládá rozhodnutím povinnost, ke které se stanovená lhůta váže, musí být
v poučení tohoto rozhodnutí obsaženy i právní důsledky nedodržení této lhůty; pokud jde o
lhůtu kratší než 8 dnů, musí být rovněž odůvodněna délka této lhůty, a to i v případě, že
se rozhodnutí jinak neodůvodňuje.
 

§36 Prodloužení lhůty

Nevydá-li správce daně rozhodnutí do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo
nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, platí, že žádosti bylo
vyhověno.

Správce daně může na žádost daňového subjektu nebo z vlastního podnětu prodloužit až o 3
měsíce lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení.

 

§37 Navrácení lhůty v předešlý stav

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav musí být podána do 15 dnů ode dne, kdy pominul
důvod zmeškání lhůty.

Navrácení lhůty v předešlý stav nelze povolit, pokud od posledního dne zmeškané lhůty
uplynul více než 1 rok, nebo pokud jde o lhůtu …
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§38 Ochrana před nečinností

Nejblíže nadřízený správce daně podnět prověří, a pokud je důvodný, přikáže nejpozději do
30 dnů po jeho obdržení správci daně, aby zjednal nápravu. Nezjedná-li správce daně
nápravu do 30 dnů od přijetí tohoto příkazu, bezodkladně zjedná nápravu nejblíže nadřízený
správce daně a o provedených opatřeních vyrozumí osobu, která podala podnět.

Neshledá-li nejblíže nadřízený správce daně podnět důvodným, odloží jej a osobu, která podala
podnět, o tom vyrozumí do 30 dnů s uvedením důvodů.

 

§44 Doručování fyzickým osobám

Písemnost určená do vlastních rukou adresáta se doručuje přímo adresátovi. Nebyl-li adresát
písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, na adrese pro doručování zastižen,
písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby si ji ve lhůtě 10 dnů
vyzvedl.

Není-li možno takto doručit, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby
si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedl.

 

§45 Doručování právnickým osobám

Nebyla-li na adrese pro doručování písemnosti do vlastních rukou nebo jiné písemnosti, jejíž
převzetí má být rovněž potvrzeno, zastižena osoba oprávněná převzít písemnost podle odstavce
3, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby si ji ve lhůtě 10 dnů
vyzvedl.

 

§47 Účinky doručení

Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, považuje se
písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

 

EPIS

https://www.novyepis.cz/clanek/64822#paragraphsGroup168116
https://www.novyepis.cz/clanek/64822#paragraphsGroup168122
https://www.novyepis.cz/clanek/64822#paragraphsGroup168123
https://www.novyepis.cz/clanek/64822#paragraphsGroup168125


www.novyepis.cz 25.05.2023

3

§48 Neúčinnost doručení

Žádost je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se adresát s doručovanou písemností skutečně
seznámil, nejpozději však do 6 měsíců od doručení.

 

§49 Doručování veřejnou vyhláškou

Veřejnou vyhlášku správce daně vyvěsí po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a
zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne
vyvěšení na úřední desce správce daně, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za
doručenou.

 

§50 Doručování hromadného předpisného seznamu

Pokud zákon stanoví, že správce daně stanoví daňovým subjektům daň hromadným předpisným
seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný seznam k nahlédnutí po dobu
nejméně 30 dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného předpisného
seznamu nahlédnout, zveřejní správce daně veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu
nejméně 30 dnů.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho
zpřístupnění.
 

§59 Poskytování informací správci daně

Kontrolní orgány zjištěné údaje poskytnou správci daně do 30 dnů od provedeného
kontrolního zjištění.

 

§69a Zřízení a zrušení daňové informační schránky
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Správce daně zřídí nebo zruší daňovou informační schránku do 15 dnů od obdržení žádosti
daňového subjektu.

 

§71 Podání

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není
podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je
toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno
způsobem uvedeným v odstavci 1
 

§82 Místní šetření

Převzaté doklady a další věci nebo odebrané vzorky vrátí správce daně osobě, od které je
převzal, nejpozději do 30 dnů od jejich převzetí nebo odebrání.

 

§84 Místní šetření

Není-li správci daně vlastník zapůjčených nebo zajištěných věcí znám, musí být rozhodnutí o
propadnutí věci vyvěšeno na úřední desce správce daně po dobu nejméně 60 dnů.

 

§87 Daňová kontrola

Den, který je daňový subjekt povinen podle odstavce 3 písm. c) sdělit, musí nastat nejpozději
patnáctý den ode dne uplynutí lhůty uvedené ve výzvě a musí být sdělen správci daně
nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem zahájení daňové kontroly.
 

§89 Postup k odstranění pochybností

Ve výzvě daňovému subjektu stanoví správce daně lhůtu k odstranění pochybností, která
nesmí být kratší než 15 dnů, a poučí ho o následcích spojených s neodstraněním
pochybností nebo nedodržením stanovené lhůty.
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(4) Pokud vyplývá z podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení,
že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, vydá správce daně v případě pochybností
výzvu k odstranění pochybností do 30 dnů ode dne, kdy bylo takovéto podání učiněno,

 

§90 Postup k odstranění pochybností

Daňový subjekt je oprávněn do 15 dnů ode dne, kdy byl seznámen s dosavadním výsledkem
postupu k odstranění pochybností, podat návrh na pokračování v dokazovaní spolu s
návrhem na provedení dalších důkazních prostředků.

Pokud správce daně shledá důvody k pokračování v dokazování, zahájí v rozsahu těchto důvodů
daňovou kontrolu. Neshledá-li správce daně důvody k pokračování v dokazování, vydá do 15
dnů ode dne, kdy daňový subjekt podal návrh na pokračování v dokazování, rozhodnutí o
stanovení daně.

 

§97 Záznamní povinnost

Proti těmto rozhodnutím se lze odvolat do 15 dnů ode dne jejich doručení; včas podané
odvolání má odkladný účinek.
 

§107 Náklady řízení

Nárok na náhradu může třetí osoba uplatnit u správce daně, na jehož výzvu se řízení zúčastnila,
spolu s doklady prokazujícími uplatňované nároky do 8 dnů ode dne účasti, jinak tento nárok
zaniká.

Nárok lze uplatňovat u správce daně, který zástupce ustanovil, po jednotlivých úkonech,
nejpozději však do 20 pracovních dnů poté, kdy byl zástupcem učiněn ve věci poslední
úkon, jinak tento nárok zaniká.

uplatněných nárocích rozhodne správce daně do 15 dnů ode dne jejich uplatnění a do 15
dnů od vydání tohoto rozhodnutí poukáže ve prospěch oprávněných úhradu přiznaného
nároku. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Předepsaná náhrada nákladů řízení je splatná do 15 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí.
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§109 Obecná ustanovení o odvolání

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a
to i před doručením tohoto rozhodnutí.

 

§110 Obecná ustanovení o odvolání

V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle §102 odst. 1 písm. f) lze
odvolání podat do 30 dnů ode dne doručení opravného rozhodnutí podle §104, bylo-li
vydáno, nejpozději však do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání
směřuje.

 

§111 Obecná ustanovení o odvolání

Může-li odvolání podat několik příjemců rozhodnutí a odvolá-li se jen některý z nich, správce
daně, který napadené rozhodnutí vydal, zašle kopii odvolání ostatním příjemcům rozhodnutí a
vyzve je, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než
15 dnů.

 

§112 Náležitosti odvolání

Obsahuje-li podané odvolání vady, které brání řádnému projednání věci, vyzve správce daně
odvolatele k doplnění podání s poučením, v jakém směru musí být doplněno, a stanoví pro to
přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů.

 

§115 Postup odvolacího orgánu

Lhůta podle odstavce 2 nesmí být delší 15 dnů; žádost o navrácení této lhůty v předešlý stav
je možné podat nejpozději do vydání rozhodnutí o odvolání.
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§118 Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení

Návrh na povolení obnovy řízení lze podat do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl
o důvodech obnovy řízení.

 

§119 Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení

V ostatních případech lze obnovu řízení povolit nebo nařídit do 3 let ode dne právní moci
rozhodnutí ukončujícího toto řízení.

 

§122 Nařízení přezkoumání rozhodnutí

Přezkoumání rozhodnutí vydaného v řízení při placení daní lze nařídit, pokud neuplynula lhůta
pro placení daně. Přezkoumání jiného rozhodnutí lze nařídit do 3 let ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí.

 

§127 Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů

Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto
změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení
registrace, jsou-li pro to dány důvody.

příslušnou listinu prokazující jeho zrušení, popřípadě další listinu, podle které dojde k rozhodnutí
o zániku povolení nebo oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován, a to ve
lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu tato listina byla doručena, nebo kdy ji potvrdil,

rozhodnutí orgánu veřejné moci o jeho zrušení, popřípadě rozhodnutí o zániku povolení nebo
oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy
mu toto rozhodnutí bylo doručeno;

smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření.
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§129 Rozhodnutí v registračním řízení

Správce daně rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popřípadě
ode dne odstranění jejích vad;

 

§133 Závazné posouzení

Rozhodnutí o závazném posouzení není účinné pro posouzení daňových důsledků vyplývajících z
rozhodných skutečností, které nastaly ve zdaňovacím období, jehož běh započal po uplynutí
3 let ode dne, v němž nabylo toto rozhodnutí právní moci, pokud správce daně nestanoví lhůtu
kratší.

Jde-li o jednorázovou daň, která se posuzuje ve vztahu k jednotlivé skutečnosti, není rozhodnutí
o závazném posouzení účinné pro posouzení daňových důsledků vyplývajících z rozhodných
skutečností, které nastaly po uplynutí 3 let od konce kalendářního roku, v němž nabylo toto
rozhodnutí právní moci

 

§136 Řádné daňové tvrzení

Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se
podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před
uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1. Pokud v šestiměsíční lhůtě podle věty první
tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována.

Daňové přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se
podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období.

Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání do 25 dnů po uplynutí
zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit.

 

§137 Řádné daňové tvrzení
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Hlášení se podává do 20 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost,
která je předmětem hlášení.

Vyúčtování se podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

 

§140 Vyměření daně

Daňový subjekt je oprávněn vyžádat si od správce daně stejnopis platebního výměru, který
správce daně zašle daňovému subjektu do 30 dnů ode dne, kdy obdržel jeho žádost

 

§143 Doměření daně

Je-li doměřená daň vyšší než daň dodatečně tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v
náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci dodatečného platebního výměru. Ve stejné
náhradní lhůtě je splatná i daň doměřená z moci úřední.

 

§144 Doměření daně

Daňový subjekt je oprávněn vyžádat si od správce daně stejnopis dodatečného platebního
výměru, který správce daně zašle daňovému subjektu do 30 dnů ode dne, kdy obdržel jeho
žádost; je-li žádost podána před okamžikem vydání dodatečného platebního výměru, běží tato
lhůta ode dne jeho vydání.

 

§148 Lhůta pro stanovení daně

Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky.

Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před
uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k …

Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku podle
odstavce 1.
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§154 Přeplatek

Pokud existuje odůvodněný předpoklad, že dojde do 10 dnů ode dne, kdy má být přeplatek na
úhradu nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu použit, ke vzniku povinnosti uhradit daň na
stejném osobním daňovém účtu, přeplatek se na úhradu nedoplatku na jiném osobním
daňovém účtu nepoužije.

K žádosti se připojí výkaz nedoplatků, které mají být přeplatkem uhrazeny; pokud se požadavek
uplatní prostřednictvím propojených informačních systémů, stačí předložit výkaz nedoplatků
dodatečně do 30 dnů od uplatnění požadavku na úhradu nedoplatků prostřednictvím těchto
systémů. Žádosti se vyhoví i v případě, že přeplatek vznikne do 30 dnů ode dne vyžádání.

 

§155 Přeplatek

Pokud v době podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku dosahuje vratitelný přeplatek
nejméně částku 100 Kč, poukáže jej správce daně do 30 dnů ode dne obdržení žádosti
podle odstavce 2, v opačném případě žádosti vyhoví, pouze pokud vratitelný přeplatek této
částky dosáhne do 60 dnů ode dne podání žádosti; lhůta pro jeho vrácení počíná běžet až
ode dne následujícího po dosažení této částky.

Proti rozhodnutí správce daně o žádosti podle odstavců 1 a 2 se lze odvolat do 15 dnů ode
dne jeho doručení.

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.

 

§156 Posečkání

Správce daně rozhodne o žádosti o posečkání do 30 dnů ode dne jejího podání.

 

§159 Námitka
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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.

 

§160 Lhůta pro placení daně

Nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let.

Lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku podle odstavce
1, s výjimkou nedoplatku zajištěného podle odstavce 6.

Je-li nedoplatek zajištěn zástavním právem, které se zapisuje do příslušného veřejného registru,
zaniká právo vybrat a vymáhat nedoplatek uplynutím 30 let po tomto zápisu.

 

§162 Dělená správa

Pokud orgán veřejné moci, který uložil platební povinnost k peněžitému plnění v rámci dělené
správy, není současně příslušný ke správě placení tohoto peněžitého plnění, předá příslušnému
správci daně nezbytné údaje o uložení nebo vzniku této povinnosti nejpozději do 30 dnů ode
dne právní moci rozhodnutí,

Tyto údaje jsou předávány o peněžitém plnění, které nebylo dobrovolně uhrazeno do 30
dnů po marném uplynutí lhůty jeho splatnosti.

 

§166 Den platby

Provozovatel poštovních služeb, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k
provedení převodu poskytovateli platebních služeb, který vede jeho účet, do 2 pracovních
dnů ode dne, kdy platbu přijal;
 

§168 Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

Pokud není vydáno rozhodnutí o odvolání proti zajišťovacímu příkazu do 30 dnů ode dne, kdy
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bylo podáno, zajišťovací příkaz se stává neúčinným;

 

§179 Vyloučení majetku z daňové exekuce

O návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce rozhodne správce daně do 30 dnů. Proti
rozhodnutí o vyloučení majetku z daňové exekuce se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení.

Osoby, které jsou oprávněny podat návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce a které
nejsou příjemci exekučního příkazu, mohou své právo uplatnit návrhem u správce daně, který
daňovou exekuci nařídil, ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o tom, že na jejich majetek byla
nařízena daňová exekuce, dozvěděly,

 

§180 Prohlášení o majetku

Lhůta pro podání prohlášení o majetku nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.

Učinil-li dlužník prohlášení o svém majetku u správce daně v uplynulých 6 měsících, správce
daně vyzve dlužníka pouze ke sdělení změn a doplnění prohlášení o majetku. Stejný postup se
uplatní, pokud dlužník předloží protokol o prohlášení o majetku spolu se seznamem majetku,
který byl v uplynulých 6 měsících sepsán soudem.

 

§182 Exekuční náklady

Výši exekučních nákladů stanoví správce daně exekučním příkazem nebo samostatným
rozhodnutím; proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Stanovenou výši hotových výdajů je dlužník povinen uhradit do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo
rozhodnutí doručeno.

 

§185 Společná ustanovení pro daňovou exekuci

Převyšují-li peněžní prostředky získané daňovou exekucí částku vymáhaných nedoplatků,
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vznikne dlužníkovi vratitelný přeplatek, který správce daně vrátí i bez žádosti do 15 dnů.

 

§189 Daňová exekuce srážkami ze mzdy

Dlužník je povinen oznámit správci daně vznik nároku na mzdu u jiného plátce mzdy i zánik
nároku na mzdu u dosavadního plátce mzdy do 8 dnů ode dne, kdy nastaly tyto skutečnosti.

Plátce mzdy je povinen do 8 dnů oznámit správci daně, že …

 

§190 Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních
služeb

Poskytovatel platebních služeb je povinen od okamžiku, kdy mu byl doručen exekuční příkaz, po
dobu trvání daňové exekuce nevyplácet peněžní prostředky z účtu dlužníka, ze kterého je
přikázána pohledávka, neprovádět na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládat, a to až do
výše částky uvedené v exekučním příkazu; to se týká i peněžních prostředků, které dojdou na
tento účet do 6 měsíců ode dne vyrozumění o právní moci exekučního příkazu.

 

§213 Daňová exekuce prodejem movitých věcí

Jestliže ten, komu byl předmět dražby nabídnut, neodpoví na nabídku do 30 dnů ode dne
jejího doručení nebo neuhradí cenu určenou v nabídce ve lhůtě, kterou sjednali se správcem
daně, správce daně tyto věci prodá v dražbě.

 

§219 Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

Dlužník je povinen do 15 dnů od okamžiku, kdy mu byl oznámen exekuční nemovitou věcí,
správci daně oznámit, zda a kdo má k nemovité věci předkupní právo, jiná práva a závady
spojené s nemovitou věcí; pokud dlužník tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu tím
způsobenou.
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§221 Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

Dlužník, popřípadě i další osoby, jsou povinny na výzvu správce daně umožnit místní šetření za
účelem ohledání nemovité věci, která je předmětem daňové exekuce, a jejího příslušenství;
výzva musí být oznámena nejméně 8 dnů před stanoveným termínem místního šetření.

Správce daně stanoví rozhodnutím výslednou cenu tak, že od ceny nemovité věci a jejího
příslušenství a ceny práv spojených s nemovitou věcí odečte cenu závad, které prodejem v
dražbě nezaniknou. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení a dražbu
lze nařídit až po právní moci tohoto rozhodnutí.
 

§222 Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

Lhůta k úhradě nejvyššího dražebního podání stanovená v dražební vyhlášce běží ode dne
právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a nesmí být delší než 2 měsíce.

 

§223 Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

Proti rozhodnutí o udělení příklepu se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Proti rozhodnutí o udělení příklepu se mohou odvolat do 15 dnů ode dne ukončení dražby též
osoby uvedené v §196 odst. 1, kterým nebyla doručena dražební vyhláška a nezúčastnily se z
tohoto důvodu dražby.

 

§224 Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

Osobě, které nebyl příklep udělen, správce daně uhrazenou dražební jistotu vrátí do 30 dnů
ode dne ukončení dražby.

V případě, že dražitelé podali proti rozhodnutí o udělení příklepu odvolání, vrátí jim správce
daně dražební jistotu do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o odvolání.
 

§226 Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí
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Správce daně může prodloužit lhůtu k úhradě nejvyššího dražebního podání na základě
žádosti vydražitele podané před uplynutím stanovené lhůty k úhradě tohoto dražebního podání,
a to nejvýše o 30 dnů; takto prodlouženou lhůtu nelze dále prodloužit ani navrátit v předešlý
stav.

 

§228 Rozvrhové řízení

Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a úhradě nejvyššího dražebního podání správce
daně bezodkladně vyzve věřitele, kteří podali přihlášku a jejichž přihláška nebyla odmítnuta,
aby mu do 15 dnů ode dne doručení této výzvy sdělili výši své pohledávky a jejího
příslušenství vyčíslenou ke dni právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a skutečnosti
významné pro její pořadí.

Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a úhradě nejvyššího dražebního podání správce
daně bezodkladně vyzve osoby, o kterých je známo, že v jejich prospěch váznou na předmětu
dražby věcná břemena, výměnek nebo nájemní nebo pachtovní práva s výjimkou těch, o nichž
bylo podle §221 odst. 3 písm. c) rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou, aby mu do 15
dnů ode dne doručení této výzvy sdělily, zda požadují vyplacení náhrady;

 

§234 Daň vybíraná srážkou

Zanikne-li povinnost plátce daně vybírat daň srážkou před uplynutím kalendářního roku, je
plátce daně povinen podat vyúčtování za jeho uplynulou část do konce měsíce následujícího
po měsíci, v němž byl naposledy povinen odvést daň vybíranou srážkou, popřípadě podat
hlášení.

 

§235 Daň vybíraná srážkou

Je-li rozdílem podle odstavce 1 zvyšována povinnost plátce daně srazit a odvést daň vybíranou
srážkou, je tento rozdíl předepsaný plátci daně k přímé úhradě splatný v náhradní lhůtě do
15 dnů ode dne právní moci platebního výměru.

Správce daně vrátí rozdíl podle odstavce 2 plátci daně do 30 dnů ode dne, kdy plátce daně
prokáže vrácení neoprávněně sražené částky poplatníkovi.
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§236 Daň vybíraná srážkou

Úrok z prodlení u daně vybírané srážkou, který vznikl v důsledku prodlení, které nastalo před
stanovením daně, je splatný do 30 dnů ode dne jejího stanovení.

 

§237 Stížnost na postup plátce daně

Má-li poplatník pochyby o správnosti sražené nebo vybrané daně, může nejpozději do 60 dnů
ode dne, kdy se o výši sražené nebo vybrané daně dozvěděl, požádat plátce daně o
vysvětlení.

Plátce daně je povinen podat poplatníkovi písemné vysvětlení do 30 dnů ode dne, kdy
žádost obdržel, a v téže lhůtě případnou chybu opravit a současně podat následné hlášení nebo
dodatečné vyúčtování správci daně.

Nesouhlasí-li poplatník s postupem plátce daně, může podat stížnost na postup plátce daně
správci daně, který je tomuto plátci daně místně příslušný, a to do 30 dnů ode dne, kdy
poplatník obdržel od plátce daně vysvětlení.
 

§238 Ukončení činnosti

Vydal-li správce daně zamítavé rozhodnutí k žádosti daňového subjektu o souhlas s výmazem,
lze žádost opakovat po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy bylo zamítavé rozhodnutí daňovému
subjektu doručeno.

Není-li o žádosti o souhlas s výmazem vydáno rozhodnutí do 2 měsíců ode dne jejího podání,
má se za to, že byl souhlas udělen.

Pokud daňový subjekt nevykonává činnost nebo nepobírá příjmy podrobené dani déle
než 4 roky, oznámí správce daně tuto skutečnost příslušnému živnostenskému úřadu,
popřípadě jinému orgánu veřejné moci, který vydal povolení nebo oprávnění, na jehož základě
byl daňový subjekt registrován.

 

§239b Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost
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Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců ode dne
smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti; tuto
lhůtu nelze prodloužit.

Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne
skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne
předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.
 

§239c Plnění daňové povinnosti likvidačním správcem

Je-li soudem nařízena likvidace pozůstalosti, je likvidační správce povinen podat řádné daňové
tvrzení do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty
nebo jeho části soudu,

 

§240a Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace

Dojde-li ke zrušení právnické osoby bez likvidace, je právní nástupce této právnické osoby
povinen podat řádné daňové tvrzení týkající se její daňové povinnosti do 30 dnů ode dne
jejího zániku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího zániku.

 

§240c Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací

Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího vstupu do
likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu do
likvidace.

Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne zpracování
návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede
dnem zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze prodloužit.

 

§240d Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku

Dojde-li k převodu poslední části privatizovaného majetku státního podniku na orgán, jemuž
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přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit, je státní podnik povinen podat řádné
daňové tvrzení do 30 dnů ode dne tohoto převodu, a to za část zdaňovacího období, která
uplynula přede dnem převodu;

 

§244 Daňové tvrzení při insolvenčním řízení

Při insolvenčním řízení je daňový subjekt povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne
účinnosti rozhodnutí o úpadku řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období, která uplynula
do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno; tuto lhůtu
nelze prodloužit.

Řádné daňové tvrzení zpracované podle odstavce 3 je daňový subjekt povinen podat do 15
dnů ode dne, ke kterému mělo dojít k jeho zpracování.

 

§247a Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

povinnosti platit pokutu podle odstavce 2 rozhodne správce daně platebním výměrem a
současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení
platebního výměru.

Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve
kterém došlo k porušení povinnosti.
 

§248 Společná ustanovení pro řízení o pokutě

Pořádková pokuta a pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy je splatná do 15 dnů
ode dne právní moci rozhodnutí o jejím uložení.
 

§250 Pokuta za opožděné tvrzení daně

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo
dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a
toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši …
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Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, následné hlášení
nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a
toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů …

Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud

daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od
marného uplynutí lhůty pro jeho podání a …

 

§254 Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Úrok přiznaný podle tohoto ustanovení správce daně předepíše na osobní daňový účet do
15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o stanovení daně zrušeno,
změněno nebo prohlášeno za nicotné, anebo ode dne prohlášení neoprávněného vymáhání.

 

§254a Úrok z daňového odpočtu

Úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu náleží ode dne následujícího po uplynutí 5 měsíců
ode dne zahájení postupu k odstranění pochybností, který trvá déle než 5 měsíců, do dne
vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí
lhůty pro jeho vrácení.

Správce daně předepíše úrok z daňového odpočtu na osobní daňový účet do 15 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí o stanovení daňového odpočtu.

 

§257 Převod výnosu daní

Proti rozhodnutí správce daně ve věci převodu výnosu daní může příjemce výnosu uplatnit
obdobně jako daňový subjekt námitku podle §159. Není-li námitce plně vyhověno, lze se proti
tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení; včas podané odvolání má odkladný
účinek

 

§258 Převod výnosu daní
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Pro vrácení nebo převedení přeplatku na úhradu jiného nedoplatku platí lhůty stanovené v §154
a §155; příjemci výnosu musí být oznámeno rozhodnutí o vrácení nebo převedení přeplatku k
provedení úhrady tak, aby do uplynutí celkové lhůty zbývalo nejméně 10 dnů.

 

§259 Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně

Byla-li žádost o prominutí daně nebo příslušenství daně zamítnuta, lze novou žádost podat
nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí.

 

§259a Prominutí penále

Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci
dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále
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