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Oprávněné zájmy

 Právní řád chrání subjektivní práva a oprávněné zájmy fyzických a 

právnických osob

 Stanovením každé nové povinnosti pro korporaci / podnikatele 

pravděpodobně naroste nákladovost jeho fungování tím, že korporace 

může méně realizovat své oprávněné zájmy.

 „Needs of the many outweigh the needs of the few.“

 Star Trek …

 … nebo také diktatury, např. Německo za 2. světové války

 Utilitarismus (Jeremy Bentham: Úvod do principů morálky a zákonodárství

(1789); John Stuart Mill: Utilitarismus (1861))

 šetření práv daňových subjektů jako zákonná povinnost správců daně



Zásada zákonnosti

 § 2 odst. 1 správního řádu

 Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními 

předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního 

řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, 

rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

 § 5 odst. 1 daňového řádu

 Správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými 

právními předpisy (dále jen „právní předpis“). Zákonem se pro účely tohoto 

zákona rozumí též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

 Rozhodování ve věci

 Otázka fakticity x otázka právní



Přezkum zákonnosti

 Odvolání

– SŘ

– DŘ

– Přezkum věcný i právní

 Obnova řízení

 Přezkumné řízení

 Správní žaloba

– Přezkum pouze právní

 Kasační stížnost

– Přezkum pouze právní

 Ústavní stížnost

– Přezkum ústavnosti



Kde je třeba chránit oprávněné zájmy

 Compliance, prevence a ochrana proti excesům u zaměstnanců, 

obchodních partnerů a klientů

 Ochrana proti zásahům do vlastnického práva, zástavní právo

 Smluvní právo + sankce

 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti vůči ostatním

 Opatření k nápravě, sankce správní

 Správa daně, daňová kontrola

 Sankce trestněprávní

 Problematické extenzivní užívání rozhodování orgánu veřejné moci

 Rozhodnutí jako nástroj zahrnující omezení vlastnického práva → 

judikatura Ústavního soudu



Zajišťovací příkaz a jeho problematika

 Příklad zajišťovacího příkazu ze strany správce daně = předběžný nástroj 

pro výkon dosud nesplatné nebo nestanovené daňové povinnosti viz § 167 

daňového řádu

 Zajišťovací povaha a vydání ZP bez meritorního rozhodnutí

 Správce daně má pravomoc vydat ZP pro daň, u níž neuplynul den 

splatnosti nebo která nebyla dosud stanovena, v případě odůvodněné 

obavy z nedobytnosti daně v době její vymahatelnosti

 Zásah do majetkové sféry daňového subjektu jako v případě exekuce již 

vyměřené daně → problém ZP

 Vykonatelný ZP exekučním titulem dle daňového řádu → „předčasná 

úhrada“ daně jednotlivými exekučními způsoby



Nadužívaní zajišťovacích příkazů

 ZP prakticky nezohledňuje „presumpci neviny“ → vůle zákonodárce ohledně 

použití ZP na případy se specifickými indiciemi svědčícími o nepříznivém 

budoucím vývoji hospodaření daňového subjektu a nedobytnosti daně

 Nadužívání ZP? → rozpor se zásadou proporcionality

 V méně vážném případě zhoršení podnikových ukazatelů cash-flow, až 

insolvence

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 239/2015-66 → riziko 

důsledku ZP až k ekonomické likvidaci daňového subjektu

„s ohledem na okolnosti pravděpodobné, že daňový subjekt splatnou daň 

uhradí, byť postupně, je třeba zásadně upřednostnit standardní stanovení daně 

před okamžitým uspokojením budoucí daňové pohledávky exekucí zajišťovacího 

příkazu“



Princip/test proporcionality

Kritérium legality = ustavení předpisu, podle kterého se 

postupuje

Kritérium legitimity = legitimní cíl, za nímž se postupuje 

(ochrana veřejného zájmu, ochrana soukromého zájmu)

Kritérium vhodnosti mocenského zásahu = skutečně byl 

daný prostředek vhodný ke splnění určeného cíle?

Kritérium potřebnosti mocenského zásahu

Kritérium přiměřenosti použití daných prostředků 

vedoucích k určenému cíli



Odpovědnost státu za škodu způsobenou nezákonným 

rozhodnutím / nesprávným úředním postupem

 Porušení zákona / jiného právního předpisu

 Majetková / nemajetková újma

 Kauzální nexus mezi porušením a škodou



Shrnutí

 Orgány veřejné moci v některých případech mohou použít 

rozhodnutí v SŘ/DŘ v rozporu se zásadou proporcionality a 

judikaturou Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu

 Postupovat  v souladu s požadavky orgánu veřejné moci 

k minimalizaci rizik případné odpovědnosti za porušení povinností

 Případná obrana zákonnými procesními prostředky proti 

rozhodnutím vydaným bez skutečného zákonného důvodu popř. 

pouze s domnělým zákonným důvodem, který se nakonec ukáže 

nevalidním



Děkuji za pozornost!
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