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Abstrakt: Příspěvek se zabývá vývojem podmínek pro vydání zajišťovacího 

příkazu v judikatuře správních soudů. Analyzuje závěry vybraných judikátu 

především Nejvyššího správního soudu, které tyto podmínky formovaly, 

a následně analyzuje judikaturu recentní, u kterých je patrný odklon 

od některých z dříve přijatých názorů. V souvislosti s tímto odklonem 

pak příspěvek pojednává o dopadech do praxe správce daně a to zejména 

v souvislosti s hodnocením podmínek pro vydání zajišťovacích příkazů 

u zavedených obchodních společností. 
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Abstract: The paper deals with the development of conditions for issuing 
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subsequently analyzes recent judgements, which shows a diversion from some 
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with the assessment of conditions for issuing hedge commands against 

established companies. 
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1 ÚVOD 

Zajišťovací příkaz. Není tématu, které by bylo v posledních letech v souvislosti 

s Finanční správou ČR zejména v médiích, ale i odborných kruzích, častěji 

skloňováno. Jen namátkou z některých bulvárních titulků: „Zajišťovací příkaz: 

Nástroj efektivního výběru daní, nebo zbraň hromadného ničení?1, Daňoví 

jakobíni. Nelíbí se vám zajišťovací příkazy? A co nucený správce?2, Česko 

je uprostřed daňového džihádu. Zajišťovací příkazy ničí fungující firmy3. 

Jak vyplývá z těchto titulků, Finanční správa se v souvislosti s vydáváním 

zajišťovacích příkazů stala častým terčem kritiky, čemuž napomohla i řada 

zrušujících rozsudků správních soudů. V mém příspěvku bych se chtěl zaměřit 

na analýzu vybraných judikátů za účelem porovnání, jak se v posledních letech 

posunulo hodnocení naplnění podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu.   

2 HLAVNÍ TEXT 

2.1 Formování základních podmínek pro vydání zajišťovacího 

příkazu 

Zajišťovací příkaz je právně zakotven v § 167 až 169 zák. č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) s tím, 

že podmínky pro jeho vydání nalezneme  v  § 167 odst. 1: “Je-li odůvodněná 

obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla 

dosud stanovena, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této 

době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně 

vydat zajišťovací příkaz.“ Zajišťovací příkaz také bývá zpravidla vydáván 

ve spojení s § 103 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “zákon o dani z přidané hodnoty”): „Hrozí-li 

nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem 

jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní 

pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího 

příkazu a sepíše o tom úřední záznam.“ Jak z textu těchto ustanovení vyplývá, 

jsou v něm užity neurčité právní pojmy a tak ke zpřesnění podmínek pro vydání 

zajišťovacího příkazu docházelo a dochází až na základě správní praxe správce 

daně a rozhodovací praxe soudů.  

                                                           
1 Dostupné z https://www.penize.cz/dane/316377-zajistovaci-prikaz-nastroj-efektivniho-

vyberu-dani-nebo-zbran-hromadneho-niceni 
2 Dostupné z https://www.euro.cz/blogy/radeni-danovych-jakobinu-1390148 
3 Dostupné z https://www.reflex.cz/clanek/komentare/79422/cesko-je-uprostred-danoveho-

dzihadu-zajistovaci-prikazy-nici-fungujici-firmy.html 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

59 

Jedním ze stěžejních judikátů, který upřesnil podmínky pro vydání 

zajišťovacích příkazů a který měl významný dopad na správní praxi správce 

daně i rozhodovací praxi soudů je rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

07.01.2016, čj. 4 Afs 22/2015-104. Z něj bych uvedl dvě nejzásadnější pasáže: 

„Lze tedy učinit mezitímní závěr, že správce daně může vydat zajišťovací příkaz 

na daň dosud nestanovenou pouze tehdy, existují-li objektivní skutečnosti, 

které zakládají odůvodněnou obavu (tj. přiměřenou pravděpodobnost), že (i) 

daň bude v budoucnu v určité výši stanovena a zároveň že (ii) v době její 

vymahatelnosti bude tato daň nedobytná nebo bude její vybrání spojeno 

se značnými obtížemi. Tyto skutečnosti musí být uvedeny v odůvodnění 

rozhodnutí správních orgánů.“. K těmto dvěma náležitostem odůvodnění 

zajišťovacího příkazu pak Nejvyšší správní soud vyslovuje další stěžejní závěr: 

„Nejvyšší správní soud uvádí, že lze rovněž souhlasit s tím, že odůvodněnou 

obavu (tj. přiměřenou pravděpodobnost) lze vyhodnocovat jak jednotlivě 

ve vztahu k oběma výše uvedeným prvkům (stanovení daně a její budoucí 

dobytnost), tak i celkově. Pokud bude možno odůvodněnou obavu ve vztahu 

k jednomu či druhému prvku s jistotou vyloučit, pak zpravidla nebude možné 

zajišťovací příkaz vydat. Pokud ovšem bude dána určitá míra obavy ve vztahu 

k oběma prvkům, je možné např. nižší pravděpodobnost (slabší důvody) 

ve vztahu k budoucímu stanovení daně kompenzovat jasnými okolnostmi 

(silnými důvody) svědčícími o tom, že daňový subjekt se zbavuje majetku, 

který by mohl sloužit k uspokojení daňového nedoplatku, a naopak.“ 

Tento zásadní judikát Nejvyššího správního soud tak jasně stanovil dvě nutné 

podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu, a to přiměřenou pravděpodobnost, 

že daň bude v budoucnu v určité výši stanovena a že tato daň bude v době své 

vymahatelnosti nedobytná, či její vybrání bude spojeno se značnými obtížemi. 

Zároveň se vyjádřil k míře, v jaké musí být tyto dvě složky důvodných obav 

správce daně v odůvodnění zajišťovacího příkazu obsaženy. Odůvodněná 

obava zde musí být dána ve vztahu k oběma podmínkám, nicméně je možno 

tyto vzájemně vyvažovat a kompenzovat silné důvody u podmínky jedné 

slabšími důvody u podmínky druhé.  

Podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu pak byly rozvedeny a zpřesněny 

v řadě judikátů, z nichž bych zmínil zejména rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 16. 04. 2014, čj. 1 As 27/2014-31, ze kterého vyplývá, že vydání 

zajišťovacího příkazu nelze spojovat výhradně se situací, kdy daňovému 

subjektu hrozí insolvence, kdy se daňový subjekt zbavuje majetku nebo kdy 

účelově činí kroky, které by podstatně ztížily nebo zmařily budoucí výběr daně. 

Zároveň zde Nejvyšší správní soud uzavírá, že zajišťovací příkaz lze vydat 
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i v případech, kdy ucelený a logický okruh indicií nižší intenzity (než shora 

uvedená hrozba insolvence či zbavování se majetku), svědčí o nedobré 

ekonomické situaci daňového subjektu, která s ohledem na výši dosud 

nestanovené (či nesplatné) daně vyvolá odůvodněnou obavu o schopnosti 

daňového subjektu tuto daň v době její vymahatelnosti uhradit.  

Dále bylo judikováno, že zdrojem odůvodněné obavy o budoucí dobytnost daně 

může být např. existence zástavních práv na nemovitém majetku daňového 

subjektu, nízké zůstatky na bankovních účtech, chování daňového subjektu 

v minulosti, jeho aktuální majetková situace, čerpání kontokorentu, opakované 

nárokování správcem daně zpochybněných nadměrných odpočtů, nebo např. 

podezření ze zapojení daňového subjektu do podvodu na dani.4 Mezi silné 

důvody na straně dobytnosti jsou pak judikaturou řazeny zejména hrozba 

insolvence, vyvádění majetku, útlum a ukončování podnikatelské činnosti. Jako 

nejzávažnější důvod pak je spatřována účast daňového subjektu na daňovém 

podvodu, kdy bylo judikováno, že již samotná účast na podvodném řetězci 

může vedle pravděpodobnosti stanovení daně založit také odůvodněnou obavu 

o její dobytnost.5 

Jedná se toliko o demonstrativní výčet, kdy z povahy věci taxativní výčet těchto 

zdrojů odůvodněných obav není možný, neboť není možno postihnout všechny 

možné situace, které mohou v praxi nastat. Zároveň bude vždy záležet 

na okolnostech konkrétního případu a individuálním posouzení, zda konkrétní 

skutečnost tuto obavu zakládá, či nikoliv Například se nedá tvrdit, že by vždy 

změna jednatele byla zdrojem odůvodněné obavy o budoucí dobytnost daně, 

ale v případě, kdy tento figuroval či figuruje v obchodních společnostech 

v insolvenci, likvidaci apod., již se z tohoto pohledu bude jednat o relevantní 

skutečnost.  

V textu shora jsem se snažil shrnout nejzásadnější závěry z judikatury 

Nejvyššího správního soudu a zachytit to, jak formovala základní prostor 

pro aplikační praxi správce daně. Zásadní pro další text je zejména skutečnost 

vyvažování slabších důvodů ve vztahu k budoucí dobytnosti daně silnějšími 

důvody na straně k budoucímu stanovení daně a také vnímání účasti daňových 

                                                           
4 Viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 11.06.2014, čj. 10 Afs 18/2015 – 48, ze dne 

17.09.2015, čj. 62 Af 75/2014-230 a ze dne 31.03.2016, čj. 7 Afs 4/2016-74. 
5 Viz například rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17.09.2015, čj. 62 Af 75/2014 – 230, 

a rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 06.04.2016, č. j. 6 Afs 3/2016 – 45, a ze dne 

06.06.2016, č. j. 6 Afs 255/2015 – 45. 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

61 

subjektů na daňovém podvodu jako skutečnost, která zakládá odůvodněnou 

obavu nejen ve vztahu ke stanovení daně, ale i její budoucí dobytnosti.     

2.2 Odklon od některých aspektů podmínek pro vydání 

zajišťovacího příkazu 

Jedním z případů, u kterého můžeme spatřovat odklon od dosavadní shora 

uvedené praxe vyvažování slabších a silnějších důvodů pro vydání 

zajišťovacího příkazu je rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

07.08.2018, čj. 6 Afs 364/2017 – 54. Přestože zde soud shledal silnější důvody 

na straně budoucího stanovení daně, nespokojil se se slabšími důvody stran 

obav o její dobytnost. „Skutečnost, že se jedná o „silnější důvody“ (byť zde 

zatím dle závěrů finančních orgánů nejde o zapojení do daňového podvodu, 

který by zakládal nejintenzivnější důvod při posuzování pravděpodobnosti 

budoucího stanovení daně ve vztahu k možnosti vydání zajišťovacího příkazu) 

dokládající přiměřenou pravděpodobnost budoucího stanovení daně však ještě 

bez dalšího neznamená, že bylo v projednávané věci nutné zajišťovací příkaz 

vydat.“ A dále: „Zajišťovací příkaz totiž zásadně nemá sloužit k ekonomické 

likvidaci daňového subjektu a odčerpání všech jeho disponibilních zdrojů, 

ledaže by se jednalo o případ, kdy by se jednalo o podezření z účasti 

na daňovém podvodu nebo kdy by byly doloženy indicie o vyvádění majetku 

či jiných krocích dokládajících, že následná exekuce bude neproveditelná 

nebo uskutečnitelná za vynaložení mimořádného úsilí.“ 

I přes silnější důvody na straně budoucího stanovení daně tak soudu nestačily 

slabší podmínky na straně obavy o budoucí dobytnost daně, které byly tvořeny 

například vysokou likviditou majetku daňového subjektu, neplněním 

si některých povinností (nezveřejňování účetních závěrek), nebo pasiva 

převyšující aktiva. Z odůvodnění předmětného rozhodnutí pak vyplývá, 

že zajišťovací příkaz by obstál pouze v případě, když by na straně budoucího 

stanovení daně bylo podezření ze zapojení se do daňového podvodu, případně 

na straně obav o budoucí dobytnost i přes silnější důvody pro budoucí stanovení 

daně rovněž silný důvod, a to indicie o vyvádění majetku či jiných krocích 

daňového subjektu dokládajících neproveditelnost exekuce nebo uskutečnění 

pouze za mimořádného úsilí.    

Dalším významným judikátem v oblasti zajišťovacích příkazů je rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 09. 2018, čj. 5 Afs 321/2017 – 29. 

V tomto případě byla oproti předchozímu rozhodnutí na straně budoucího 

stanovení daně obsažena podmínka nejsilnější možná, a to účast na daňovém 

podvodu. Zároveň Nejvyšší správní soud v tomto judikátu i sám uvádí, 
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že „i pouhá indicie o možné účasti v obchodním řetězci (nikoli až prokázané 

vědomé zapojení) zatíženém podvodem na DPH, může založit odůvodněnost 

vydání zajišťovacího příkazu;“. I přes tuto skutečnost však Nejvyšší správní 

soud postrádal v úvahách jak správce daně, tak i Krajského soudu v Ostravě, 

který žalobu proti zajišťovacím příkazům zamítl, přesvědčivé a dostatečně silné 

důvody na straně obav o budoucí dobytnost daně. Konečně neshledal 

ani důvody pro vydání zajišťovacího příkazu ve spojení s § 103 zákona o dani 

z přidané hodnoty, tedy že byly zajišťovací příkazy vykonatelné okamžikem 

vydání. K tomu mimo jiné uvádí: Samotný zájem státu na „okamžité úhradě 

daně“, jak uvádí správce daně, bez toho, aniž by zde existovaly dostatečně silné 

důvody svědčící tomu, že daň nebude zaplacena vůbec (např. daňový subjekt 

ukončil podnikání či jej utlumuje, přesunuje sídlo společnosti do zahraničí 

či na jinou zpravidla nekontaktní adresu, mění svoji organizační strukturu, 

vyvádí různými transakcemi majetek ze společnosti, zakládá za tím účelem 

jinou společnost, apod.), nemůže odůvodnit vydání zajišťovacího příkazu 

s okamžitou vykonatelností (tedy bezprostředně s vydáním zajišťovacího 

příkazu následuje exekuce), aniž by daňový subjekt měl jakoukoli šanci 

dobrovolně daň uhradit”. 

Nejvyšší správní soud tedy požaduje při vydání zajišťovacího příkazu 

ve spojení s § 103 zákona o dani z přidané hodnoty dostatečně silné důvody 

stran budoucí nedobytnosti daně i přes skutečnost, že zde existovalo podezření 

ze zapojení do daňového podvodu. Při svém rozhodování zejména zohledňoval, 

že se jedná o dlouhodobý, nikoli zanedbatelný zavedený subjekt, který vlastní 

majetek v řádu milionů Kč, má stabilní strukturu, desítky zaměstnanců, 

se správcem daně spolupracuje a rozmnožuje majetek. S ohledem na tyto 

skutečnosti vyhodnotil Nejvyšší správní soud postup správce daně jako příliš 

razantní, a to i přestože výše budoucí daňové povinnosti nebyla vzhledem 

k majetku daňového subjektu marginální.  Nebylo totiž vyloučeno, že by tuto 

povinnost daňový subjekt nebyl schopen uhradit postupně, a to i například 

za pomoci úvěru.  

Obdobně Nejvyšší správní soud uzavírá i v rozsudku ze dne 17.10.2018, čj. 6 

Afs 373/2017 – 38, kdy byla odůvodněná obava správce daně primárně 

založena na s vysokou pravděpodobností vědomé účasti daňového subjektu 

v podvodném řetězci. Ostatně, jak i Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka 

v Liberci, v dovoláním napadeném rozhodnutí uvedl, „Již samotná účast 

daňového subjektu v podvodném řetězci tedy může založit budoucí doměření 

DPH a odůvodnit současně obavu správce daně ve vztahu k dobytnosti dosud 

nestanovené daně….Zásadně je třeba odmítnout argumentaci žalobkyně, 
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že k naplnění podmínek dle § 167 odst. 1 daňového řádu nemohlo v jejím 

případu dojít již proto, že nebyly orgány finanční správy prokázány účelové 

kroky k vyvedení konkrétního majetku ze společnosti či snaha ukončit 

podnikatelskou činnost. Jak již zaznělo v obecné rovině, vydání zajišťovacího 

příkazu nelze spojovat pouze se situací, kdy se daňový subjekt zbavuje majetku 

nebo kdy aktivně činí jiné kroky, které by ztížily nebo zmařily budoucí výběr 

daně (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. dubna 2014 č. j. 1 

As 27/2014 – 31, č. 3049/2014 Sb. NSS, bod 20, či ze dne 30. 11. 2016, č. j. 2 

Afs 213/2016).” 

Co se týče obav o budoucí dobytnost daně, správce daně tuto skutečnost 

podpořil zejména manipulací s údaji v účetních závěrkách, které naznačovaly 

faktickou předluženost daňového subjektu, horší dobytnost aktiv, které byly 

zatíženy zástavními právy a podpůrně také změnu sídla daňového subjektu 

z vlastních do pronajatých prostor. Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku 

odkázal na shora uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 

321/2017 – 29 a uvádí, že závěr o nedobytnosti daně nelze bez dalšího 

odůvodnit skutečnostmi zakládajícími předpoklad stanovení daně. Nejvyšší 

správní soud neshledal, že by v tomto případě byla v požadované intenzitě 

přítomna obava o budoucí dobytnost daně. Ve prospěch daňového subjektu 

zejména uvedl, že daňový subjekt dlouhodobě podniká v daném oboru, 

má téměř 200 zaměstnanců, dosahuje měsíčních obratů v řádech desítek 

milionů Kč, je kontaktní, má stabilní a transparentní vlastnickou strukturu, 

nepodniká kroky k vyvádění majetku a není známo, že by měl problémy 

se solventností. 

Na základě shora uvedeného lze tedy shrnout, že došlo k odklonu od judikatury 

uvedené v předchozí části textu a účast na daňovém podvodu již bez dalšího 

nepostačí k naplnění podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu. Správce daně 

musí i v těchto případech dostatečně přesvědčivě uvést i okolnosti zakládající 

odůvodněnou obavu o budoucí dobytnost daně. Zároveň je nutno dodat, 

že u zavedených obchodních společností se stabilní strukturou i přes zapojení 

do podvodného řetězce nepostačí zpravidla slabší obavy na straně o budoucí 

dobytnost daně, ale měla by zde být zastoupena některá ze silných, jako je 

vyvádění majetku společnosti, hrozba insolvence či útlum podnikatelské 

činnosti.  

aspi://module='JUD'&link='JUD339150CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='JUD'&link='JUD339150CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


ACTA STING 

64 

3 ZÁVĚR 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, došlo na straně skutečností, které mohou být 

zdrojem důvodných obav pro vydání zajišťovacího příkazu k významnému 

posunu, co se posouzení naplnění těchto podmínek týče. Tato skutečnost spolu 

s dlouhou dobou, než se zajišťovacím příkazům dostane přezkumu ve správním 

soudnictví, způsobila, že posouzení naplnění zákonných podmínek pro vydání 

zajišťovacích příkazů je hodnoceno za odlišných a zpřísněných podmínek, 

než za kterých byla vydávána. Tato změna náhledu na naplnění podmínek 

pro vydání zajišťovacího příkazu se pak nejvýznamněji projevuje 

u tzv. „zavedených obchodních společností“ a vede tak ve svém důsledku 

k výsledku, že správce daně většinu soudních sporů v těchto případech 

prohrává.  

Nejvýznamnějším dopadem do praxe správce daně je pak z pohledu hodnocení 

podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu změna, že u těchto zavedených 

společností již nepostačí vyvažování silné podmínky podmínkou slabší 

a v podstatě byl v těchto případech mimo jiné opuštěn soudy dříve vyslovený 

názor, že vydání zajišťovacího příkazu nelze spojovat výhradně se situací, kdy 

daňovému subjektu hrozí insolvence, zbavuje se majetku, nebo kdy účelově 

činí kroky, které by podstatně ztížily nebo zmařily budoucí výběr daně. 

Jak vyplývá se shora uvedené judikatury, jsou tyto okolnosti naopak v zásadě 

vyžadovány. Tato skutečnost pak výrazně omezuje možnost u těchto 

společností zajišťovací příkaz účinně vydat, neboť v případě přítomnosti těchto 

okolností již bude dobytnost daně i v okamžiku vydání zajišťovacího příkazu 

podstatně ztížená, pokud bude dobytná vůbec. 

Zároveň lze očekávat, že bude důsledněji zvažováno, zda vydávat zajišťovací 

příkaz ve spojení s § 103 zákona o dani z přidané hodnoty, který je vykonatelný 

jeho vydáním, nebo bez užití tohoto ustanovení a bez nebezpečí z prodlení, kdy 

je ponechána lhůta tří pracovních dnů od doručení zajišťovacího příkazu 

pro složení požadované jistoty. Takový postup pak ponechá určitý prostor 

pro jednání správce daně a daňového subjektu o způsobu úhrady požadované 

jistoty s důrazem na méně invazivní prostředky, než je daňová exekuce. Nabízí 

se samozřejmě především zřízení zástavního práva, případně například ručení 

majetkem 3. osob či rozložení úhrady do splátek. Dosáhne 

se tak jak zabezpečení úhrady daně, tak minimalizace zásahu 

do provozuschopnosti daňového subjektu. S ohledem na tyto okolnosti, 

kdy nedojde k tak masivnímu zásahu do podnikání daňového subjektu, 

jako v případě okamžité exekuce za použití postupu podle § 103 zákona o dani 
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z přidané hodnoty, se domnívám, že by i na naplnění podmínek pro vydání 

zajišťovacího příkazu mělo být po stránce obav o dobytnost nahlíženo 

o něco mírněji, než ve shora uvedených případech.  

POUŽITÉ ZDROJE 

[1] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.04.2014, čj. 1 As 

27/2014-31. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

20.06.2019]. 

[2] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.06.2014, čj. 10 Afs 

18/2015 – 48. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

20.06.2019]. 

[3] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17.09.2015, čj. 62 Af 75/2014 

– 230. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

20.06.2019]. 

[4] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 07.01.2016, čj. 4 Afs 

22/2015 – 104. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

20.06.2019]. 

[5] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 06.04.2016, č. j. 6 Afs 

3/2016 – 45. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

20.06.2019]. 

[6] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 06.06.2016, č. j. 6 Afs 

255/2015 – 45. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

20.06.2019]. 

[7] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 07.08.2018 čj. 6 Afs 

364/2017 – 54. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

21.06.2019]. 

[8] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.09.2018 čj. 5 Afs 

321/2017 – 29. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

21.06.2019]. 

[9] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.10.2018, čj. 6 Afs 

373/2017 – 38. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

21.06.2019]. 

[10] Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. In: 

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 20.06.2019]. 



ACTA STING 

66 

[11] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 

20.06.2019]. 

AUTOR 

Mgr. Ivo Kráčmar, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Odbor metodiky 

a výkonu daní, Oddělení daňového procesu II, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, 

email: ivo.kracmar@fs.mfcr.cz.  

AUTHOR 

Mgr. Ivo Kráčmar, Tax Office for the South Moravian Region, Methodology 

and Performance of Taxes Department, Tax Process Unit II, nám. Svobody 4, 

602 00 Brno, email: ivo.kracmar@fs.mfcr.cz 

mailto:ivo.kracmar@fs.mfcr.cz
mailto:ivo.kracmar@fs.mfcr.cz

