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POKYN č. DS-75 
Náležitosti výzvy podle 

§43 ZSDP 

K odstranění nedostatků ve výzvách podle §43 ZSDP (dále jen „výzva„), vydávaných 
ve vytýkacím řízení finančními úřady, Ministerstvo financí stanoví: 

 
1. Ve výzvě, vydávané správcem daně daňovému subjektu v případě jeho pochybností 

o správnosti, pravdivosti nebo úplnosti podaného daňového přiznání nebo hlášení, 
musí správce daně své pochybnosti vyjádřit jednoznačným a srozumitelným způsobem 
tak, aby daňový subjekt ve své odpovědi na tuto výzvu mohl odpovědět zcela určitým 
způsobem a jednoznačně mohl buď vyslovené pochybnosti vysvětlit či vyvrátit nebo 
konstatovat rozsah jejich opodstatněnosti. K pochybnostem, vyjádřeným ve výzvě, 
uvede správce daně též bližší důvody, na jejichž základě své pochybnosti formuloval, 
zejména skutečnosti, z nichž vycházel, nesrovnalosti resp. porušení logických vazeb 
v daňovém přiznání nebo hlášení, své další poznatky, použitelné při přezkoušení 
správnosti, pravdivosti nebo úplnosti podaného daňového přiznání nebo hlášení apod. 

 
2. Pokud jsou ve výzvě uplatňovány správcem daně pochybnosti ohledně průkaznosti 

údajů, uváděných daňovým subjektem v daňovém přiznání nebo hlášení, pak tyto 
údaje, jejichž bezvadnost má být v dalším řízení daňovým subjektem prokázána, musí 
správce daně jednoznačně označit a současně uvést důvody jejich závadnosti. 

 
 
3. Požadavky správce daně, vyslovené ve výzvě vůči daňovému subjektu, nebo otázky, 

které mají být v rámci vytýkacího řízení projednány a zodpovězeny, musí být 
správcem daně formulovány vždy tak, aby umožňovaly daňovému subjektu na ně 
jednoznačně odpovědět a tím výzvě plně vyhovět. 

 
4. Jednotlivé úkony ve vytýkacím řízení musí probíhat bez zbytečných odkladů 

a nečinnosti správce daně a vytýkací řízení je nutno ukončit ve lhůtách stanovených 
v Pokynu D - 144. Po ukončení vytýkacího řízení, kterým bylo prověřováno podané 
daňové přiznání nebo hlášení, stanoví správce základ daně a daň nejdéle do patnácti 
dnů, není-li nutno učinit před vyměřením ještě další úkony. 

 
Pokud vzniknou pochybnosti, zejména při uplatnění nadměrného odpočtu, které nelze 

takto ve výzvě uplatnit, vykoná správce daně např. krátkou, pouze několik hodin trvající, 
daňovou kontrolu nebo místní šetření, při kterých ověří oprávněnost daňového přiznání či 
důvodnost svých pochybností přímo u daňového subjektu, požádá ho o objasnění důvodů, 
které vedly k uplatnění takového nadměrného odpočtu, který např. přesahuje obvyklý průměr 
v minulosti uplatňovaný, nadměrný odpočet nového, správci daně dosud neznámého, 
daňového subjektu atd. 

 
V Praze dne 26. listopadu 1997 
 
 
 

Michal Frankl v.r. 
náměstek ministra 

 


