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Generální finanční ředitelství obdrželo metodický dotaz Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
ve věci samostatného jednání nezletilé osoby při správě daní.
Dotazující správce daně se táže, zda smí nezletilá osoba, která dovršila 15 let, ukončila
povinnou školní docházku a zavázala se k výkonu závislé práce, samostatně (tj. bez
zákonného zástupce) jednat při správě daní ve věcech souvisejících s výkonem závislé
práce, tj. podepsat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob související s výkonem
závislé práce či podat žádost o vrácení přeplatku na této dani.
Generální finanční ředitelství k tomu uvádí následující:
Osoba zúčastněná na správě daní může dle § 24 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „daňový řád“), samostatně jednat v rozsahu,
v jakém je svéprávná. Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je
podle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
též „občanský zákoník“), způsobilý k právním jednáním přiměřeným rozumové vyspělosti
(způsobilosti uvědomit si následky svého jednání) a volní vyspělosti (způsobilosti ovládnout
své jednání).
Podle Důvodové zprávy k § 32 odst. 1 občanského zákoníku zákonní zástupci, zpravidla
tedy rodiče, jsou ti, kdo nezletilého nejlépe znají a spolu s ním dokáží nejlépe posoudit jeho
rozum, vůli a další individuální schopnosti. Z tohoto důvodu jsou tito obeznámeni
s rozumovou a volní vyspělostí nezletilého a jsou nejlépe schopni posoudit, zda je tento
k příslušnému právnímu jednání skutečně rozumově a volně vyspělý. Ust. § 32 odst. 1
občanského zákoníku zákonným zástupcům nezletilého tak umožňuje ve shodě se
zvyklostmi soukromého života udělit nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas
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k určitému právnímu jednání, resp. k dosažení určitého účelu s tím, že nezletilý je schopen
v mezích souhlasu sám právně jednat.
Jestliže však nezletilá osoba zúčastněná na správě daní, která nenabyla plné svéprávnosti,
učiní podání a správce daně nebude mít k tomuto podání k dispozici písemný souhlas
zákonného zástupce, nemůže správce daně bez dalšího připustit přímé jednání této osoby
zúčastněné na správě daní. Správce daně si z předmětného podání zpravidla nemůže učinit
úsudek o rozumové a volní vyspělosti nezletilého.
Z tohoto důvodu je třeba toto podání považovat za nezpůsobilé k projednání s tím, že
správce daně vyzve dle § 74 odst. 1 daňového řádu podatele, tj. nezletilého, k odstranění
vady podání. Dle § 74 odst. 1 daňového řádu je tato výzva doručována pouze podateli,
nicméně v případě nezletilého nastává odlišná situace, která s ohledem na zásady
vstřícnosti, spolupráce a přiměřenosti umožňuje doručení této výzvy na vědomí též všem
zákonným zástupcům nezletilého. Těmto zákonným zástupcům je však tato výzva
doručována pouze na vědomí, tudíž lhůta k odstranění vad podání bude běžet ode dne
doručení výzvy nezletilému, nikoli jeho zákonným zástupcům.
V této výzvě správce daně upozorní, že k odstranění vady podání může dojít tím, že správci
daně bude ve formě dle § 71 odst. 1 daňového řádu předložen souhlas zákonného
zástupce k právnímu jednání nezletilého ve smyslu § 32 odst. 1 občanského
zákoníku tak, aby z něho bylo patrno, k jakému konkrétnímu úkonu, řízením nebo
jiným postupům při správě daní se tento vztahuje.
Dále správce daně v předmětné výzvě vydané dle § 74 odst. 1 daňového řádu upozorní, že
vada podání může být odstraněna i potvrzením či opakováním předmětného podání
zákonným zástupcem nezletilého.
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