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Závazné posouzení v daňových předpisech 2023 
 § 132 – 133 daňového řádu 
 
§ 132 DŘ 
(1) Správce daně vydá daňovému subjektu na jeho žádost rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplynou 

z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, a to v případech, kdy tak stanoví zákon. 
(2) Výrok rozhodnutí o závazném posouzení obsahuje kromě náležitostí podle § 102 odst. 1 časový i věcný rozsah závaznosti vydaného 

rozhodnutí. 
(3) Proti rozhodnutí o závazném posouzení nelze uplatnit opravné prostředky.  

§ 133 DŘ 
(1) Rozhodnutí o závazném posouzení je při stanovení daně účinné vůči správci daně, který rozhoduje o daňové povinnosti daňového subjektu, 

na jehož žádost bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, pokud v době rozhodování o daňové povinnosti je skutečný stav věci 
totožný s údaji, na jejichž základě bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno.  

(2) Rozhodnutí o závazném posouzení se stává neúčinným, pokud došlo ke změně zákonné úpravy, na jejímž základě bylo rozhodnut í 
o závazném posouzení vydáno. 

(3) 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 správc e daně 
nestanoví lhůtu kratší. 

(4) 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, pokud správce daně nestanoví lhůtu kratší. 
(5) Prokáže-li se při stanovení daně, že podmínky, za kterých bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, nejsou splněny, nelze toto 

rozhodnutí v tomto daňovém řízení použít. 

Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, příloha ČÁST I:  

• v položce 1 odst. 1 písm. n) částkou 10 000 Kč a  

 

Č. Zákon Paragraf Předmět posouzení Poplatek 

1 ZDP § 20be 
Závazné posouzení toho, zda je poplatník součástí skupiny podniků 
s neočekávanými zisky 10 000 Kč 

2 ZDP § 24a 

Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit 
pouze ke zdanitelným příjmům 

10 000 Kč 
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Vysvětlivky: ZDP      – Zákon o daních z příjmů,  

    ZDPH    – Zákon o dani z přidané hodnoty,  

    DŘ  – Daňový řád 
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