
 
Nejčastěji kladený dotaz v souvislosti s poskytováním služeb daňového poradenství je 
také, zda auditor může klientům rovněž zpracovávat daňové přiznání a zastupovat je 
před FÚ? 
 
Pokud jde o poskytování služeb daňového poradenství auditorským klientům včetně 
zpracování daňových přiznání a zastupování klienta před FÚ. Dle našeho názoru poskytování 
služeb daňového poradenství (viz Etický kodex 290.180) neohrožuje nezávislost auditora, 
pokud tato činnost zahrnuje pouze poskytování poradenství. 
 
Je však třeba rozlišovat mezi zastupováním a poradenstvím (viz např. Etický kodex 290.199). 
V případě zastupování je nezávislost ohrožena z důvodu rizika vzniku protekčního vztahu – 
auditor může podporovat názor nebo stanovisko klienta tak, že jeho objektivita může být 
zpochybněna (viz např. Etický kodex 100.10 ad c). Shodné konstatování platí v případě 
podepisování daňového přiznání v roli daňového poradce a současného ověřování účetní 
závěrky v roli auditora. V takovém případě by navíc vznikla hrozba kontroly po sobě samém, 
což je dle Etického kodexu nepřípustné. 
 
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že při zpracování daňových přiznání a zastupování 
klienta před FÚ dochází k ohrožení nezávislosti auditora – fyzické osoby, neboť zde vzniká 
hrozba protekčního vztahu. Kromě toho vzniká hrozba kontroly po sobě samém tak, jak je 
výše uvedeno. V této souvislosti je dle našeho názoru velmi nesnadné realizovat opatření, 
která by tato ohrožení snížila na přijatelnou úroveň. S ohledem na výše uvedené skutečnosti 
se domníváme, že při zpracování daňového přiznání a zastupování klienta před FÚ dochází 
k ohrožení nezávislosti auditora – fyzické osoby rovněž tak jako při podepisování daňového 
přiznání a ověřování účetní závěrky. Proto Vám nedoporučujeme provádět službu zastupování 
klienta před FÚ ani zpracování daňových přiznání u auditorských klientů. Dále 
upozorňujeme, že poskytování této služby (pokud zároveň nejste daňovým poradcem), je 
výrazně omezeno i příslušnými ustanoveními Zákona o správě daní a poplatků (viz např. § 11 
odst. 3 zákona).  

 
Současně je třeba dbát i na omezení vyplývající z § 23, odst. 1 nového zákona a dodržet 
všechny ostatní povinnosti vyplývající ze zákona a na něj navazujících mezinárodních 
auditorských standardů vč. Etického kodexu.  

 
 
 


