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ABSTRAKT 

Diplomová práce si dává za cíl analyzovat podnikatelské prostředí a jeho vliv na vznik 

daňových nedoplatků u skupiny právnických osob s odkazy na platnou legislativu, seznámit 

s možnostmi vymáhání daňových nedoplatků správcem daně s návrhem efektivnějšího řešení 

při vymáhání daňových pohledávek u skupiny právnických osob. 

 

Klíčová slova: právnická osoba; daň; správce daně; legislativa; vymáhání; daňová 

pohledávka; správa daní  

 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on an analysis of business environment and its influence on tax debts 

origination by legal entities in reference to valid legislation. The second aim of the work is to 

introduce the possibilities of claiming the tax debts by tax administrator with a proposal of 

more efficient solution of claiming tax debts by legal entities.  

 

 

Key words: legal entity; tax; tax administrato;, legislation; claiming; tax debts; tax 

administration 
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ÚVOD 

Diplomová práce nazvaná „Exekuční řízení a institut ručení v daňovém řízení průmyslových 

podniků“ se zabývá analýzou současné ekonomické, právní a společenské situace v oblasti 

podnikání, jež se promítá zejména do podnikatelských aktivit průmyslových podniků. 

Analyzuji specifické podmínky České republiky v kontextu s Evropskou unií, upozorňuji na 

celoevropské problémy se vznikem daňových nedoplatků, jejich stoupající tendenci 

a možná řešení omezení vzniku daňových nedoplatků dle platných daňových zákonů. 

Úvodem bych ráda objasnila výběr tématu této diplomové práce. Od roku 1996 pracuji na 

Finančním úřadě v Novém Jičíně (nyní Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní 

pracoviště v Novém Jičíně) na vymáhacím oddělení. Většina mé pracovní činnosti je 

zaměřena na vymáhání daňových nedoplatků fyzických a právnických osob na všech daních 

a poplatcích, spadajících do gesce finanční správy. Vymáhání daňových nedoplatků bylo řadu 

let spojeno s aplikací zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Od roku 2011 se řídí 

zákonem 280/2009 Sb., daňový řád. Finanční správa České republiky se začala nově formovat 

po roce 1992. Vymáhání daní se začalo jako její součást vyčleňovat v roce 1996. Důležitým 

faktorem, který výrazně ovlivnil ekonomické a společenské vztahy v České republice, byl její 

vstup dne 1. 5. 2004 do Evropské unie. Následovala řada přijatých právních norem a následná 

pozvolná transformace státní správy, související s vytvořením zóny volného obchodu, celní 

unie v rámci členských států Evropské unie. Dne 21. 12. 2007 se Česká republika stala 

součástí Schengenského prostoru a tím otevřela své hranice nejrůznějším vlivům, s pozitivním 

i negativním dopadem. 

Daňová politika je nástroj státu, sloužící k naplnění státní pokladny. Je klíčovou součástí 

fiskální politiky, jejímž prostřednictvím stát v rámci své hospodářské politiky ovlivňuje vývoj 

ekonomiky, především dynamiku jejího růstu a vývoj inflace. Ekonomové a politici mají na 

roli státu různé názory, všichni se však shodují na tom, že nesprávnou daňovou politikou 

může stát napáchat spoustu škod, zejména deformovat tržní prostředí a utlumit ekonomickou 

aktivitu. 

Daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, 

neekvivalentní, nevratná a pravidelně se opakující. Pokud si daňový subjekt řádně neplní své 

daňové a poplatkové povinnosti vůči státu, stát má povinnost toto napravit, neboť výběr 
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a správa daní je zcela v jeho kompetenci. Termínem správa daní rozumíme postup, jehož 

cílem je správné zjištění, stanovení a vybrání daní.  

Jako zaměstnanec finanční správy jsem mohla zblízka pozorovat průběžné změny daňových 

zákonů a jejich uplatňování v praxi a získat bohaté zkušenosti s vymáháním daňových 

nedoplatků u právnických osob. V předkládané diplomové práci popisuji důvody vzniku 

daňových nedoplatků, opatření státních orgánů k zamezení narůstání daňových nedoplatků, 

prostředky a formy stanovené platnými právními předpisy, které může územní finanční orgán 

v postavení správce daně uplatnit při ručení, zajištění, vybrání či vymáhání nesplněné daňové 

povinnosti u skupiny právnických osob. V praktické části analyzuji současný stav zajištění 

a vymáhání daňových nedoplatků u sledované skupiny poplatníků, identifikuji problémy 

související s jednotlivými fázemi vymáhací činnosti správce daně a navrhuji řešení daných 

problémů.  Diplomová práce vychází z legislativy platné ke dni 1. dubna 2014. 
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1 POSTAVENÍ PRŮMYSLU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 

 

1.1 Vymezení oblasti podnikání – průmyslu 

Národní hospodářství je komplex všech ekonomických činností na území státu. Tyto činnosti, 

zaměřené na výrobu statků a poskytování služeb, jsou spolu navzájem spojeny a propojeny. 

Struktura ekonomických činností vykonávaných v rámci národního hospodářství byla 

z hlediska potřeb statistiky rozdělena podle odvětvové klasifikace ekonomických činností 

OKEČ, která se používala od listopadu 1991. Od 1. 1. 2008 je používána klasifikace CZ - 

NACE, která vychází z klasifikace používané v zemích Evropské unie. Jak OKEČ, tak i CZ-

NACE úzce navazují na Mezinárodní standardní klasifikaci odvětví všech ekonomických 

činností ISIC (International Standard Industrial Classification of all economic activities). 

Tento systém se především používá ve statistikách OSN. Pro zařazení je nezbytné stanovit 

hlavní, čili převažující, činnost jednotky, která zpravidla tvoří největší část celkové přidané 

hodnoty. Hlavní činnost se v praxi určuje podle výrobků, které jednotka produkuje, nebo 

podle služeb, které poskytuje [8]. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy 

Evropské unie. CZ – NACE používá základní rozdělení do 21 skupin označených velkými 

písmeny abecedy, uvedených v tabulce 1.  

Tab. 1 CZ – NACE [8] 

A  Zemědělství, lesnictví a rybářství L  Činnosti v oblasti nemovitostí 

B Těžba a dobývání M  Profesní, vědecké a technické činnosti 

C  Zpracovatelský průmysl N  Administrativní a podpůrné činnosti 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, 

tepla a klimatizovaného vzduchu 

O  Veřejná správa a obrana, povinné sociální 

zabezpečení 

E  Zásobování vodou, činnosti 

související s odpadními vodami, 

odpady a sanacemi 

P  Vzdělávání 

F Stavebnictví Q  Zdravotní a sociální péče 

G  Velkoobchod a maloobchod, 

opravy a údržba motorových 

vozidel 

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

H Doprava a skladování S Ostatní činnosti 
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I  Ubytování, stravování a 

pohostinství 

T  Činnosti domácností jako zaměstnavatelů, 

činnosti domácností produkujících blíže 

neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

J  Informační a komunikační 

činnosti 

U  Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 

K  Peněžnictví a pojišťovnictví   

 

Pro vymezení průmyslu je tedy určující zařazení podnikatelských subjektů do příslušných 

kategorií podle podobnosti vyráběných produktů a poskytovaných služeb. Pod pojem průmysl 

můžeme zahrnout podnikatelské subjekty, které jsou zatříděny pod písmeny B – E a vzhledem 

k rozsáhlosti prováděných stavebních akcí může být přiřazeno i F – stavebnictví.  

V České republice došlo k nástupu a rozvoji soukromého podnikání na základě kupónové 

privatizace a prodejem státních podílů podniků do soukromých rukou. Vybrané statistické údaje 

v tabulkách 2 a 3 nám ukazují, jak se mění některé měřitelné ukazatele v průmyslu v České 

republice jako celku a v Moravskoslezském kraji, který je považován za jeden 

z nejprůmyslovějších krajů České republiky.  

  
Tab. 2 Ukazatele za Českou republiku [19]  
  
Česká 

republika
Průměrný počet 

podniků  

Tržby z průmyslové činnosti 
(v tis. Kč, běžné ceny)  

Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců (fyz. osoby) 

Průměrná hrubá měsíční 
mzda (Kč, fyz. osoby  

2006 2 440 2 462 751 470 860 177 20 186 

2007 
2 481 2 720 895 720 873 456 21 757 

2008 
2 545 2 749 293 942 885 593 23 619 

2009 
2 553 2 394 588 307 782 782 24 316 

2010 
2 318 2 649 259 130 749 722 25 460 

2011 
2 316 2 870 277 139 775 240 26 268 

2012 
2 318 2 936 652 914 776 043 27 249 

 

 

 

 



5 
 

Tab. 3 Průmysl Moravskoslezský Kraj, vybrané ukazatele 2006–2013 u podniků nad 100 zaměstnanců 
se sídlem v Moravskoslezském kraji [19] 

Moravskoslezský 
kraj 

Průměrný počet 
podniků 

Tržby z průmyslové 
činnosti (v tis. Kč, 

běžné ceny) 

Průměrný evidenční 
počet zaměstnanců (fyz. 

osoby) 

Průměrná hrubá 
měsíční mzda (Kč, 

fyz. osoby 

2006 204 339 969 411 114 439 21 388 

2007 227 349 058 256 120 665 22 656 

2008 236 379 783 168 125 793 24 741 

2009 245 307 629 308 110 635 24 105 

2010 232 389 972 584 108 575 25 438 

2011 233 447 235 467 110 350 26 530 

2012 233 470 661 670 111 496 27 532 

 

Jak z výše uvedených údajů vyplývá, markantní je úbytek lidí zaměstnaných ve větších 

průmyslových podnicích. Došlo i k poklesu počtu podniků. Tím, že tabulky postihují jen 

údaje o průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci, mohlo dojít i k tomu, že mnohé 

větší podniky se rozpadly, prošly reorganizací a tvoří tu část průmyslových podniků, které se 

do této statistiky nedostaly. Ale také velká část zanikla bez následovnictví a tisíce 

zaměstnanců se ocitly v evidencích na úřadech práce. Proto je pro každý stát velmi důležitá 

zpracovaná průmyslová politika, která napomáhá rozvoji a konkurenceschopnosti té které 

země. 

  

1.2 Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost je pro každou ekonomiku velice důležitá, neboť je podmínkou 

udržitelného a dlouhodobého růstu. Česká republika je exportně zaměřená země. Zeměpisná 

poloha, levná pracovní síla a investiční příležitosti přilákaly v posledních dvaceti letech do 

země zahraniční kapitál spolu s moderními technologiemi. Statistiky však ukazují, že 

v posledních letech příliv investic zpomaluje, cena pracovní síly roste a s přispěním dalších 

faktorů ztrácí země na konkurenceschopnosti [2]. To potvrzují i výsledky měření univerzity 

IMD (Institute for Management Development), která měří čtyři základní parametry, kterými 

jsou ekonomika země, kvalita státní správy, kvalita podnikatelského prostředí a kvalita 

infrastruktury, a to jak základní, tak infrastruktury odvozené, jako je školství, zdravotnictví 
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a podobně. IMD jde v měření poměrně hluboko, ale porovnává pouze 60 zemí. Další žebříček 

pak sestavuje Světové ekonomické fórum (World Economic Forum – WEF), které hodnocení 

zpracovává pro více než 144 zemí a opírá se o 12 pilířů. Z hodnocení WEF se vycházelo také 

při vytváření Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky – Zpět na vrchol 

2012–2020, která vznikla na ministerstvu průmyslu a obchodu a která navazuje na dřívější 

analýzy ministerstva průmyslu a obchodu a národní ekonomické rady vlády NERV a kterou 

v září 2011 přijala i vláda České republiky. Konkurenceschopností je potřeba se na vládní 

úrovni neustále věnovat a vyhodnocovat, zda Česká republika v konkurenceschopnosti dále 

zaostává, popř. zdali se přibližuje vyspělým ekonomikám [6]. 

Konkurenceschopnost podle OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) vyjadřuje schopnost společnosti, odvětví, regionů, národů a národních celků 

generovat relativně vysoké úrovně jak příjmů z výrobních faktorů, tak jejich využití na 

udržitelné úrovni za současného vystavení mezinárodní konkurenci. Konkurenceschopnost je 

obecně ovlivněna celou řadou faktorů. Úspěšnost země ovlivňuje především necenová 

konkurenceschopnost. Aby daná země byla maximálně úspěšná a prosadila se v konkurenci 

ostatních vyspělých států, musí dosahovat maximální efektivity ve sféře veřejného sektoru. 

Veřejný sektor má zásadní vliv na fungování ekonomiky, neboť určuje pravidla, za kterých 

dochází k hospodářské aktivitě. Bezproblémově fungující instituce jsou důležité pro budování 

konkurenceschopné a na inovacích založené ekonomiky. Do necenové konkurenceschopnosti 

patří také vzdělanost a zaměstnanost, infrastruktura a inovace, které pomáhají vytvářet nová 

pracovní místa a následně zvyšují kvalitu života občanů. 

Podle Světového ekonomického fóra [18] se v roce 2013 Česká republika posunula v žebříčku 

hodnocení konkurenceschopnosti zemí o sedm příček směrem dolů, z 39. na 46. pozici (viz 

tabulka 4 a obrázek 1). Její propad není zapříčiněn pouze zhoršováním domácích podmínek, 

ale také tím, že se ostatní hodnocené země zlepšují. Řečeno jinými slovy, zatímco ostatní 

usilovně pracují na zlepšení svého podnikatelského a inovačního prostředí, Česká republika 

spíše přešlapuje na místě. 

Tab. 4 Srovnání České republiky v konkurenceschopnosti v roce 2013; Žebříček WEF 2013/14 [18] 

 země index pořadí 2012 
1 Švýcarsko 5.67 1 
2 Singapur 5.61 2 
3 Finsko 5.54 3 
4 Německo 5.51 6 
5 USA 5.48 7 



7 
 

6 Švédsko 5.48 4 
7 Hongkong 5.47 9 
8 Nizozemsko 5.42 5 
9 Japonsko 5.40 10 

10 V. Británie 5.37 8 
42 Polsko 4,46 41 
46 Česko 4.43 39 
78 Slovensko 4.10 71 

148 Čad 2.85 139 
 

 

Obr. 1 Graf propad konkurenceschopnosti České republiky 2009–2013 [21] 

Provedeme-li srovnání České republiky s vybranými zeměmi, které v konečném umístění 

hodnocení konkurenceschopnosti dopadly lépe a jsou naším vzorem z důvodu efektivního 

fungování veřejné správy (např. Švédsko, Rakousko) a Polskem, které nás v žebříčku poprvé 

v roce 2013 v hodnocení přeskočilo (skončilo na 42. příčce), zjistíme, že právě kvalita 

institucí sráží naše konečné umístění nejvíce [11].  

Níže uvedený graf (viz obr. 2) potvrzuje nelichotivé postavení institucí, které si v meziročním 

srovnání pohoršily o čtyři příčky na 86. místo ze 144 sledovaných zemí. Mezi slabá místa 

patří i nadále možnost protěžování při rozhodování vládních úředníků, nadměrná regulační 

zátěž, slabá důvěra veřejnosti v politiky, nízká průhlednost hospodářské politiky vlády. Stále 

dochází ke značnému plýtvání s veřejnými financemi. 
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Obr. 2 Pozice v GCI [18] 

 

Přehled v tabulce 5 ukazuje vývoj v jednotlivých pilířích konkurenceschopnosti v posledních 

čtyřech letech a dává jasný signál o tom, ve kterých oblastech se Česká republika 

k vytyčenému cíli, tj. dostat se do roku 2020 mezi 20 nejvyspělejších zemí, vzdaluje, popř. 

přibližuje. 

 

Tab. 5 Pozice České republiky v jednotlivých pilířích konkurenceschopnosti [17] 

Pilíře 
konkurenceschopnosti 

GCI 2009 2010 2011 2012 2013 Meziroční 
hodnocení 

(2012, 
2013) 

Absolutní 
snížení 

hodnocení 
mezi lety 
2009 a 
2013 

Index GCI  31 36 38 39 46  -15 

Instituce Institutions 62 72 84 82 86  -24 

Infrastruktura Infrastructure 48 39 36 38 39  9 

Makroekonomická 
stabilita 

Macroeconomic 
stability 

43 48 43 42 55  -12 

Zdraví a primární 
vzdělání 

Health and 
primary 

33 43 51 53 60  -27 

Vyšší vzdělání Higher 
education and 

training 

24 24 30 38 39  -15 

Efektivita trhu 
zboží 

Goods market 
efficiency 

27 35 36 41 48  -21 
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Efektivita trhu 
práce 

Labor market 
efficiency 

20 48 42 75 81  -61 

Technologické 
prostředí 

Technological 
environment 

30 32 31 31 34  -4 

Velikost trhu Market size 40 42 40 40 41  -1 

Výkonnost podniků Business 
performance 

25 34 36 35 38  -13 

Inovace Innovation 25 27 33 34 37  -12 

Rozvoj finančního 
trhu  

Financial 
market 

 

42 48 53 57 58  -16 

 

 

1.3 Kvalita institucí 

Za posledních pět let sledování si Česká republika v pilíři institucí pohoršila o dvacet čtyři 

příček. Příčiny jsou známé a zůstávají stejné jako v minulých letech, neustálé odkládání 

reformy státní správy, vyšší míra korupce a neuspokojivý stav soudnictví. Možným 

východiskem pro posun k vyšší konkurenceschopnosti v tomto pilíři by bylo přijetí nového 

služebního zákona, který by nově upravil práva a povinnosti zaměstnanců ve státních úřadech, 

a především elektronizace veřejné správy, která by snížila počty jednotlivých úkonů a celý 

postup by výrazně zrychlila a zefektivnila. Elektronizace by měla zasáhnout i do oblasti 

soudnictví, kde se počítá s programy eSbírka a eLegislativa, které mají za cíl soudnictví 

zefektivnit snížením počtu úkonů a délky soudních řízení. Elektronizace je však dlouhodobý 

proces, není možno ji zavést během krátkého časového období, zejména z důvodu vysoké 

finanční náročnosti a omezených finančních prostředků státu. Oblast institucí je třeba 

považovat za velmi důležitou, neboť významně ovlivňuje a formuje podnikatelské prostředí 

(správa daní, ukončení podnikání, zahájení podnikání, vynutitelnost smluv, atd.). 

Kvalita institucí (vláda, veřejná správa) a institucionálního prostředí je obecně ovlivněna 

působením negativních vlivů, z nichž nejvýznamnější je zřejmě míra korupce. Korupčnost je 

dle mého názoru následek nedostatečně jasného oddělení státu a trhu, veřejné a soukromé 

sféry, nesystémových regulací. Prohlubuje morální úpadek společnosti z důvodu narušení 

veřejného pořádku a fungování právního systému. Důsledkem je snížení důvěryhodnosti země 

pro zahraniční investory, nízká efektivita využití zdrojů a potažmo ekonomická výkonnost. 

Míra korupce, která je v České republice vyšší než v sousedních zemích, souvisí s málo 

transparentním a špatně fungujícím veřejným sektorem. Česká republika v současné době 
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umožňuje anonymní držení akcií, přičemž nedostatečně transparentní vlastnictví akcií může 

souviset s korupcí, daňovými úniky a praním peněz. 

 

 

Obr. 3 Graf vnímání korupce českými respondenty v procentech [18] 

 

Tab. 6 Faktory, které čeští respondenti zmínili jako negativní v procentech, rok 2013[18] 

korupce  17.2 
neefektivní státní byrokracie 12.6 
daňové sazby 11.3 
restriktivní pracovně-právní předpisy 10.5 
daňové předpisy 10.1 
přístup k financování 7.0 
nedostatečně vzdělané pracovní síly 6.3 
nedostatečné vážení si práce 5.9 
kriminalita 5.3 
vládní nestabilita 4.3 
nedostatečná schopnost inovovat 3.1 
nedostatečná infrastruktura 2.9 
politická nestabilita 1.8 
státní zásahy do regulace měny  0.8 
inflace  0.4 
dostupnost veřejného zdravotnictví 0.3 

 

Z výsledků průzkumu u českých respondentů, uvedených na obrázku 3 a tabulce 6 plyne, že 

nejproblematičtějším faktorem negativně ovlivňujícím podnikání v České republice se i v roce 

2013 stala korupce, kterou zmiňuje téměř každý pátý respondent. Zatímco v roce 2012 

korupci zmínilo 19,1 % respondentů, v roce 2013 to bylo o 1,9 % méně. Vnímání korupce je 

tedy v České republice nadále tradičně silné. Ve srovnání s ostatními státy se drží na předních 

místech nejproblémovějších faktorů České republiky, zatímco v mnohých ostatních 

srovnávaných zemích je úroveň vnímání tak nízká, že ani není zastoupená v prvních pěti 
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nejproblémovějších faktorech dané země. Např. vnímání korupce v Polsku a Rakousku se 

objevuje na 10 místě, ve Švédsku až na 12. místě v žebříčku faktorů negativně ovlivňujících 

podnikání. Důležité je zdůraznit, že se jedná o vnímání korupce, nejedná se tedy o měřitelná, 

tzv. tvrdá data.  

Dalším nejproblematičtějším faktorem je neefektivní státní správa a náročnost daňového 

systému, resp. výběr daní. Pravidla výběru daní jsou složitá, sazby se často mění, což přispívá 

k vyšší administrativní zátěži. Tento problém se opakovaně objevuje i v dřívějších 

hodnoceních konkurenceschopnosti. 

 

1.4 Právní úprava správy daní v České republice 

Konkurenční schopnost domácích podniků, a tedy i konkurenční schopnost ekonomiky jako 

celku, ovlivňuje kvalitu podnikatelského prostředí. Důležitou roli v jeho tvorbě hraje 

byrokratická zátěž, legislativa, vymahatelnost práva. A právě vymahatelnost práva je velmi 

složitá v právním prostředí, kde je zneužíváno nejednoznačného výkladu právních ustanovení 

a zákony, zejména daňové, se mění i několikrát do roka. A to vymahatelnost práva jak ze 

strany podnikatelů, soukromých subjektů, tak státních institucí. V následujících tabulkách 7 

a 8 je uveden přehled o počtu novel vybraných, zejména daňových zákonů od data jejich 

schválení. 

 

Tab. 7 Přehled nejdůležitějších právních norem a počet novel do konce roku 2013 

Zákon Počet zákonných novelizací 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 67 
280/2009 Sb., daňový řád 4 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 36 
586/1992 Sb., o daních z příjmů 133 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 29 
16/1993 Sb., o dani silniční 20 
593/1992/ Sb., o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů 

25 

456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky 5 
458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se 
zřízením jednoho inkasního místa a dalších 
změnách daňových a pojistných zákonů (doposud 
nenabyl účinnosti) 

4 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 63 
592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění 

49 

589/1992 Sb., o pojistném na sociální 63 
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 63 
563/1991 Sb., o účetnictví 30 
 

Tab. 8 Od 1. 1. 2014 vstoupily v platnost tyto zákony 

Původní zákon Nový zákon 

Zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský 

zákoník 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský 

zákoník 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č.90/2012. Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) 

 

Daně jsou jedním ze základních předpokladů pro zabezpečení fungování státu.  Funkce daní 

není zdaleka jen fiskální, ale funkce naplnění státního rozpočtu zůstává funkcí primární. Aby 

lidé nekonzumovali veřejné statky bez toho, že by na ně přispěli, existuje povinnost odvádět 

daň stanovená všeobecně závazným předpisem. Při tvorbě těchto předpisů se projevuje 

specifičnost, s jakou je sestavován rozpočet státu na rozdíl od rozpočtu soukromých subjektů. 

Státní rozpočet vychází z výdajové složky – nejprve se stanoví, na co budou potřeba finanční 

prostředky podle toho, jakou má ta která současná vláda představu o tom, co je pro občany 

potřeba, aby stát poskytoval, teprve poté musí zákonodárce rozhodnout, jak potřebné finanční 

prostředky získat, tzn. co zdanit a jakým způsobem. Další a neméně důležitou rovinou 

rozhodování zákonodárce pak je, jak nastavit pravidla správy daní tak, aby byla co 

nejefektivnější. Způsob, jakým jsou daně spravovány, složitost celého daňového systému 

a odvodu daně jako takového, mají na výši vybraných prostředků nemalý vliv.  

Právní normy by proto měly být jednoznačné, aby byl minimalizován prostor pro vyhýbání se 

dani, srozumitelné, aby daňové subjekty daň správně odvedly, a pokud možno i jednoduché, 

aby nevznikaly zbytečné administrativní náklady. Jako protiklad těmto požadavkům však 

vystupuje druhé měřítko efektivity daňového systému, a to minimalizace zásahů do tržních 

vztahů jako rozdílu mezi ztrátou užitku daňových subjektů a výnosem veřejných rozpočtů 

[14]. Úkol zákonodárce při tvorbě daňové procesní normy je proto značně nelehký. 

Optimalizace musí být provedena tak, aby byl daňový subjekt co nejméně omezován a aby 
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pociťoval co nejmenší zátěž, jež se odvíjí od množství procesních povinností a pohodlí při 

placení daní na jedné straně, na druhé straně musí být daně vybrány včas a ve správné výši 

[10]. 

Právní úprava správy daní v České republice je roztříštěna do množství zákonů, zabývajících 

se hmotnou úpravou jednotlivých daní. V těchto zákonech jsou upravena pouze speciální 

pravidla specifická pro tu kterou daň. Existuje však předpis, jenž slouží pouze správě daní 

jako takové. Upravuje všechny základní instituty správy daní a zároveň je subsidiární ke všem 

daňovým hmotněprávním předpisům – použije se ve všech případech, kdy konkrétní 

hmotněprávní předpis ke konkrétní dani nestanoví něco jiného, tedy odlišné, specifické 

pravidlo výběru daní, které by mělo přednost (viz obrázek 4). 

Daňová politika se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále daňový řád), ve znění 

pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2011 a vystřídal tak do té doby platný 

zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, platný od roku 1993. Jedná se o komplexní 

úpravu procesního daňového práva, kde je upraven postup správců daní, práva a povinnosti 

daňových subjektů a třetích osob, která jim vznikají při správě daní. Dále se řídila do konce 

roku 2013 Zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a od 1. 1. 2014 jej 

nahradil Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále NOZ), jehož zcela nové 

názvosloví a paragrafové znění ovlivnilo mnoho §§ ustanovení daňového řádu a který v praxi 

ovlivňuje mnohá konání správce daně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Subsidiarita daňového řádu 
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1.5 Soustava finančních orgánů 

Soustava finančních orgánů se řídila do konce roku 2012 zákonem č. 531/1990 Sb., 

o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2013 byla soustava 

územních finančních orgánů nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční 

ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad, 

a to na základě schváleného zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. 

Nedílnou součástí finančních úřadů jsou jejich územní pracoviště, která jsou zřízena na všech 

místech, kde měly v roce 2012 sídlo „zanikající“ finanční úřady.   

 

1.6 Vnímání zákonných opatření podnikatelskou sférou 

Všechny změny a úpravy zákonů jsou prováděny ve jménu zjednodušení daňových procesů, 

efektivity finanční správy jak po stránce správní, tak i výběru daní. A přesto si myslím, že 

jsou při tvorbě zákonů stále protěžovány zájmy různých zájmových skupin (lobby) a tyto 

zájmy mnohdy převáží nad prvotním úmyslem zákonodárce o zprůhlednění a zlepšení 

právních norem. Tyto skutečnosti, nedotaženosti zákonů, neochota nejvyšších správních 

orgánů schválit kvalitní zákony, napomáhají pseudopodnikajícím subjektům k okrádání státní 

pokladny a tedy státu jako celku a poškozují poctivé firmy, neboť přijatá opatření se 

v důsledku dotýkají všech poplatníků.  

Ve své praxi se stále častěji setkávám s majiteli firem, z jejichž postojů a názorů je stále 

častěji možno vypozorovat, že vnímají stále hůře celkovou situaci v podnikatelském prostředí. 

Získávají ze své praxe dojem, že jsou „biti“ poctiví podnikatelé, firmy, které vedou řádně 

účetnictví a plní si své poplatkové povinnosti vůči státu. Firmy, co se snaží podvádět 

a vyhýbají se svým povinnostem, jsou na tom mnohem lépe a co je asi z mého pohledu 

nejhorší, některým firmám se tohle jednání toleruje a v povědomí veřejnosti jsou považovány 

za hrdiny. Problematice plánování vyhýbání se placení daní se věnuje celá řada firem, které 

umí naplánovat, jak se placení daňových povinností vyhnout. Této činnosti se říká agresivní 

daňové plánování. Stěžejním zákonem, který je v této souvislosti často zmiňován, je zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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2 DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ 

Daňové plánování představuje legitimní firemní nástroj ke snížení daňové zátěže s úmyslem 

maximalizovat jejich zisky. V posledních letech je však daňové plánování stále složitější a ze 

strany daňových poplatníků i propracovanější, s tím, že se realizuje napříč evropskými státy. 

Během doby se zkomplikovaly struktury společností, správci daně se v nich těžce orientují, 

což způsobuje problémy při odhalování daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti. 

Přestože nebylo daňové plánování ze strany jednotlivých vlád a správců daně podceňováno, 

zejména v několika posledních letech je velmi diskutováno nejen na poli Organizace pro 

hospodářskou politiku a rozvoj (dále OECD), ale i Evropskou unií. Jako hlavní problém se 

jeví zejména agresivní daňové plánování, které představuje pro řadu vlád, jež se snaží 

v problematických časech konsolidovat své finance, značné ztráty na daňových příjmech. 

OECD odhaduje, že se může jednat až o bilion dolarů ročně [7]. 

 

2.1 Princip daňového plánování 

Daňové plánování [15] je sice považováno za legitimní nástroj, v mnoha aspektech ale 

balancuje mezi vyhýbáním se daňové povinnosti a daňovým únikem. Vyhýbání se daňovým 

povinnostem totiž vyžaduje velmi pečlivé studování daňových zákonů a norem jedné či více 

jurisdikcí k hledání takové destinace, která by poplatníkovi přinesla z hlediska nastavených 

právních norem maximální snížení daňové povinnosti. Oproti tomu daňový únik zahrnuje 

nelegální snižování daně. V podstatě jde o porušování zákona. Hranice mezi oběma formami 

snižování daňové povinnosti je ale velmi tenká [3]. V praxi jsou často obě možnosti 

minimalizace daní kombinovány. Poplatníci se tak rozhodují, k jaké daňové optimalizaci se 

v kontextu k dosaženým nákladům a ziskům přikloní. Někdy jdou do rizika, neboť změna 

daňových zákonů, která by mohla legitimní daňové plánování zkomplikovat, není vyloučena, 

stejně tak jako změna v interpretaci daňových ustanovení správci daně.  

V posledním desetiletí se daňové plánování vyvinulo ve vysoce sofistikovanou disciplínu a 

složitost přeshraničních transakcí neustále roste. V poslední době se proto daňovému 

plánování říká „agresivní daňové plánování“. Vyznačují se využíváním rozdílných 

technických detailů jednoho či více daňových systémů s cílem snížení daňové povinnosti. 

Jako takové nabývá agresivní daňové plánování mnoha podob. Především se zaměřuje na 
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vyhýbání se placení daní, vytváření nepřehledných struktur a vztahů, jejichž účelem je snížení 

výše daní nebo získání jiné daňové výhody. Jedná se o operace, které mají právní základ, ale 

mohou překračovat jeho zákonodárný rámec.  

Typickým současným jevem jsou hybridní ujednání mezi společnostmi, které na jejich 

základě mohou uplatňovat tzv. dvojí odpočty. Tzn., že odpočet určitých položek vztahujících 

se ke stejným smluvním povinnostem je pro účely daně z příjmů nárokován ve dvou či více 

různých zemích. Může se jednat např. o ztrátu, která může být odečtena od základu daně jak 

ve státě zdroje, tak ve státě, ve kterém má společnost sídlo. Dále se může jednat o případy, 

kdy naopak dochází k odpočtu úroků v jedné zemi, avšak nikoliv k odpovídajícímu zahrnutí 

do zdanitelného příjmu v druhé zemi, tzn., že je zde dvojí nezdanění. Příkladem může být 

i situace, kdy příjem není zdaněn ve státě zdroje, ani ve státě, ve kterém je společnost 

usazena, neboť je zde osvobozen [15].  

Výsledkem agresivního daňového plánování je pak krácení daňových výnosů a vyhýbání se 

dani. Zákonodárné orgány jednotlivých zemí často nemají čas na adekvátní reakci. OECD 

i Evropská unie v současnosti řeší, jakým způsobem se proti agresivnímu daňovému 

plánování bránit. I pro Českou republiku je značně obtížné chránit své daňové uspořádání 

před jeho narušováním prostřednictvím agresivního daňového plánování. 

 

2.2 Doporučení proti agresivnímu daňovému plánování 

Současná hospodářská krize, která si vyžaduje rozpočtové úspory, nutí vlády zavádět taková 

opatření, která mají za cíl účinněji zabránit výpadkům daňových příjmů. Opatření proti 

agresivnímu daňovému plánování posilují. Pro nadcházející roky daňové politiky jde 

o klíčovou prioritu. Snahou samozřejmě musí být, aby přijatá doporučení a předpisy byly 

přiměřené a nezvyšovaly náklady daňovým poplatníkům.  

Daňové plánování je nedílnou součástí každého podniku, který působí přeshraničně, a lze 

konstatovat, že je do jisté míry reakcí na nastavené daňové systémy. Je samozřejmé, že 

daňové systémy přijímají opatření a nastolují překážky proti vyhýbání se placení daní. 

Poměrně standardně uplatňované daňové nástroje, které daňové plánování komplikují, a se 

kterým se mohou daňoví poplatníci v některých daňových systémech setkat, mohou být 

následující:  
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- uvalení srážkové daně na platby placené daňovými rezidenty ve prospěch 

daňových nerezidentů sídlících v daňových rájích,  

- zdaňování společností podle místa stálé provozovny,  

- v případě přemístění sídla společnosti do zahraničí může být uvalována tzv. exit 

tax (zdanění při odchodu poplatníka z příslušného státu),  

- aplikace obecných pravidel (GAAR),  

- aplikace specifických pravidel (SAAR), jako pravidel o ovládaných zahraničních 

společnostech (CFC pravidla), pravidla nízké kapitalizace, či pravidla proti 

daňovým rájům,  

- aplikace převodních cen (tzv. transfer pricing),  

- dále se může jednat o metody využívané ve smlouvách o zamezení dvojího 

zdanění,   

- případně administrativní metody, jež mohou z daňového hlediska omezit či oslabit 

transakce s podniky sídlícími ve zvýhodněném daňovém režimu.  

Každá ze zmíněných metod je použitelná na jiný typ transakce a často se vzájemně kombinují. 

Pro představu o účinnosti některých opatření nyní upozorním na některá jejich klady a zápory 

[15]. 

 

2.2.1 Obecná pravidla proti zneužívání  

Výhodou obecných pravidel je, že mají široký rozsah a hrají významnou roli v boji s 

daňovými úniky na národním i mezinárodním poli. Mohou být vztaženy na všechny typy 

subjektů, aniž by mezi nimi byl jakýkoliv kapitálový či jiný spojený vztah. Jejich hlavním 

cílem je preventivní boj proti daňovým únikům a vyhledávání fiktivních transakcí, které by 

vedly k umělému ovlivňování základů daně.  

Přestože jsou pravidla obecně uznávaná jako efektivní nástroj proti boji s vyhýbáním se 

placení daní, jsou v mnohých ohledech vágní. Daňoví poplatníci musí mít jistotu v dani, 

kterou platí. Pokud totiž nebude mít poplatník jistotu v dani, kterou má odvádět, vytváří se 

prostor pro daňové úniky. A v dnešním globalizovaném světě to platí dvojnásob. I když stát 

omezí prostor k vyhýbání se daňovým povinnostem obecnými pravidly, ani ta nepřináší 

jistotu v zaplacení daně, jelikož neposkytují vždy komplexní ochranu.  
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Budou neúčinná v případech, kdy bude docházet k neúmyslnému dvojímu nezdanění přes 

využití hybridních ujednání, která jsou postavena právě na rozdílných daňových systémech. 

Nelze jimi postihnout ani daňové vyhýbání se v případech realizace přímých zahraničních 

investic v daňových rájích, jelikož se nejedná o typickou fiktivní obchodní transakci, kterou 

by jimi bylo možné odstranit. Nelze je tedy aplikovat v rámci sofistikovaných daňových 

úniků. Velmi záleží na okolnostech konkrétního případu, kterého se daňový únik dotýká. 

Detekovat složitější mezinárodní daňové úniky lze podle nich stěží. Obecně se využívají 

k eliminaci domácích daňových úniků, ale v oblasti komplikovanějších nadnárodních 

kapitálových struktur jsou těžko aplikovatelné. V zákonech jsou sice zavedena jako opatření, 

která by měla eliminovat nežádoucí daňové praktiky, ale v praxi správce daně velmi obtížně 

dokazuje, že se nejedná o transakce ekonomické povahy. Složitější případy jsou často řešeny 

soudní cestou, což sebou nese dodatečné náklady na správu systému. Navíc rozhodnutí soudu 

nebývají jednotná a v obdobných případech vydávají rozdílná rozhodnutí, čímž se vytváří 

prostor pro nejistotu. Z mezinárodního hlediska mohou být obecná pravidla chápána 

a interpretována jednotlivými daňovými správami a soudy také odlišně, čímž je jejich 

ekonomická efektivita omezována.  

Obecná pravidla jsou spíše preventivním opatřením, a pokud neprovede příslušný správce 

daně kontrolu daňového subjektu, ve většině případů není takový daňový únik vůbec odhalen. 

Jejich účinnost je tedy závisí na počtu zkontrolovaných a prověřených subjektů správcem 

daně, tudíž lze předpokládat, že nemálo daňových subjektů těmto pravidlům unikne [15].  

 

2.2.2 CFC pravidla (Controlled Foreign Corporation Regime) 

Jde o zavedení specifických opatření proti odlivu daňových příjmů do zahraničí. Evropské 

unii se nedaří harmonizovat oblast přímého zdanění, proto existuje v současnosti na určitém 

stupni mezi jednotlivými členskými státy daňová konkurence. Daňová konkurence je patrná 

samozřejmě i mezi jednotlivými členskými státy a zeměmi mimo Evropskou unii. Jestli je 

ovšem prospěšná či škodlivá, nelze jednoznačně zodpovědět a v praxi se objevují rozdílné 

názory. Jsou směrována na konkrétní typy poplatníků, kteří přesouvají daňové základy do 

zemí s nižším daňovým zatížením. Účelně omezují nezdanění příjmů vygenerovaných 

v daňových rájích, zabraňují škodlivým prvkům daňové konkurence a předcházejí erozi 

daňového základu. Jsou také možným nástrojem pro ustanovení mezinárodní daňové 
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neutrality a tím hospodářské efektivnosti. Pravidla jsou také vhodně aplikovatelná tam, kde 

druhá země nespolupracuje při výměně informací o jejích daňových subjektech. Usnadňují 

potíže při vymáhání informací v případě uplatňování obecných pravidel či pravidel nízké 

kapitalizace. Jejich cílem je chránit domácí daňovou základnu před určitými typy narušení a 

zpravidla se týkají oblasti zdanění příjmů korporací. V České republice nejsou CFC pravidla v 

daňové legislativě zavedena [15]. 

 

2.2.3 Pravidla proti daňovým rájům  

Patří k účinným nástrojům v rámci agresivního daňového plánování, které se vyznačuje 

hybridními úmluvami ve skupinách nadnárodních společností pohybujících se v daňově 

výhodných jurisdikcích. Berou v potaz úroveň zdanění v zahraniční zemi, čímž se eliminuje 

možnost dvojího nezdanění. Pravidla jsou poměrně pružná a dosáhnou i tam, kde pravidla 

nízké kapitalizace nemají dostatečný prostor v těchto režimech účinně působit. Nejsou 

omezena ani žádnou účastí na kapitálu či hlasovacích právech. Jsou obvykle aplikovatelná na 

všechny typy společností. Pravidla lze také považovat za určitý přechodník mezi nízkou 

kapitalizací a CFC pravidly, tzn., že jejich použití je vhodné tam, kde nelze plně využít CFC 

pravidla a pravidla nízké kapitalizace. Jejich omezením je, že jsou obvykle využitelná v 

případech, kdy dochází k nárokování nějakého odpočtu od základu daně v domácí zemi. 

Pokud totiž není tento odpočet realizován (např. v podobě úroků či licenčních poplatků), pak 

nelze účinně aplikovat ani tato pravidla [7]. Jestliže je ale společnost umístěna v daňovém 

ráji, kde nedochází k převodům odpočitatelných položek, pak je třeba využít alternativních 

opatření jako CFC pravidel či převodních cen. Jsem přesvědčena, že řešením by bylo, aby 

byla do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených nejen s ostatními členskými státy, ale 

i s třetími zeměmi, včleněna doložka, která jasně deklaruje postup u konkrétního druhu 

dvojího nezdanění.  

 

2.2.4 Pravidla nízké kapitalizace  

Pravidla nízké kapitalizace účinně bojují proti podkapitalizaci ve společnosti, která může být 

problém nejen pro samotnou společnost v podobě rizika insolvence, ale zejména pak problém 

z daňového hlediska. Rozdílné zdaňování vlastního a dluhového kapitálu totiž společnostem 
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otevírá prostor pro daňové úniky. Výnosy podílníků na přímých investicích (tj. podíly na 

zisku nebo dividendy) nejsou odpočitatelnou položkou od základu daně společností, které je 

vyplácí, tak jako úroky z půjček či úvěrů na straně dlužníka. Úroky z úvěrů a půjček jsou 

standardní odčitatelnou položkou od základu daně společnosti, která půjčku nebo úvěr 

přijímá.  

Další skutečností, proč subjekty využívají dluhového financování, je skutečnost, že vyplácení 

podílů na zisku či dividend je obvykle podmíněno jejich vyplacením z čistého zisku (již 

zdaněného) a může pak dále podléhat zdanění na straně příjemce. Dochází k dvojímu zdanění, 

a tomu se společnosti vyhýbají. Pravidla zamezují umělému ovlivňování základu daně pomocí 

dluhového financování [4]. Využít je lze i v případech legitimního poskytnutí úvěru či půjčky 

mezi společnostmi, kde není možné obecná pravidla proti zneužívání adekvátně uplatnit, ale 

je zcela jisté, že jejich využitím společnosti sledují jasný cíl - optimalizaci daňové povinnosti. 

Jednou z příčin vyhýbání se daňovým povinnostem je i odliv kapitálu do daňových rájů. 

V případech, kdy jsou toky kapitálu do těchto destinací soustředěny do společností, ve 

kterých podílník nesplňuje kritéria pro tzv. spojitost, nemohou účinně tato pravidla působit. 

Pokud by státy ovšem tato pravidla upravila i na tyto případy, mohlo by docházet 

k diskriminaci a ke znevýhodňování subjektů na domácím trhu a mohla by být omezena 

efektivní alokace zdrojů. Proto bude v těchto případech vhodnější využít pravidel proti 

daňovým rájům, která s praktikami daňových rájů bojují účelněji, nežli samotná pravidla 

nízké kapitalizace [15].  

 

 

2.2.5 Převodní ceny  

Převodní ceny jsou využitelné v situacích, kdy mezi spojenými osobami dochází 

k ovlivňování základu daně prostřednictvím skutečných obchodních transakcí nastavením 

jejich cenových relací. Cílem pravidel je zamezit subjektům prodávat „pod cenou“ a tím 

ovlivnit velikost zdanitelného příjmu na jedné straně, nebo naopak obchodovat za příliš 

„vysoké ceny“, které druhé společnosti umožní nárokovat nepřiměřené odpočty od základu 

daně. Jejich aplikaci je možné využít i v rámci daňových rájů.  

Nevýhodou pravidel o převodních cenách je jejich úzká aplikovatelnost. Velmi účinně jsou 

sice používána v případech netržních typů transakcí, ale pouze mezi spojenými osobami, na 

jiné transakce a činnosti proti zneužívání daňových systémů jsou těžko uplatnitelná. Nelze je 
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jednoznačně je aplikovat v případech, kdy jsou realizovány kapitálové investice v daňových 

rájích. Na tento typ transakcí nelze aplikovat princip tržního odstupu a pravidla o převodních 

cenách jsou v daných situacích neúčinná. Převodní ceny také nejsou adekvátně schopny řešit 

nepřímé finanční transfery. Problémem bývá i chápání principu tržního odstupu, který může v 

poplatnících evokovat nejistotu, protože je daňovými správami chápán odlišně. Nejednotnost 

v uplatňování metod a principů v převodních cenách opět vytváří prostor pro daňovou arbitráž 

[15].  

 

 

2.3 Doporučení proti agresivnímu daňovému plánování ze strany 

Evropské unie  

Cílem Evropské komise je sjednotit opatření proti daňovým podvodům a agresivním 

daňovým praktikám tak, aby byly eliminovány mezery v daňových systémech. Členské státy 

jsou nabádány k tomu, aby aplikovaly obecná pravidla proti zneužívání (GAAR), která nejsou 

dosud ve všech členských státech uplatňována. Byly přijaty standardní formuláře pro výměnu 

informací v oblasti daní. Do konce roku 2014 by měla být celkově zlepšena výměna informací 

včetně vývoje elektronických formátů a nástrojů informačních technologií napříč Evropou 

společně s tvorbou jednotného evropského identifikačního čísla. Dále by měly být iniciativy 

soustředěny do vytvoření jednotné metodiky pro lepší přístup správců daně k informacím 

o peněžních tocích, čímž by se mělo zjednodušit sledování významných transakcí. Důležité 

jsou i snahy o vytvoření systému jednotného inkasního místa ve všech členských státech. V 

plánu je také sladění správních a trestních sankcí k zesílení boje proti daňovým podvodům 

a vyhýbání se daňovým povinnostem [15].  

 

2.4 Aplikace v České republice 

Při začleňování konkrétních nástrojů v českém daňovém právu proti vyhýbání se dani (resp. 

proti agresivnímu daňovému plánování), je možné využívat např. pravidlo tržního odstupu, 

které je ustanoveno v § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších přepisů (dále jen ZDP). Dále se používá pravidlo nízké kapitalizace, vycházející z 

§ 25 odst. 1 písm. w) ZDP a v neposlední řadě pravidlo daňové rezidence, vycházející z § 2 a 
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17 ZDP. Zavedením kritéria daňové rezidence byl správcům daně poskytnut významný 

nástroj v postupu proti daňovým únikům formou spekulací či zastřeného stavu, jejichž 

podstatou je, že se subjekt formálně právně registruje v místě jiném a podle jiného právního 

řádu, než v místě, v němž skutečně působí a jehož prostřednictvím jsou generovány zdanitelné 

příjmy.  

I když Česká republika nemá přímo zavedena obecná pravidla proti zneužívání (GAAR), je 

v ZDP obsaženo opatření o uplatňování daňově uznatelných výdajů (nákladů), tj. výdajů 

(nákladů), kterými jsou zajištěny a dosaženy zdanitelné výnosy (tzv. „substance-over-form“ 

klauzule). Obecně je uplatňován princip preference obsahu nad formou.  

Opatření na úrovni mezinárodních smluv se týkají zejména určení místa vedení, a dále pak 

vymezení skutečného vlastníka příjmů a s tím související omezování výhod (tzv. „LOB 

clauses“ podmínka). Vymezení místa vedení je jedním z kritérií, na jehož základě vzniká 

daňově právní vztah mezi určitým subjektem (nejčastěji právnickou osobou) a státem, na 

jehož území se místo skutečného vedení nachází. Jde o existenci daňové rezidence (domicilu), 

která je určující pro vznik neomezené daňové povinnosti. Pojem skutečný vlastník je důležitý 

zejména pro praktickou aplikaci čl. 10, 11 a 12 smluv o zamezení dvojího zdanění. Při řešení 

konkrétních případů je potřeba rozlišovat mezi okamžitým příjemcem tohoto typu příjmu 

a jeho skutečným vlastníkem. Jinak řečeno, pokud příjem pouze protéká přes rezidenta (např. 

zprostředkovatele) jednoho smluvního státu a teprve poté plyne osobě, která doopravdy 

získává užitek z tohoto příjmu a která je též vlastníkem aktiv (právního titulu), z nichž 

takovýto příjem plyne, nelze uplatňovat, a tudíž ani poskytovat daňové úlevy nebo 

osvobození rezidentu, přes nějž platba takto protéká. Na ně má nárok pouze skutečný vlastník 

příjmu, který navíc může být rezidentem třetího státu. V takovém případě nelze nárokovat 

výhody ze smlouvy mezi státem zdroje a státem rezidence okamžitého příjemce, nýbrž ze 

smlouvy, pokud existuje, mezi státem zdroje a státem rezidence skutečného vlastníka. Nad 

rámec smluv o zamezení dvojího zdanění uzavírá Česká republika i tzv. Memoranda 

o porozumění. Ta upřesňují praktické provádění forem mezinárodní spolupráce v oblasti 

automatické výměny daňových informací mezi příslušnými daňovými správami, řeší 

přítomnost daňových úředníků jednoho státu na území státu druhého, provádění simultánních 

daňových kontrol a přímou spolupráci daňových úředníků příhraničních finančních orgánů 

[15]. Od ledna 2013 zavedla Česká republika pětatřicetiprocentní srážkovou daň na všechny 

platby do zemí, s nimiž nemá uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Toto opatření 
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přineslo do rozpočtu navíc asi 700 milionů. Nedosáhne ale na destinace, které jsou v EU – 

Lucembursko, Kypr či na Maltu. Ty jsou přitom mezi podnikateli jedny z nejoblíbenějších. 

Česká republika se také aktivně zapojila do uzavírání dohod o výměně informací v daňových 

záležitostech s daňovými ráji. Pro účely sjednávání takovýchto dohod byl vypracován 

Vzorový návrh směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových 

záležitostech a návrh Dohody o výměně informací v daňových záležitostech, které byly 

schváleny Usnesením vlády č. 227 ze dne 22. března 2010.  

Příkladem snahy o účinný boj s daňovými nedoplatky je přijetí novely zákona č.235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH) a jeho ustanovení o ručení za nezaplacenou daň 

z přidané hodnoty v roce 2013.  
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3 RUČENÍ ZA NEODVEDENOU DAŇ 

 

3.1 Podstata ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty 

Konkrétním opatřením v boji s daňovými úniky je přijetí nového ustanovení v zákoně o DPH. 

Po novele zákona o DPH od 1. 1. 2013 lze rozlišovat jednak skupinu případů, kdy ručí 

příjemce zdanitelného plnění, a jednak ručení třetí osoby. 

Ručení je zajišťovací institut, který přistupuje k hlavnímu závazku a je vázán na jeho 

existenci. Ručení může být realizováno teprve v případě, že dlužník neuhradí část nebo celý 

svůj dluh (závazek). V zákoně o DPH je ručení rozděleno podle subjektu ručitele na ručení 

příjemce zdanitelného plnění a na ručení oprávněného příjemce. 

 

3.1.1 Ručení příjemce zdanitelného plnění 

Příjemcem zdanitelného plnění se zde rozumí plátce daně z přidané hodnoty (dále DPH), 

který přijal zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku od jiného plátce nebo poskytl úplatu za 

takové plnění. Tento příjemce je ručitelem za nezaplacenou daň z dotčeného plnění pokud: 

- pokud příjemce zdanitelného plnění věděl nebo měl a mohl vědět, že o tom, že daň 

z přidané hodnoty nebude úmyslně zaplacena nebo že dojde ke zkrácení daně nebo ke 

zneužití daňové výhody nebo že se jeho dodavatel (poskytovatel plnění) dostal nebo 

dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, 

- bez ekonomického opodstatnění přijal zdanitelné plnění za cenu zjevně odchylnou od 

ceny obvyklé, (ručení podle odst. 2 písm. a) § 109 zákona o DPH), 

- poskytl úplatu za zdanitelné plnění zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 

účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (ručení podle odst. 2 

písm. b) § 109 zákona o DPH), 

- pokud je úplata za toto plnění nebo její část uhrazena na jiný účet než na zveřejněný 

účet v registru plátců DPH registrovaných v České republice. Úplatou se rozumí 

celková částka hrazená za plnění a není důležité, zda je část úplaty hrazena 

bezhotovostně a část v hotovosti, pokud je v součtu překročena částka 700 000 Kč, je 

splněna podmínka pro použití citovaného ustanovení, 

- pokud je platba za toto plnění v tuzemsku nebo její část uhrazena na účet vedený 

mimo tuzemsko bez ohledu na to, zda je tento účet zveřejněn v registru plátců DPH,   
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- pokud příjemce plnění v době jeho uskutečnění věděl, že jeho dodavatel (poskytovatel 

plnění) je uveden v celostátním registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce,  

- pokud se jedná o dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot, o kterém 

v okamžiku uskutečnění plnění není zveřejněno na stránkách celní správy České 

republiky, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona 

č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění p. p. (ručení podle § 109 odst. 4 

zákona o DPH).  

 

3.2 Kritéria pro nespolehlivého plátce se rozšiřují  

Nespolehlivým plátcem se nově stane i ten, kdo poruší zákonem stanovené povinnosti, 

v důsledku čehož správce daně neuzná plátcem uplatňovaný nárok na odpočet daně v částce 

minimálně 500 tis. Kč. Pokud plátce takto vyměřenou či doměřenou daň nezaplatí ani 

v náhradní době splatnosti, může ho správce daně posoudit jako nespolehlivého. Následně 

budou odběratelé tohoto plátce ručit za DPH, kterou on, jakožto dodavatel, neodvedl. 

Novela evropské DPH směrnice rozšíří seznam komodit, na které členské státy mohou 

uplatnit tzv. lokální reverse charge, tedy režim přenesení povinnosti odvést DPH na příjemce 

plnění, aniž by potřebovali předchozí souhlas Evropské Komise. Předmětem lokálního reverse 

charge mohou být dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, plynu, 

elektřiny, vybraných telekomunikačních služeb, herních konzolí, tabletů, laptopů či obilovin 

nebo technických plodin a surových a polozpracovaných kovů. Opatření může být přijato 

členským státem na dobu alespoň dvou let a to maximálně do konce roku 2018.  

 

3.2.1 Ručení oprávněného příjemce  

Oprávněný příjemce, kterému vznikne v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného 

členského státu Evropské unie povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň, ručí za daň z přidané 

hodnoty, která nebyla při dodání zboží třetí osobě zaplacena osobou, která toto zboží z jiného 

členského státu pořídila. Oprávněný příjemce ručí za nezaplacenou DPH do výše, která je 

vypočtena ze základu daně podle ceny obvyklé včetně spotřební daně. 
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Výklad institutu ručení pamatuje i na případy faktoringových transakcí, kdy je podstatné, aby 

bylo plněno skutečně na účet faktoringové společnosti  a ta následně hradila na zveřejněný 

účet poskytovatele plnění. Celá transakce musí být prokazatelná.  

Všechna tato opatření směřují k jednomu cíli – vybrat správně daň. Jak se daří vybírat daňové 

povinnosti u právnických osob u stěžejních daní, tedy z příjmu právnických osob a daně 

z přidané hodnoty, analyzuji v následující kapitole. 
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4 DAŇOVÉ NEDOPLATKY EVIDOVANÉ ČESKOU FINANČNÍ 

SPRÁVOU 

Snahou každé vlády je vyměřit a vybrat co největší objem daní. A v těchto snahách vidíme 

dva neoddělitelné aspekty. To je vyměření daní a vybrání daní. Výše vyměřených 

a vybraných daní je, jak jsem již zdůvodnila v předcházejících kapitolách, v přímém kontextu 

se situací na celosvětových trzích a v České republice je ovlivněna daňovou politikou 

střídajících se vlád, jejich ministrů a kvalitou zákonných ustanovení, ve kterých mohou 

podnikající subjekty operovat.   

 

4.1 Celkové nedoplatky 

Celkové nedoplatky evidované finanční správou mají stoupající tendenci. V roce 2013 

evidovala finanční správa daňové povinnosti u cca 7 miliónů daňových subjektů na asi 14 

miliónech osobních daňových účtech. Na 632 tisících osobních daňových účtech byly 

evidovány nedoplatky, což je asi 4,5 % účtů. Vývoj nedoplatků dokumentuje tabulka 9.  

Daňové nedoplatky zaznamenaly značný nárůst zejména na dani z příjmu právnických osob 

(DPPO) a dani z přidané hodnoty (DPH). Trvale rostoucí tendenci má daň z přidané hodnoty, 

která se na objemu celkových daňových nedoplatků podílela k 31. 12. 2013 objemem 65,2 % 

a oproti roku 2012 vzrostl její podíl na objemu nedoplatků o 17 %. 

Tab. 9 Nedoplatky v letech 2006–2013 v mld. Kč [13] 

Daně 2006 2007 2008 2009 

Index 
(%) 

09/08 

2010 

Index 
(%) 

10/09 

2011 

Index 
(%) 

11/10 

2012 

Index 
(%) 

12/11 

2013 

Index 
(%) 

13/12 

Nové  101,7 97,8 97,9 96,1 98,2 104,2 108,4 117,0 112,3 133,8 114,4 148 110,6 

Staré  3,6 3,3 2,7 2,3 85,2 2,2 95,7 1,8 81,8 1,0 55,6 - - 

CEL
KEM 

105,3 101,1 100,5 98,4  106,4  118,8  134,7  148  
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4.2 Daň z příjmů právnických osob – z přiznání 

Celkový výnos daně z příjmů právnických osob (dále DPPO) z přiznání dosáhl za rok 2012 

hodnoty 120,5 mld. Kč a proti roku 2011 byl zaznamenán přírůstek o 11,1 mld. Kč. Za rok 

2013 to bylo 113 mld. Kč a byl zaznamenán pokles o 7,4 mld. Kč. Vývoj inkasa DPPO 

z přiznání v letech 2006–2012 je uveden v tabulce 10. 

 

Tab. 10 Vývoj inkasa DPPO v mil. Kč [16] 

DPPO (770) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
inkaso  137 432 128 865 155 674 173 590 110 543 114 746 109 312 120 461 113 052 

nedoplatky  19 469 17 843 18 742 17 672 16 668 16 868 19 109 21 872 21 155 
% podíl 
nedopl/inkaso 

14,16 13,84 12,03 10,17 15,07 14,70 17,48 18,15 18,71 

  2006-2005 2007-2006 2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 

roční 
přírůstek/pokl
es nedoplatků 
daně v Kč 

-1 626 900 -1 070 -1 005 200 2 241 2 763 -717 

ukazatel 
2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

podíl ročního 
přírůstku 
nedoplatků  k 
ročnímu 
inkasu  

-1,26% 0,58% -0,62% -0,91% 0,17% 2,05% 2,29% -0,63% 

 

Nejvyššího inkasa DPPO z přiznání bylo dosaženo v roce 2008, a to 173,6 mld. Kč. V letech 

2009 až 2011 nastal výrazný pokles v důsledku dopadů celosvětové hospodářské krize 

na českou ekonomiku a současně začaly působit legislativní změny přijaté zákonem 

č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jednalo se především o postupné snižování 

základní sazby daně z příjmů právnických osob z 24 % pro zdaňovací období započatá v roce 

2007, za která se daňová přiznání podávala v roce 2008, na současných 19 %, a to počínaje 

zdaňovacími obdobími započatými v roce 2010. Meziroční nárůst inkasa DPPO z přiznání 

v roce 2012 na částku 120,5 mld. Kč byl odezvou na přechodné ekonomické oživení v roce 

2011, za který lhůty pro podání daňových přiznání spadaly do roku 2012. 

Vývoj nedoplatků na DPPO se postupně zvyšuje. V porovnání roku 2012, kdy nedoplatky 

činily k inkasu daně 18,15 %, v roce 2013 jsme zaznamenali nárůst poměru nedoplatků 

k inkasované dani na 18,71 %, ale celková dlužná částka klesla o 0,63 %.  
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4.3 Daň z přidané hodnoty 

Za rok 2013 bylo dosaženo na dani z přidané hodnoty inkasa ve výši 308,4 mld. Kč, což je 

oproti roku 2012 navýšení o 30,2 mld. Kč, tedy 10,8 %, je to znatelné navýšení v porovnání 

roků 2012/2011, kdy došlo k navýšení o 2,8 mld. Kč, tzn. o 1 %. Vývoj inkasa a nedoplatků je 

uveden v tabulce 11. Hlavním negativním faktorem z legislativního hlediska bylo 

pravděpodobně zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 % od 1. 1. 2012. Tato změna sazby 

daně se měla odrazit ve vyšším inkasu daně, což dokládá také výrazné zvýšení státního 

rozpočtu v položce příjmů z DPH (o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011), ve skutečnosti však 

z tohoto titulu došlo k utlumení spotřeby domácností a vůbec konečných spotřebitelů.  

Podstatným faktorem jsou také aktuální úsporná opatření státu, který je v naší malé 

ekonomice velmi významným zákazníkem a významně omezil svou pozici odběratele na trhu. 

Tab. 11 Vývoj inkasa a nedoplatků na DPH v letech 2006–2013 v mil. Kč [16]  

 

Nedoplatky na dani z přidané hodnoty nabývají od roku 2011 alarmujících částek. V roce 

2013 se zvýšil poměr nedoplatků oproti inkasu na 31,29 %. Hlavní příčinou je již v předešlé 

kapitole popsané daňové plánování, které u tohoto typu daně nabývá znaků organizovaného 

DPH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

inkaso  208 413 217 784 239 782 255 190 253 612 269 548 275 393 278 231 308 461 

nedoplat
ky  

40 707 43 338 44 056 45 631 48 019 58 978 68 725 82 505 96 527 

% podíl 
nedopl/ink
aso 

19,53 19,89 18,37 17,88 18,93 21,88 24,95 29,65 31,29 

Roční 
přírůstek 
nedoplat
ků daní 

2006-
2005 

2007-
2006 

2008-
2007 

2009-
2008 

2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

2013-
2012 

2 631 719 1 575 2 388 10 959 9 747 13 781 14 021 

Podíl 
ročního 

přírůstku 
nedoplat
ků DPH 

k 
ročnímu 
inkasu 
DPH 

2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

1,21% 0,30% 0,62% 0,94% 4,07% 3,54% 4,95% 4,55% 
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zločinu, a mají s ním problémy mnohé státy. Generální finanční ředitelství nárůst nedoplatků 

monitoruje a upozorňuje na tento nežádoucí a velmi závažný problém. Byl vytvořen kontrolní 

mechanismus, kdy je počínaje rokem 2013 nařízeno nedoplatky nad 500tis. Kč předávat 

k vymáhání okamžitě po marném uplynutí splatnosti daně. Ke dni 28. 2. 2012 bylo evidováno 

finanční správou 64 daňových subjektů, převážně právnických osob, s výší nedoplatku na 

DPH přes 100 mil. Kč a dlužná částka na tyto dlužníky činila více než 24 mld. Kč., což v tu 

dobu činilo 29 % z celkového objemu nedoplatků na DPH. K 30. 4. 2013 to bylo již 77 

daňových subjektů a dluh činil 25,7 mld. Kč, což bylo 30 % evidovaných nedoplatků na DPH. 

45 z těchto dlužníků s celkovými nedoplatky cca 15 658 mil. Kč je nekontaktních, neboť sídlí 

na virtuálních adresách nebo nesídlí na adrese uvedené v obchodním rejstříku, nedoplatky 

jsou tudíž s velkou pravděpodobností nedobytné. 

 

4.4 Analýza vymáhaných nedoplatků 

Údaje, které z dlouhodobějšího pohledu období let 2006 až 2012 charakterizují vývoj objemu 

vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků na všech druzích daní evidovaných 

územními finančními orgány, jsou obsaženy v tabulce 12. 

Tab. 12 Nedoplatky vymáhané/vymožené na všech daních daňové soustavy 2006–2012 [12] 

Rok 

Nedoplatky vymáhané Nedoplatky vymožené 

Počet 

případů 

Částka 

(mld. Kč) 

Počet 

případů 

Částka 

(mld. Kč) 

2006 1 751 207 68,505 443 009 5,203 

2007 1 811 163 68,477 471 228 6,054 

2008 2 237 389 67,382 521 621 6,334 

2009 2 997 730 68,011 553 470 5,999 

2010 3 996 484 71,166 614 493 7,012 

2011 3 475 900 83,367 214 479 5,754 

2012 3 244 637 98,774 562 662 7,941 
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Z údajů v tabulce 12 je patrná poměrně vyrovnaná míra plynulosti růstu dosahovaných hodnot 

objemu vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků v průběhu sledovaného období. 

Pokles v počtu případů vymožených nedoplatků v roce 2011 byl způsobený zejména vlivem 

přechodu na novou daňovou procesní úpravu (daňový řád) spojenou s nutnou úpravou 

ve stávajícím vnitřním informačním systému daňové správy (dále ADIS). Vysoký počet 

vymáhaných případů je výsledkem způsobu evidence, kdy se eviduje každý nedoplatek jako 

případ a ne jeden daňový subjekt – jeden případ.  

Jistá disproporce vzniká mezi evidovanými nedoplatky a nedoplatky předanými do vymáhání, 

a to například z důvodu podání žádostí o posečkání úhrady nedoplatku či rozložení úhrady 

daně na splátky, jsou v řízení o odvolání nebo probíhají řízení o odstranění pochybností.  

Vlastní praxí mám ověřeno, že velkou roli hraje čas. Úspěšnější je vymáhání zahájené v co 

nejkratší době od vzniku nedoplatku a nedoplatky jsou jasně specifikované, na jejich výši až 

tak nezávisí, protože je někdy jednodušší vymoci několika miliónový nedoplatek a nedoplatek 

nevysoké částky v řádu stovek korun je vymoci velmi problematické. Velmi důležitým 

hlediskem je spíše důvod vzniku nedoplatku.  
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5 EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ 

Způsoby vymáhání 

- daňovou exekucí, 

- soudním exekutorem, 

- uplatněním nedoplatku v insolvenčním řízení, 

- přihlášením nedoplatku do veřejné dražby. 

 

5.1 Exekuční titul 

Podkladem pro vymáhání je exekuční titul. V daňové exekuci je exekučním titulem 

rozhodnutí správce daně, jehož formu určuje zákon. Exekuční titul musí splňovat náležitosti 

formální a materiální. Vynucované povinnosti musí být ve vykonatelném rozhodnutí 

stanoveny přesným a jednoznačným způsobem. Je označen oprávněný a povinný, jsou přesně 

vymezena práva povinného a jemu odpovídající povinnosti na plnění a přesně stanovena lhůta 

k plnění. Právě tyto náležitosti činí titul vykonatelným. 

Exekučním titulem pro vymáhání daňového nedoplatku je podle ustanovení §176 odst. 1 

daňového řádu:  

- výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní,  

- vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění,  

- vykonatelný zajišťovací příkaz.    

Výkaz nedoplatků je sestaven z údajů evidence daní vedené správcem daně dle ustanovení § 

149 a §150 daňového řádu a musí obsahovat náležitosti, které vymezuje ustanovení § 176 

odst. 2 téhož zákona: 

- označení správce daně, který výkaz nedoplatků vydal,  

- číslo jednací,  

- označení daňového subjektu, který neuhradil nedoplatek (dále „dlužník“),  

- údaje o jednotlivých nedoplatcích, zejména druh daně, výše nedoplatku a datum 

splatnosti, 

- podpis úřední osoby s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk 

úředního razítka, tuto náležitost lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem 

úřední osoby,  

- potvrzení o vykonatelnosti.  
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Výkaz nedoplatků je vykonatelný tehdy, jestliže všechny položky v něm uvedené jsou 

vykonatelné, tj. jsou-li vykonatelná všechna rozhodnutí, které jsou předmětem evidence daní. 

Výkaz nedoplatků není rozhodnutím správce daně a daňovému dlužníkovi se nedoručuje. 

Rozhodnutí, kterým se stanovuje peněžité plnění, je vykonatelné, jestliže je účinné, jestliže se 

proti němu nelze odvolat, nebo jestliže odvolání nemá odkladný účinek, a uplynula-li lhůta 

k plnění, pokud byla stanovena (§ 103 odst. 2 daňový řád). 

Zajišťovacím příkazem správce daně uloží daňovému subjektu úhradu v příkazu uvedeného 

druhu daně a částku. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, správce daně uloží daňovému subjektu, 

aby do 3 pracovních dnů tuto částku zajistil ve prospěch správce daně složením jistoty na jeho 

depozitní účet. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz vykonatelný okamžikem 

oznámení daňovému subjektu (§ 167 odst. 2 a 3 daňový řád) [1]. 

Podnětem k vydání exekučního titulu a případného zahájení vymáhání je skutečnost, že 

daňový subjekt neuhradil svou daňovou povinnost a neučinil žádný úkon směrem ke správci 

daně, ze kterého by vyplývalo, že má zájem vzniklou situaci řešit a někdy naopak hrozí, že se 

bude zbavovat majetku. 

5.2 Úkony správce daně předcházející daňové exekuci   

Vyhledávací činnost upravuje daňový řád v § 78. Stanoví správci daně povinnost vyhledávat 

důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťovat plnění jejich povinností při správě daní před 

zahájením řízení i v jeho průběhu. Při vyhledávací činnost není nutná součinnost dotčeného 

daňového subjektu, v praxi je naopak často výhodou být při vyhledávání rychlý, diskrétní 

a nevzbudit u daňového subjektu povědomí o zjišťování jeho ekonomických poměrů. Toto 

platí při jednání s ekonomickými subjekty, které záměrně nemíní daňovou povinnost uhradit. 

V rámci vyhledávací činnosti správce daně:  

- zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností 

rozhodných pro správné zjištění, stanovení a placení daně,  

- shromažďuje a zpracovává informace a využívá informační systémy v rozsahu 

nezbytném pro dosažení cíle správy daní,  

- opatřuje nezbytná vysvětlení,  

- ověřuje úplnost evidence či registrace daňových subjektů,  

- provádí místní šetření. 
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5.2.1 Místní šetření 

Místní šetření je v praxi nejvyužívanější metodou zjišťování skutečností ohledně poměrů 

daňového subjektu. Daňový subjekt a další přítomné osoby jsou povinny poskytnout úřední 

osobě – tedy správci daně, všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost. Správce 

daně má přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních 

prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na 

technických nosičích. Toto právo má i v případě, že daňový subjekt používá obydlí současně 

i pro podnikání. Správce daně na místě pořizuje fotografickou dokumentaci či zvukový 

záznam. O průběhu místního šetření správce daně sepíše protokol nebo úřední záznam [1]. 

 

5.2.2 Poskytování informací 

Dalším důležitým zdrojem informací jsou banky, spořitelní a úvěrní družstva a další 

poskytovatelé platebních služeb, provozovatelé poštovních služeb, zdravotní pojišťovny. 

Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně mají orgány veřejné moci 

a osoby, které vedou evidenci osob nebo věcí, poskytují plnění, které je předmětem daně nebo 

získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní. Tyto orgány jsou povinny poskytnout 

požadované údaje bezplatně a jsou vázány mlčenlivostí. Informací nesmí být samozřejmě 

zneužito ani finanční správou. Rozsah možností zjišťovaných a evidovaných dat a informací 

finanční správou a potažmo státní správou, jsou neustále tématem mnoha diskusí [4]. 
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6 VYMÁHÁNÍ DAŇOVÝCH POHLEDÁVEK U PRÁVNICKÝCH 

OSOB 

6.1 Důvody vzniku nedoplatku 

Všechny výše uvedené aspekty podnikatelského prostředí České republiky v kontextu 

s celkovou situací v Evropě, na světových trzích a opatřeními různých mezinárodních 

uskupení stojí z kladných i záporných důvodů nepřímo i za důvody vzniku daňových 

nedoplatků, zejména u právnických osob. Je na konkrétních pracovnících správce daně, 

nejčastěji analytického, kontrolního a vymáhacího oddělení, aby vyhodnotili důvod vzniku 

daňového nedoplatku, jeho závažnost a způsob vymáhání. Správce daně hodnotí nedoplatky 

u právnických osob i podle těchto kritérií:    

- daňový subjekt se ne vlastní vinou dostal do krátkodobé platební neschopnosti, 

- daňový subjekt se ne vlastní vinou dostal do dlouhodobé platební neschopnosti, 

- daňový subjekt se špatnými ekonomickými úvahami dostal do platební neschopnosti, 

- daňovému subjektu vznikla daňová povinnost na základě výsledků kontroly správcem 

daně, 

- daňový subjekt již při zahájení své činnosti věděl, že daňovou povinnost záměrně 

neodvede, 

- daňový subjekt spěje k insolvenci, 

- účelové převody majetku na nekontaktní daňové subjekty,  

- společnosti vykazující fiktivní činnosti atd. 

Pro následné konání pracovníků vymáhacího oddělení jsou poznatky tímto směrem velmi 

důležité. Mají důležitou vypovídající hodnotu a často se od nich odvozuje i způsob řešení 

nedoplatku a následné kroky pracovníků vymáhacího oddělení.  

Subjekt se ocitl v krátkodobé platební neschopnosti - velmi často má samotný subjekt zájem 

svůj závazek řešit, a proto podá správci daně žádost o posečkání daně či splátkování daně. 

Správce daně posoudí důvody poplatníka (druhotná platební neschopnost není důvodem pro 

povolení posečkání daně) a návrh, jak a z jaké činnosti závazek uhradí a žádosti vyhoví nebo 

ji s odůvodněním zamítne. Po zamítnutí žádosti přichází na řadu vymáhací oddělení a řešení 

nedoplatku se dostává do jeho gesce. 
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Subjekt se dostal do dlouhodobé platební neschopnosti – zástupci právnické osoby se dostaví 

dobrovolně nebo po předvolání na daňový úřad s ekonomickými podklady, z nichž správce 

daně může posoudit vážnost situace, zda daňový subjekt má zakázky a i přes složitou situaci 

má význam posečkat s úhradami daňových povinností a správce daně zajistí své pohledávky 

vydáním zástavního práva na nemovité věci nebo movité věci v majetku dlužníka, případně 

ručitele (třetí osoby) nebo je z podkladů zřejmé, že společnost spěje k úpadku. V druhém 

případě je tomu většinou tak, že společnost je předlužená i u dodavatelů a její majetek je 

zatížen úvěry a různými zástavami, takže samotné úkony ve vymáhání již nejsou efektivní, 

jen účelové a dluh je nakonec přihlášen do insolvenčního řízení a následného konkurzu.  

Jestliže se jedná o doměrky daní z kontrol finančního úřadu a z jednání daňového subjektu je 

zřejmé, že daň byla na jeho straně vyměřena a odvedena záměrně v nesprávné výši, nastupuje 

na řadu spolupráce kontrolního a vymáhacího oddělení se záměrem zajistit u daňového 

subjektu odvedení správné výše daně. Jelikož daň ještě není správcem daně pravomocně 

vyměřena, využívá správce daně institutu zajišťovacího příkazu a až potom nastupuje na řadu 

exekuční řízení. 

Institutu zajišťovacího příkazu využívají pracovníci vymáhacího oddělení často i v případech, 

kdy činnost právnické osoby vykazuje indicie podezřelé ekonomické činnosti s náznaky 

úmyslu daň nevyměřit, nepřiznat či vyměřit, přiznat, ale neodvést.  

 

6.2 Vyrozumění na nedoplatek 

Po obdržení výkazu nedoplatků od správce z vyměřovacího oddělení, pracovník vymáhacího 

oddělení může o výši nedoplatku informovat daňový subjekt podle ustanovení § 153 odst. 3 

daňového řádu neformálním vyrozuměním na výši jeho nedoplatků, včetně souvisejícího 

nezbytného upozornění na následky spojené s jejich neuhrazením a stanovením náhradní doby 

úhrady nedoplatku v délce 8 dnů od doručení. Případné zahájení vymáhání daňového 

nedoplatku způsoby vymáhání podle § 175 daňového řádu i bez předchozího vyrozumění 

správcem daně ohledně výše daňových nedoplatků pro daňový subjekt, je sice právně bez 

vady, nicméně vynechání tohoto vyrozumění je v aplikační praxi pouze výjimečným jevem 

[1]. Pracovníci vymáhacích oddělení využívají tohoto neformálního způsobu v co nejširší 

míře, s výjimkou jeho zjevné bezúčelnosti, to je, když je např. opakovaně doručeno lhůtou 

nebo dlužník nereaguje, nespolupracuje, či hrozícího nebezpečí z prodlení tak, aby se toto 
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vyrozumění v aplikační praxi skutečně stalo včasným a posledním varováním správce daně 

pro daňový subjekt, před bezodkladně následujícím samotným zahájením vymáhání, pokud 

toto vyrozumění nevedlo k úhradě daňového nedoplatku. V Holandsku je toto vyrozumění pro 

dlužníky zpoplatněno. V rámci klientského přístupu, účelem kterého je u vymáhacího 

oddělení vymoci dlužnou daň smírnou cestou, je zasíláno upozornění i e-mailovou poštou 

a prostřednictvím SMS zpráv. V těchto případech je dlužníkům zasláno sdělení, aby navázali 

kontakt s příslušným pracovníkem správy daní. Bohužel tyto způsoby jsou účinné jen 

u kontaktních právnických osob. Zakotvení povinnosti zasílat vyrozumění dlužníkům není 

v daňovém řádu dáno, proto na rozdíl od dřívějších výzev podle § 73 zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků není tato tisková úloha navedena v automatickém daňovém systému 

(dále ADIS) a její tvorba je pro pracovníky vymáhacího oddělení časově náročnou, 

neautomatizovanou činností. Daňový dlužník po doručení tohoto vyrozumění většinou osloví 

příslušného pracovníka vymáhacího oddělení s tím, že mu sdělí, jak bude nedoplatek řešit. 

Uhradí obratem, uhradí do určitého data s vědomím, že mu budou dopočítány úroky 

z prodlení, požádá o posečkání daně. Nenaváže s pracovníkem vymáhacího oddělení kontakt, 

a proto zahájí vymáhací oddělení kroky ve vymáhání. 

6.2.1 Doručování 

Od roku 2010 je komunikace mezi správcem daně a právnickou osobou uskutečňována 

doručováním pouze do datových schránek. Po více jak čtyřech letech praxe tímto způsobem 

doručování by se zdálo, že neexistuje nic jednoduššího jak existenci daňové pohledávky 

tomuto subjektu oznámit. Zástupci jednající jménem některých právnických osob 

korespondenci směřující do datové schránky nevybírají, a tudíž nečtou a komunikace je 

i nadále komplikovaná. Dnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu 

č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 

a o změně některých zákonů. K významné změně došlo právě v oblasti elektronických služeb 

poskytovaných Finanční správou ČR, jedná se o § 69, § 69a, § 69b a §71 daňového řádu. 

Podle nového § 69a daňového řádu správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační 

schránku daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka. 

Nahlížení do daňové informační schránky je dle § 69b daňového řádu umožněno na základě 

přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně 

autentizované; kromě již stávajícího způsobu podepsání uznávaným elektronickým podpisem, 

nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. 
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Další podstatná změna se týká § 71 daňového řádu, který upravuje kvalifikované formy 

podání. Nově je umožněno učinit podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele 

způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Nejedná se tedy v uvedeném 

případě o podání učiněné prostřednictvím datové schránky (i když tento způsob podání je 

nadále rovněž umožněn), ale o podání učiněné prostřednictvím daňového portálu. Toto 

podání je možno buď opatřit uznávaným elektronickým podpisem (tato možnost je stále 

zachována), anebo právě ověřit identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 

datové schránky a to počínaje dnem 1. 4. 2014. Jedná se o pozitivní kroky finanční správy 

směrem k poplatníkům, hlavně právnickým osobám, k usnadnění a zrychlení komunikace 

mezi poplatníky a správcem daně. 

 

6.3 Zajištění úhrady na nesplatnou a dosud nestanovenou daň 

Má - li správce daně důvodné pochyby o tom, zda bude daň v budoucnu uhrazena, může užít 

celou řadu zajišťovacích instrumentů: 

- zajišťovací příkaz (§ 167 – 169 daňového řádu), 

- zástavní právo (§ 170 daňového řádu), 

- ručení (§171 – 173 daňového řádu), 

- bankovní záruka (§ 173(2) daňového řádu), 

- zálohy na daň (§ 174 daňového řádu). 

Ze své praxe a z vývoje vymáhání daní musím konstatovat, že tyto tituly, ještě v nedávné 

minulosti využívané jen ojediněle, se vývojem v boji proti daňovým únikům stávají účinným 

a obávaným nástrojem finanční správy. Zajišťovací příkaz je i nadále málo využíván 

k zajištění doposud nesplatného nedoplatku u probíhajících kontrol, protože zajišťovací příkaz 

musí obsahovat velmi precizní a fakty podložené odůvodnění, které je složité vypracovat bez 

konkrétních indicií zjištěných a doložených pracovníky kontrolního oddělení.  Výsledkem 

kontroly je mnohdy mnohatisícové doměření daně, následuje její vyměření, poté je podáno 

odvolání, které má odkladný účinek, tudíž nelze vystavit výkaz nedoplatků jako podklad 

k vymáhání, právnická osoba se v mezidobí zbaví veškerého majetku a když přijde 

z odvolacího orgánu vypořádané odvolání, není již co exekuovat. V tomto vidím velkou 

mezeru ve spolupráci kontrolních a vymáhacích oddělení. 

Jiná situace je díky realizaci opatření k důslednějšímu prověřování obchodních transakcí 

s pohonnými hmotami a zajištění úhrady souvisejících daňových povinností v souvislosti 
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s rizikem neuhrazení či krácení DPH na výstupu, při vydávání rozhodnutí o zajištění úhrady 

na nesplatnou či dosud nestanovenou daň. Od roku 2012 roste počet vydaných zajišťovacích 

příkazů a jimi zajištěných částek na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň.  

 

6.3.1 Zajišťovací příkaz 

Zajišťovací příkaz 

- je podkladem pro složení jistoty dle daňového řádu (ta je obecně upravena v § 2012 

NOZ – dříve § 555 a následné občanského zákoníku),  

- doručuje se daňovému subjektu do vlastních rukou, 

- je rozhodnutím ve smyslu § 101 daňového řádu, 

- musí obsahovat náležitosti uvedené v § 102 daňového řádu, zejména musí být řádně 

odůvodněn (viz příloha 1), 

- rozsudek NSS 9 Afs 13/2008-90 – zajišťovací příkaz nelze považovat za rozhodnutí 

předběžné povahy ve smyslu § 70 písm. b) Zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

a je vyloučené ze soudního přezkumu, ale je možná správní žaloba. 

Daňový poplatník se samozřejmě může proti zajišťovacímu příkazu bránit, a to řádným 

opravným prostředkem – odvoláním, jeho vyřizování je oproti obecné úpravě vypořádání 

odvolání specifické. Lhůta pro podání odvolání je 30 dnů ode dne jeho doručení příjemci 

(§ 109 odst. 4 daňového řádu), nemá odkladný účinek (§ 109 odst. 5 daňového řádu), 

zajišťovací příkaz je tedy předběžně vykonatelný (§ 103 odst. 2 daňového řádu). Lhůta pro 

vyřízení odvolání činí 30 dnů a začíná běžet následující den po dni, kdy bylo odvolání podáno 

věcně i místně příslušnému správci daně. Její marné uplynutí má za následek zánik 

zajišťovacího příkazu.  

Nelze uplatnit obnovu řízení (§ 168 odst. 2 daňového řádu), je možný přezkum rozhodnutí 

o vydání zajišťovacího příkazu (§ 121 – 124 daňového řádu), je možné podání správní žaloby 

(§ 65 a násl. SŘS) za podmínek stanovených SŘS, zejména po vyčerpání všech řádných 

opravných prostředků, které příslušný zákon připouští. 

Pominou-li před stanovením daně nebo před dnem její splatnosti důvody, pro které bylo 

zajištění daně uplatněno, správce daně bezodkladně rozhodne o ukončení účinnosti 

zajišťovacího příkazu, jedná se o ochranu poplatníka před nečinností správce daně. Zjistí-li 

správce daně před stanovením daně nebo před dnem její splatnosti důvody pro snížení 
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původní výše zajištění, rozhodne o změně zajištěné částky rozhodnutím. Výši částky jistoty 

nelze dodatečně zvyšovat. 

Vznikl-li v důsledku těchto rozhodnutí vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez žádosti 

do 15 dnů od jeho vzniku, překlopil-li se již zajišťovací příkaz v uhrazovací exekuční příkaz, 

správce daně jej zastaví podle § 181 daňového řádu. 

Účinnost zajišťovacího příkazu dnem splatnosti zajištěné daně zaniká ex lege (§ 168 odst. 5 

daňového řádu), částka uhrazená daňovým subjektem na zajištění se převede na úhradu 

konkrétní splatné daně (§ 150 odst. 4 a § 168 odst. 5 daňového řádu). Naopak neuhrazená 

částka se dostává do režimu tzv. uhrazovací exekuce, kdy je vydán exekuční příkaz 

a exekučním titulem je rozhodnutí o stanovení daně [9]. 

6.3.2 Zřízení zástavního práva k zajištění částky stanovené zajišťovacím příkazem 

Ustanovení § 168 odst. 6 daňového řádu umožňuje správci daně využít, v případě, že daňový 

subjekt nesplní povinnost uloženou zajišťovacím příkazem, zástavní právo. Zástavní právo 

k nemovitým věcem evidovaným v katastru nemovitostí, jakož i k dalšímu majetku, o kterém 

jsou vedeny veřejné registry, vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva 

příslušnému katastrálnímu úřadu, popřípadě tomu, kdo vede veřejný registr. Správce daně 

použije subsidiárně § 1309 a následné NOZ, dříve § 152 a následné Občanského zákoníku. 

Zánikem zajišťovacího příkazu podle § 168 odst. 4,5 daňového řádu zřízené zástavní právo 

nezaniká, ale trvá i nadále v rozsahu, který odpovídá výši zajištěné daně, netýká se 

příslušenství daně. Na nezajištěnou část daně či příslušenství daně je potřeba vystavit další 

rozhodnutí o zřízení zástavního práva. 

6.4 Zástavní právo 

Zástavní právo se řídí ustanovením § 170 daňového řádu, zajišťuje neuhrazenou daň, a to 

splatnou i nesplatnou. Vztahuje se i na příslušenství daně (§ 1309 NOZ – dříve § 155 

Občanského zákoníku). Nově je ustanovena možnost zajištění neuhrazené daně zástavním 

právem k majetku vlastníka odlišného od daňového subjektu. Podmínkou je předchozí úředně 

ověřený souhlas vlastníka nabízené zástavy. Funkce rozhodnutí o zřízení zástavního práva je 

zajišťovací a uhrazovací. 

Vývoj ve vydávání zajišťovacích příkazů za roky 2007 až 2013 je patrný z údajů v tabulce 13.  

Podobný vývoj je od roku 2012 také u zajištění daňových nedoplatků na daních 
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a příslušenství daní zástavním právem. Řízení o zajištění úhrady nesplatné nebo dosud 

nestanovené daně je do jisté míry ovlivněno častým uplatňováním odvolání daňových 

subjektů proti vydaným zajišťovacím příkazům. Proto je nutné výše zmiňované velmi kvalitní 

a o fakta opřené zdůvodnění, které obstojí i v odvolacím řízení. Údaje v tabulce 13 potvrzují, 

že i institut zajištění daňových pohledávek zástavním právem je územními finančními orgány 

aktivně využíván jako významný nástroj k vyšší vymahatelnosti daňových nedoplatků.  

 

Tab. 13 Vývoj vydaných zajišťovacích příkazů a zástavních práv [12] 

ZSDP a DŘ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ukazatel 

Zajištění dle § 71 ZSDP a § 167 a § 168 DŘ 

počet rozhodnutí 102 72 81 100 109 269  

částka (v mil. Kč) 1 386 6 187 481 2 578 1 877 2 848  

Zástavní právo dle § 72 ZSDP a § 170 DŘ 

počet rozhodnutí 8 885 9 053 9 042 10 760 11 676 15 421  

částka (v mil. Kč) 5 062 6 412 6 696 8 729 7 679 9 685  

 

6.5 Ručení 

S dalším prostředkem, a to ručením se v rámci daňového řízení jako se zajišťovacím 

instrumentem, se setkáváme nejčastěji v rámci zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, do 31. 12. 2013 §8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 

dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 322/1993 Sb., který nám říká, 

že poplatníkem této daně je převodce (prodávající), nabyvatel je v tomto případě ručitelem. 

Běžným problémem v praxi je situace, kdy prodávající tuto daň neuhradí a je nekontaktní či 

nemajetný a správce daně po vyčerpání veškerých možností vymoci úhradu na daňovém 

dlužníkovi nemá jinou možnost, než chtít úhradu po výše zmiňovaném ručiteli. Často se k této 

variantě uchylují právnické osoby před krachem společnosti. Prodají nemovité věci, podají 

daňové přiznání a vyhlásí vstup do insolvence a daň zůstává neuhrazena. Daň vymůžeme na 

ručiteli a ten má jedinou možnost, daň uhradit a přihlásit jako svou pohledávku za primárním 

dlužníkem do insolvenčního řízení. Toto ustanovení daně se mi zdá být kontraverzní, ale je 
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pravdou, že každý kupující věcí movitých se může tomuto bránit tím, že částku ve výši daně 

ošetří již ve smlouvě a nechá ji například deponovanou u notáře.  

Novela §173 daňového řádu zajištění daně ručením nebo bankovní zárukou od 1. 1. 2014 

umožňuje správci daně rozhodnout o přijetí ručení třetí osobou odlišnou od daňového 

subjektu k zajištění jím neuhrazené daně (je nutné písemné prohlášení ručitele s úředně 

ověřeným podpisem), také může rozhodnout o přijetí finanční záruky k zajištění neuhrazené 

daně, a to na základě předloženého písemného prohlášení výstavce v záruční listině o tom, že 

na výzvu správce daně uhradí zajištěnou částku. Nejde-li o bankovní záruku, musí být záruční 

listina opatřena úředně ověřeným podpisem. Při úhradě se postupuje obdobně jako u ručení 

zákonného (§ 171 daňového řádu). Ve své praxi jsem se s žádostí dlužníka o možnost ručení 

třetí osobou setkala jen jednou a ručení tímto způsobem bylo uplatněno a vedlo k úhradě 

dluhu. 

Jak jsem zmínila již v předcházejícím textu, nově je od 1. 1. 2013 institutu ručení využíváno 

podle novely ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty (dále zákon o DPH), tj. v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za 

nezaplacenou daň, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti 

bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je 

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a pokud úplata za toto 

plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, 

při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně (znění § 109 odst. 

2 písm. c) zákon o DPH od 1. 12. 2013). Tzn., že je institutem zajišťovacím a přistupuje 

k hlavnímu závazku. Má akcesorický charakter, a proto je existenčně vázán na zajištěný 

hlavní závazek a sleduje jeho osud. Rozsah ručení je odvozen od hlavního závazku, zaniká 

společně se závazkem hlavním, ovšem není-li stanoveno jinak – což je v ustanovení § 171 

odst. 2 daňového řádu, podle kterého platí, že zanikne-li daňový subjekt bez právního 

nástupce, povinnost ručitele uhradit nedoplatek tím není dotčena. Dalším znakem ručení je 

jeho subsidiární povaha – realizace může nastoupit až v okamžiku, kdy dlužník nesplní svůj 

dluh (nebo jeho část), který je ručením zajištěn. 

Pro aplikaci je výchozím vymezení základních prvků ručitelského vztahu: subjekt, předmět 

a obsah. 
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7 DRUHY EXEKUČNÍCH ŘÍZENÍ 

Správce daně používá daňovou exekuci až jako nejkrajnější prostředek k naplnění cíle 

daňového řízení – úhrady splatné daně a jejího příslušenství. Ve vztahu k právnickým osobám 

aplikuje správce daně tyto druhy exekucí: 

- přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb,  

- přikázáním jiné peněžité pohledávky,  

- postižením jiných majetkových práv,  

- prodejem movitých věcí – mobiliární exekuce,  

- prodejem věcí nemovitých – imobiliární exekuce. 

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb je 

nejrozšířenější a nejúčinnější forma vymáhání s ohledem na zásadu hospodárnosti. Provádí se 

odepsáním peněžních prostředků dlužníka z jeho běžného, vkladového nebo jiného účtu, 

vedeného v jakékoliv měně, a to až do výše částky uvedené v exekučním příkazu. Po nabytí 

právní moci jsou tyto prostředky vyplaceny správci daně. Aby dlužník nemohl zmařit průběh 

daňové exekuce předčasným výběrem peněžních prostředků z účtu, exekuční příkaz je 

doručován dlužníkovi až po doručení poskytovateli platebních služeb. 

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky lze nařídit i v případě, že pohledávka 

dlužníka není v okamžiku doručení exekučního příkazu ještě splatná a splatnost nastane až 

v budoucnu. Jedná se např. o exekuci na neuhrazenou fakturu nebo na smlouvu o nájmu. 

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv – předmětem exekuce je jiné právo 

dlužníka, které má majetkovou hodnotu, pokud není spojeno s osobou povinného a je 

převoditelné na jinou osobu. 

Za jiné právo je považován:  

- podíl v obchodní společnosti, 

- členská práva a povinnosti v družstvu,   

- vypořádací podíl, popř. právo na likvidačním zůstatku zrušené společnosti. 

Při zjištění, že daňový dlužník vlastní exekuovatelné movité nebo nemovité věci, vydá 

správce daně exekuční příkaz na tyto věci a přistoupí k jejich soupisu. Správce daně může 

k provedení daňové exekuce nařídit a provést dražbu. Konání dražby nařizuje správce daně 

dražební vyhláškou.   
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7.1 Podíl jednotlivých způsobů exekucí na vymáhání 

V roce 2012 byla, stejně jako v letech předchozích, nejčastěji využívaným a nejefektivnějším 

exekučním prostředkem daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele 

platebních služeb. Efektivita tohoto exekučního prostředku je ovlivňována nízkým stavem 

volných finančních prostředků na účtech daňových subjektů v důsledku hospodářské recese 

i skutečností, že tímto exekučním prostředkem nelze postihnout peněžní prostředky daňových 

dlužníků na účtech u bank v případech, že daňový subjekt není majitelem účtu, na němž jsou 

deponovány peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti. Institutu daňové exekuce 

postižením jiných majetkových práv využívají správci daně omezeně, možnosti využití tohoto 

institutu a jeho efektivita jsou velmi nízké. Exekuce srážkami ze mzdy – efektivita těchto 

exekucí je negativně ovlivňována omezenými možnostmi správce daně včas zjistit a reagovat 

na změny zaměstnavatele dlužníka. Dlužníci se častými změnami zaměstnavatele snaží 

„bránit“ výkonu daňové exekuce. V praxi zjišťujeme, že někteří zaměstnavatelé vyplácí 

zaměstnancům část sjednané mzdy ve vykazované minimální výši a zbývající část 

v hotovosti, popřípadě celou částku pouze v hotovosti. Tím nám znemožňují vymáhání. 

Stoupající tendenci mají situace, kdy je mzda dlužníka postihována srážkami pro jiné 

pohledávky jiných věřitelů a výše prováděných srážek neumožňuje provedení exekuce pro 

další pohledávky za dlužníkem. Nízká výtěžnost exekucí v případě movitých věcí je ovlivněna 

tím, že movitý majetek si stále více právnických subjektů pořizuje formou finančního leasingu 

nebo na úvěr, který je zajištěn smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva 

ve prospěch jeho poskytovatele. Přínosem pro efektivitu daňových exekucí prodejem 

movitých věcí jsou případy exekučního zabavení a následné dražby pohonných hmot. Daňové 

exekuce prodejem nemovitých věcí jsou často neúčinné zejména vzhledem k tomu, že řada 

nemovitostí, které by mohly být postiženy touto exekucí, je zatížena zástavními právy dalších 

věřitelů s přednostním právem na uspokojení pohledávky, a to zejména ze strany 

poskytovatelů úvěrů. Negativně se odrazila i situace na trhu s nemovitostmi, kdy i o kvalitní 

nemovitosti není v dražbách zájem a ceny nemovitostí velmi klesly. Ale i nařízení daňové 

exekuce prodejem nemovitých věcí má často psychologický dopad na dlužníka a řada 

dlužníků již po vydání exekučního příkazu na prodej nemovitých věcí uhradí pohledávku 

dobrovolně, aby zabránila prodeji nemovité věci v dražbě v rámci daňové exekuce. Chce-li 

dlužník efektivně zmařit konání správce daně, může tak učinit podáním insolvenčního návrhu 

ohledně svého majetku, čímž správce daně ztrácí reálnou možnost dále vést daňovou exekuci 

na jeho majetek. Vymožené daňové nedoplatky podle způsobu vymáhání uvádí tabulka 14.   
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Tab. 14 Vymožené daňové nedoplatky podle způsobu vymáhání 2010–2012 v tis. Kč [20] 

Způsob 

vymáhání 

2010 2011 2012 

vymáhané vymožené % Vymáhané Vymožen

é 

% Vymáhané Vymožené % 

Srážky ze 

mzdy 
5 393 700 227 107 4,21 5 168 183 173 589 3,37 5 448 395 176 702 3,24 

Přikázání 

pohledávky 

z účtu 

8 845 852 2 237 787 
25,3

0 
8 798 974 1 697 772 19,30 10 836 456 1 899 809 17,53 

Přikázání 

jiné 

peněžité 

pohl. 

- - - 1 594 276 174 744 10,96 1 875 827 221 109 11,79 

Postižení 

jiných maj. 

práv 

- - - 92 676 17 434 18,81 100 659 19 0968 18,94 

Prodej 

mov. věcí 
1 233 914 163 265 

13,2

5 
1 099 351 56 484 5,14 1 142 905 94 659 8,28 

Prodej 

nemov. věcí 
1 275 201 152 011 

11,9

2 
1 463 999 51 340 3,51 1 727 504 40 979 2,37 

Soud 569 094 6 004 1,06 37 275 303 0,81 70 445 1 091 1,55 

Soudní 

exekutor 
195 302 2 123 1,09 18 954 1 129 5,96 20 882 5 380 25,76 

Insolvenční 

řízení 
14 199 214 132 016 0,93 16 324 203 8 359 0,05 19 289 951 125 204 0,65 

celkem 31 712 277 2 920 313 - 34 587 891 2 181 154 - 40 513 024 2 584 001 - 

 

V tabulce nejsou evidovány částky, které jsou uhrazeny dlužníkem před vydáním exekučního 

příkazu, tedy jde o neevidovanou dobrovolnou úhradu ze strany daňového dlužníka. Takto 

vymožené částky, které tvoří značnou část vymožených nedoplatků a velkou část samotné 

práce exekutorů, začíná finanční správa evidovat až od druhého pololetí roku 2013. 
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8 JEDNOTLIVÉ FÁZE VYMÁHACÍHO ŘÍZENÍ U PRÁVNICKÝCH 

OSOB V KONTEXTU S PRAXÍ DAŇOVÉHO EXEKUTORA 

V této kapitole shrnuji poznatky a zkušenosti získané dlouholetým působením na vymáhacím 

oddělení finanční správy. Věnuji se faktům a situacím, které v praxi ovlivňují konkrétní 

postupy a do značné míry i úspěšnost při výběru daňových nedoplatků u sledované skupiny 

daňových subjektů – právnických osob.  

8.1 Smírné řešení nedoplatku 

Pracovník vymáhacího oddělení obdrží od pracovníka vyměřovacího oddělení výkaz 

nedoplatků, který slouží jako podklad k zahájení úkonů ve vymáhání. Pracovník vymáhacího 

oddělení činí úkony k nejjednoduššímu, tedy smírnému vyřešení úhrady nedoplatku. Zašle 

vyrozumění na nedoplatek, e-mail, SMS zprávu. V případě, že s daňovým subjektem či 

v případě právnických subjektů jeho pověřeným zástupcem již jednal a má na něj telefonní 

kontakt, kontaktuje tuto osobu telefonicky. Může jít o opomenutí, zaslání platby na špatný 

účet nebo jen o vysvětlení, že čekají na platbu od odběratele toho a toho dne a dlužnou částku 

obratem zašlou.  

Jestliže jde o nekontaktní firmu, správce daně si naplánuje výjezd „do terénu“ a při místním 

šetření tyto firmy navštíví. Když zjistí, že na uvedené adrese firma nesídlí, jednatel je 

nekontaktní, sepíše o tom úřední záznam a předá podnět registračnímu oddělení k činění 

kroků za účelem ukončení činnosti právnické osoby. Výsledkem může být podání podnětu na 

obchodní soud ke zrušení právnické osoby učiněné správcem daně.   

V případě, že zástupce firmy vyrozumění převezme a nereaguje, začne pracovník vymáhacího 

oddělení kroky ve vymáhání. Prvním krokem je předvolání, nejčastěji jednatele firmy za 

účelem vysvětlení ekonomické situace firmy a případným doložením výpisy z účetnictví 

firmy, které situaci potvrdí. Je nutná alespoň základní orientace pracovníka vymáhacího 

oddělení v účetních výkazech. 

 

8.2 Úkony před zahájením daňové exekuce 

Pracovník vymáhacího oddělení zároveň zahajuje úkony ve vyhledávací činnosti. Jako první 

krok využije databází daňového informačního systému ADISu, z kterých je schopen zjistit jak 
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a komu bylo doručováno, případně doručovací adresu, na které je právnická osoba kontaktní, 

čísla účtů, z kterých či na které byly poukazovány peněžní prostředky. Zašle výzvu 

k součinnosti třetích osob poskytovatelům peněžních služeb a využije i evidenci motorových 

vozidel, případně údajů vedených dalšími rejstříky. Komunikace s bankami je řešena 

prostřednictvím daňových úloh v rámci automatizovaného daňového informačního systému 

a je formulována jako dotaz na číslo účtu a konečné zůstatky na účtu subjektu ke dni doruční 

výzvy, případně pohyby na účtu za konkrétní období. Komunikace s bankami probíhá pomocí 

sítě internet, prostřednictvím daňového portálu Tato komunikace je většinou bezproblémová. 

Druhou možností komunikace je zasílání dotazů do datových schránek ve formě kódovaných 

souborů a zde se občas setkáme s technickými problémy při zpracování odpovědí od těchto 

peněžních ústavů. Dřívější formy zasílání dotazů uložených v zašifrované formě na disketě, se 

již nepoužívají. Povinnost poskytovat finanční správě čísla účtů, jejich majitele, údaje 

o konečných stavech, o jejich pohybu, úvěrech, depozitech a vkladech, tedy průlom 

bankovního tajemství je stanovena v § 38 odst. 3 písm. c zákona č.21/1992 Sb., o bankách [5]. 

K získání údajů o nemovitých věcech v majetku dlužníka může pracovník vymáhacího 

oddělení využít dálkového přístupu do databáze katastrálních úřadů prostřednictvím programu 

MISYS-WEB. Informace jsou aktuální, obnovují se co 14 dnů. Počet přístupových práv do 

tohoto portálu je na jednotlivá vymáhací oddělení omezen, ale na druhou stranu je tato 

informační činnost správcům daně poskytována bezplatně. Za online přístup do databází 

katastrálního úřadu platí Generální finanční ředitelství paušální poplatky. V současnosti, kdy 

dochází ze zákona ke změnám v evidencích nemovitých věcí na katastrálních úřadech, je 

v případě, kdy má být vydáno např. zástavní právo, nutné použít tohoto aktuálního přístupu, 

neboť údaje se mění neustále.  

8.3 Uplatnění zástavního práva 

Jestliže se jedná o dluh v řádech sta tisíců, je nutná rychlá reakce pracovníka vyměřovacího 

oddělení, který musí vystavit výkaz nedoplatků v co nejkratším možném termínu a tím předá 

nedoplatek k vymáhání, pracovník vymáhacího oddělení musí okamžitě jednat. S firmou 

naváže kontakt, projedná ústně konkrétní situaci firmy, sepíše úřední záznam a zaznamená 

v něm i navrhované postupy ze strany dlužníka. Často je řešením podání žádosti o povolení 

splátek, a to je podmíněno zřízením zástavního práva k nemovitým věcem v majetku dlužníka 

ve prospěch finanční správy. Zástavního práva je využíváno i v případě, že dlužník 

nespolupracuje a takový majetek je zjištěn. Jde o zásah do omezení vlastnického práva 
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daňového subjektu a nesmí být zneužíváno. Od 1. 1. 2014 je nově zástava zaznamenávána 

katastrálními úřady vkladem podle § 14 zákona č.256/2013 S., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon) nikoli jen zaznamenáním zástavy po doručení na katastrální úřad. S tím 

jsou spojeny další, a musím konstatovat, že časově náročné, úkony pracovníků vymáhacích 

oddělení (dále exekutory). Návrh na vklad musí být vypsán v předepsaném elektronickém 

formuláři, který je přístupný na webových stránkách katastrálního úřadu. V současné době 

fungují tyto stránky velice pomalu a znamenají pro exekutory značnou časovou zátěž. 

V případě chyby v návrhu na vklad se tato činnost mění v martyrium v dopisování obou 

úřadů. Časem se tato činnost možná zrychlí, ale momentálně představuje obrovskou 

administrativní zátěž. Zástava má zajišťovací funkci a zaniká splacením daňového dluhu 

včetně jeho příslušenství. Zajišťuje výhodnější postavení oproti nedoplatku nezajištěnému 

např. při rozvrhu výtěžku z prodeje v dražbě a při úhradě pohledávky přihlášené do 

insolvenčního řízení. Ke zpeněžení zástavy může dojít daňovou exekucí.  

8.4 Fáze výkonu daňové exekuce 

Posledním krokem k vymožení daňových nedoplatků je zahájení daňové exekuce. Jelikož je 

daňová exekuce spojena s exekučními náklady, které tvoří 2 % z vymáhané částky, nejméně 

500,- Kč, jedná se v případě vysokých dluhů o nemalé navýšení dlužné částky. Proto je 

exekutory daňová exekuce využívána opravdu až jako krajní možnosti naplnění cíle finanční 

správy – uhrazení pohledávky. Nejčastější je exekuce na přikázání pohledávky z účtu 

poskytovatele platebních služeb. Podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků byl 

zaslán exekuční příkaz do banky s vyčíslením dluhu včetně úroků ke dni vydání exekučního 

příkazu a vyčíslených exekučních nákladů. Po nabytí právní moci byly peněžité prostředky 

poukázány na účet správce daně. Úroky byly dopočítány následně a exekutor k nim 

přistupoval jako k novému dluhu. Po nabytí platnosti daňového řádu je daňový nedoplatek 

vymáhán včetně úroků do dne uhrazení v jednom exekučním příkazu. Toto „zjednodušení“ 

sebou přineslo pro exekutory mnoho problémů, zejména zapracováním těchto úloh do ADISu, 

kde i po několika letech činí exekutorům problémy zastavení exekuce. Problém je právě 

v dopočítávání dlužných úroků bankou a jejich následné zaslání správci daně a vypočítáním 

dlužných úroků správcem daně. Tyto částky se liší, někdy o desítky korun, jindy o haléřové 

položky a tento rozdíl je příčinou technických problémů s ukončením exekuce, o povinnosti 

přeplnění exekuce vracet na účet daňového subjektu, nemluvě. Někdy firmy používají ke své 
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nepoctivé činnosti účty třetích osob a i přes potvrzené zjištění správce daně, že se tak děje, 

není správci daně umožněno tyto prostředky exekuovat. 

Exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky využívají exekutoři nejčastěji v případě, že 

právnická osoba má pohledávky u jiného subjektu, který je neplní a je tedy i možnou příčinou 

platební neschopnosti našeho dlužníka. Má-li závazek uznaný, je možné jej využít jako 

podklad pro vydání exekuce. Jde-li ale o pravidelného zákazníka, dlužník raději dluží finanční 

správě a proti odběrateli tento podklad nepoužije. Složitost spočívá i v tom, že pokud 

poddlužník neuhradí částku nařízenou v exekučním příkazu, správce daně nemá možnost jej 

k tomu přinutit. Touto exekucí nařízené plnění se netýká exekučních nákladů, ty jsou připsány 

k tíži dlužného daňového subjektu. Mnohdy jde o velmi složité jednání a výsledek je velmi 

nejistý. 

Exekuce na movité a nemovité věci je také velice sporným nástrojem správce daní, zejména 

u právnických osob. Při prvním pohledu se zdá, že právnická osoba vlastní mnoho majetku, 

kterým by mohla být pohledávka uspokojena. Správce daně může využít výzvy k prohlášení 

o majetku daňového subjektu nebo prostuduje účetní výkazy a zjistí, že majetek je pořízen 

formou leasingu nebo úvěru, který je zajištěn smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnictví na 

jejich poskytovatele. Je zarážející, s jakou rychlostí se tyto subjekty dokáží zbavit movitých 

věcí, vhodných k exekuci. Ze dne na den nejsou v jeho vlastnictví. Že se jedná o antidatované 

smlouvy, není pochyb. Od platnosti NOZ již tyto smlouvy nemusí být vystaveny písemně, 

takže se dostáváme do situace, kdy exekuci movitých věcí a následné dražby budeme 

provádět ojediněle, pokud nedojde k nové právní úpravě současného stavu. 

Stejný problém s „omezením“ vlastnictví řeší správci daně i u nemovitých věcí. Na většině 

nemovitých věcí vázne zástavní právo s přednostním právem uspokojení, zejména peněžních 

ústavů.  Jistou mezeru můžeme najít od 1. 1. 2014 v tom, že exekutor vydá zástavní právo 

s vyznačením poznámky „nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh 

a neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého“ a daňový subjekt se rozhodne 

tzv. přeúvěrovat svůj úvěr. Banka sice vyznačí, že má být zachováno pořadí, ale vůči správci 

daně je toto ustanovení neúčinné a banku v pořadí předbíhá. Jak bude této možnosti 

využíváno v budoucnosti, ověří praxe a jistě následná soudní jednání. Vydání exekuce na 

movité či nemovité věci má v praxi často psychologický účinek, kdy se dlužník obává 

možnosti prodeje v dražbě své nemovitosti nebo movité věci a dluh raději uhradí. Proto je 

tento exekuční prostředek stále velmi účinný. 
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Do 31. 12. 2012 využíval správce daně možnosti vydání rozhodnutí soudy. Tato řízení byla 

často velmi zdlouhavá a jen mizivé množství případů skončilo úhradou daňové pohledávky. 

Od 1. 1. 2013 již správce daní tuto zákonnou možnost nemá, může využít jen institutu 

soudních exekutorů. Této možnosti využívá stát prostřednictví finanční správy jen velice 

omezeně. 

 

8.5 Přihlášky do insolvenčního řízení 

Nemalý objem činnosti exekutora činí přihlašování nedoplatků do insolvenčních řízení. Tato 

činnost sice patří do vymáhacích úkonů, ale v důsledku nemá s konkrétním vymáháním 

mnoho společného. Jde jen o administrativní činnosti, v současnosti ošetřenými 

automatizovanými úlohami v ADISu a provázáním s elektronickými službami obchodních 

soudů. Důsledky vůči krokům nás, exekutorů jsou spíše negativní, protože úkony exekutorů 

vůči dlužníkovi jsou se zpětnou platností 6 měsíců od zahájení insolvenčního řízení neúčinná.  

V mnoha státech podávají finanční úřady návrhy na prohlášení konkurzu na majetek dlužníků 

(např. Slovensko, Norsko, Chorvatsko). V České republice tomu brání částečně povinnost 

mlčenlivosti, ale také neúčelnost tohoto řešení, protože výtěžek z konkurzu bude s vysokou 

pravděpodobností nižší než z vlastního vymáhání. Výsledkem podávání návrhů na prohlášení 

konkurzu by mohlo být zabránění tvorbě dalších velkých dluhů, které jsou nesplatitelné 

a nevymahatelné. 
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9 NÁVRH EFEKTIVNÍHO ŘEŠENÍ VYMÁHÁNÍ DAŇOVÝCH 

POHLEDÁVEK U PRÁVNICKÝCH OSOB 

Stavu vymáhání daňových nedoplatků se ve své kontrolní činnosti věnoval v roce 2013 

Nejvyšší kontrolní úřad kontrolní akcí pod číslem 13/02. Ve své zprávě konstatuje zvyšující 

se tendenci evidovaných daňových nedoplatků a neuspokojivý stav s vývojem vymáhání 

těchto nedoplatků. Se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu souhlasím, jelikož se i já nemůžu 

mnohokrát ztotožnit s v předešlých kapitolách popsaným stavem a nemožností konat v oblasti 

vymáhání a zejména vzniku daňových nedoplatků. 

Nejčastějšími jsou problémy s druhotnou platební neschopností právnických osob. Největším 

problémem posledních let se stává zakládání právnických osob účelově, nikoli s cílem 

uskutečňování ekonomické činnosti skrz poskytování služeb či výroby, ale jen za účelem 

zisku, často nezdaněného. Vymáhání u těchto subjektů nelze ani zahájit. 

Problémy s vymáháním můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. K vnitřním faktorům patří 

zejména včasnost předání nedoplatku k vymáhání a samotné zahájení úkonů ve vymáhání. 

Čím dříve dojde k předání nedoplatku, tím větší je úspěšnost jeho ošetření a vymožení. 

Problémy s automatizovaným daňovým systémem s přechodem na daňový řád a novou 

strukturu uspořádání finanční správy jsou i v dnešních dnech příčinou časté nefunkčnosti 

systému a tím vznikajícího stresového prostředí pracovníků správy daní, které se naštěstí 

netýká daňových poplatníků. Dalším vnitřním faktorem je počet pracovníků na vymáhacích 

odděleních, který má klesající tendenci, což je v rozporu se stoupajícími stavy nedoplatků. Od 

roku 2005 klesl počet pracovníků vymáhacích oddělení o 147. Na jednoho exekutora připadá 

průměrně 600 dlužníků. V Praze je tento počet až trojnásobný a s tím souvisí další problém, 

stěhování daňových subjektů do Prahy. Toto bych již zařadila do vnějších faktorů, kterým 

jsou nedokonalé právní předpisy a normy a z nich plynoucí mnohé problémy.  

Za velmi důležité považuji neexistenci vypracované analýzy rizik [14]. Mělo by jít 

o sledování rizikových indikátorů, jako jsou údaje z platební historie, splátky, jiné dluhy (vůči 

státu i soukromé), odpisy dluhů, účasti ve firmách, předchozí úpadek, forma podnikání, obor 

podnikání, majetek, z jaké kultury dlužník pochází, sídlo dlužníka, kontaktnost, důvod vzniku 

nedoplatku, podávání přiznání, frekvence výskytu daňových nedoplatků, finanční situace 

dlužníka, převody majetku, úplná nemajetnost, účast a změny ve firmách, ochota platit apod. 

Cílem by bylo mít informace dřív, než se objeví nedoplatek. Tyto poznatky máme často my, 
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exekutoři, jako nejnižší článek vymáhání, ale nejsou nikde zaneseny a není s nimi pracováno, 

což vidím jako chybné nevyužití poznatků. U rizikových subjektů je třeba setkat se 

s jednatelem osobně. Cílem je donutit dlužníka spolupracovat, ať dobrovolně či nuceně. 

Propracovanou analýzu rizik mají např. v Norsku, Dánsku, Holandsku a také Slovensko ji 

začalo s využitím poznatků těchto států úspěšně používat. 

K odstranění či eliminaci uvedených příčin problémů bych navrhla tato legislativní či 

systémová opatření: 

- legislativní znemožnění založení další obchodní společnosti se stejným, případně 

jiným předmětem činnosti, bez toho, že by byly uhrazeny veškeré pohledávky vůči 

státu u původní společnosti, např: 

o stanovením odpovědnosti majitelům právnických osob za dluhy těchto osob 

(uzákoněno v Rumunsku a Španělsku), 

o postihovat majetek obchodní společnosti jiné než je obchodní společnost, která 

dluží daně, ale která má stejné majitele (např. Rumunsko), 

o neregistrovat nové firmy majitele, pokud on či jeho firma má odepsané 

nedoplatky (např. Velká Británie),  

- zakotvení neúčinnosti právních úkonů, jimiž se daňový subjekt po zahájení daňové 

kontroly zbavuje majetku (obdoba úpravy v insolvenčním zákoně), 

- vypracování analýzy rizik, její existence je pro efektivní vymáhání klíčová a důležitá 

pro celé daňové řízení, 

- negativní propagace dlužníků zveřejňováním jejich seznamů (např. v Rumunsku 

a Bulharsku), 

- využívání institutu prohlášení o majetku a uzákonit jako trestný čin jeho nepodání, 

jako je tomu v Německu,  

- možnost změny místní příslušnosti daňového subjektu omezit ustanovením, např. 

postaveném na místě, kde vyvíjí firma činnost, tam musí být evidována a ne na 

základě adresy správního sídla, uplatňováno v Izraeli, 

- změny zákonů v návaznosti na funkce v informačním daňovém systému zajistit 

finančně tak, aby byly funkční s datem nabytí účinnosti zákonů, 

- nečinit změny v zákonech v jakýchkoli libovolných termínech, zejména v posledních 

dnech končícího roku; zvolit 2 až 3 termíny v roce, ke kterým bude moci změny 

zákonů přijmout; tak předejít nejistotě ve znění zákonů po novém roce a umožnit se na 

chystané změny připravit (např. úpravy softwaru), 



53 
 

- reagovat na zvyšující se počty daňových nedoplatků navýšením pracovníků 

vymáhacích oddělení, 

- předávání nedoplatků k vymáhání ihned po měsíční uzávěrce, čas je základním 

problémem pro možnost vymožení nedoplatku, 

- nemožnost převést vozidlo na jinou osobu, pokud má subjekt nedoplatky na daních 

(Španělsko, Holandsko), 

- zákaz prodat vozidlo nebo s ním vyjet za hranice, pokud na něm vázne zástava pro 

daňové nedoplatky (např. Holandsko, Španělsko). 

- nemožnost vycestovat ze země, pokud má subjekt nedoplatky nebo je jednatelem 

subjektu s nedoplatky (Bulharsko, Holandsko), 

- nepovolení nové registrace těm, kdo přivedli firmu do konkurzu (např. Dánsko), 

- odpovědnost osob, které jednají za firmu a těch, které se podílely na podvodu (např. 

Španělsko), 

- zkrácení doby pro podání přiznání u určitých činností a prodloužení doby pro 

vyplacení nadměrného odpočtu, 

- možnost odejmutí koncese a živnostenského oprávnění (např. Dánsko), 

- pokud manžel/ka dlužil/a osobně nebo jako statutární orgán vystupoval za firmu, která 

prošla konkurzním řízením nebo nedoplatky přesáhly stanovenou výši, vyžadovat 

zálohu nebo udělit registraci podmíněně; pokud nebude záloha uhrazena a subjekt 

pokračuje v podnikání, jednalo by se o trestný čin; tato osoba byla zařazena do 

zvláštní evidence (v Dánsku u DPH), 

Stačilo by zapracovat do legislativy i jen některá mnou navrhovaná opatření, která jsou 

například již ověřena praxí v jiných státech. Každé zlepšení legislativy bychom uvítali. Tolik 

očekávaná nová právní norma – zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, který vstoupil 

v platnost 1. 1. 2014 – bohužel žádná pozitivní ustanovení k omezení řetězových zakládání 

podvodných firem nepřinesl.  
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se snažila identifikovat a charakterizovat vlivy, působící na 

vznik daňových nedoplatků průmyslových podniků, a způsoby ručení, zajištění a vymáhání 

daňových pohledávek v podmínkách Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, analyzovat 

využívání exekučního řízení v jednotlivých fázích vymáhacího řízení správcem daně za 

období 2006–2013 a navrhnout možnosti efektivního řešení pro výběr a snížení daňových 

pohledávek právnických osob. 

Pro dosažení cíle této práce bylo nezbytným předpokladem objasnit využívání nedokonalostí 

v daňových zákonech k nárůstu daňových nedoplatků. Pojetí práce směřuje k hlavnímu cíli 

daňové správy, tj. stanovit a vybírat daně tak, aby nebyly kráceny daňové příjmy. Záměrem 

práce nebyla jen analýza činností správce daní v oblasti ručení, zajištění a vymáhání 

daňových pohledávek u právnických osob (tyto činnosti jsem doložila statistickými údaji 

získanými z webových stránek České finanční správy za léta 2006–2013), ale také analýza 

úkonů správce daně, které vedou dlužníka k úhradě daňové povinnosti, a to jak z vlastního 

pohledu, tak z hlediska právní úpravy. Analyzovala jsem specifické podmínky České 

republiky v kontextu s Evropskou unií, upozornila jsem na celoevropské problémy se 

vznikem daňových nedoplatků a jejich stoupající tendenci. V praktické části jsem využila 

svých zkušeností k popsání vymáhání daňových pohledávek u právnických osob 

s poukázáním na současné problémy a nedostatky ve vymáhání. Na základě svých 

dlouholetých zkušeností v daném oboru jsem navrhla možná řešení těchto problémů. 

Účinnost vymáhání nedoplatků je ovlivněna existujícím právním prostředím, tj. především 

konkrétní podobou předpisů obchodního a daňového práva. V současnosti vešla v platnost 

zásadní právní norma, nový občanský zákoník a dílčí změny daňových zákonů. Až praxe 

ukáže, jak moc ovlivní chování daňových subjektů a správních orgánů, zda mají nové právní 

normy váhu a zda povedou ke zlepšení právního prostředí v České republice. V žádném 

případě nelze svalovat příčinu nedostatečné efektivnosti ve vymáhání pohledávek státu pouze 

na nedostačující činnost pracovníků vymáhacích oddělení finanční správy. Je známou 

skutečností, že ani v obchodním právu České republiky, ani v procesním předpise upravujícím 

daňové řízení není uspokojivě řešena otázka postavení a práv věřitelů. Chybí jednak nástroje, 

které by stanovily trestní odpovědnost dlužníka (včetně členů statutárních orgánů obchodních 
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společností) za nedoplatky, jednak ty nástroje, které by zamezily či ztížily možnosti dalších 

pseudopodnikatelských aktivit osob, které jsou spojeny s nedoplatky vůči státu. 

Analyzovala jsem využívání institutu ručení, zajištění daně a daňové exekuce u právnických 

osob, zejména průmyslových podniků. Zaměřila jsem se na jednotlivé fáze vymáhání a jejich 

využívání v praxi správcem daně. Upozornila jsem na nekalé daňové praktiky některých firem 

a navrhla jsem možnosti řešení popisovaných problémů, ve kterých spatřuji největší úskalí 

veškerých snah o zlepšení podmínek k podnikání a právního povědomí podnikatelů.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

1. Zajišťovací příkaz 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 

Na Jízdárně 3162/3 

709 00  MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ 

 

Územní pracoviště Ostrava I  
Jurečkova  940/2 

700 39  MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ 

Telefon: 596 150 111 

 

 

 XXXXXXX s.r.o.   

 XXXXX3181/19a 

 MORAVSKÁ OSTRAVA 

 702 00  OSTRAVA 2 

  

 DIČ: CZXXXXXX 

 

 

VAŠE Č. J . / ZE DNE         ČÍSLO JEDNACÍ        VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA 

 XXX/13/3201-25201-806291 XXXXX  

 

 

Zajišťovací příkaz 

 

Shora uvedený správce daně podle ust. § 167 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád“) a podle ust. § 103 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) pro odůvodněnou obavu, že dosud nestanovená daň 
daňového subjektu FIRST GLOBAL s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Soukenická 
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3181/19a, PSČ 702 00, DIČ: CZ26200287, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této 
době bude její vybrání spojeno se značnými obtížemi, a dále proto, že hrozí nebezpečí z prodlení: 

 

rozhodl 

 

zajistit u daňového subjektu XXXXXX s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, XXXXX0, DIČ: 
CZXXXXX, dosud nestanovenou daň, specifikovanou co do druhu, období a výše, jak je uvedeno v 
následujícím rozpisu:   

 

Název daně 

Pořadí  Období od  Období do              v částce (Kč) 

Daň z přidané hodnoty 

1  01. 08. 2013  31. 08. 2013              34.850.179,00 

 

Celkem (Kč):                   34.850.179,00 

(slovy: třicetčtyřimilionyosmsetpadesáttisícjednostosedmdesátdevět Kč), 

 

a 

 

rozhodl 

 

současně i o tom, že v případě tohoto zajištění daně jsou dány důvody k tomu, aby tento zajišťovací 
příkaz nabyl účinnosti a vykonatelnosti dnem jeho vydání. 

 

Pro výše specifikované zajištění daně slouží depozitní účet správce daně: 

číslo:    20036-77621761/0710 
IBAN:   CZ12 0710 0200 3600 7762 1761, BIC: CNBACZPP, 
konstantní symbol:   1148 - převodní příkaz,  1149 - poštovní poukázka, 
variabilní symbol:   4963130011. 
 

Odůvodnění: 

Vydáním zajišťovacího příkazu zahajuje správce daně z moci úřední podle ust. § 91 daňového řádu 
řízení o zajištění daně uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.  
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Společnost XXXXXX s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, XXXXXX, PSČ 702 00, DIČ: CZ 
XXXXXX (dále jen „DS“), byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka XXXXXX dne 15. 09. 2000. 

Správce daně v rámci analyticko-vyhledávací činnosti podle ust. § 78 daňového řádu a ze spisu DS 
vedeného správcem daně zjistil následující skutečnosti a informace: 

• dne 15. 05. 2013 pan XXXXXX, nar. XXXXXX, s místem pobytu Ostrava - Hošťálkovice, 
XXXXXX, PSČ 725 28, jednatel DS, osobně podává jménem DS u správce daně přihlášku 
k registraci k dani z přidané hodnoty (dále jen „přihláška“), jako důvod k registraci k dani 
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) uvádí překročení obratu,  

• na základě výše uvedené přihlášky je DS registrován jako plátce DPH od 01. 05.2013, 

• DS je registrován ode dne 12. 07. 2012 jako distributor pohonných hmot (dále jen „PHM“), 

• DS zastupuje YYYYY, nar. 16. 11. 1970, s místem pobytu Ostrava – Moravská Ostrava, 
XXXXXX, na základě plné moci ze dne 27. 03. 2013, která byla správci daně doručena dne 
06. 05. 2013, 

• šetřením ve veřejné části živnostenského rejstříku nebyla zjištěna provozovna DS a DS ani 
dodatečně žádnou provozovnu správci daně nenahlásil,  

• DS v přihlášce uvedl číslo bankovního účtu XXXXXX, tento bankovní účet byl dle sdělení 
Raiffeisenbank, a.s. již dne 22. 02. 2011 zrušen,  

• správce daně v rámci vyhledávací činnosti zjistil, že DS má ode dne 08. 07. 2013 založeny 
bankovní účty č. XXXXXX (měna CZK) a č. XXXXXX (měna EUR) vedené u 
Československé obchodní banky, a.s.,  

• správce daně dále zjistil, že DS má zřízen účet č. XXXXXX (měna CZK) vedený u Komerční 
banky, a.s., 

• na všech správcem daně zjištěných bankovních účtech nebyly zjištěny obraty, které by 
vypovídaly o ekonomické aktivitě DS, 

• dne 25. 07. 2013 podává DS daňová přiznání k DPH za zdaňovací období květen a červen 
2013, přiznání byla podána bez obratů,  

• DS dosud nepodal daňové přiznání k DPH za zdaňovací období červenec a srpen 2013, i když 
již zákonná lhůta uplynula, 

• DS podepsal dne 06. 08. 2013 se společností XXXXXX s.r.o., se sídlem XXXXXX Prostřední 
Suchá, 735 64 Havířov, DIČ: CZ XXXXXX, smlouvu o opakovaném přijímání vybraných 
výrobků oprávněným příjemcem v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně ve 
prospěch nabyvatele, 

• dle záznamní evidence společnosti XXXXXX s.r.o. začal DS dovážet od 13. 08. 2013 
motorovou naftu z jiného členského státu EU, celkem za měsíc srpen 2013 bylo DS dovezeno 
6.314.811 litrů nafty,  

• společností XXXXXX s.r.o. byly správci daně poskytnuty kopie faktur vystavených DS, 
jejichž předmětem je spotřební daň: 
- zálohová faktura č. 201344001-1 ze dne 13. 08. 2013 na částku 1.752.000 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344001-2 ze dne 14. 08. 2013 na částku 3.504.000 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344001-3 ze dne 14. 08. 2013 na částku 5.256.000 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344001-4 ze dne 15. 08. 2013 na částku 7.008.000 Kč, 
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- celková faktura č. 201344001 ze dne 16. 08. 2013 na částku -497.875 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344002-1 ze dne 16. 08. 2013 na částku 7.008.000 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344002-2 ze dne 19. 08. 2013 na částku 6.657.600 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344002-3 ze dne 20. 08. 2013 na částku 6.657.600 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344002-4 ze dne 21. 08. 2013 na částku 5.256.000 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344002-5 ze dne 22. 08. 2013 na částku 5.256.000 Kč, 

- celková faktura č. 201344002 ze dne 23. 08. 2013 na částku -831.882 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344003-1 ze dne 23. 08. 2013 na částku 7.008.000 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344003-2 ze dne 26. 08. 2013 na částku 6.657.600 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344003-3 ze dne 27. 08. 2013 na částku 7.008.000 Kč, 

- zálohová faktura č. 201344003-4 ze dne 30. 08. 2013 na částku 2.452.800 Kč, 

- celková faktura č. 201344003 ze dne 30. 08. 2013 na částku -8.012.662 Kč, 

a faktury za dovoz pohonných hmot na základě smlouvy: 

- faktura č. 20130028 ze dne 16. 08. 2013 na částku celkem 432.627 Kč, 

- faktura č. 20130030 ze dne 23. 08. 2013 na částku celkem 757.178 Kč, 

- faktura č. 20130032 ze dne 30. 08. 2013 na částku celkem 562.236 Kč, 

• v rámci jednání dne 16.09.2013 pan XXXXXX, jednatel společnosti XXXXXX s.r.o. sdělil, 
že za DS jsou faktury vystavené pro DS hrazeny společností YYYYYYs.r.o.,  

• z výpisu z bankovního účtu č. XXXXXX (měna CZK), jehož vlastníkem je společnost 
XXXXXX s.r.o. bylo zjištěno, že ode dne 13. 08. 2013 je tento bankovní účet kreditován 
ze zahraničního bankovního účtu (IBAN: SK XXXXXX), jehož vlastníkem je společnost 
XXXXXX s.r.o., se sídlem XXXXXX, 739 61 Třinec, DIČ: CZ XXXXXX. U všech plateb je 
uvedena poznámka „XXXXXX s.r.o.“. Celkem byla za měsíc srpen 2013 takto připsána 
částka ve výši 78.489.600,00 Kč,  

• v období od 23. 05. 2013 do 04. 06. 2013 bylo panu XXXXXX, jakožto zástupci DS, odesláno 
ze strany správce daně 7 písemností, které si zástupce DS v úložní lhůtě nevyzvedl,  

• správce daně eviduje u DS ke dni 16. 09. 2013 nedoplatky splatné od 02. 07. 2007 v celkové 
výši 133.720,00 Kč, z toho na dani z přidané hodnoty částku ve výši 45.542,00 Kč, na dani 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků částku ve výši 83.892,00 Kč, 
na dani silniční částku ve výši 3.786,00 Kč a na dani z příjmu právnických osob částku ve výši 
500,00 Kč,  

• dne 13. 09. 2013 se dostavil jednatel společnosti pan XXXXXX, se kterým byl sepsán 
protokol o ústním jednání Čj.: XXXXXX /13/3201-25201- XXXXXX, a to za účelem zjištění 
majetkových poměrů DS. Z protokolu vyplývá, že DS nevlastní žádný nemovitý majetek, jiná 
majetková práva a neeviduje jiné peněžité pohledávky. DS vlastní pouze jeden počítač s 
obrazovkou a kancelářský nábytek. DS má zřízeny dva bankovní účty, a to u Československé 
obchodní banky, a.s. účet číslo XXXXXX a u Komerční banky, a.s. účet číslo XXXXXX, na 
kterých jsou, dle sdělení jednatele, debetní zůstatky a to na každém účtu cca -2.000,00 Kč,  
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• v rámci jednání dne 13. 09. 2013 (viz protokol o ústním jednání Čj.: XXXXXX /13/3201-
05402- XXXXXX) jednatel DS sdělil, že aktuálně DS nevyvíjí ekonomickou aktivitu jako 
distributor PHM, dále potvrdil uzavření smlouvy se společností XXXXXX s.r.o. a zároveň 
sdělil, že k nákupům pohonných hmot prostřednictvím tohoto oprávněného příjemce nedošlo,  

• dne 18. 09. 2013 byl vydán exekuční příkaz Čj.: XXXXXX /13/3201-25201- XXXXXX, 
kterým byla nařízena daňová exekuce na přikázání pohledávky z účtů č. XXXXXX a 
XXXXXX vedených u Československé obchodní banky, a.s. a dále exekuční příkaz Čj.: 
XXXXXX/13/3201-25201- XXXXXX, kterým byla nařízena daňová exekuce na přikázání 
pohledávky z účtu č. XXXXXX vedeném u Komerční banky, a.s. Exekuční příkazy byly 
doručeny prostřednictvím datové schránky dne 19. 09. 2013 peněžním ústavům. Zástupci DS 
XXXXXX byly exekuční příkazy doručeny dne 30. 09. 2013 uplynutím lhůty, 

• dne 02. 10. 2013 bylo doručeno správci daně Oznámení o ukončení sledování exekuce Čj.: 
XXXXXX (odesílatel Komerční banka, a.s.), které bylo zaevidováno pod Čj.: XXXXXX 
/13/3201-25201- XXXXXX, s odůvodněním, že účet č. 107- XXXXXX byl dne 01. 10. 2013 
zrušen z důvodu nepovoleného debetu,  

• v rámci jednání dne 24. 09. 2013 (viz protokol o ústním jednání Čj.: XXXXXX /13/3201-
05402- XXXXXX) jednatel DS opět sdělil: „…nic jsem nedovezl, nic jsem neobjednával, nic 
jsme neprodávali, nefakturovali, ani neplatili, ani jsem neobdržel žádnou platbu v rámci 
pohonných hmot.“ K předloženým fakturám společnosti XXXXXX s.r.o. jednatel DS uvedl, 
že je neobdržel a vidí je poprvé; jednatel DS potvrdil uzavření smlouvy s rakouskou 
společností P.P.S. GmbH, VAT: ATU61924001, Vídeň, týkající se nákupu pohonných hmot 
(ve smlouvě je uvedeno, že objednávky budou zasílány e-mailem); dále jednatel DS uvedl, že 
smlouvy zařizoval a domlouval pan XXXXXX ze Slovenska, návrhy smluv přišly jednateli 
DS e-mailem, on je podepsal, nechal ověřit svůj podpis na poště a předal je bratrovi pana 
XXXXXX; jednatel DS sdělil, že společnost XXXXXX s.r.o. nezná, 

• jednatel DS dne 25. 09. 2013 správci daně poskytl kopii protokolu o trestním oznámení 
sepsaného na Policii ČR (viz podání zaevidované pod Čj.: XXXXXX), ve kterém sdělil, že na 
žádost pana XXXXXX podepsal a nechal si ověřit svůj podpis na Rámcové kupní smlouvě 
s rakouskou společností P.P.S. GmbH, dále na Dohodě o způsobu deklarace přepravy zboží do 
jiného členského státu EU a na Smlouvě o opakovaném přijímání vybraných výrobků 
oprávněným příjemcem v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně ve prospěch 
nabyvatele, které následně předal bratrovi pana XXXXXX, dále jednatel DS sdělil, že s PHM 
neobchodoval; zároveň jednatel DS předal kopie zmíněných smluv Policii ČR, 

• správci daně byly Policií ČR poskytnuty kopie zmíněných smluv (návrhů smluv doručených 
e-mailem jednateli DS), 

• společností XXXXXX s.r.o. byla správci daně poskytnuta kopie Dohody o způsobu deklarace 
přepravy zboží do jiného členského státu EU podepsaná oprávněnými osobami všech třech 
smluvních stran, a to jednatelem DS, jednatelem společnosti XXXXXX s.r.o. a jednatelem 
rakouské společnosti P.P.S. GmbH, 

• šetřením v katastru nemovitostí a evidenci motorových vozidel bylo zjištěno, že DS není 
vlastníkem žádného nemovitého majetku či motorového vozidla, další jiný majetek 
v adekvátní výši předpokládané daňové povinnosti na DPH zajišťované částky se správci daně 
nepodařilo zjistit. 

Na základě všech výše uvedených zjištění správce daně dospěl k následující správní úvaze: 

• správce daně u DS zjistil v měsíci srpnu 2013 uskutečňování ekonomické činnosti spočívající 
v nákupu PHM z jiného členského státu EU a s ohledem na neexistenci provozovny, 
skladových prostor a zaplacení spotřební daně usoudil, že DS uskutečnil rovněž následný 
prodej a to v tuzemsku, kde se dle ust. § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění platných předpisů (dále jen „ZDPH“) uplatní základní sazba daně,  
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• DS nakupuje zboží od osoby registrované k DPH v jiné členské zemi EU v režimu pořízení 
zboží z jiného členského státu EU,  

• dle ust. § 25 ZDPH vzniká při pořízení zboží z jiného členského státu EU s místem plnění 
v tuzemsku plátci povinnost přiznat daň. Současně ust. § 72 ZDPH umožňuje za splnění 
zákonných podmínek uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu. Pořízení zboží z jiného 
členského státu EU má tedy v konečném důsledku daňově neutrální dopad na výslednou 
daňovou povinnost plátce v tuzemsku. Vzhledem k výše uvedenému má správce daně za to, že 
pořízení zboží od dodavatele se sídlem v jiném členském státě EU nemá vliv na výslednou 
daňovou povinnost na DPH u DS, avšak při jeho následném prodeji v tuzemsku již dle § 21 
ZDPH povinnost odvést DPH vzniká, 

• DS nepoužívá ke své ekonomické činnosti vlastní bankovní účty,  

• závazky DS jsou hrazeny z účtu třetí osoby vedeného mimo tuzemsko, 

• správce daně má podezření, že DS může být zapojen do řetězového podvodu, jehož cílem a 
výsledkem může být krácení DPH a zneužívání systému daní, 

• s ohledem na tvrzení jednatele DS p. XXXXXX o neuskutečňování ekonomické činnosti DS 
posuzoval správce daně hodnověrnost této výpovědi, s ohledem na prokazatelnou existenci 
daňových dokladů a plateb uzavřel správce daně, že k uskutečňování ekonomické činnosti 
spíše docházelo, důvodem takového posouzení správcem daně je mimo jiné to, že p. 
XXXXXX byl jednatelem jiných daňových subjektů, u kterých v rámci daňového řízení bylo 
zjištěno, že si nesplnily povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu EU a 
správce daně u nich také eviduje vysoké nedoplatky.   

Při stanovení výše zajišťované částky za zdaňovací období srpen 2013 správce daně v intencích ust. § 
167 odst. 4 daňového řádu vycházel z toho, že: 

jelikož žádné z okolností zjištěných správcem daně nenasvědčují tomu, že by DS zdanitelná plnění 
pořizoval v tuzemsku, má správce daně za to, že DS vznikla daňová povinnost z pořízených a následně 
prodaných 6.314.811 litrů nafty. Při stanovení průměrné ceny PHM včetně spotřební daně bez DPH na 
jeden litr správce daně vycházel z cen jiného distributora PHM místně příslušného správci daně 
(Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj; sídlo tohoto distributora je v Ostravě), které byly, jako 
pomůcka, zjištěny ze záznamní evidence tohoto distributora za měsíc srpen 2013. Průměrná cena nafty 
za měsíc srpen 2013 byla ve výši 26,28 Kč za litr. Při zjištěném pořízení 6.314.811 litrů nafty a 
průměrné ceny 26,28 Kč za litr dospěl správce daně k závěru, že tržby realizované DS mohly 
dosáhnout hodnoty minimálně 165.953.233,00 Kč bez DPH. DPH vypočtená podle ust. § 37 odst. 1 na 
základě takto uskutečněného plnění činí částku ve výši 34.850.179,00 Kč.         

Správce daně tedy na základě všech výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že zde existuje 
odůvodněná obava ve smyslu ust. § 167 odst. 1 daňového řádu, že dosud nestanovená daň 
specifikovaná ve výroku tohoto zajišťovacího příkazu, bude v době její splatnosti a vymahatelnosti 
nedobytná či její vybrání bude spojeno se značnými obtížemi, protože podle dosavadních zjištění 
správce daně: 

1. DS nekumuluje dostatečné finanční prostředky na svých bankovních účtech, pro úhradu 
budoucí vlastní daňové povinnosti na DPH, 

2. DS nedisponuje žádnými adekvátními aktivy, 
3. DS nevlastní žádný nemovitý majetek,  
4. základní kapitál činí pouze 200.000,00 Kč, 
5. závazky DS jsou hrazeny z účtu třetí osoby vedeného mimo tuzemsko, 
6. DS obchoduje s PHM, což je komodita, která je vzhledem k četnosti protiprávního jednání, ke 

kterému při obchodování s ní dochází, hodnocena jako riziková, 
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7. DS si vůči správci daně nesplnil oznamovací povinnost, když nenahlásil včas všechny své 
založené bankovní účty, 

8. DS nepodává daňová přiznání řádně ve lhůtě, 
9. zástupce DS nepřebírá písemnosti odesílané správcem daně, 
10. DS dluží správci daně ke dni 08. 10. 2013 celkem částku ve výši 137.479,00 Kč,  
11. DS osobou svého jednatele negarantuje řádné plnění povinností vůči správci daně. 

Správce daně tedy dovozuje, že ekonomická činnost DS může být vykonávána toliko formálně, 
přičemž způsobem svého provádění nápadně připomíná situace při tzv. řetězových podvodech. Ty ve 
své základní podobě spočívají v zapojení dvou plátců DPH. Takzvaný broker1, čerpá nárok na odpočet 
DPH, která následně nebude správci daně uhrazena jeho dodavatelem, jímž je subjekt v pozici tzv. 
missing tradera2. Platby zpravidla probíhají tak, že tzv. missing trader zaplatí svému dodavateli z 
platby od tzv. brokera. V řetězci transakcí může dále figurovat tzv. buffer3. Ačkoliv správce daně v 
této fázi daňového řízení nevyhodnocoval eventuální podezření ze spáchání tohoto druhu podvodu, 
činnost DS odpovídá tomu, že by ať již přímo či zastřeně mohl figurovat v pozici tzv. missing tradera.  

Závěrem považuje správce daně za prokázané, že majetkové poměry DS neposkytují žádnou záruku v 
tom směru, že bude v budoucnu schopen zabezpečit úhradu předmětné daňové povinnosti, která 
doposud nebyla stanovena. 

V neposlední řadě správce daně vyhodnotil, že při vydání zajišťovacího příkazu hrozí nebezpečí z 
prodlení ve smyslu ust. § 103 ZDPH. Tento závěr je odůvodněn zjištěním, že DS nedisponuje žádnými 
významnými, resp. adekvátními aktivy. Navíc závazky DS jsou hrazeny z účtu třetí osoby vedeného 
mimo tuzemsko. Tato skutečnost dokládá, že přestože DS dovezl do tuzemska od 13. 08. 2012 do 31. 
08. 2013 celkem 6.314.811 litrů nafty, což předpokládá při průměrné ceně nafty 26,28 Kč za litr 
obchodní transakce za 165,9 mil. Kč bez DPH, nekumuluje dostatečnou finanční částku k úhradě 
dosud nestanovené daňové povinnosti na DPH za zdaňovací období srpen 2013. Při této úvaze správce 
daně také předpokládá i tu skutečnost, že DS nenakupuje zboží na sklad, ale přímo je dodává 
odběrateli, takže nekumuluje případně zpeněžitelná aktiva ani v jiné hmotné podobě. Za předpokladu, 
že činnost DS pokračuje v obdobných intencích i nadále, je zde proto dána obava, že pokud by správce 
daně nestanovil účinnost a vykonatelnost zajišťovacího příkazu okamžikem vydání zajišťovacího 
příkazu, mohlo by dojít ke zmaření účelu celého zajištění DPH a nenaplnění tak cílů správy daní.     

V návaznosti na shora uvedená zjištění dospěl správce daně také k závěru, že zde hrozí nebezpečí 
z prodlení, nebude-li předmětný zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání (§ 
103 ZDPH), mohlo by dojít ke zmaření účelu celého zajištění a nenaplnění tak cílů správy daní, a 
proto vedle vlastního zajištění rozhodl také v otázce účinnosti a vykonatelnosti, a to tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto zajišťovacího příkazu.  

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat do 30 dnů ode dne jeho doručení. 
Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce 
daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 
daňového řádu). Pro zachování lhůty k podání odvolání se nepoužije ust. § 35 odst. 2 daňového řádu 
(§ 168 odst. 1 daňového řádu).  

Mgr. XXXXXX 

vedoucí odboru 


