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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 
Cílem této práce je popsat způsob jakým reagují daňové správy na nesmírný rozvoj 

informačních technologií mezi podnikateli. 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, kde první část je věnována legislativnímu 

rámci, který umožňuje daňovým správám členů Evropské unie zavádět a praktikovat 

nový kontrolní nástroj, kterým je elektronická kontrola účetních dat, jejich zdrojů 

a původu, zpracovaných v elektronickém prostředí za použití analytických, 

vyhodnocovacích a testovacích metod za pomoci IT nástrojů. Druhá část popisuje jak 

je tento kontrolní nástroj zaváděn a praktikován v podmínkách české daňové správy. 

Třetí část se věnuje popisu jak je popisovaný kontrolní nástroj praktikován v britské 

daňové správě. Čtvrtá část srovnává rozdíly mezi těmito daňovými správami. 

V závěru práce se uvádí možné návrhy na zlepšení používání nového kontrolního 

nástroje v rámci české daňové správy.      

 

ANNOTATION OF THESIS 

 
The aim of this work is to describe how tax administrations respond to a boom of 

information technologies in the private sphere. 

The work is divided into four sections where the first section describes legislative 

framework which allows to tax administrations of EU members to implement and to 

practice a new control instrument.  The new control instrument is an electronic check of 

sources and input data of controlled accounting by using of analytical, evaluating and 

testing methods with the aid of IT tools. The second section describes how exactly is the 

control instrument implemented and practiced in conditions of the Czech tax 

administration. The third section describes how is the control instrument implemented 

and practiced by the HM Revenue and Customs. The fourth section compares the Czech 

tax administration and the HM Revenue and Customs in implementation and practice of 

described control instrument. 

Conclusion of this work mentions a potential improvement of the described control 

instrument by the Czech tax administration. 
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1. ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je informovat o způsobu, jakým reagují na rozvoj 

informačních technologií (dále jen „IT“) vybrané státy Evropské unie reprezentované 

daňovými správami.   

V bakalářské práci popíši zaváděný kontrolní nástroj územních finančních orgánů 

české daňové správy a kontrolní nástroj britské daňové správy.  

Kontrolním nástrojem se v této práci rozumí e-audit. Je to nástroj, pomocí kterého 

lze analyzovat a kontrolovat účetní a daňová data v elektronické podobě za pomocí 

analytického softwaru.  

Velmi důležité je, aby si každý čtenář této práce uvědomil, proč je e-audit 

do činnosti daňových správ uvnitř Evropské unie zaváděn, a proč je mu dávána taková 

důležitost. Státy Evropské unie, které e-auditní postupy praktikují řadu let se staly 

mecenáši šíření této účinné, ale hlavně nezbytné kontrolní metody.  

Evropská komise proto, aby byl tento kontrolní nástroj aplikován daňovými 

správami uvnitř unie, ustanovila tzv. E-audit group, jejímž hlavním úkolem je podpora 

ostatním státům EU v implementaci e-auditu do běžné kontrolní činnosti. Více 

o činnosti skupiny se zmiňuji v kapitole 3, která je věnována popisu E-auditu v rámci 

české daňové správy.  

E-audit je zaváděn především za účelem zjednodušení daňové kontroly, jak 

pro pracovníky územích finančních orgánu neboli správce daně, tak i pro samotné 

poplatníky daně, u kterých je daňová kontrola prováděna. Zjednodušení přináší hlavně 

fakt, že po úspěšné implementaci tohoto kontrolního postupu bude zkrácená délka 

daňové kontroly a zjednoduší se i náročnost daňové kontroly ve smyslu vyhodnocování 

dokladů předkládaných při běžné daňové kontrole v klasické, tedy papírové podobě. 

Při kontrolách to mnohdy představuje několik spisů daňových a účetních dokladů, které 

musí daňový subjekt předkládat správci daně, a ten by je měl při své kontrolní činnosti 

zkontrolovat. 

Proč je vlastně pro Evropskou unii tento kontrolní nástroj tak výjimečný 

a důležitý? Jde o přirozenou reakci státní správy na rozvoj informačních technologií 

a na jejich masové využívání podnikatelskou sférou. Novodobý podnikatel využívá při 

své činnosti nástroje výpočetní techniky. Vzhledem k tomu, že podnikatelské subjekty 

jsou klienty české daňové správy a i ta upřednostňuje klientský přístup, je nutné, aby 

byl nalezen účinný, ale zároveň komfortní nástroj pro kontrolu daňových povinností.  
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Hlavním úkolem daňových správ členských států EU je vybírat a spravovat daně 

a poplatky. V podmínkách státního rozpočtu České republiky představují daně 

a poplatky cca 54,4% celkových příjmů státního rozpočtu. K tomu, aby byl tento cíl 

daňové správy plněn úspěšně, je nutné zavést nástroje pomocí kterých se tyto cíle budou 

moci plnit. Daňové správy musí reagovat na elektronizaci podnikatelských aktivit 

daňových poplatníků, zejména na elektronickou fakturaci, internetové obchody 

a v neposlední řadě na možnosti uchovávání a archivaci dat v elektronické podobě.  

Právě v tomto směru přizpůsobení se daňových správ rozšiřování elektronického 

obchodu pracuje a podporuje „E-audit group“ země, které ještě nestačily na tento rozvoj 

reagovat.  

Preferovanými postupy e-auditu, tak jak uvádí Evropská unie prostřednictvím   

„E-audit goup“, jsou elektronická daňová kontrola, kontrola vnitřních podnikových 

informačních systémů a kontrola internetového obchodování.  

Tato bakalářská práce přináší interní pohled do současného trendu české daňové 

správy, kterým je zavádění e-auditních postupů a pohled do současné práce britské 

daňové správy v oblasti e-auditu. 

Kapitola pět práce je zaměřena na srovnání a identifikaci rozdílů mezi 

popisovanými dvěma daňovými správami.  

Informace obsažené v této práci pocházejí především z mých vlastních zkušeností 

nabytých při několikaleté praxi v české daňové správě. Jsem zaměstnancem Finančního 

ředitelství v Ústí nad Labem. Zároveň uvádím, že jsem určeným pracovníkem týmu, 

který je v rámci české daňové správy určen k zajištění implementace nového 

kontrolního nástroje do činnosti této daňové správy.   
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2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

 

Pro úspěšnou implementaci e-auditu do činnosti české daňové správy je nutné 

vytvořit právní podmínky. Kapitola je rozdělena do dvou hlavních částí, a to tak, 

že první část je věnována stručnému výčtu legislativních předpisů Evropské Unie resp. 

Evropské komise. Druhá část se věnuje popisu českých zákonů, které dávají podporu 

provádění e- auditu v podmínkách české daňové správy. 

 

2.1. ZÁKONY A SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE 

Vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 se většina státních 

institucí zavázala k povinnosti implementovat zákony, směrnice a nařízení přijaté 

Evropskou Unií resp. jejími institucemi. Jedná se o Evropský parlament, Radu Evropské 

unie a Evropskou komisi. Tento „institucionální trojúhelník“ vytváří politiky a zákony, 

které platí v rámci celé EU. Principiálně je to komise, kdo navrhuje nové zákony, 

parlament a rada je ale schvalují.  

Směrnice, o které se opírá práce vytvořené skupiny „E-audit group“ podporující šíření 

e-auditu v zemích EU jsou : 

 

a) Směrnice 1999/93 EC, o zásadách Společenství pro elektronické podpisy 

b) Směrnice 2001/115 EC, o elektronické fakturaci 

c) Směrnice 2002/38 EC,  

d) Doporučení komise 1994/820 ES, o právních aspektech elektronické výměny 

informací 

e) Nařízení Rady 1798/2003/ES 

f) Nařízení rady 77/388/EC  

 

2.1.1. Směrnice 1999/93 EC, o zásadách Společenství pro elektronické podpisy 

Jedná se o směrnici ze dne 13. prosince 1999. V článku 1 této směrnice se píše, 

že účelem směrnice je umožnit použití elektronických podpisů a přispět k jejich 

právnímu uznávání. Aby bylo možné zajistit řádné fungování vnitřního trhu, stanovuje 

tato směrnice právní rámec pro elektronické podpisy a některé certifikační služby. Tato 

směrnice se nevztahuje na hlediska spojená s uzavíráním a platností smluv či jiných 

právních závazků, pokud vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Společenství 
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upravují požadavky na jejich formu. Touto směrnicí nejsou rovněž dotčena pravidla 

a omezení, která upravují používání dokumentů, a která jsou obsažena ve vnitrostátních 

právních předpisech či právních předpisech Společenství. 

 

2.1.2. Směrnice 2001/115 EC, o elektronické fakturaci 

Směrnice ze dne 20. prosince 2001 jejímž cílem je zjednodušit, modernizovat 

a harmonizovat podmínky stanovené pro fakturaci v případě daně z přidané hodnoty. 

Mezi nejdůležitější teze patří: 

• Faktury mohou být odeslány v papírově formě nebo elektronicky v případě, 

že zákazník je schopen elektronickou verzi faktury přijmout elektronickými 

prostředky. 

• Faktury odeslané elektronickými prostředky budou přijaty členskými státy (tj. 

i jejich finančními úřady na základě prováděcího zákona) v případě zaručení 

pravosti původu a integrity obsahu těchto faktur: 

-  prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu ve smyslu článku 

2(2) Směrnice 1999/93/ ES Evropského parlamentu a Rady. Členské státy 

mohou požadovat, aby elektronický podpis byl založen na kvalifikované 

certifikaci a vytvořen bezpečným nástrojem tvorby podpisu ve smyslu 

článku 2 (6) a (10) zmíněné směrnice, 

 

-  prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI) podle článku 2 Doporučení 

Komise 1994/820/ES vztahující se k právním aspektům elektronické 

výměny dat, kde dohoda o výměně předkládá postupy zaručující 

autenticitu původu a integritu dat. 

• Autenticita původu a integrita obsahu faktur stejně tak jako jejich čitelnost 

musí být zaručena během celého období úchovy. Údaje faktur nesmí být 

měněny a musí zůstat čitelné po celé období stanovené pro úchovu. 

•    Členské státy určí časové období, po které musí osoby podléhající dani 

uchovávat faktury za zboží nebo služby dodané na jejich území a faktury 

přijaté osobami podléhajícími dani usazenými na jejich území.[13] 

 

Pro zajištění plnění výše uvedených podmínek mohou členské státy vyžadovat 

uchovávání faktur v původní formě odeslání, tj. papírové či elektronické. 
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• U faktur uchovávaných elektronicky mohou dále požadovat uchovávání údajů 

zaručujících autenticitu původu a integritu obsahu faktur. 

• Přenos nebo úchova faktur „elektronickými prostředky“ znamená přenos 

nebo zpřístupnění a úchovu faktur příjemci s použitím elektronického zařízení 

pro zpracování (včetně digitální komprese), úchovu dat, použití telegrafu, 

rádiového přenosu, optických a jiných elektromagnetických prostředků.  

 

2.1.3. Směrnice 2002/38/ES 

Touto směrnicí ze dne 7. května 2002 se mění a dočasně upravuje směrnice 

77/388/EHS, pokud jde o úpravu daně z přidané hodnoty uplatňované na služby 

rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby. 

Především bych upozornil na přílohu L této směrnice, která uvádí příkladný seznam 

elektronicky poskytovaných služeb, a to: 

1. Tvorba webových stránek, web – hosting, dálková údržba programů 

a zařízení; 

2. Dodání programového vybavení a jeho aktualizace; 

3. Dodání obrazů, textů a informací a zpřístupňování databází; 

4. Dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a politických, 

kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavných pořadů 

a událostí; 

5. Poskytnutí vyučování na dálku. 

 

Pokud poskytovatel sužeb a jeho zákazník komunikují prostřednictvím 

elektronické pošty, neznamená to samo o sobě, že poskytovaná služba je elektronicky 

poskytovanou službou ve smyslu této směrnice.     

 

2.1.4. Doporučení Komise 1994/820 ES, o právních aspektech elektronické výměny 

informací 

Jedná se o doporučení komise ze dne 19. října 1994 a definuje EDI komunikaci, 

která je vhodná pro přenos elektronických faktur. Jako příloha je v tomto doporučení 

uveden formulář Evropské vzorové dohody o elektronické výměně dat a komentář 

k této dohodě.  
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2.1.5 Nařízení Rady 1798/2003/ES  

Toto nařízení stanovuje pravidla a postupy pro výměnu některých informací 

elektronickými prostředky, zejména pokud jde o DPH u obchodních operací uvnitř 

Společenství. 

Pro období uvedené v článku 4 směrnice 2002/38 /ES rovněž stanoví pravidla 

a postupy pro elektronickou výměnu informací o dani z přidané hodnoty u služeb 

poskytovaných elektronicky v souladu se zvláštním režimem podle směrnice 

77/388/EHS a rovněž pro jakoukoliv následnou výměnu informací, a pokud jde o služby 

zahrnuté do uvedeného zvláštního režimu, pro převod peněžních částek mezi 

příslušnými orgány členských států. 

 

2.1.6. Nařízení Rady 77/388/EC  

Toto nařízení je obecně známo jako „sixth VAT directive“, 

kterou implementovala do národních zákonů DPH většina států Evropské unie. 

Je to vlastně základ pro uplatňování systému DPH v rámci Evropské unie. Jak vyplývá 

z popisu nařízení a směrnic komise, je daň z přidané hodnoty tou daní, která 

elektronickou výměnu informací a tedy i její kontrolu nastartovala.  

 

2.2. ČESKÁ LEGISLATIVA PODPORUJÍCÍ E-AUDIT 

Bylo zmíněno, že Česká republika členem EU a tímto se zavázala k implementaci 

zákonů EU do interních právních předpisů. Tedy základními právními dokumenty, 

do kterých byly implementovány směrnice EU jsou: 

a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů; 

b) Zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

c) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších  

předpisů; 

d) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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2.2.1. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZSDP“) 

Znění ZSDP (novelizované zákonem č. 214/2006) účinné od 1. srpna 2006 

zpřesňuje možnost požadovat data v elektronickém tvaru při místním šetření a také 

daňové kontrole. 

 

Jednotlivá paragrafová znění ZSDP, které se vztahují k tématu práce 

jsou následující. 

§ 15 odst.3 

Pracovník správce daně má právo provést nebo si vyžádat z účetních písemností, 

záznamů nebo jiných informací bezúplatně výpis nebo kopii, a to i na technických 

nosičích dat. V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má 

pracovník správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní 

techniky a je oprávněn využívat programové vybavení, ve kterém byly informace 

pořízeny.  

 

§16 odst. 2 

Daňový subjekt, u něhož je prováděná daňová kontrola, má ve vztahu 

k pracovníku správce daně povinnost 

c) předložit na požádání záznamy, jejichž vedení bylo správcem daně uloženo, 

účetní a jiné doklady a účetní písemnosti, které prokazují hospodářské a účetní operace, 

jež jsou pro správné stanovení daňové povinnosti rozhodné anebo o které pracovník 

správce daně požádá, a podat k nim ústně nebo písemně požadovaná vysvětlení,        

má-li pracovník správce daně pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti. 

Pracovník správce daně má při provádění daňové kontroly oprávnění podle § 15 odst. 3. 

 

S účinností od 11. listopadu 2005 je do ZSDP vloženo novelou č. 444/2005 Sb., 

ustanovení § 34 odst. 2 vztahující se k součinnosti státních orgánů a orgánů 

samosprávních územních celků. 

 

§ 34 ZSDP odst. 2 

Správci daně mohou údaje získané podle odstavce 1  dožadovat jen v rozsahu 

nezbytném pro výkon svých pravomocí, a to jak jednorázově, tak s využitím dálkového 
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a nepřetržitého přístupu, nebo způsobem, který dohodne správce daně se správcem 

příslušné evidence. Způsob získání informací musí umožňovat uchování identifikačních 

údajů o správci nebo jeho pracovníkovi, který o výdej informací žádal, a o účelu, 

k němuž byl výdej informací žádán, nejméně po dobu 5 let. 

 

 

 

Pro doplnění výše uvedeného znění zákona uvádím znění §34 ZSDP odst. 1: 

- státní orgány a orgány územních samosprávných celků, které vedou evidenci 

osob nebo jejich majetku, nebo poskytují plnění, které je předmětem daně, 

nebo provádějí řízení v případech, kdy předmět řízení před nimi podléhá 

daňové povinnosti, nebo získávají jiné další údaje potřebné pro vyměření 

a vymáhání daně, jsou povinny předat správci daně údaje v rozsahu podle 

odstavce 2) 

 

 

2.2.2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 

„ZoÚ“) 

V této normě jsou v návaznosti na e-audit nejdůležitější zejména ustanovení řešící 

použití účetních zápisů v elektronické podobě. Jedná se o ustanovení 

 

§ 4  ZoÚ odst. 10 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů; 

přitom mohou použít technických prostředků, nosičů informací a programového 

vybavení. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých 

skutečností týkajících se vedení účetnictví. Každou skutečnost týkající se vedení 

účetnictví jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy. 

 

§ 33 ZoÚ odst. 2 

Účetní záznam může mít písemnou nebo technickou formu. Pro účely tohoto 

zákona se považuje za  
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a) písemnou formu účetní záznam provedený rukopisem, psacím strojem, 

tiskařskými nebo reprografickými technikami anebo tiskovým výstupním 

zařízením výpočetní techniky, jehož výstup je pro fyzickou osobu čitelný, 

b) technickou formu účetní záznam provedený elektronickým, optickým 

nebo jiným způsobem nespadajícím pod písmeno a),  který umožňuje jeho 

převedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný. 

 

V dalších odstavcích § 33 ZoÚ, zejména odstavcích 3, 5, 6 se řeší konverze 

formátů a povinností zajistit rovnocenný přístup k oběma formám účetních záznamů. 

Zvláštní pozornost je přitom věnována odstavci 7, ze kterého vyplývá, že jako důkazní 

prostředek ve věcech účetnictví nebo ve věcech z účetnictví vyplývajících, lze použít 

pouze průkazný účetní záznam,  kterým se stane ten účetní záznam, který vyhoví 

požadavkům ustanovení § 33 a. Pokud by tedy účetní záznamy měly daňové subjekty 

pouze v technické formě, je třeba, aby záznamy byly podepsány elektronickým 

podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění později vydaných předpisů anebo obdobným průkazným 

účetním záznamem v technické formě.     

 

K §33 ZoÚ uvádím malou poznámku a to, že při praktické aplikaci  postupu        

e- auditu pracují správci daně s technickou formou účetních záznamů, a to z pravidla 

na úrovni dílčích účetních záznamů dle odstavce 4 tohoto paragrafového ustanovení. 

Kontrolní sestavení účetních knih je pak možné jen tehdy, jestliže dílčí účetní záznamy 

obsahují identifikační klíč pro jejich složení do vlastního účetního záznamu 

nebo do seskupení účetního záznamu, např. unikátní interní číslo dokladu, unikátní 

vlastní číslo dokladu, apod.  

 

2.2.3. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství používání 

elektronického podpisu, elektronické značky, poskytování certifikačních služeb 

a souvisejících služeb poskytovateli usazenými na území České republiky, kontrolu 

povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených 

tímto zákonem. 
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Důležitým paragrafem zákona je § 2 Vymezení některých pojmů, ve kterém 

definuje, že pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) elektronickým podpisem údaje v elektronické podobě, které jsou připojené 

k datové zprávě a s ní logicky spojené a které slouží jako metoda 

k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě,  

b) zaručeným elektronickým podpisem elektronický podpis, který splňuje 

následující požadavky  

1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou, 

2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, 

3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které 

podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, 

4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, 

že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. 

  

V § 4 je uvedeno: 

Použití zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky zaručuje, 

že dojde-li k porušení obsahu datové zprávy od okamžiku, kdy byla podepsána nebo 

označena, toto porušení bude možno zjistit. 

   

2.2.4. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Nejdůležitějšími paragrafy tohoto zákona, které souvisí s prováděním e-auditu 

jsou § 26, jež v odstavci 4 umožňuje za určitých podmínek vystavení daňového dokladu 

v elektronické podobě a § 27, který řeší převod daňových dokladů z písemné podoby 

do elektronické podoby, jejich uchovávání v této podobě a přístup k těmto dokladům 

v reálném čase, pokud místem  uchování není tuzemsko.  

 

§ 26 odst. 4 

Daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje 

zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, 

i v elektronické podobě, pokud jej plátce nebo osoba uvedená v odstavci 3 opatřila 

zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo 

elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle 
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zvláštního právního předpisu nebo pokud je zaručena věrohodnost původu 

a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací. 

 

§ 27 odst. 2 

Daňový doklad v písemné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat 

pouze v této podobě, pokud metoda použitá pro převod a uchování zaručuje 

věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu daňového dokladu a jeho čitelnost a pokud 

je daňový doklad převedený do elektronické podoby opatřen zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo označen elektronickou 

značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu  osoby odpovědné 

za jeho převod. 

 

§27 odst. 3 

Pokud plátce vystavuje, přijímá a uchovává daňové doklady v elektronické 

podobě a místem uchování není tuzemsko, musí plátce zajistit pro správce daně právo 

volného přístupu v reálném čase elektronicky k daňovým dokladům i datům zaručujícím 

věrohodnost jejich původu a neporušitelnost jejich obsahu.   
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3. E-AUDIT V RÁMCI ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY 

 

K zavádění e-auditu do činnosti české daňové správy dochází vlastně od vstupu 

České republiky do Evropské unie a to tím, že v první fázi docházelo k postupné 

implementaci nově přijímaných norem v rámci společenství. V roce 2004 byly 

zakoupeny první licence k analytickému software, který umožňuje provedení e-auditu. 

K praktickému provádění e-auditu dochází od roku 2005. Zavádění tohoto kontrolního 

nástroje v zemích EU je výsledkem skupiny nazývané „E-audit group“,  založené v roce 

2003 Evropskou komisí. Skupinu tvoří členové Evropské unie, a to Velká Británie, 

Německo, Rakousko a Nizozemí. Jedná se o státy, které e-audit začaly praktikovat 

podstatně dříve, a proto splňují stanovené cíle a účel, pro který byla „E-audit group“ 

založena. Cílem je iniciovat práci v oblasti e-auditu, zlepšovat informovanost zemí, 

které prozatím e-audit do vlastní činnosti nezavedly a také sjednotit úroveň e-auditu 

a jeho postupů v rámci Evropské unie.  

Zavádění e-auditu v České republice je v režii Ministerstva financí – Ústředního 

finančního a daňového ředitelství (dále jen „MF – ÚFDŘ“). Pro lepší orientaci 

ve struktuře, úrovních a kompetencích uvnitř české daňové správy je níže uveden 

obrázek č.1 popisující strukturu a řízení, které bezprostředně ovlivňuje zavádění           

e-auditních postupů. 

 

Obrázek č. 1 Struktura a řízení české daňové správy v oblasti e-auditu 

 

 

 
Ministr financí

Náměstek ministra
Sekce 05 – Daně a cla

ÚFDŘ

Oddělení 432
Metodika daňové kontroly a vyhledávání

Finanční ředitelství
• v Brně
• v Českých Budějovicích
• v Hradci Králové
• v Ostravě
• v Plzni
• pro hl. m. Prahu
• v Praze
• v Ústí nad Labem

Oddělení 160
Analyticko – vyhledávací

Finanční úřad
celkem 199

Oddělení daňové kontroly

Centrální úroveň Regionální úroveň Lokální úroveň
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Z obrázku č. 1 je zřejmé, že implementace a používání e-auditu je především 

součástí pracovní náplně oddělení 432 na MF-ÚFDŘ, oddělení 160 na finančních 

ředitelstvích a oddělení daňových kontrol na finančních úřadech. 

ÚFDŘ je integrální součástí MF, jedná se o seskupení odborů, které zejména řídí 

správu daní, v rozsahu stanoveném ZSDP se podílí na jejím výkonu a řídí finanční 

ředitelství. 

Finanční ředitelství zřizuje zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních 

orgánech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ÚFO“) a jejich působnost je 

stanovena přílohou tohoto zákona. Finanční ředitelství vykonává svojí působnost 

v obvodu tvořeném územními obvody jím řízených finančních úřadů. Finanční 

ředitelství je rozpočtovou organizací. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních 

úřadů, které řídí. Finanční ředitelství řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého 

jmenuje a odvolává ministr financí České republiky. V obvodu své působnosti může 

finanční ředitelství v odůvodněných případech pověřit provedením některých úkonů 

v rámci správy daní, v rámci výkonu finanční kontroly a v rámci řízení o přestupcích 

jiný než místně příslušný finanční úřad. [ 11 ]  

Důležitým zákonem, který určuje kompetence a činnosti orgánů české daňové 

správy je zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Hlavní činností, která pojí všechny složky české daňové správy v návaznosti na   

e-audit a jeho postupy je, že tyto orgány vykonávají správu daní. Tato činnost je 

definována v ZSDP v § 1 odst. 2, kde se uvádí, že: 

- správou daní se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému 

zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat 

daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat, nebo kontrolovat 

podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a dobře. Správce daně má 

způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy daní 

a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost. [ 7 ] 

 

 

3.1. ZAVÁDĚNÍ E-AUDITNÍCH POSTUP Ů 

Zavádění e-auditních postupů do činnosti české daňové správy se stalo s ohledem 

na existenci postindustriální společnosti a na nezměrný rozvoj informačních technologií 
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nezbytností. Oddělení, které má nad rozvojem e-auditu republikovou garanci je 

oddělení Metodiky daňové kontroly a vyhledávání na MF – ÚFDŘ.  

V současné době má česká daňová správa 8 lektorů, kteří zajišťují proškolování 

ostatních pracovníků správy daní. Tito lektoři jsou pracovníci finančních ředitelství. 

Do konce roku 2007 bylo v rámci české daňové správy proškoleno zhruba 450 

z celkového počtu 3160 kontrolorů z řad finančních úřadů. 

Samotný e-audit se skládá z několika postupů, které dohromady zajišťují nejenom 

kontrolu účetních dat a tedy daňových povinností poplatníků, ale také mapují účetní 

systémy a podnikové informační systémy a v neposlední řadě kontrolují hojně se 

rozvíjející  internetové obchody.  

 

3.1.1. E-auditní postupy 

Tak jak je zmíněno výše, máme tři základní e-auditní postupy, které budou 

postupně implementovány do běžné činnosti české daňové správy. V současné době se 

v rámci české daňové správy praktikuje první postup, kterým je kontrola účetních 

a daňových dat pomocí analytického software IDEA. 

Kontrolou účetních a daňových dat se rozumí analýza a hodnocení elektronicky 

předaných dat k daňové kontrole. Daňová kontrola, jejíž základ spočívá v kontrole, 

analýze a vyhodnocování elektronických dat se nazývá elektronickou kontrolou neboli 

EDP kontrolou (electronic data processing). Jak vyplývá z textu, je předpokladem 

pro provedení EDP kontroly, poskytnutí účetních a jiných dat daňového subjektu 

v elektronické podobě. V souvislosti s poskytnutím dat je na mysli technický nosič, 

kterým bývá zejména CD nebo DVD.  

Základními principy EDP kontroly jsou komplexnost náhledu na činnost firmy 

a komplexnost náhledu na účtování o této činnosti. Kontrole podléhá pouze to, co jí 

mělo podléhat i před zavedením EDP kontroly, kontrole podléhají daňově relevantní 

data, což znamená, že je kontrolováno to, co může mít vliv na daňovou povinnost 

daňového subjektu. Posledním principem je princip nepřiměřenosti nákladů spojených 

s úpravou dat do podoby umožňující provedení EDP kontroly. Nepřiměřeností nákladů 

se myslí, že pokud by náklady na poskytnutí dat v elektronické podobě představovaly 

náklady blížící se ročním nákladům na vedení účetnictví nebo ročním nákladům na 

údržbu software, je nutné od požadavku na poskytnutí dat v elektronické podobě 

ustoupit. Všechny tyto principy musí být neustále opakovány a dodržovány. K tomuto 
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nabádá MF-ÚFDŘ prostřednictvím finančních ředitelství všechny finanční úřady, resp. 

jejich pracovníky. 

Druhým e-auditním postupem je mapování účetních systému a podnikových 

informačních systémů. Tento postup není zatím českou daňovou správou praktikován. 

Lze ho rozdělit na dvě části, a to určení nejvýhodnějších výstupních sestav ze systému 

pro účely EDP kontroly a zhodnocení rizikovosti systému z hlediska jeho možných 

negativních dopadů na daňovou povinnost kontrolovaného subjektu. Určení 

nejvýhodnějších výstupních sestav je něco, s čím se budou setkávat kontroloři při všech 

EDP kontrolách. Určením těchto sestav dochází k mapování veškerých možností 

elektronického výstupu dat ze systému, a to jak z hlediska obsahu výstupního souboru, 

tak z hlediska jeho formátu. Ze všech nabízených možností účetním nebo podnikovým 

systémem je pak třeba vybrat ty, které budou jako vstupní data pro provedení EDP 

kontroly nejvhodnější. Tento výběr je nutné provádět nejen z hlediska používaného 

analytického software, ale také s ohledem na předpokládané využití těchto dat, což se dá 

představit jako sada testů, které budou na těchto datech v rámci EDP kontroly 

provedeny. 

Zhodnocením rizikovosti systému se rozumí vyhledání nedostatků software, které 

by mohly být zneužity s cílem snižovat daňovou povinnost. Jako příklad mohu uvést, že 

v rámci této procedury se zjišťuje, zda neumožňuje systém vystavit fakturu bez vazby 

na vystavení skladové výdejky nebo bez vazby na evidenci zakázek. Dále se zjišťuje, 

zda-li není v systému modul, kde jsou přehledně a srozumitelně evidovány všechny 

účetní opravy, které byly v daném období provedeny. Je součástí systému modul, který 

umožňuje vyhledat rozdíl mezi moduly se zaúčtovanými daty a evidencemi, ze kterých 

byla data převzata do účetnictví (např. rozdíl mezi skladovými výdejkami a příjemkami 

a odpovídajícími pohyby na účtech skladů). Nevýznamné není také zjišťování, zda-li se 

dá vytisknout faktura, aniž by byla zaúčtována, zda lze zrušit účetní závěrku a zasahovat 

do již uzavřeného účetnictví. Tento postup usnadňuje práce kontrolorů ve smyslu jejich 

lehčí orientace v již vyhodnocených systémech a v nasměrování kontrolní činnosti 

do problematických oblastí. Informační podnikový systém (ERP) se skládá z řady 

propojených informačních modulů, které umožňují spravovat jednotlivé úseky 

podnikatelské činnosti jako např. finanční hospodaření a cash flow firmy, účetnictví, 

kalkulaci, fakturaci, ale i plánování výroby a řízení manažérských  projektů. V České 

republice je v současné době několik desítek těchto systémů ve stovkách variant 
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a konfigurací. Tato pestrost odpovídá rozdílnosti požadavků zákazníků, kteří jsou 

zároveň daňovými subjekty.   

Třetím e-auditním postupem je kontrola internetových obchodů.  Většina států 

Evropské unie používá pro kontrolu internetového obchodování internetové 

vyhledávače a analytické programy s cílem najít neregistrované podnikatele provozující 

činnost prostřednictvím internetu a zjistit a doměřit výši jejich příjmů. Rozdíl mezi 

těmito programy spočívá v tom, do jaké míry jsou uživatelské, zda byly vytvořeny na 

základě státní zakázky či jinak. K hlavním úkolům „ideálního vyhledávače“ patří 

u zvolené firmy archivovat její internetové stránky, dále zjistit jméno podnikatele, který 

jejich prostřednictvím prodává nebo nabízí služby, adresu, telefon, příslušný finanční 

úřad a daňové identifikační číslo. Vyhledávač ocení i aktivitu daňového subjektu, např. 

podle počtu objednávek, počtu plateb prostřednictvím platebních karet apod. Vytváří 

a zálohuje údaje, které mohou být později využitelné při daňové kontrole a sloužit ke 

stanovení příjmů. Veškeré tyto údaje se archivují v přehledných tabulkách ve formátu, 

který je využitelný software užívaným při EDP kontrolách. Známými vyhledávači jsou 

Xenon, X-spider apod. 

 

3.1.2. Rozvoj e-auditu   

Rozvoj použití e-auditu je zajišťován oddělením metodiky daňové kontroly 

a vyhledávání na MF – ÚFDŘ. Investičním záměrem Ministerstva financí pro rok 2008  

je nákup tzv. národní multilicence, která dá možnost použít analytický software v rámci   

e-auditu každému kontrolorovi. Prakticky to znamená, že v roce 2010 bude možné, 

aby každý kontrolor mohl provádět EDP kontrolu samostatně.  Národní multilicence 

umožní v první fázi do roku 2010 současné připojení až 1500 uživatelům najednou a po 

tomto roce bude možné připojení všech kontrolorů současně. 

Dalším důležitým krokem rozvoje je informační kampaň, kterou MF – ÚFDŘ rozběhlo 

v prvním pololetí roku 2008. Kampaň je realizována především ve snaze o zefektivnění 

práce daňové správy a zavedení klientského přístupu i do oblasti daňových kontrol. 

Hlavním úkolem této informační kampaně je zdůraznit, že použitím analytického 

programu se zkrátí pobyt kontrolorů u daňového subjektu a požadavky na daňový 

subjekt budou přesně cílené a v důsledku ho bude samotná kontrola méně zatěžovat. 

Pro oboustranné zvýhodnění při zavedení EDP kontroly budou daňovým subjektům 

zmíněny formáty dat, které bude daňová správa pro ideální užití analytického software 
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požadovat. Předpokladem této činnosti ze strany daňové správy je, že daňová veřejnost 

i tvůrci účetních a podnikových software budou reagovat snahou o dodržení 

doporučených formátů dat čistě z ekonomických důvodů, čímž bude usnadněn import 

a načtení dat. Vlastní interní osvěta mezi pracovníky daňové správy je zajištěna 

prostřednictvím Intranetu české daňové správy a vlastní činností lektorů na jednotlivých 

finančních ředitelstvích a samotných pracovníků finančních úřadů, kteří EDP kontrolu 

již dnes praktikují. MF – ÚFDŘ vypracovalo pro vnitřní potřebu daňové správy 

metodickou pomůcku, která popisuje principy a směry zavedení e-auditu do běžné 

kontrolní činnosti. 

 

3.2. SOFTWARE PRODUKTY PODPORUJÍCÍ E-AUDIT 

K provedení e-auditu je zapotřebí analytického software, který umožní přesné 

naplnění definice e-auditu tak, jak je popisována Evropskou unií i českou daňovou 

správou. V současné době používá daňová správa České republiky analytický software 

IDEA, který je jeden ze dvou nástrojů, jejichž užívání je podporováno Evropskou unií 

resp. „E-audit group“. Druhým takovým nástrojem je program ACL, který však česká 

daňová správa nepoužívá. IDEA je produkt kanadské společnosti CaseWare 

International Inc. Tato společnost se sídlem výzkumného střediska v Ottawě a 

ředitelství v Torontu (obě města leží na území Kanady) získala práva k software IDEA 

v roce 2006. V současné době se tento analytický produkt prodává a je podporován ve 

více než 90 zemích.  

 

3.2.1. Software IDEA 

Software IDEA ( Interactive Data Extraction and Analysis) umožňuje interaktivní 

výběr a analýzu dat, tak jak vyplývá z překladu jeho anglického názvu. Tento produkt 

slouží zejména auditorům, účetním, systémovým a finančním profesionálům a těm 

poskytuje podporu při čtení, zobrazení, analýze, zpracování, předvádění a výběru dat 

z téměř jakéhokoliv zdroje – od počítačů mainframe k osobním počítačům. Umožňuje 

rovněž načítat sestavy tištěné do souboru. IDEA rozšiřuje možnosti tím, že poskytuje 

unikátní funkce a vlastnosti, které žádný jiný produkt neposkytuje.  

Software kombinuje špičkový výpočetní výkon s uživatelsky přívětivým prostředím 

Windows. Tento všestranný nástroj je vhodný pro jakýkoliv typ šetření dat. 

Pro představu jeho možností uvádím některé z jeho unikátních funkcí, a to: 
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• umožňuje dokumentovat plán a zpracování analýzy,  

• umožňuje načíst data z celé řady typů zdrojových souborů, 

• poskytuje běžná zobrazení dat a vytváří zprávy, 

• provádí analýzu dat zahrnující výpočet rozsáhlých statistik, vyhledávání mezer 

v číselných řadách, kontrolu duplicitních (opakujících se) položek, sumarizaci 

a stárnutí položek, 

• provádí výpočty, 

• realizuje výběry na základě několika technik výběru (přímý, podle klíčové 

hodnoty), 

• spojuje a porovnává různé soubory, 

• vytváří kontingenční tabulky pro vícerozměrné analýzy, 

• automaticky vytváří historii práce dokumentující průběh analýzy, 

• zaznamenává či vytváří makra pomocí přizpůsobitelného nástroje IDEASkript, 

který je kompatibilní s jazykem VBA ( Visual Basic for Applications), 

• provádí speciální testy neobvyklých nebo nekonzistentních položek za použití 

jednoduchých, ale i komplexních kritérií.  

 

Z popisu možností tohoto software je patrné, že je ideálním nástrojem pro použití 

při e-auditu resp. EDP kontrole v podmínkách české daňové správy. 

 

Výrobce software doporučuje pro plynulý chod a podporu tohoto nástroje 

následující požadavky na systém, který by měl počítač, na kterém bude program 

nainstalován a obsluhován splňovat. Pro lepší představu jsou v následující tabulce 

uvedeny minimální a doporučené požadavky na vnitřní systém výpočetní techniky, na 

které bude analytický nástroj instalován a spouštěn. 
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Tabulka č.1. Požadavky na systém 

 

 Minimální specifikace 
Doporučená 

specifikace  

Operační systém  
Windows 2000 SP4 

Windows XP SP1 + 

Windows 2000 SP4 

Windows XP SP2  

Procesor  Pentium III 800 MHz 1,2 GHz 

RAM 256 MB 512 MB 

Diskový prostor: 

Programy 80 MB 80 MB 

Elektronická 

dokumentace 
15 MB 15 MB 

Data  1,5 x velikost datových souborů  
1,5 x velikost 

datových souborů 

 

 

Překonáním prvního problému při zavádění e-auditních postupů do činnosti české 

daňové správy, kterým bylo umožnění požadování dat v elektronické podobě se 

objevuje problém druhý. Tímto problémem je v současné době import elektronických 

dat do prostředí analytického software IDEA. Pro import do tohoto software jsou 

momentálně nejvhodnější formáty běžně užívaných databázových programů 

a tabulkových procesorů, např. databázový formát XML, formát dBase – DBF, formát 

Microsoft Acces – MDB, formát Lotus – WK a číslo (např. WK3), formát Microsoft 

Excel – XLS. Další skupinou formátů vhodnou pro import, i když s poněkud větší 

pracností jsou textové soubory, např. formát obecného textu – TXT, text kódu ascii – 

ASC, text s oddělovačem – CSV, text s pevnou délkou řádku – SDF, FXD. Z hlediska 

importu se jako nejvíce pracné jeví tiskové sestavy a formát Adobe Acrobat, např. 

Adobe Acrobat – PDF. Největším problémem tohoto formátu je, že díky mnohočetné 

nekompatibilitě tohoto formátu nepracuje načítání neboli import do programu IDEA 

spolehlivě. Díky tomuto faktu je nutné, aby každý, kdo takovýto formát importuje 

zkontroloval ucelenost provedeného importu. Pokud je nalezena chyba v importu, 

je nutné provést úpravy již v rámci programu IDEA, ale ani ty vždy nevedou 

k odstranění nebo vyřešení vzniklého problému. Proto se prozatím doporučuje data 
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v elektronické podobě od daňových subjektů nepřebírat. Nejjednodušší se pro import 

jeví formát programu Microsoft Excel, ale i u tohoto formátu naráží pracovníci správce 

daně na problémy v omezenosti samotného programu pouze na 64 tisíc řádků. 

Při překročení tohoto rozsahu přestává program komunikovat.    

  

3.3. VZDĚLÁVÁNÍ ZAM ĚSTNANCŮ 

K tomu, aby byl e-audit úspěšně praktikován přispívá již zmíněných osm  lektorů 

z finančních ředitelství. Do současné doby bylo proškoleno na 450 pracovníků 

z kontrolních oddělení finančních úřadů v rámci celé české daňové správy, která 

evidovala ke konci roku 2007 celkem 3160 kontrolorů.  

V prvním pololetí roku 2008 bude vyškoleno dalších 54 kontrolorů, kteří budou 

vykonávat lektorskou činnost. Úkolem lektorů bude proškolování dalších pracovníků 

daňové správy, kteří ještě proškoleni nebyli. Do konce roku 2010 se předpokládá, 

že lektoři postupně proškolí všechny pracovníky, kteří působí v rámci daňové správy 

na odděleních daňové kontroly.   

Pro splnění těchto cílů bylo nutné přistoupit k revizi stávajících učebních osnov, 

které byly vytvořeny pouze za pomocí uživatelské příručky distribuované dodavatelem 

používaného analytického programu IDEA. Tyto osnovy již nesplňovaly požadavky na 

použití programu v praxi. Nejdůležitějším nedostatkem stávajících osnov je, že vzorové 

příklady na praktické ukázky možností a funkcí programu nebyly procvičovány 

na reálných účetních datech, se kterými se uživatelé, tedy kontroloři setkávají při své 

každodenní práci. Proto se několikrát sešel tým stávajících lektorů, kde hlavním 

předmětem jednání byla právě inventarizace současných učebních osnov. 

Nejdůležitějším úkolem je, aby učební osnovy dokázaly v rámci příkladů zabezpečit 

ukázky a praktické procvičování ovládání programu na reálnějších datech co nejvíce 

se přibližujících klasickému účetnictví a ostatním evidencím. Původní časový fond 

učebních osnov byl rozdělen do tří etap, a to IDEA I, IDEA II a IDEA III v rozmezí 48 

učebních hodin.  

Nové učební osnovy předpokládají rozšíření učebních hodin ze 48 na 64 hodin. 

Předpokladem je, že tyto osnovy budou rozděleny tak, aby bylo zajištěno, že každý 

kontrolní pracovník v rámci daňové správy projde kurzem v rozsahu 48 hodin, 

který zabezpečí základní orientaci v programovém prostředí a ovládání základních 

funkcí umožňujících provedení EDP kontroly. V rámci těchto 48 hodin proběhnou dva 
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kurzy v rozdělení na kurz IDEA I, který bude mít 32 hodinovou dotaci. Cílem tohoto 

kurzu bude poskytnout absolventům základní počítačové znalosti, seznámit 

je se základy práce s programovým produktem IDEA tak, aby byli schopni s pomocí 

příslušných manuálů s programem samostatně pracovat na základní uživatelské úrovni. 

Druhý kurz IDEA II je dotován 16 hodinami. Cílem tohoto bloku školení je seznámit 

absolventy s aplikací software IDEA do procesu daňové kontroly. Získání uceleného 

pohledu na postupy, které je možno v rámci prováděné EDP kontroly aplikovat. Kurz 

poskytne absolventům základní znalosti a dovednosti pro převzetí a následné 

zpracování účetních dat v elektronické podobě, provedení EDP kontroly 

prostřednictvím software IDEA a zefektivnění procesu daňové kontroly. Důležitým 

faktorem, který posune kvalitu proškolených kontrolorů je, že v rámci tohoto bloku 

bude provedena simultánní EDP kontrola od jejího začátku převzetím elektronických 

dat, jejich importem a následnou analytickou prací včetně vyhodnocení s daňovým 

dopadem. Toto bude podpořeno virtuálním účetnictvím, které bude simulovat skutečné 

účetnictví. V těchto elektronických datech musí být tedy zabezpečeno, aby se vyskytly 

chyby, které budou zjištěny a vyhodnoceny v rámci závěrečné zprávy o provedené 

daňové kontrole. Třetí závěrečný blok, který doplní 64 hodinovou dotaci, bude věnován 

skutečným nadstandardním možnostem programu, a proto se předpokládá, že tohoto 

výukového bloku se zúčastní pouze vybraní pracovníci, kteří budou na výborné 

uživatelské úrovni programu IDEA  a zároveň budou velmi dobře vybaveni 

počítačovými znalostmi. 
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4. E-AUDIT V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 

 

E- audit je zcela zaveden v zemích, které jsou součástí „E-audit group“. Tyto 

země začaly zavádět e-auditní postupy do činnosti daňové správy již v sedmdesátých 

letech minulého století. Jako první byla zaváděna EDP kontrola jako reakce na rozvoj 

informačních technologií využívaných daňovými subjekty. Následně byly zavedeny 

další dva e-auditní postupy, a to mapování podnikových systémů a kontrola 

internetových obchodů. 

Podrobněji popíšu skutečný stav e-auditu v zemi EU, která nyní praktikuje 

všechny tři e-auditní postupy. Jedná se o člena zmiňované „E-audit group“, a to 

o Velkou Británii. Při popisu vycházím z vlastních znalostí nabytých při dvoutýdenní 

stáži přímo v britské daňové správě (dále jen „HMRC“). Této stáže jsem se zúčastnil 

v rámci výměnného programu Fiscalis Exchange, který je financován Evropskou unií 

a má za cíl umožnit pracovníkům daňových správ všech členských zemí, 

aby se seznámili s pracovními podmínkami a postupy uvnitř daňových správ v rámci 

jiných členských států EU. Tyto zkušenosti pak v rámci legislativních možností daného 

státu mohou zavádět do svých pracovních činností. 

 

4.1. E-AUDIT VE VELKÉ BRITÁNII 

E- audit je ve Velké Británii používán mnoho let. Prvotiny v oblasti e-auditu 

se vztahují k sedmdesátým létům minulého století, ale významné zavádění e-auditních 

postupů začalo v roce 2001, kdy bylo ustanoveno oddělení v rámci HMRC, a to 

Computer Audit Service. Po sloučení daňové správy a celní správy v roce 2005 jsou 

plně používány všechny postupy e-auditu tak, jak jsou popsány v kapitole 3.1.1.  

 

4.1.1. Právní východiska  

Právní oporu k získání dat v obou podobách, jak klasické papírové tak 

i elektronické dávají pracovníkům HMRC dva základní zákony, a to VAT (zákon 

o DPH) tak i Finance Act. 1985 (zákon finanční). 

VAT Act. 1994 article 96/1 – zákon o DPH z roku 1994 paragraf 96/1 nařizuje 

daňovým subjektům a dává oporu správcům daně k přístupu ke všem dokumentům 

a právo je odebrat pro účely kontroly. 
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Finance Act. 1985 – section 10(1 a 2)  - Finanční zákon z roku 1985 – část 10(1 a 2) 

dává správcům daně právo: 

- dokumentovat a kopírovat vše, co souvisí přímo i nepřímo s podnikatelskou 

činností 

- přístupu a provedení kontroly jakýkoliv počítačů a jiných podobných aparátů, 

které byly použity v souvislosti s předloženými dokumenty 

- odbornou asistenci uživatele programu nebo správce sítě (toto neplatí na třetí 

osoby jako jsou společnosti, které vytváří tyto systémy a programy). 

Mimo tyto dva základní zákony, které dávají HMRC oporu v provádění e-auditu, 

existují i další normy, které ve svých ustanoveních řeší problematiku spojenou 

s prováděním e-auditu a jeho postupů. Více informací dostupných z: <URL: 

http://www.hmrc.gov.uk> . 

Ačkoliv dávají tyto zákony daňové správě možnost přímého přístupu do výpočetní 

techniky použité daňovými subjekty při činnosti, která souvisí s jejich podnikáním, 

doporučuje se pracovníkům správce daně, aby neobsluhovali nebo nehledali relevantní 

data ve zpřístupněném počítači sami. Důvodem opatření je, že se setkali se subjekty, 

které dokázaly vstup správce daně do jejich počítačů využít ve svůj prospěch (např. 

obviněním správce daně, že jeho činností došlo k nenavratitelnému výmazu všech nebo 

některých relevantních dat apod.) Pro odstranění tohoto problému se data přebírají 

v elektronické podobě od daňových subjektů a zpracovávají se na pracovištích správců 

daně, nikoliv v prostorech daňových subjektů a už vůbec ne na jejich výpočetní 

technice.  

Pokud je nutné, aby při práci se systémem byla přítomná třetí osoba tak, 

jak je popsána ve finančním zákoně z roku 1985, je tímto zákonem stanoveno, 

že veškeré náklady této osoby vztahující se k pomoci správci daně jdou na vrub daňové 

správy. Zkušenosti pracovníků daňové správy jsou však takové, že třetí osoby uplatňují 

uhrazení těchto nákladů minimálně. 

 

4.1.2. Systém proškolování pracovníků daňové správy 

V celé daňové správě je zaměstnáno přibližně 210 tisíc zaměstnanců a z tohoto 

počtu je asi 32 tisíc kontrolorů. 30 tisíc kontrolorů je umístěno na lokálních finančních 

úřadech, 2 tisíce ve speciálních týmech, které mimo kontroly velkých a nadnárodních 

korporací provádí servis lokálním finančním úřadům. 300 kontrolorů ze speciálních 
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týmů je ještě vyčleněno do tzv. AUDIT SERVICE. Hlavním předmětem činnosti této 

skupiny je zajišťovat servis pro všechny kontrolory napříč daňovou správou. 

 

V britské daňové správě se kontroloři rozdělují do čtyř podskupin, a to:  

1. „regular auditor“ – běžný kontrolor 

2. „computer systems auditor“ – e-kontrolor – pracuje se zpracovanými daty 

v elektronické podobě 

3. „specialist auditor“ – odborný e-kontrolor 

4. „non technical manager/policy maker“ – manažeři – pracovníci bez technické 

odbornosti zajišťující vedení celých kontrolních týmů 

 

 

Samotní kontroloři jsou rozdělováni do tří stupňů. V prvním stupni se jedná 

o běžného kontrolora, který provádí klasickou kontrolu bez základních postupů a prvků 

e-auditu. Tito kontroloři jsou v rámci školení proškolovaní z běžného užívání výpočetní 

techniky. Školení trvá 4 dny a hlavním cílem je velmi obecně seznámit pracovníky 

s počítačovým prostředím a zajistit, aby pracovníci uměli při své činnosti výpočetní 

techniku použít minimálně na úrovni běžného psaní a ukládání textů a tabulek. Další 

skupinou jsou kontroloři, kteří jsou proškolovaní na provádění e-auditu, tedy                 

e-kontroloři. Na školení e-kontrolorů je kladen velký důraz,  což potvrzuje už samotná 

délka školení, která činí 10 týdnů. Třetí, vrcholný stupeň v rámci daňové správy jsou 

odborní e-kontroloři. Tito kontroloři jsou špičkově proškoleni převážně externími 

společnostmi v určitém specifickém záběru. Podrobněji jsou proškolováni např. 

z dotazovacího jazyku SQL, který pracuje s relačními databázemi z víceuživatelského 

operačního systému UNIX, na jehož bázi je založeno velké množství dnes používaných 

operačních systémů a dále podrobněji pracují s podnikovými informačními systémy 

ERP.  

 

Podívejme se na proškolování e-kontrolorů, tedy těch kontrolorů, kteří se po 

absolvování tohoto školení stávají klasickými e-auditory. Systém proškolení této 

skupiny kontrolorů je rozdělen do sedmi částí, a to následovně:  

Část 1: seznámení s počítačovými systémy, práce s daty, přípravný kurz užívání 

software IDEA, ACL, apod., legislativní rámec vztahující se k e-auditu – 2 týdny 



Implementace E-auditu do české daňové správy a jeho srovnání s britskou daňovou správou 

30 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Část 2: popis, funkce a výuka obsluhy a práce s tabulkovými procesory – 1 týden 

Část 3: praktické užívání analytického software IDEA, ACL a jiné – 1 týden 

Část 4: používání kontrolních systémů – 2 týdny. 

Tyto části jsou částmi základními, které musí absolvovat každý e-kontrolor 

v prvních šesti měsících po přechodu na tento stupeň. Zbývající části jsou části, které 

jsou specializovanými kurzy, jež vedou externí společnosti a absolvují je e-kontroloři, 

kteří mají užší specializaci např. kontroloři provádějící kontroly samotných vnitřních 

programových systémů uvnitř podniků apod. Z těchto kontrolorů se postupně stávají 

odborní e-kontroloři. 

 

4.1.3. E-auditní postupy  

Daňová správa Velké Británie používá všechny tři e-auditní postupy tak jak jsou 

popsány v kapitole 3.1.1. této práce. Běžné kontroly fyzických osob a malých 

a středních podniků, co do obratu, jsou prováděny kontrolory na lokálních finančních 

úřadech. Kontroly velkých podniků  provádí týmy specialistů, většinou pracovníků 

Audit Service oddělení. Každá takováto kontrola je vnímána jako projekt, v jehož rámci 

se provádí EDP kontrola společně s kontrolou ERP systému. V rámci projektu 

je vytvořen tým pracovníků, který se skládá z několika kontrolních pracovníků 

a z vedoucího projektu, manažera. Počet pracovníků v týmu je závislý na velikosti 

kontrolovaného subjektu a předpokládaného zaměření kontroly. Vedoucí zodpovídá 

za  výběr kontrolorů do týmu  a je zodpovědný za výsledek kontroly. Mimo tyto 

povinnosti je vedoucí projektu rovněž zodpovědný za kontakt s kontrolovaným 

subjektem. 

Nyní se podíváme podrobněji na jednotlivé kontrolní postupy. Tak, jak jsem 

zmínil, provádí britská daňová správa souběžně klasickou elektronickou daňovou 

kontrolu (EDP kontrolu) a kontrolu podnikového systému. Pro provedení takovéto 

kontroly je k dispozici každému pracovníkovi metodologie, která vychází z metodologie 

vydávané Evropskou unií, resp. „E-audit group“. Metodologii nazývá britská daňová 

správa PERCETR,  jednoduše podle počátečních písmen  každého úkonu, který je 

v průběhu kontroly proveden.  

Jedná se  o tyto úkony nebo činnosti, které se během každé kontroly EDP a EPR 

provádí: 
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1. Plan – plánování 

2. Establish – stanovení 

3. Record – záznam 

4. Confirm – ověření potvrzení 

5. Evaluate – zhodnocení 

6. Test – testování 

7. Recommend/record – Doporučení/zpráva 

 

 

 

K jednotlivým činnostem podrobněji: 

Plan - Plánování poskytuje kontrolorovi resp. kontrolnímu týmu zodpovědně určit 

a stanovit nejlepší cestu k dosažení celkových cílů v prováděné kontrole. Plánování tedy 

určuje stanovení účelu kontroly, který musí být nastaven tak, aby byl schválen 

vedoucím projektu a měl by být přijatelný a vhodný pro úspěšné provedení kontroly.  

Cíle kontroly by měly počítat: 

• se základními a specifickými riziky daňových režimů kontrolovaného subjektu 

(tyto rizika uvádí „oborová směrnice“ -  „Departmental quidence“ vydaná 

HMRC); 

• s obchodním odvětvím a průmyslovými riziky kontrolované činnosti; 

• s předchozími kontrolními zjištěními, chybami nebo nezvyklými 

identifikacemi v předešlých kontrolách; 

• s nezvyklými identifikacemi v ostatních kontrolních režimech, aby tvořily 

skutečný, úplný podnikatelský přístup; 

• se specifickými požadavky kontrolované oblasti. 

 

Establish - Stanovení představuje takovou část kontroly, při které by mělo dojít 

ze strany celého kontrolního týmu ke stanovení priorit pro dosažení optimálního 

výsledku kontroly. Při této fázi kontroly by mělo být určeno: 

• podstata kontrolovaného systému a klíčové stupně procesu by měly být určeny 

při pohovoru. 

• kontrolní tým by měl diskutovat, jak tyto stupně jsou provázány a jak řídit 

další části procesu. 
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• úvahou by měly být dány vzájemné vztahy kontrolované pro účely příjmu.  

Mimo stanovení těchto základních problémů je nutné, aby kontroloři předešli 

a zvážili tzv. neobvyklé transakce, které zasahují mimo normální systém. Mezi takovéto 

transakce patří především:  

• vrácené zboží, 

• slevy, 

• dobropisy vytvořené i přijaté, 

• předplatné nebo platby předem. 

 

Record - Záznam neboli uchování představuje dokumentaci vhodného systému 

nebo jeho částí v návaznosti na plán kontroly. 

Obecně se drží myšlenky, že nejvhodnější cesty, jak dosáhnout nejlepšího 

porozumění kontrolovaného systému je popis zjištěných skutečností do vývojového 

diagramu, pokud je dostupný. Dostupnost vývojového diagramu závisí na tom, zda-li  

byl pro kontrolovaný systém vývojový diagram vytvořen. Tvorbou diagramů je pověřen 

tým expertů, který jednotlivé systémy mapuje. Pokud tedy kontrolovaný systém byl 

zkontrolován tímto týmem, vývojový diagram vytvořen je, pokud systém neprošel 

kontrolou tohoto speciálního týmu, vývojový diagram není. Vývojové diagramy slouží 

především k přehlednějšímu záznamu o kontrolovaném systému. Vyplnění pomůže 

snáze pochopit jednotlivé aplikační funkce podprogramů systému a teoretické poznatky, 

jak je systém designován pro použití. Nejpoužitelnější zdroj informací je systémová 

analýza, je-li dostupná. 

Reference k jednotlivým zmapovaným systémům mohou být zaznamenány 

v manuálu či jiné průvodní dokumentaci k systému. Hlavními tématy, které by měly být 

v manuálech zjištěny a identifikovány jsou: 

• proces transakcí hlavního programu, 

• hlavní obsah a kontrola systémových souborů, 

• transakční a historické soubory –jejich obsah, 

• rozvržení souborů, které mohou být vytaženy, 

• získání dat – výstup z obrazovky, platnost souborů, 

• číselníky kódů – daňové kódy, analytické účty účetnictví, typy jednotlivých 

obchodních  transakcí, apod., 

• výstupy – příklady tiskových sestav, 
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• kontrola přístupových práv – hesla, identifikace uživatele apod., 

• kontrolní případy a možnosti kontroly. 

 

Tyto kontrolní přehledy a zjištění o funkčnosti kontrolovaného systému musí být 

vždy konzultovány s osobou, která je za chod systému v podniku nebo kontrolované 

společnosti zodpovědná. 

 

Confirm – Potvrzení se vztahuje a navazuje na informace výše uvedené. Je nutné, 

aby po kontrole systému e-kontrolorem bylo vše konzultováno a odsouhlaseno 

s uživateli systému, tedy s pracovníky kontrolovaného daňového subjektu. Velmi 

důležité je, aby byl správně pochopen systém ze strany kontrolujících jako funkční 

celek včetně všech procesních detailů.   

 

Evaluate – Ohodnocení je zhodnocení zda systémové procedury a kontroly budou 

poskytovat přesné a aktuální informace umožňující obchodníkům uvést správné účty 

daní nebo celní kódy poplatků a dodržovat jejich právní závazky včas.   

  

Test – Testování při tomto procesu se provádí testování, která mají potvrdit: 

• že kontrolní mechanizmy pracují spolehlivě, 

• kvantitu zjištěných slabostí systému.  

Ověření těchto informací se provádí prostřednictvím testů. Test, který zhodnotí 

efektivitu vnitřní kontroly systému je tzv. compliance test. Test, který dokáže vyčíslit 

slabosti systému v návaznosti na daňové dopady je substantive test. 

 

Report – zpráva  jejimž výstupem je podrobný popis systému, jeho slabostí 

či rizik a doporučení jak s jednotlivými výstupy pracovat. 

 

Nyní popíši podnikové informační systémy tak, jak na ně pohlíží britská daňová 

správa. ERP (Enterprise Resource Planning) je manažérský informační systém 

umožňující správu všech klíčových podnikových procesů na všech  stupních podnikové 

struktury. Při jeho správné implementaci přináší řadu výhod při plánování a řízení všech 

klíčových produkčních činností podniku jako je výroba, logistika, distribuce, správa 

majetku, prodej, fakturace, účetnictví apod. K zásadním požadavkům, které jsou 
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od ERP systémů očekávány, patří především efektivita a rychlost zpracování, 

prezentační úroveň, bezpečnost, legislativní aktuálnost. Přináší zefektivnění a zrychlení 

ekonomických procesů, centralizaci všech dat, dlouhodobé úspory v investicích 

do informačních systémů a hardware, zvyšuje flexibilitu a s tím spojenou 

konkurenceschopnost. Zavedení takovéhoto systému je nejnákladnějším, ale zároveň 

nejdůležitějším faktorem existence ERP systému v podniku. Úkolem při zavádění 

je popsat co nejrychleji a nejvěrněji dosavadní ekonomické procesy a tyto nadefinovat 

do ERP systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché 

a provázané s procesy, na kterých závisí definice procesu na ekonomické úrovni, 

naprogramování, testování, přenos do produkčního prostředí atd. 

 

Základní požadavky na ERP systémy jsou : 

• rychlost zpracování především z hlediska objemu zpracovávaných dat 

a poskytování potřebných informací klienta v reálném čase a dle jeho nároků 

a potřeb, 

• efektivita zpracování spočívající v automatizaci a integraci hlavních 

podnikových procesů s cílem, aby tento systém vytvořil základ informační 

soustavy podniku, 

• platnost legislativy v reálném čase, kdy systém musí zabezpečovat 

prostřednictvím upgrade podporu aktuálních legislativních nároků, 

• prezentační úroveň předpokládá, že systém klientovi poskytne vysokou 

úroveň požadovaných výstupních dokumentů, 

• bezpečnost systému spočívající v maximální ochraně datové základny. 

 

ERP systémy jsou aplikovány ve dvou základních modelech, a to buď instalací 

na servery organizace vlastníci ERP systém, kdy se model nazývá On - premise model. 

Organizace musí mít vnitřní zdroje, na provoz a údržbu systému. Na aktualizacích 

a upgrade se podílí organizace společně s dodavatelem systému. Jedná se o nejběžněji 

užívaný model ve Velké Británii. Druhým modelem je On - demand model, kdy systém 

je dodáván vzdáleně přes internet. O veškeré záležitosti kolem aktualizací a upgrade 

se stará výhradně dodavatel, který ERP systém provozuje na svém serveru. U tohoto 

modelu se objevují obavy o bezpečnost a spolehlivost služby, protože organizace nemá 
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přímo kontrolu nad správou systému. Model je znám pod pojmy ASP (Application 

service provider) nebo SaaS (Software as a Service). 

 

Teď bych se rád zmínil o rizikových oblastech, jak je definuje HMRC. 

Rizikovými oblastmi podle HMRC jsou: 

• obchodní záměr, který představuje vyšší závislost na externích dodavatelích 

IT, 

• globalizace, neboli sloučení IT a obchodních operací, 

• přizpůsobení systému potřebám uživatele – upgrade, instalace nových verzí 

apod., 

• organizační struktura jednotlivých systémů a jejich složitost, což znamená 

podchycení rozhodných druhů výnosů, dodržování jednotné číselné řady 

dokladů, důležitost období a lhůt, propojenost se základní databází, nastavení 

systému apod., 

• základní matriční databáze, jak je chráněna a zda-li není snadný přístup 

k datům v ní obsažených, 

• koordinace vztahů, znalost aplikovaného systému z hlediska funkčního 

zařazení uživatelů v podniku a správné uplatnění získaných znalostí při 

užívání systému, 

• výsledky a daňová rizika s mezinárodním dopadem daňových rizik spojených 

různorodostí daňových jurisdikcí a daňových režimů, různé typy zdanění, 

daňových sazeb, zařazení druhů zboží apod., 

• nákupy a tvorba řídících systémů pro zvládání různorodosti obchodních 

procesů a s nimi souvisejících rizik, 

• obrat tržeb, 

• hlavní kniha a daňová hlášení ve smyslu periodických reportů a analýz, 

sumárních přehledů, transakcí na různých úrovních, výkazů za společnost 

a jednotlivá oddělení, 

• adresnost rizik, 

• rychlejší a rozsáhlejší následky případných havárií, 

• stoupající nároky na uživatele. 
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Mimo tyto základní rizika si HMRC odpovídá také na otázku: „kvůli kterým 

důvodům může dojít k selhání celého ERP systému?“. Odpovědí je několik a zde jsou 

některé z nich: 

• uživatel nezná současný stav implementace, a proto zákazník nebo majitel  

nedocení význam toho, že u stávajícího systému nedošlo k plné implementaci 

tak, jak měla a po nějaké době se pokusí novým systémem stávající problém 

vyřešit. 

• uživatel není často schopen formulovat, vyjádřit, popsat a připravit odpovědné 

osoby na to, jak nový systém přispěje k dosažení cílů firmy (s ohledem 

na cenu a  délku trvání implementačního procesu se projekt může dotknout 

několika obchodních roků bez pozitivního fiskálního dopadu). 

• management podniku deleguje implementační projekt na IT oddělení, aniž by 

si uvědomil, že ERP systém je věcí technickou, ale zároveň i páteří celé 

organizace. 

• uživatel často očekává, že implementační partner přinese i novou organizaci 

spolu s hardware a software. 

• uživatel se v některých případech pokouší chybně implementovat nový systém 

na původně zažité nesprávné či zastaralé postupy a nevyužívá nových přístupů 

k řešení daného problému. 

• systém je implementován částečně, což může mít za následek, že poskytované 

informace jsou nepřesné a nekompletní.  

 

E- audit systému má za cíl v tomto směru pomoci zákazníkovi a také samozřejmě 

HMRC pracovníkům v těchto směrech: 

• kde se podnik skutečně nachází z hlediska implementace a světově 

akceptované „best practice“, 

• identifikovat rizika budoucího vývoje organizace firmy vzhledem k jeho 

konkurenceschopnosti, 

• pomoci vedení podniku při transformaci jejich strategických cílů 

do implementačních cílů s ohledem na rychlou návratnost vložených zdrojů, 

• vytvořit se zákazníkem koncept úspěšné implementace, identifikovat priority 

a zdroje zlepšení, 

• vytvořit koncept pro maximalizaci a zrychlení návratnosti projektu. 
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Všechny tyto zjištění pomáhají zákazníkovi, tedy kontrolovanému subjektu, 

ale také HMRC, která si každou takto provedou kontrolou zjistí, zda-li je užívaný ERP 

systém věrohodný po stránce možných daňových dopadů. Každou provedenou 

kontrolou, která končí bez nálezu, získává kontrolovaný subjekt zprávu a bezchybnosti 

systému ze strany HMRC. Toto lze považovat za známku kvality používaného ERP 

systému. V rámci uplatňování klientského přístupu provádí HMRC to, že kontaktuje 

přímo výrobce ERP systému a v rámci dobrovolných konzultací vznáší požadavky 

na doplnění nebo rozšíření některých aplikací ERP systému.  V naprosté většině případů 

se vznesené požadavky ze strany HMRC objeví v některé nové verzi ERP systému. 

Tvůrci těchto systémů si jsou totiž vědomi toho, že HMRC může podpořit pozitivně 

i negativně případné rozhodování potencionálních klientů, kteří si ERP systém budou 

pořizovat. Takto HMRC spolupracuje již řadu let z nejvýznamnějšími výrobci 

uvedenými v tabulce č.2. Spolupráce HMRC s významnými výrobci ERP systémů. 

 

 

Tabulka č.2. Spolupráce HMRC s významnými výrobci ERP systémů 

        

Dodavatel software (zástupce 

společnosti) 

HMRC spolupracuje od: 

SAP (UK) Ltd. Květen 1992 

Oracle Corporation UK Ltd. Březen 2001 

PeopleSoft UK Ltd. ( pokrývá software 

znám jako PeopleSoft Enterprice) 

Duben 1998 

J.D. Edwards UK (nyní PeopleSoft 

Enterprice One) 

Leden 1999 

 

Dalším e-auditním postupem, který je HMRC využíván, je E-commerce neboli 

kontrola internetových obchodů. Význam a zaměření tohoto e-auditního postupu 

je popsán v kapitole 3.1.1. HMRC je tento postup používán v plné míře, a proto, 

aby byla tato kontrola efektivní jsou používány nástroje, které kontrolu internetových 

obchodů provádí. Software produktům, které HMRC při e-auditu využívá, je věnována 

následující kapitola. 
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4.1.4. Software produkty užívané HMRC při e-auditu  

Je samozřejmé, že HMRC, která je součástí E-audit group, používá jako hlavní IT 

nástroj pro úspěšné provedení e-auditu analytický software IDEA a také ACL. Mimo 

tyto dva hlavní Evropskou unií preferovaných analytických nástrojů má HMRC své 

vlastní analytické nástroje. Některé popíši v této kapitole, která je software produktům 

věnována. Nyní k popisu jednotlivých nástrojů.  

Jeden z hlavních nástrojů používaných HMRC při provádění e-auditu je aplikace 

CEDAT . Jedná se o vlastní produkt vytvořený speciálně pro použití uvnitř HMRC. 

Vstupem tohoto automatického nástroje pro provedení EDP kontroly je záloha účetních 

dat. Na pozadí pracuje tato aplikace se software IDEA a využívá veškeré programové 

prostředky, které má  IDEA k dispozici. Automaticky provádí řadu testů, např. výpis 

položek nad zvolenou hranicí, duplicity a storna v číselných řadách, stratifikace dat, atd. 

Výstupem jsou data převedená např. do formátu aplikace Microsoft EXCEL, 

což zaručuje přístupnost pro všechny pracovníky HMRC. CEDAT pracuje na základě 

programovacího jazyka Visual Basic. Ke konci roku 2007 byl CEDAT používán 

k provedení EDP kontroly u pěti nejrozšířenějších účetních software používaných 

daňovými subjekty. Postupně se použití tohoto nástroje bude rozšiřovat na další účetní 

programy používané mezi poplatníky. Výhodou tohoto nástroje je, že uživatel nemusí 

znát principy software IDEA, neboť tento pracuje na pozadí. 

Dalším nástrojem používaným při EDP kontrolách je SPACE. Jedná se o doplněk 

tabulkového procesoru Microsoft EXCEL. Pomocí tohoto nástroje se provádí kompletní 

analýzy dat v tabulkách. Pracuje na kopii dat a postupně je možné použít voleb 

pro barevné vyznačení oblastí, které vstupují do vzorce, upozorní na skryté sloupce 

nebo řádky, zobrazí chyby (např. chybný formát buněk, kde jsou zobrazeny písmena 

namísto číslic atd.). Umožňuje zobrazení všech nalezených nesrovnalostí s aktivním 

odkazem do původních zpracovávaných dat na nově vytvořeném listě. Zjištěné 

skutečnosti lze kopírovat do formátu Microsoft Word. 

Ke kontrole internetového obchodování slouží program Web Robot. Využitím 

a rozvojem tohoto nástroje se v rámci HMRC zabývá 10ti členný tým určených 

specialistů. Tito specialisté jsou členy zmíněného audit service. Tým je vybaven vysoce 

nadstandardní výpočetní technikou. Samotný program pracuje tak, že na základě 

požadavku uživatele tedy kontrolora s využitím vyhledávače Google prochází 
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internetové stránky zabývající se určitou tématikou. Tématikou se v tomto případě 

myslí, takový předmět obchodu, který není legální nebo zakládá určité podezření. 

Jako příklad mohu uvést obchodování s Viagrou. Stránky nalezené vyhledávačem 

program web robot dále třídí s využitím tzv. xenon- profile. Jedná se o způsob, 

při kterém jsou jednotlivé internetové stránky, které byly vyhledávačem nalezeny, 

ale neobsahují informace, které uživatel požaduje automaticky vyřazovány. Toto třídění 

pracuje na principu seznamu klíčových slov, kterým je programem přiřazována hodnota 

důležitosti. Váha jednotlivých slov je programem vypočtena podle vyřazování  nebo 

naopak. Seznamem klíčových slov jsou následně testovány všechny ručně neprověřené 

internetové stránky, kterým je přiřazena hodnota důležitosti, a to na základě hodnoty 

všech klíčových slov, na které internetové stránky reagují. Podle hodnoty důležitosti 

jsou internetové stránky programem seřazeny i s  přihlédnutím k hodnotám tzv. 

dceřinných internetových stránek. Následně si uživatel zvolí počet stránek, kterými 

se chce fakticky v další analýze zabývat. Web robot uživateli vybere určený počet 

stránek s nejvyšší hodnotou důležitosti. Z vybraných stránek web robot následně 

vytáhne požadované, předem definované údaje, např. e-mail, adresu, kontaktní osobu, 

telefon, cenu produktu apod. Tyto informace web robot umístí do přehledné databáze. 

Údaje z této databáze je web robot schopen porovnat s údaji, kterými disponuje HMRC. 

Samotný výsledek je možné exportovat pro další analýzy do programů IDEA, ACL 

nebo Excel.  

Program ECEyes slouží k vyhledávání informací dostupných prostřednictvím 

internetu. Je to tedy další nástroj používán pro kontrolu internetového obchodování. 

HMRC používala pro tento e-auditní postup několik programů, z nichž každý 

byl jednoznačně zaměřen např. pro mapování internetových stránek, nalezení majitele 

internetové stránky, lokace majitele apod.  

Práce programu ECEyes spočívá v tom, že sdružuje možnosti všech dříve používaných 

programů. Díky tomu umožňuje nejen např. nalezení stránek určitého majitele, 

ale s využitím nástrojů popsaných u web robotu umožňuje i méně konkrétní zadání. 

Další schopností programu je nalezení podobných stránek, kde tato podobnost může být 

zvolena podle společnosti, které je placeno, oboru podnikání a mnoha dalších kritérií.  

Program také jako web robot umožňuje třídění nalezených stránek a vytažení informací 

z nich do databáze, kterou je možné dále analyzovat, a to buď v programu samotném 

nebo v některém z analytických nástrojů IDEA nebo ACL.             
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5. SROVNÁNÍ  

 

Doposud bylo v této práci popsáno, jak je do činnosti české daňové správy 

zaváděn jeden z důležitých kontrolních nástrojů, kterým je e-audit a jeho postupy. 

Stejně tak je v práci popsáno, jak je tento kontrolní nástroj praktikován v jedné 

z předních členských zemí, které e-audit používají již řadu let. Jedná se o britskou 

daňovou správu. Britská daňová správa má své zastoupení také ve zmíněné „E-audit 

group“, jejímž hlavním úkolem je tvořit metodologii e- auditních postupů a zajišťovat 

pomoc při implementaci e-auditu a jeho postupů v zemích, které se snaží e-audit 

do činnosti daňové správy zavést. V této kapitole chci popsat a srovnat  hlavní rozdíly, 

které jsem identifikoval mezi českou daňovou správou a britskou daňovou správou.  

 

Základní diference mezi oběma daňovými správami je samozřejmě ve velikosti 

obou daňových správ. Zatímco v české daňové správě pracovalo k 31.12.2007 celkem 

14090 pracovníků a z tohoto počtu bylo 3160 pracovníků zařazeno na kontrolní 

oddělení. V rámci britské daňové správy pracovalo ke konci roku 2007 přibližně 210 

tisíc pracovníků a z toho bylo 31 tisíc zařazeno na kontrolní oddělení.  

Rozdílné je samozřejmě také to, kdy která daňová správa se zaváděním e-auditu 

začala. Britská daňová správa začala e-audit a jeho postupy významně zavádět v roce 

2001, oproti tomu česká daňová správa začala prakticky e-auditní postupy zavádět 

v roce 2005. Pravdou je, že lze považovat počátek e-auditu v české daňové správě již 

na samotný vstup České republiky do Evropské unie, kdy se nově přistupující země 

zavázaly přijmout do interních státních norem normy, které vydá Evropská unie resp., 

její zákonodárné orgány. 

Samotné odlišnosti v e-auditu jsou především v tom, že česká daňová správa 

používá prozatím jeden e-auditní postup, a to elektronickou kontrolu neboli EDP 

kontrolu. Britská daňová správa plně používá všechny e-auditní postupy tak, jak jsou 

definovány Evropskou unií resp. „E-audit group“. Zcela určitě bude ještě nějakou dobu 

trvat, než-li se budou v rámci české daňové správy prakticky používat všechny e-auditní 

postupy. Je zřejmé, že česká daňová správa přistupuje k zavádění e-auditních postupů 

zcela zodpovědně a aktivně. Toto bylo potvrzeno při stáži, které jsem se zúčastnil 

společně s kolegy z jiných finančních ředitelství. Při revizi dosavadních výsledků, jsme 

byli ujištěni, že britská daňová správa byla na tom naprosto stejně při počátcích 
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zavádění e-auditních postupů. Největší rozmach zažil e-audit britské daňové správy po 

sloučení daňové a celní správy. Došlo k přeskupení v rámci struktury a vznikl tým, 

který podporuje e-audit. Jedná se o oddělení Audit Service, ve kterém pracuje cca 300 

nejlepších odborníků. Tento tým podporuje a zajišťuje pomoc kontrolorům na místních 

finančních úřadech. Mimo pomoc přímou při výkonu daňové kontroly, zajišťuje tento 

tým také druhý e-auditní postup, kterým je mapování účetních a podnikových systémů. 

Nejenom, že v tomto týmu pracují nejlepší odborníci na IT techniku a tím je mapování 

efektivní, ale zákony dávají těmto specialistům možnost kontaktovat přímo výrobce 

účetních a podnikových systémů. Tímto je zajištěno, že požadavky britské daňové 

správy jsou konkrétní a smysluplné. Oproti tomu česká daňová správa nemá takový tým 

odborníků, který by se mohl plně věnovat mapování účetních a podnikových systémů. 

Jde o to, že momentálně se za obdobný tým dá považovat osm pracovníků finančních 

ředitelství, kteří zajišťují školení e-auditu. Tito pracovníci však nemají zákonnou oporu 

v tom, aby kontaktovali výrobce účetních a podnikových systémů a zároveň nemají 

možnost pracovat zcela nebo částečně jako Audit Service v britské daňové správě. Je to 

tím, že zmíněných osm pracovníků není vyčleněno pouze na zajišťování a šíření           

e-auditu a jeho postupů, ale pracují na odděleních, kde mají i jiné povinnosti vyplývající 

z pracovních náplní. Rozdíl v plnění třetího e-auditního nástroje je hlavně v nákladech 

na kvalitní kontrolu internetových obchodů. Kvalitní vyhledávače představují 

především velké finanční prostředky, které je nutné investovat. Vzhledem 

k investičnímu záměru MF-ÚFDŘ pro rok 2008, kdy je naplánováno zakoupení národní 

multilicence software IDEA, je momentálně zcela nereálné přemýšlet o zavádění tohoto 

postupu. Britská daňová správa naopak tento postup používá zcela běžně a zkušenosti 

z výsledků jsou pozitivní. 

Spolupráce s výrobci účetních programů a podnikových systémů je také zásadním 

rozdílem mezi srovnávanými daňovými správami. HMRC spolupracuje řadu let 

s nejvýznamnějšími tvůrci podnikových systémů, kdežto česká daňová správa prozatím 

nikoliv.   

Další diferenci mezi českou a britskou daňovou správou vidím v proškolování 

pracovníků. Britský systém proškolování tak, jak je popsán v této práci je zcela jistě 

účelnější. Jako zásadní vidím to, že v rámci britské daňové správy vstupním obecným 

školením prochází každý kontrolor, ale další speciální kurzy absolvují pouze vybraní 

pracovníci. Vybrané pracovníky proškoluje HMRC pouze v určitých speciálně 
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zaměřených kurzech. Oproti tomu v české daňové správě je momentálně zaváděn 

odlišný postup, při kterém se plánuje proškolení všech pracovníků kontrolních oddělení 

v používání analytického software IDEA, který nyní prezentuje e-audit v podmínkách 

české daňové správy.  Je nutné si však uvědomit, že je pouze otázkou času, kdy bude 

nutné přistoupit k aplikaci dalších analytických nástrojů, které dokáží pružně reagovat 

na modifikace v oblasti elektronického zpracování účetních a podnikových systémů.   

Rozdíl mezi srovnávanými daňovými správami je i v zavádění automatizace 

do činnosti kontrolních pracovníků. Ta je v britské daňové správě zajištěna 

prostřednictvím vytváření nových IT produktů. Automatizací dochází k ulehčení práce 

kontrolorům, neboť nově vytvářené produkty jsou uživatelsky příjemnější. Z tohoto 

vyplývá že, britská daňová správa neklade na kontrolory důraz na počítačovou 

gramotnost, ale snaží se kontrolorům práci zpříjemnit a po stránce použití výpočetní 

techniky také ulehčit. V české daňové správě není automatizace tohoto typu zatím 

zavedena, ale určení pracovníci finančních ředitelství tvoří pro uživatelé analytického 

software některé testy, které lze označit jako automatické. Masivní proškolování 

pracovníků kontrolních oddělení v rámci české daňové správy v používání analytického 

software může oproti systému v rámci HMRC vyvolat dojem, že momentálně je kladen 

důraz na zdokonalení kontrolorů v oblasti používání výpočetní techniky, nikoliv 

na usnadnění procesů provedení e-auditu.    
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6. ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo popsání nového trendu zavádění elektronické 

daňové kontroly neboli e-auditu uvnitř české daňové správy a popis používání              

e-auditních postupů v rámci britské daňové správy. Ve třetí části práce jsou srovnány 

diference mezi těmito dvěma daňovými správami.  

Česká republika je ve srovnání s tradičním uživatelem e-auditu a členem „E-audit 

group“ teprve na začátku celého procesu úspěšného zavedení e-auditních postupů. 

Ze zkušeností, které jsem v rámci mé několikaleté práce pro českou daňovou správu 

nabyl, vím, že je Česká republika v implementaci evropských trendů velmi úspěšná. 

Tato skutečnost je jí sdělována i na pravidelných setkáních daňových správ členů 

Evropské unie. Vzhledem k tomuto faktu mám důvod věřit, že i implementace              

e-auditních postupů proběhne úspěšně. Zcela jistě bude nutné přijmout nová opatření, 

která umožní zvýšení efektivity provádění e-auditu, tak jak tomu bylo také v rámci 

britské daňové správy. 

Chtěl bych se pozastavit nad možnými budoucími trendy, které by mohly použití 

e-auditu zlepšit. Jako přínos vidím vytvoření oddělení specialistů, kteří by měli úkolem 

mapování účetních a podnikových systémů, umožnění lepší komunikace s výrobci 

software produktů apod. Toto oddělení by muselo mít republikovou působnost, nikoliv 

pouze regionální nebo lokální. Bylo by sestaveno z pracovníků disponujících výbornou 

počítačovou gramotností, aby mohli úspěšně zavádět a zlepšovat prostředí e-auditu 

pro pracovníky na lokálních finančních úřadech. Oddělení by se podílelo rovněž 

na tvorbě pomocných software produktů, tak jak tomu je v britské daňové správě. 

Dle mého názoru je nereálné, aby používaný analytický software IDEA byl 

jediným e-auditním nástrojem, který se bude v rámci české daňové správy používat. 

V blízké budoucnosti bude nevyhnutelné zakoupení a použití dalších softwarových 

produktů, které umožní kvalitní provedení některého z postupů e-auditu, např. 

vyhledávače pro internetové obchody.  

Další možný trend pro zkvalitnění výkonu e-auditu vidím v legislativním určení 

formátů výstupních sestav z účetních programů a podnikových systémů. Toto 

by přispělo k ulehčení komunikace mezi správcem daně a kontrolovaným daňovým 

subjektem a přineslo by to zejména komfort pro zákazníky výrobců software produktů.  
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Cílem této práce bylo zmínit jak pružně dokážou evropské daňové správy 

reagovat na nové trendy v obchodování a v možných daňových deliktech. Z uvedených 

skutečností jednoznačně vyplývá, že daňová správa České republiky reaguje v rámci 

možností velmi pružně a efektivně. Tento závěr byl také potvrzen pracovníky britské 

daňové správy při mé stáži uvnitř britské daňové správy. Implementace kontrolního 

nástroje je během na dlouhou trať, která končí tam, kde e-audit bude zcela běžným 

nástrojem pro provedení kontroly daňových povinností daňových subjektů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


