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Příloha č. 1 Statistika postoje respondentů k daňovým únikům

% osob v dané kategorii, které přiznaly daňový únik

2000 2002 2004 2006

Celkem 25,2 23,9 21,4 22,0

Pohlaví
Ženy

Muži

34,6

16,4

29,8

17,8

29,9

12,6

29,5

14,5

Věk

18-25 let

26-35 let

36-45 let

46-55 let

56-65 let

30,3

25,9

31,4

22,2

13,3

29,6

26,1

26,6

18,6

16,3

25,1

23,3

16,5

23,0

18,2

29,0

21,4

27,5

18,9

12,5

Vzdělání

Základní

Střední bez maturity

Střední s maturitou

Vysokoškolské

29,0

32,6

14,6

14,8

25,1

26,0

23,3

13,6

28,3

24,5

16,4

13,9

29,5

26,5

16,1

12,4

Příjem v Kč

Méně než 10 000

10 000-15 000

15 001-20 000

20 001-25 000

25 001-30 000

30 001-40 000

22,1

33,1

23,1

50,0

55,6

100,0

19,5

24,5

30,7

42,9

50,0

25,0

17,6

23,9

23,7

39,0

28,6

0,0

19,2

25,7

20,5

29,6

20,8

27,3

Zdroj: [14]. Vlastní úprava.



Příloha č. 2 Přehled daňových rájů a českých firem v nich

Země Počet firem
Bahamy 33
Belize 77
Bermudské ostrovy 6
Britské Panenské ostrovy 424
Gibraltar 70
Jersey (Velká Británie) 5
Kajmanské ostrovy 33
Kypr 1411
Lichtenštejnsko 262
Lucembursko 1241
Monako 48
Nizozemské Antily 13
Nizozemí 4551
Panama 162
Seychelská republika 262
USA 2545
Celkem 11143

Zdroj: [33]. Vlastní úprava.

Podle této tabulky zveřejněné agenturou ČEKIA patří u nás k neoblíbenějším 

daňovým rájům Nizozemí, Lucembursko a Kypr. Znamená to tedy, že na rozdíl od běžné 

představy daňového ráje zahrnuje tento pojem i některé vyspělé evropské země. Do 

statistiky možná trochu překvapivě byly zařazeny i Spojené státy, které nabízejí výhodnější 

daňové režimy pro určité podnikatelské subjekty1. Je ale třeba brát také v úvahu rozdílnost 

v přístupu jednotlivých států USA. Známými daňovými ráji jsou u široké veřejnosti státy 

jako Seychelská republika či Bahamy.

                                               

1Dostupné z:<http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/255527-danove-raje-a-jejich-pritazlivost-pro-
české-spolecnosti>.[cit. 19.dubna 2010].



Přílohač.3 Trestný čin Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle 

zákona č.140/1961 Sb., Trestního zákona

„§ 148 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, úrazové 

pojištění nebo zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou jim podobnou povinnou platbu, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo vyláká výhodu na některé z povinných plateb 

uvedených v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 nejméně se dvěma osobami,

b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu“. 2

                                               

2 Zákon č. 140/1961, trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů



Příloha č. 4 Souhrnná statistika trestného činu zkrácení daně za rok 2008 

Pro ilustraci jsem z údajů České daňové správy, Policie ČR, státních zastupitelství a 

soudů vytvořila následující statistiku týkající se trestného činu zkrácení daně v roce 2008.

Tabulka: Statistické údaje pro trestný čin zkrácení daně za rok 2008

Pramen Počet osob Počet případů
Česká daňová správa Podezření ze zkrácení daně 1333
Policie ČR Zjištěno 725
Policie ČR Objasněno 363
Státní zastupitelství Stíháno 468
Státní zastupitelství Obžalováno 405
Soudy Odsouzeno 255
Soudy Trestných činů celkem 302

Zdroj: [41], [46], [48]. Vlastní úprava.

Jak můžeme vidět z tohoto přehledu, finanční orgány odhalily poměrně vysoký počet 

podezřelých případů, v nichž by se mohlo jednat o zkrácení daně. Policie se zabývala 

celkem 725 případy krácení daně, z nichž se podařilo objasnit pouze 363 případů. Státní 

zastupitelství stíhalo celkem 468 osob, většina z nich pak byla obžalována ze zkrácení 

daně, avšak před soudem se vinu podařilo prokázat pouze 255 osobám. Porovnáme-li toto 

čislo s počtem podezření ze zkrácení daně, je několikanásobně nižší. Nicméně vysoký 

počet podezřelých případů je podle mého názoru dokladem toho, že daňová kontrola byla 

prováděna opravdu důsledně, ale může to znamenat i fakt, že pracovníci provádějící 

kontrolu nejsou dostatečně obeznámeni s trestněprávní problematikou a posoudili některé 

případy nesprávně. Problém spatřuji v nízké objasněnosti případů krácení daně u Policie 

ČR. Domnívám se, že to může být způsobeno reorganizací policie, v jejímž rámci byl 

zrušen samostatný útvar zabývající se daňovou kriminalitou. Jak uvádím v 5.kapitole této 

práce, nahradil jej Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, který řeší mnohem 

větší počet případů a to může být důvodem nízkého podílu objasněných případů. 

Srovnáme-li počet osob obžalovaných a skutečně odsouzených, není rozdíl těchto dvou 

čísel příliš překvapivý když uvážíme nesnadné prokazování úmyslného jednání (které je 

podmínkou trestnosti zkrácení daně) a fakt, že vina musí být prokázána nade vší 

pochybnost. Odsouzeným osobám bylo prokázáno celkem 302 spáchaných trestných činů.



Příloha č. 5 Trestný čin zkrácení daně podle údajů soudů za rok 2008

Údaje za ČR
Trestné činy 302
Odsouzeno osob 255
Nepodmíněný trest 27
- z toho do 1 roku 0
1 až 5 let 19
Přes 5 let až 15 let 8
Přes 15 let 0
doživotí 0
Podmíněný trest 207
Zákaz činnosti 0
Podmíněný trest 11
Obecně prospěšné práce 1
Jiný trest 2
Upuštěno od potrestání 7
Zproštěno 79
Zastaveno 19
- z toho amnestie 1

Zdroj: [45]. Vlastní úprava.


