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ANOTACE 

Diplomová práce popisuje možnosti správců daně při daňových kontrolách 

s použitím analytického softwaru Idea, pomocí něhož dochází k ulehčení daňové 

kontroly a především zkrácení doby daňové kontroly. Jejich možnosti analyzuje a 

následně navrhuje optimální postupy, zhodnocuje výhody použití tohoto 

analytického softwaru při daňových kontrolách a zároveň seznamuje s problémy, 

se kterými se správci daně při jednání s daňovým subjektem setkávají.  
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SUMMARY 

This theses describes the tax administrators options during the tax inspections 

using the Idea software. Thanks to this software the tax inspection is shorter and 

easier. This theses analyses options and suggests optimal solutions, reviews 

benefits of this analytics software during the tax inspections and also in-lighting as 

with problems that the tax administrators face during the procedure with the tax 

payer.   
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1. Úvod 

Vzhledem k integraci České republiky do Evropské unie je potřeba provádět 

daňovou kontrolu způsobem, který odpovídá rozvoji informačních technologií.  

K tomuto správci daně významnou měrou přispívá analytický software Idea, 

jehož používání v rámci E-auditu najde správce daně oporu v daňových zákonech. 

Předložená práce rovněž seznamuje s důvody zavádění e-auditu a analyzuje jeho 

dílčí oblasti včetně nejvýraznějších problémů. Zároveň seznamuje s postupy 

při provádění kontrol, náročností importu dat a možnostmi analytického softwaru 

Idea z hlediska jeho funkcí.  

V závěru práce jsou zhodnoceny výhody a nevýhody používání 

analytického softwaru Idea při daňové kontrole, možnosti daňových subjektů 

z hlediska poskytování informací v elektronické podobě a navrhnuty další postupy, 

kterými by bylo možné dosáhnout optimalizace jeho využití.  
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2. E- audit – základní charakteristika, právní vých odiska, 

důvody jeho zavád ění  

2.1 Základní charakteristika 

Obecně se e-auditem rozumí analýza a kontrola účetních a daňových dat 

poskytnutých daňovými subjekty správcům daně v elektronické podobě za pomocí 

speciálního analytického softwaru. Za pomoci e-auditu také daňová správa 

mapuje účetní a podnikové informační systémy a zaměřuje se na kontroly 

internetových obchodů. 

Zavedení e-auditu do kontrolní činnosti daňové správy bylo nezbytné 

z hlediska velkého rozvoje informačních technologií a jejich velké využívání 

v podnikatelské sféře. Daňová správa je nucena reagovat na tento prudký rozvoj. 

Členské země Evropské unie získávají podporu i u Evropské komise, která s cílem 

iniciovat práci v oblasti e-auditu, zlepšovat informovanost zemí, jež e-audit ještě 

nepraktikují a sjednotit úroveň v této oblasti v zemích Evropské unie, založila 

v roce 2003 pracovní „E-audit group“. Veškeré materiály vypracované touto 

skupinou mají pouze doporučující charakter a jejich aplikace v praxi je dobrovolná, 

neboť ne všechny navrhované postupy mohou být vhodné pro implementaci 

do našeho systému a je třeba je vždy vážit mírou našich možností a potřeb. Práce 

této skupiny se opírá o konkrétní předpisy a směrnice, přičemž jejich 

implementace do našich zákonů je povinná.  

2.2 Právní východiska 

Základními dokumenty, do kterých jsou implementovány směrnice 

Evropské Komise jsou: 

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

platných předpisů 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších platných předpisů 

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

platných předpisů 



Romana Husáková: Zavádění e-auditu do kontrolní činnosti 

2010   3 

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

platných předpisů 

2.2.1 Zákon č. 337/1992 Sb., o správ ě daní a poplatk ů, ve znění 

pozdějších platných p ředpis ů 

Při daňové kontrole, případně místním šetření má správce daně možnost 

požadovat data v elektronickém tvaru – toto mu nově umožňuje Zákon 

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

(dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), přesněji jeho novelizace účinná od 

1. srpna 2006, a to v:  

§ 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 nezbytně nutném 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.“ [1] 

§ 16 odst. (2) „Daňový subjekt, u něhož je prováděna 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)“ [1] 

2.2.2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zn ění pozd ějších platných 

předpis ů 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších platných předpisů 

(dále jen „zákon o účetnictví“) řeší především formu účetních zápisů, a to zejména 

v následujících ustanoveních: 
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§ 4 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 účetnictví jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat 

výhradně jen účetními záznamy.“ [2] 

§ 33 odst. (2) „Účetní záznam může mít listinnou, technickou nebo smíšenou 

formu. Pro účely tohoto zákona se považuje za …, b) technickou formu účetní 

záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem …, který 

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

c) smíšenou formu účetní záznam v listinné formě obsahující též informace 

v technické formě pro fyzickou osobu nečitelné, který umožňuje jeho převedení 

do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný.“ [2] 

V dalších ustanoveních tohoto zákona se setkáváme zejména s povinností 

účetní jednotky zajistit shodný obsah při převodu účetního záznamu z jedné formy 

do druhé, zajistit průkaznost účetního záznamu provedeného v technické formě 

a jeho jednoznačnou původnost a zajistit, aby účetní záznam byl opatřen 

podpisovým záznamem, čímž se rozumí vlastnoruční podpis nebo elektronický 

podpis založený na kvalifikovaném certifikátu podle zvláštního právního předpisu 

anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě.   

2.2.3 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve zn ění 

pozdějších platných p ředpis ů 

Používá-li daňový subjekt účetní záznamy pouze v technické podobě, je 

třeba, aby tyto byly podepsány elektronickým podpisem v souladu se zákonem 

č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších platných předpisů 

(dále jen „zákon o elektronickém podpisu“), tak, jak to vyžaduje § 33a odst. (3) 

zákona o účetnictví „Účetní jednotka je povinna za účelem průkaznosti přenášet 

účetní záznamy mimo tuto účetní jednotku jen způsobem podle odstavce 

1 písm. c). Účetní záznam určený k přenosu musí být podepsán vlastnoručním 

podpisem nebo elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu 

anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě.“ [2]  
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2.2.4 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve zn ění 

pozdějších platných p ředpis ů 

Dalším zákonem, který řeší problematiku e-auditu, je zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších platných předpisů 

(dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), zejména ustanovení § 26 odst. (4), 

který umožňuje za splnění určitých podmínek vystavení daňového dokladu 

i v elektronické podobě „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 je opatřen 

elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu nebo pokud 

je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu 

elektronickou výměnou informací (EDI)“. [3] 

Také ustanovení § 27 zákona o dani z přidané hodnoty řeší daňové doklady 

v elektronické podobě a to v odst. (2) jejich převod „Daňový doklad v listinné 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 uznávaným elektronickým 

podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou osoby odpovědné za jeho 

převod.“ [3] a v odst. (3) jejich dostupnost „Pokud plátce vystavuje, přijímá a 

uchovává daňové doklady v elektronické podobě a místem uchovávání 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.“ [3] 

2.3 Důvody zavád ění e-auditu 

Důvodů pro zavádění e-auditních postupů do kontrolní činnosti daňové 

správy je hned několik. Bylo by těžké stanovit, který z důvodů bude stěžejní, je 

tedy možné je postavit na stejnou úroveň. Jedná se především o zkrácení doby 

trvání daňové kontroly, z pohledu výsledků daňových kontrol zkvalitnění kontrolní 

činnosti, minimalizace nadměrného zatěžování daňových subjektů v průběhu 
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daňové kontroly a také je potřeba reagovat na rychlý rozvoj informačních 

technologií používaných daňovými subjekty. 

2.3.1 zkrácení doby trvání da ňové kontroly 

Poskytne-li daňový subjekt správci daně data v elektronické podobě, je 

velký předpoklad, že dojde ke zkrácení doby trvání takovéto daňové kontroly, 

jelikož věcný obsah daňové kontroly se zavedením e-auditních postupů 

nerozšiřuje. Správce daně je schopen v kratší době vyhodnotit účetní sestavy 

poskytnuté daňovým subjektem a tím i získá rychlejší přehled o úplnosti 

předloženého účetnictví. Zvláště u velkých daňových subjektů je díky zkrácení 

doby trvání možné dodržet periodicitu daňových kontrol. 

2.3.2 zkvalitn ění kontrolní činnosti z pohledu výsledk ů daňových kontrol 

E-audit z obecného hlediska by měl s ohledem na výsledky daňových 

kontrol nabízet zkvalitnění kontrolní činnosti daňové správy. Z praxe je však 

zřejmé, že ve velké míře spíše ulehčí práci kontrolorům, ale na samotný výsledek 

daňové kontroly má prozatím vliv minimální.  

2.3.3 minimalizace nadm ěrného zat ěžování da ňových subjekt ů 

v průběhu daňové kontroly 

Výhodou používání e-auditních postupů v kontrolní činnosti daňové správy 

je minimální míra zatěžování kontrolovaných daňových subjektů. Používá-li 

daňový subjekt k vedení účetnictví některý ze systémů, který umožňuje kromě 

zaúčtování dokladů zároveň i jejich naskenování a následné přiřazení tohoto 

skanu ke konkrétnímu dokladu, tzv. ERP systémy, je zatěžování daňového 

subjektu opravdu minimální a omezuje se pouze na případné objasnění 

nesrovnalostí, které vyplynou v průběhu daňové kontroly.  
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2.3.4 reakce na rychlý rozvoj informa čních technologií 

S ohledem na rychlý rozvoj informačních technologií se stalo zavádění      

e-auditních postupů nezbytností. Daňové subjekty používají velké množství 

softwarů pro vedení účetnictví své firmy a správce daně je pomocí analytického 

software IDEA schopen ve většině případů data importovat, zpracovat a vyvodit 

z nich případné závěry. Přesto je však potřeba si uvědomit, že takto získaná data 

jsou pouze pomůckou v dokazování v průběhu daňové kontroly. I nadále zůstávají 

důkazními prostředky originální doklady, smlouvy a další listinné důkazy.  
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3. Analýza díl čích oblastí e-auditu a jejich nejvýrazn ější 

problémy 

E-audit lze rozdělit na několik dílčích oblastí. Každá z nich vyžaduje 

dodržování stanovených postupů. Složkami e-auditu jsou především: kontrola 

účetních a daňových dat pomocí softwaru Idea, mapování účetních systémů 

a podnikových informačních systémů a kontroly internetových obchodů. 

3.1 kontrola ú četních a da ňových dat pomocí softwaru Idea 

Kontrola účetních a daňových dat pomocí softwaru Idea je ta část e-auditu, 

která je nejvíce v prostředí daňové správy praktikována. Jedná se o tzv. EDP 

kontrolu (electronic data processing) neboli elektronickou kontrolu, která spočívá 

především ve využití analytického softwaru pro provedení analýz elektronických 

účetních a daňových dat a pro jejich vyhodnocení v rámci daňové kontroly. 

Z obecného hlediska lze říci, že vzhledem k elektronickému předání dat má 

kontrolor celkový náhled na činnost firmy a může snáze pochopit veškeré 

návaznosti a souvislosti jak v činnosti společnosti, tak v evidencích. Některým 

správcům daně však toto může naopak činit problémy a můžou získat pocit 

nejistoty při formulování požadavku na daňový subjekt. Je tedy nezbytné vědět, co 

chceme kontrolovat a od této skutečnosti odvodit, co po daňovém subjektu 

požadovat. 

Kontrole podléhají data, která mají vliv na daňovou povinnost a na ověření 

správnosti stanovení daňové povinnosti a uznání důkazních prostředků daňového 

subjektu správcem daně, tedy vše, co každý kontrolor kontroloval, nebo měl 

kontrolovat i před zavedením analytického softwaru Idea. To znamená daňové 

doklady, jako jsou faktury, pokladní doklady, interní doklady, splátkové kalendáře 

a další, ale i účetní knihy vymezené zákonem o účetnictví, neboť i ty mají vazbu 

na daňovou kontrolu. Zavedením e-auditních postupů se tedy věcný obsah 

daňové kontroly nerozšiřuje, správci daně se i nadále pohybují při kontrole 

v zákonem vymezeném prostoru určeném zákonem o správě daní a poplatků. 

Od požadavku předložení dat v elektronické podobě lze po předchozím 

důkladném zvážení správcem daně odstoupit, prokáže-li daňový subjekt 
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nepřiměřené vícenáklady spojenou s úpravou dat z důvodu jejich předání správci 

daně. V daňové kontrole je pak možné pokračovat standardním způsobem, bez 

použití analytického softwaru Idea. 

3.2 mapování ú četních systém ů a podnikových informa čních 

systém ů 

Mapování účetních a podnikových informačních systémů lze rozdělit na dvě 

části, a to určení nejvhodnějších výstupních sestav ze systému pro účely e-auditu 

a zhodnocení rizikovosti systému z hlediska jeho možných negativních dopadů na 

daňovou povinnost kontrolovaného daňového subjektu. 

3.2.1 určení nejvhodn ějších výstupních sestav 

U určení nejvhodnějších výstupních sestav je nejprve třeba se seznámit 

s veškerými možnostmi elektronického výstupu dat ze systému používaného 

daňovým subjektem, a to jak z hlediska formátu dat, tak i z hlediska výstupního 

souboru. Následně je třeba z nabízených možností výstupních dat vybrat tu 

variantu, která je jako vstupní data pro provedení e-auditu nejvhodnější, a to nejen 

s ohledem na využití analytického softwaru Idea, ale i na případné další využití. 

Od možného formátu dat pro export z účetního systému se dále odvíjí náročnost 

importu dat do analytického softwaru Idea. 

3.2.2 zhodnocení rizikovosti systému 

Zhodnocení rizikovosti systému je součást e-auditu, kterou se v současné 

době správce daně příliš nezabývá, neboť prozatím nejsou pro tuto část e-auditu 

vytvořeny podmínky. V rámci zhodnocení rizikovosti systému by měly být 

správcem daně vyhledány softwarové nedostatky, které by mohly být zneužity 

s cílem zkreslit daňovou povinnost, jako např. možnost vytištění faktury, aniž by 

byla zaúčtována nebo byla bez vazby na vystavení skladové výdejky, možnost 

zrušení účetní závěrky a zasahování do již uzavřeného účetnictví apod.  

Toto zhodnocení by mělo kontrolorům v budoucnu usnadnit práci ve smyslu 

rychlejší a snadnější orientace v systému a v možnosti nasměrovat kontrolní 
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činnost do problematických oblastí, neboť podnikové informační systémy typu 

ERP (Enterprise Recourse Planning) umožňují správu jednotlivých úseků 

podnikatelské činnosti společnosti, jako je účetnictví, sklady, kalkulace, řízení 

projektů, plánování výroby a další. Každý daňový subjekt má konfiguraci systému 

přizpůsobenou dle svých požadavků, je tedy nesčetně mnoho možností, jaké 

kombinace modulů se mohou vyskytnout.   

3.3 kontroly internetových obchod ů 

Ve většině států Evropské unie jsou analytické a internetové vyhledávací 

softwary používány pro kontrolu internetového obchodování. Jejich úkolem je najít 

neregistrované podnikatele obchodující pomocí internetu a stejně tak, jako 

u registrovaných internetových firem zjistit výši obratu. Mezi používanými softwary 

jsou značné rozdíly a jsou závislé hlavně na tom, zda jsou na bázi uživatelské, 

nebo zda byly vytvořeny jako státní zakázka s konkrétními požadavky na jejich 

funkci. Jejich podstatným prvkem je schopnost archivovat informace o internetové 

firmě a jejích stránkách. K očekávané funkci takového vyhledávače patří dále 

schopnost zjistit jméno podnikatele, který prostřednictvím internetových stránek 

nabízí své služby nebo prodává zboží, jeho adresu, telefon, daňové identifikační 

číslo, finanční úřad, ke kterému je místně příslušný. Příslušný software by měl 

také být schopen zálohovat údaje, které by mohly v budoucnu sloužit ke stanovení 

daňové povinnosti podnikatele. Toto umožňuje správci daně § 31 odst. (5) zákona 

o správě daní a poplatků „nesplní-li daňový subjekt při dokazování jím uváděných 

skutečností některou ze svých zákonných povinností, takže zde není možno 

daňovou povinnost stanovit dokazováním …je správce daně oprávněn stanovit 

daňovou povinnost za použití pomůcek, které má k dispozici nebo které si obstará 

bez součinnosti s daňovým subjektem“.[1]  

Veškeré údaje získané pomocí vyhledávacího softwaru je vhodné evidovat 

a archivovat ve formátu vhodném pro další zpracování analytickým softwarem 

Idea a v přehledné formě, nejlépe v podobě tabulky.  
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4. Doporu čené postupy p ři provád ění kontrol 

Při provádění daňových kontrol pomocí analytického softwaru Idea je 

vhodné dodržovat určité postupy. Analytický software Idea umožňuje pracovat 

s mnoha různými formáty dat, jejichž import je rozdílně obtížný. Je tedy nejprve 

vhodné se seznámit s typem softwaru používaným kontrolovaným daňovým 

subjektem.  

Na převzatá data je třeba nahlížet jako na kopii účetních záznamů 

a daňových dokladů a stejným způsobem s nimi zacházet.  

4.1 formáty dat 

Než se však přistoupí k samotnému použití analytického softwaru Idea, 

je třeba si od daňového subjektu data v elektronické podobě vyžádat a převzít. 

Samotné převzetí probíhá formou protokolu o ústním jednání dle § 12 zákona 

o správě daní a poplatků, který je veřejnou listinou, je v něm uvedeno kdo, kde 

a kdy prováděl daňové řízení, které osoby se ho účastnily, obsahuje případná 

přijatá ujednání o dalším postupu a má-li daňový subjekt návrhy na doplnění 

protokolu nebo námitky proti jeho znění. [1] V protokolu správce daně co 

nejpodrobněji specifikuje převzatá data. Má-li pracovník správce daně při převzetí 

nosiče dat možnost se seznámit s jeho konkrétním obsahem, je vhodné zapsat 

seznam předávaných souborů, jejich objem a typ. Pokud pracovník správce daně 

není technicky schopen v dané situaci ověřit obsah předávaného technického 

nosiče, je povinen zapsat alespoň na jakém médiu byla data převzata, jeho přesné 

označení a výrobní číslo a další obsah technického nosiče specifikovat pouze 

odkazem na tvrzení daňového subjektu, např.: „dle tvrzení daňového subjektu 

obsahuje převzatý nosiči dat č. AA1596P účtovou osnovu, hlavní knihu položkově, 

účetní deník, evidenci majetku, rozvahu, výsledovku, a to vše za zdaňovací 

období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 a evidenci pro daňové účely za zdaňovací 

období první čtvrtletí roku 2008“. Pro import do softwaru Idea jsou nejvhodnější 

běžně užívané formáty tabulkových procesorů a databázových programů.  

Data importovaná do analytického softwaru Idea lze dle obtížnosti importu 

rozdělit do několika skupin.  
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4.1.1 nejjednodušší formáty pro import 

Nejjednodušším formátem pro import dat je formát Microsoft Excel – XLS, 

je však nutné s ním pracovat s ohledem na rozsah řádků, kterými je Excel 2003 

stále omezen, tj. 65000. Verze Microsoft Excel 2007, která umožňuje přes milion 

řádků, tedy větší možnost využití, ještě bohužel není ve většině společností 

používána. V daňové správě je nová verze Excelu také používána jen v minimální 

míře. Ukázka importu z formátu Microsoft Excel 2003 do analytického softwaru 

Idea je vyobrazena na obr. č. 01. Obtížněji, avšak stále bez větších potíží je také 

možné importovat do analytického softwaru Idea databázový formát XML, formát 

Dbase – DBF, formát Microsoft Access a formát Lotus – WK. [5] 

 
Obr. 01 – import formátu XLS 

4.1.2 obtížn ější formáty pro import 

Další skupina vhodná pro import do softwaru Idea, ale z hlediska importu 

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

ASCII – ASC, text s oddělovačem a text s pevnou délkou řádku. Jejich import 

vyžaduje již značnou zkušenost kontrolora při práci s analytickým softwarem 

Idea.[5]  
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4.1.3 nejpracn ější formáty pro import 

Nejvíce pracné jsou z hlediska importu tiskové sestavy, zejména tisková 

sestava ve formátu obecného textu – TXT, a za nejobtížněji importovatelný lze 

v současné době označit formát Adobe Acrobat – PDF. Příklad jeho importu je 

vyobrazen na obr. č. 02. Jeho načítání do analytického softwaru Idea není příliš 

spolehlivé a je nutné ho po načtení dat ještě upravit. [5] 

 
Obr. 02 – import formátu PDF 

 

V průběhu daňového řízení se doporučuje požadovat data přiměřeně pro 

účel konkrétního řízení, nezatěžovat nadměrně daňový subjekt. Zároveň 

je důležité získat od daňového subjektu informace o tom, jaká data se v souborech 

nacházejí, nejen o obsahu jednotlivých souborů (např. kniha vydaných faktur, 

pokladní kniha, hlavní kniha), ale i konkrétní obsah jednotlivých polí v souboru. 

To umožní kontrolu, zda import dat proběhl správně, což je důležité pro následnou 

práci s nimi.  

4.2 typy dat 

Rozhodující pro to, jaká data po daňovém subjektu požadovat je, co je 

cílem daňového řízení a zda je pracovník správce daně na daňové kontrole, 
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případně na místním šetření. Podle toho se pracovník správce daně rozhodne, 

jaký druh účetních knih a jiných podkladů bude od daňového subjektu požadovat.  

Než budou data pracovníkem správce daně vyžádána, je dobré zjistit, v jakém 

účetním programu daňový subjekt vede účetnictví, seznámit se se základními 

principy práce s tímto programem a zjistit, zda umožňuje export vybraných 

souborů a dat ke zpracování mimo účetnictví. Výběr některých softwarů 

umožňujících export dat a jejich typ je uveden v tabulce č. 01.  

Tab. 01 – typy exportovaných dat u účetních softwarů [5] 

účetní software 
export formátu 

xls xml  pdf  txt rtf html  dbf  csv  

A 3 x   x x         
Abra x   x x   x     
Abra G3 x x x x x x     
CÉZAR x     x x x x x 
Ekonom x x       x x   
Ekosoft             x x 
Helios, Helios Red x   x x   x x x 
Ježek stereo       x   x x   
KAISER DATA x   x           
MONEY S3 x   x         x 
ORACLE       x         
POHODA x   x           
PREMIER x x x     x     
PROKURIST             x   
SAP x   x x     x   
SCALA x     x         
Tichý - Ježek x   x x x   x   
Účto 2003             x   

Dále by se měl pracovník správce daně seznámit s informacemi, kdo data 

ve firmě zálohuje, jakým způsobem, jak často, zda aktualizace programů provádí 

externí firma, nebo pracovník společnosti, ve které je naplánováno zahájení 

daňové kontroly a další informace, které mu umožní vyhodnotit, zda je reálné 

předání dat v elektronické podobě a zda je v tomto směru možná spolupráce 

s daňovým subjektem a v jaké míře. Mnohem snadněji pak pracovník správce 

daně dodrží jednu ze zásad daňové kontroly, a to přiměřenost požadavků. Také je 

vhodné si nechat předložit ukázku účetních knih vedených daňovým subjektem, 

z nichž je pak možné posoudit, jaká sestava bude pro import do softwaru Idea 

a následnou daňovou kontrolu nejlépe vyhovovat.  
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4.3 ochrana dat 

Na data převzatá od daňového subjektu v elektronické podobě je nutné 

pohlížet jako na kopii účetních záznamů a stejným způsobem s nimi i zacházet. 

Mohou obsahovat velmi citlivé informace o firmě, které jsou potenciálně 

zneužitelné. Je-li k dispozici dostatečné množství dat, lze např. u stavebních firem 

vysledovat nákladovost zakázek a tím odhadnout, jaká by mohla být jejich nabídka 

při výběrových řízeních, u výrobních firem zjistit ziskovou přirážku, získat 

kompletní adresář dodavatelů a odběratelů v daném oboru podnikání, cenovou 

politiku jednotlivých firem na trhu a mnoho dalšího.  

V průběhu daňové kontroly je třeba nosiče s daty poskytnuté od daňového 

subjektu uchovat v bezpečnostní schránce finančního úřadu. Po ukončení kontroly 

je žádoucí, z důvodu minimalizace bezpečnostních rizik souvisejících s trvalým 

uchováním dat, vrátit nosiče s původně převzatými daty daňovému subjektu. 

Výjimku může tvořit situace, kdy nebude možné nosiče s daty vrátit, např. 

v případě, že daňový subjekt bude vrácení odmítat. Pak zůstanou tato data 

i nadále na finančním úřadě, nejlépe v trezoru. O jejich uložení, případně 

vyzvednutí z trezoru, je nutné sepsat úřední záznam podle § 13 zákona o správě 

daní a poplatků „úřední záznam zachycuje skutečnosti mající vztah k daňovým 

spisům jinde neuvedené, např. různá sdělení, oznámení, poznámky, obsah 

telefonických hovorů, odkazy a jiné spisové materiály, výpisy ze záznamů ať již 

vlastních nebo cizích a další skutečnosti k věci se vztahující a zjištěné správcem 

daně. Úřední záznam podepíše pracovník správce daně, který ho vyhotovil, 

s uvedením data. V úředním záznamu odkáže též na zdroj informace v záznamu 

uvedené“ [1], který se stává součástí spisu a je v něm uveden způsob uložení 

a odkaz na místo uložení, aby v případě potřeby nahlížení daňového subjektu 

do spisu bylo možné ho rychle vyhledat.  

Takto převzaté technické nosiče dat musí být označeny a uloženy 

v souladu se Spisovým a skartačním řádem územních finančních orgánů, který 

obvykle vychází ze Zákona č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě, ve znění 

pozdějších platných předpisů. Např. musí být určen odpovědný zaměstnanec, 

technické nosiče dat musí obsahovat přesnou identifikaci daňového subjektu, 

spisový znak, skartační znak, skartační lhůtu a stručný obsah.[4] Z praktického 
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hlediska je vhodné, aby byl každý technický nosič uložen alespoň v papírovém 

nebo igelitovém obalu a kromě označení daňového subjektu také zdaňovacím 

obdobím, kterého se uložená data týkají. Převezme-li správce daně více 

technických nosičů od jednoho daňového subjektu, je vhodné, aby byly uloženy 

společně, např. v obálce – samozřejmě s označením daňového subjektu.  

Všechny sestavy, které vzniknou v průběhu daňové kontroly zpracováním 

dat pomocí analytického softwaru Idea, je nutné uchovávat v části spisu 

označované jako „neveřejná“, neboť tyto sestavy z pravidla obsahují informace 

i o jiných daňových subjektech, ke kterým je s ohledem na povinnost zachovávat 

mlčenlivost nutno znemožnit přístup. § 24 odst. (1) zákona o správě daní 

a poplatků „Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které byly jakkoliv 

zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se 

při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech 

daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním.“ [1] 

Sestavy, které jsou významné pro stanovení výsledku daňové kontroly, 

případně, z nichž vyplývá pochybení daňového subjektu, se doporučují 

po skončení daňové kontroly vytisknout a založit do spisu daňového subjektu 

v listinné podobě. Ostatní sestavy a data vztahující se k daňové kontrole je třeba 

po nabytí právní moci platebních výměrů vydaných na základě nálezu daňové 

kontroly z PC vymazat, případné technické nosiče zlikvidovat.  

4.4 Import dat  

Před samotným importem dat je vhodné nejprve v analytickém softwaru 

Idea nastavit pracovní adresář. Po jeho nastavení můžeme přistoupit 

k samotnému importu. Pro představu náročnosti importu se zaměříme na import 

dat ve formátu XLS – Microsoft Excel, který je z hlediska importu nejjednodušší 

formátu a na PDF - Adobe Acrobat, který je naopak z hlediska import nejobtížnější 

formátu a ukážeme si je blíže. 
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4.4.1 import Microsoft Excel  

Import dat se provádí pomocí Import asistent, kde zvolíme formát 

importovaného souboru – v tomto případě Microsoft Excel, tak jak je zobrazeno na 

obr. č. 03 a v názvu souboru pomocí tlačítka (…) zvolíme cestu k souboru. Pokud 

 

Obr. 03 – import asistent 

jsme měli předem správně nastavený pracovní adresář, tato cesta bude 

zobrazena automaticky. [5] 

Po zvolení tlačítka Další se dostaneme na náhled importovaného souboru. 

Ve většině případů, stejně jako na obr. č. 04, zvolíme tlačítko První řádek jsou 

 

Obr. 04 – první řádek jsou názvy polí 



Romana Husáková: Zavádění e-auditu do kontrolní činnosti 

2010   18 

názvy polí. Analytický software Idea pak automaticky převezme hlavičku souboru 

XLS – Microsoft Excel jako názvy sloupců. Do názvů těchto sloupců již bohužel 

nelze vstupovat a provést úpravu, je tedy třeba si názvy jednotlivých sloupců 

upravit ještě před importem v souboru XLS – Microsoft Excel.[5]  

Po kontrole, zda jsou data v požadovaném formátu zvolíme tlačítko OK 

a v Import asistentu pomocí Dokončit dokončíme import souboru ve formátu 

Microsoft Excel.[5] 

4.4.2 import PDF 

Obdobně jako u formátu XLS – Microsoft Excel se i import formátu PDF – 

Adobe Acrobat provádí pomocí Import asistent, kde zvolíme formát importovaného 

souboru – v tomto případě Tisková sestava a Adobe PDF a v názvu souboru 

pomocí tlačítka (…) zvolíme cestu k souboru. Po zvolení tlačítka Další se spustí 

Report Reader, ve kterém vidíme soubor k importu. Zvolíme si nějaký řádek, 

ve kterém jsou pro nás významné údaje, a táhneme přes něj myš. Na obr. č. 05 

je znázorněna tabulka, která se nám zobrazí po zvolení pro nás důležitého řádku. 

Zde zvolíme, zda chceme vytvořit základní nebo plovoucí vrstvu. [5] 

 
Obr. 05 – Report Reader – vytvoření vrstvy 

Zvolený řádek se zvýrazněně zobrazí v horní části okna. Dále musíme 

zvolit pasti, které definují, jaká datová oblast se bude importovat. Ve většině 

případů je vhodné zvolit past nad číslem nebo nad datem. Automaticky 

se zvýrazní sloupce, které se budou importovat. V této fázi je dobré se podívat 

na konec importovaného souboru, zda do importu nejsou zahrnuty i součtové 

částky. Pokud ano, je třeba pasti rozšířit, např. o „.“. Na obr. č. 06 vidíme 

nadefinování jednotlivých sloupců. [5] 
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Obr. 06 – definování sloupců 

Táhnutím myší přes údaje ve zvýrazněném řádku vytváříme pole. Na pravé 

straně okna v Detaily pole – Informace o poli změníme název pole dle našich 

požadavků. Dále definujeme typ tohoto pole, v případě datumového musíme 

definovat i masku. Po nadefinování veškerých sloupců vrstvu uložíme a následně 

provedeme kontrolu hledáním chyb, jak je uvedeno na obr. č. 07. Dle nalezených 

chyb upravujeme jednotlivé sloupce tak, aby se všechny naimportovaly. [5] 

 

Obr. 07 – hledání chyb 

Po ukončení kontroly uložíme takto připravenou vrstvu jako šablonu pomocí 

ikony diskety. Uloženou šablonu lze použít pro případný další import. V Import 

Asistentu dokončíme načtení databáze do Idey. [5] 



Romana Husáková: Zavádění e-auditu do kontrolní činnosti 

2010   20 

4.5 definice typ ů polí 

V analytickém softwaru Idea jsou pole rozdělena podle svého původu 

a podle typu zadaných informací.  

4.5.1 pole podle svého p ůvodu 

Podle svého původu je možné pole rozdělit do tří základních skupin: 

- původní pole – tato pole se nedají měnit, vznikají importem dat 

do analytického softwaru Idea 

- virtuální pole – pole vytvořená při práci se softwarem Idea, je stejné jako 

původní pole, ale můžeme s ním pracovat, provádět na něm testy apod. 

- editované pole – opět pole vytvořené při práci se softwarem Idea, v rámci 

práce s tímto polem však můžeme měnit hodnoty původního nebo 

virtuálního pole [5] 

4.5.2 pole podle typu zadaných informací 

Podle typu zadaných informací lze pole rozdělit také do tří skupin: 

- číselná pole – slouží k zachycení číselných údajů, které je třeba zpracovat 

pomocí číselných funkcí. Důležité u číselných polí je vždy definovat počet 

desetinných míst 

- znaková pole – slouží k zachycení znakových údajů, které lze zpracovat 

pomocí znakových funkcí. U těchto typů polí je vždy podstatné definovat 

délku řetězce 

- datumová pole – slouží k zachycení údajů o datech, které lze zpracovat 

pomocí datumových funkcí. U těchto typů polí je třeba vždy definovat 

tzv. masku, která udává formát data potřebný pro následné zpracování, 

např. DD.MM.RRRR, RRRRMMDD [5] 
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4.6 možnosti analytického softwaru Idea 

Po úspěšném importu vstupních dat je možné se zaměřit na samotnou 

jejich kontrolu. Analytický software Idea umožňuje velké množství úkonů 

ke zjištění správného stanovení daňové povinnosti. Jeho velkou výhodou je, 

že ačkoli data upravujeme a různě měníme, software veškeré naše kroky 

zaznamenává a zároveň původní data zachovává v nezměněném stavu. Veškeré 

námi provedené kroky jsou zaznamenány v tzv. historii, kterou je možné následně 

prohlížet a vytisknout.  

4.6.1 sumarizace 

Funkce sumarizace je jednou z hojně využívaných. Používáme je například 

v případě, chceme-li součty dle jednotlivých dodavatelů. Tuto funkci najdeme 

v nabídce Analýza – Sumarizace. Vždy je třeba nejprve zadat, podle čeho chceme 

sumarizaci provést – na obr. č. 08 je znázorněna sumarizace podle DIČ a dále, 

že chceme, aby se nám zobrazil součet číselných polí podle základu daně. [5] 

 

Obr. 08 – sumarizace účtů 
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Na obr. 09 je znázorněná výsledná databáze s názvem Sumarizace, kde 

je znázorněn počet záznamů, tzv. vět od každého dodavatele a celkový součet 

fakturovaných částek tohoto dodavatele. [5] 

 
Obr. 09 – sumarizace 

4.6.2 duplicity 

Další z často používaných funkcí analytického softwaru Idea je vyhledávání 

duplicit. Správce daně této funkce využije například v případě, že ho zajímá, zda 

se mezi daňovými či interními doklady předloženými daňovým subjektem 

nevyskytují některé z nich duplicitně. K tomuto použijeme v nabídce Analýza 

záložku Duplicitní klíč – Detekce. Dále vybereme, zda výsledná databáze má 

obsahovat výstup duplicitních vět nebo výstup vět bez duplicit, podle toho, jaká 

pole budeme chtít přenést do nové databáze. Nejdůležitější je nadefinování klíče, 

který určí, ve kterém poli se budou duplicity hledat a jakým směrem se budou 

řadit, zda sestupně nebo vzestupně. Vybereme-li např. číslo dokladu, jak 

je znázorněno na obr. 10, výsledná databáze bude obsahovat doklady, které 

se v účetnictví daňového subjektu vyskytují dvakrát, vybereme-li pole částka, 

zobrazí se ve výsledné databázi doklady, které mají shodnou fakturovanou částku. 

[5] 
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Obr. 10 – definice klíče 

4.6.3 detekce mezer 

Tuto funkci použijeme v případě, chceme-li si ověřit, zda se v řadách 

jednotlivých dokladů nevyskytují doklady, které by nebyly zaúčtovány. Nalezneme 

ji pod volbou Analýza. Dále musíme zvolit Pole k užití, které nám určí, v jakém poli 

budou mezery detekovány, zda chceme výstup vytvořit jako novou databázi 

a masku, kterou použije Idea pro výběr jednotlivých dokladů. Definování 

výstupního souboru je znázorněno na obr. č. 11. Jako výsledek se nám vytvoří 

databáze, která obsahuje chybějící čísla v dokladové řadě. [5] 

 

Obr. 11 – detekce mezer 
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4.6.4 indexovaný výb ěr 

Funkci Indexovaný výběr použijeme v případě, chceme-li vybrat z databáze 

údajů jen takové, které budou splňovat přesně naše požadavky. Je možné provést 

výběr jak podle hodnoty, tak i podle textu. Na obr. 12 je zobrazen indexovaný 

výběr provedený podle data. V tomto případě je nutné věnovat pozornost formátu, 

v jaké se zapisují hodnoty. Výsledná databáze bude obsahovat pouze doklady, 

které se týkají zvoleného období, tedy od 1. dubna 2010 do 30. dubna 2010. [5]  

 
Obr. 12 – indexovaný výběr 

4.6.5 náhodný výb ěr 

Pomocí analytického softwaru Idea můžeme také provést náhodný výběr 

dokladů, které chceme kontrolovat. Z obr. č. 13 je vidět, že v nabídce Vzorky – 

Náhodný výběr zadáme počet vět pro výběr, případně také zvolíme, chceme-li 

připustit výskyt duplicitních vět. Napíšeme název souboru a výstupem bude nová 

databáze, která obsahuje pouze náhodně vybrané doklady. [5] 

 
Obr. 13 – náhodný výběr 
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4.6.6 spojení databází 

Spojení databází je další často využívanou funkcí při daňové kontrole 

pomocí analytického softwaru Idea. Lze jí využít např. při ověřování, zda všechny 

daňové doklady, ze kterých si daňový subjekt uplatnil daň z přidané hodnoty 

na vstupu, byly vystaveny plátci daně z přidané hodnoty. Správce daně má 

k dispozici aktuální databázi plátců daně z přidané hodnoty, která obsahuje i údaje 

o daňových subjektech, které dříve plátci byly a v současné době již mají registraci 

k dani z přidané hodnoty zrušenou. Nejprve je tedy třeba vytvořit databázi, kde 

budou vymezena konkrétní zdaňovací období. Kontroluje-li správce daně např. 

3. čtvrtletí roku 2008, musí si vytvořit databázi plátců, kteří měli platnou registraci 

k dani z přidané hodnoty v období od 1. 7. 2008 do 30. 9. 2008. Následně již může 

přistoupit k samotnému spojení databází, které provede pomocí funkce Spojení 

databází, jež najde pod nabídkou Soubor. Jako primární databázi zvolí evidenci 

DPH příslušného kontrolovaného daňového subjektu a jako sekundární zvolí 

databázi plátců DPH upravenou výše uvedeným způsobem. Nově vytvářenou 

databázi nazveme dle našich požadavků a zadáme pole, které chceme, aby nově 

vytvořená databáze obsahovala. Zvolíme-li možnost Věty bez sekundární shody, 

jak je znázorněno na obr. 14, získáme databázi obsahující neplátce daně 

z přidané hodnoty. [5] 

 

Obr. 14 – spojení databází 
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4.6.7 makra 

Analytický software Idea umožňuje také práce s makry, tedy souborem 

jednotlivých příkazů. Použití maker usnadní práci u kroků, které děláme pravidelně 

u každého daňového subjektu. Tato makra nejprve musí správce daně 

naprogramovat v jazyku Visual Basic a uložit. V případě, že chce vytvořená makra 

použít, zvolí Nástroje – Makra – Spustit. Analytický software Idea makro spustí 

a vytvoří novou databázi. Vytváření maker provádějí jen zkušení kontroloři, kteří 

dokážou pracovat ve Visual Basicu. V případě, že po správcích daně vyžaduje 

nadřízený orgán data vhodná k analýze, vytvoří tento nadřízený orgán makra 

a správce daně je pak jen aplikuje na určené datové soubory. [5] 

4.6.8 export databáze 

Jako většina softwaru tohoto typu, i analytický software Idea umožňuje 

export databáze. To je v průběhu daňové kontroly velmi důležité, neboť kontrolor 

může nadále s vytvořenou sestavou pracovat fyzicky. Export databáze lze provést 

přes Soubor – Export databáze a v poli Exportovat jako můžeme vybrat typ 

exportu, tedy formát, jaký má mít výsledná databáze. Pojmenujeme výstupní 

soubor a definujeme adresář, do kterého se má exportovaný soubor uložit, jak je 

vyobrazeno na obr. č. 15. [5] 

 

Obr. 15 – export databáze 
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4.6.9 tisk sestavy 

Další možností výstupu z analytického softwaru Idea je tisk sestavy. 

Tiskovou sestavu nalezneme pod volbou Soubor – Tisk, kde si můžeme 

v průvodci sestavou zvolit typ sestavy, zda chceme použít již existující sestavu 

nebo vytvořit novou a další možnosti výstupu, jak je vyobrazeno na obr. č 16. 

Možnost vytisknout si sestavu nebo její část je důležitá pro kontrolní zjištění, které 

je třeba založit do spisu jako důkazní prostředek. [5] 

 
Obr. 16 – průvodce tiskovou sestavou 
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5. Zhodnocení výhod a nevýhod použití analytického 

softwaru Idea p ři daňové kontrole 

Jako nejvýraznější problém při využívání analytického softwaru Idea je i po 

několika letech od jeho prvního zavedení do kontrolní činnosti daňové správy 

nedostatečné proškolení pracovníků správce daně. Bohužel ve velké míře 

se setkáváme s neznalostí základní obsluhy PC. Na školeních převažují 

především informace k importu dat, základním funkcím SW Idea, složeným 

funkcím a velmi okrajově se dotýká např. používání maker. Ze zkušeností se však 

ukázalo, že neméně důležité, ba přímo nutné, je věnovat pozornost proškolování 

pracovníků daňové správy v základní obsluze PC. Z analytického softwaru Idea 

jsou při daňové kontrole nejčastěji využívány funkce sumarizace účtů, vyhledávání 

duplicit, indexované výběry, spojení databází, detekce mezer a v souvislosti 

se Zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších 

platných předpisů s § 4 odst. (1) „poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 

15 000 EUR (dále jen „limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, 

jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu provedena 

v hotovosti.“ a § 4 odst. (2) „platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely 

tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu 

vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.“ setřídění 

částek vyskytujících se na jednotlivých účtech. Další potenciál softwaru, jako 

například možnost spočítání odpisů, zůstává nevyžitý. Pro správce daně 

je kontrola správného stanovení odpisů rychlejší pomocí kalkulačky, opět 

v návaznosti na nedostatečné proškolení pracovníků.  

V oblasti komunikace s daňovými subjekty je možné vidět určitý vývoj, dříve 

byly při poskytování dat v elektronické podobě nejčastější obavy z jejich zneužití, 

dnes je možné se více setkat se vstřícností, projevuje se méně obav a strachu 

z neznámého. Mezi daňovými subjekty se již informace o používání metody EDP 

kontrol rozšířila a v současné době je nejzásadnější neschopnost daňových 

subjektů vyexportovat data z účetních programů. Ve většině případů nelze prověřit 

plátce daně z přidané hodnoty, neboť daňové subjekty v sestavách, které 

předkládají, nemají u dodavatelů přiřazeny DIČ. Dále osoby oprávněné jednat 
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za daňové subjekty mnohdy nejsou schopny předat správci daně data 

ve vyhovující formě. Záměrně data, která by mohla daňovou kontrolu ulehčit, 

do exportované sestavy nezahrnou. Bohužel nálezovost pomocí analytického 

softwaru Idea je minimální, byl-li daňovou kontrolou u daňového subjektu zvýšen 

základ daně u daně z příjmů fyzických nebo právnických osob nebo upravena 

daňová povinnost u daně z přidané hodnoty, téměř vždy se jednalo o nález bez 

využití analytického softwaru Idea – např. nedokončená výroba, absence 

materiálu na skladě, absence uskutečněných plnění z nevyfakturovaných zakázek 

apod. 
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6. Závěr 

V praxi je možné využití analytického softwaru Idea pro e-audit rozdělit 

do dvou úrovní, a to využití na úrovni finančních úřadů a využití na úrovni 

finančních ředitelství, které jsou nadřízenými orgány finančních úřadů.  

Na úrovni finančních úřadů bude e-audit v popředí především v rámci 

daňových kontrol, vytýkacích řízení, která jsou s daňovými subjekty vedena 

v případě nesrovnalostí údajů uvedených v daňovém přiznání, nebo v případě 

jakýchkoliv jiných pochybností ze strany správce daně a vyhledávací činnosti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jedním z bodů, na který by se měly zaměřit 

nadřízené orgány finančních úřadů, tedy finanční ředitelství, je především 

důkladné proškolení pracovníků správce daně. Zároveň je vhodné za účelem 

osvojení si práce se softwarem Idea provádět daňové kontroly pomocí tohoto 

softwaru i u menších daňových subjektů, a to jak právnických, tak i fyzických osob.  

Na finančních úřadech je stále velmi malý počet proškolených pracovníků, je zde 

tedy absence možnosti konzultace s dalším pracovníkem správce daně, který 

ovládá obsluhu analytického softwaru Idea. 

Na úrovni finančních ředitelství by mělo být využití e-auditu směřováno 

zejména na analyticko – vyhledávací oddělení a jeho vyhledávací činnost 

a metodickou podporu v oblasti daňové kontroly. 
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