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1. ÚVOD 

 

Daňová kriminalita v České republice je velice významným, ekonomiku zatěžujícím 

procesem, kterému je potřeba věnovat nemalou pozornost. Nejen státní rozpočet, ale i celé 

hospodářství, z důvodu nedostatečného naplňování značně trpí, čemuž přispívá i daňová 

kriminalita. Cílem předkládané práce je zpracování dané problematiky, rozebrání příčin 

daňových úniků a především navržení opatření na řešení daňové trestné činnosti. Z důvodu 

složité prokazatelnosti většiny uskutečněných trestných činu v daňové oblasti, je vyžadována 

vysoká odbornost a úroveň znalostí příslušných orgánů činných v oblasti trestního řízení a 

státní správy.  

V této bakalářské práci je blíže rozebrána oblast týkající se daní. Tento příjem 

veřejných rozpočtů je z hlediska významnosti nejdůležitějším zdrojem pro naplnění státní 

pokladny, proto je naprostou nezbytností, aby byly vybírány včas a ve správné výši. 

Problematika daňové teorie a samotná charakteristika jednotlivých druhů daní je vysvětlena 

v druhé kapitole. V první řadě je zmíněna daň z příjmů fyzických osob a právnických osob, 

následně daně majetkové, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daně energetické a 

v poslední řadě clo.  

V třetí kapitole je objasněn proces minimalizace daňové povinnosti, oblast 

mezinárodního daňového plánování a především daňová kontrola prováděná příslušnými 

finančními orgány. Jde o kapitoly, zabývající se výsledky daňové kontroly a vývoji celkové 

výše sumy, které dosahovaly daňové nedoplatky v určitých letech na území České republiky. 

V této části je také věnována pozornost zákonům o daních z příjmů, především pak navržení 

změn daňových zákonů z důvodu snahy předejít daňové trestné činnosti.  

Samotná trestná činnost v oblasti daňové je popsána a vysvětlena ve čtvrté kapitole 

předkládané bakalářské práce, a to na praktických příkladech vytvořených na základě 

soudních procesů Nejvyššího soudu České republiky. Prostřednictvím vylíčení případů 

daňové trestné činnosti, rozhodnutí příslušného soudu a následných návrhů na řešení dané 

problematiky bude ukázána škodlivost daňové kriminality, například prostřednictvím výše 

sumy, jíž dosáhly daňové úniky v rámci představené páchané trestné činnosti. Na základě 

těchto procesu budou dále navrženy a doporučeny kroky pro omezení daňové kriminality 

v České republice. V konečné fázi dojde k výpočtu změn počtu daňových kontrol 

v posledních letech a stanovení částky připadající v průměru na jednu daňovou kontrolu.  
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2. DAŇOVÁ TEORIE  

 

V této kapitole, týkající se základní daňové teorie, se blíže seznámíme s problematikou 

týkající se příjmů veřejných rozpočtů, specifikací daně samotné a s ní souvisejícími pojmy. 

Následně navážeme na orgány zabývající se správou daní a poplatků a jejich vazbu na zákon 

daňový řád. Z této kapitoly se přeneseme na definování jednotlivých daní a poplatků v rámci 

daňové soustavy České republiky a v neposlední řadě se zaměříme na vývoj, výši inkasa a 

přínos jednotlivých složek české daňové soustavy do státního rozpočtu z hlediska výnosů.  

 

2.1 PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ  

 

Instituce daní sahá daleko do historie lidstva. Představuje pro jednotlivce jakýsi 

efektivní způsob, kterým se podílí na úhradě společných potřeb. Každý stát potřebuje pro 

plnění svých funkcí finanční prostředky, které jsou zdrojem krytí veřejných výdajů, jejichž 

prostřednictvím se financují netržní činnosti územní samosprávy a státu. Formy zdanění se 

v průběhu historického vývoje lidského společenství neustále měnily a individuálně vyvíjely, 

ovšem nezbytnost přerozdělování jednotlivých požitků jedince ve prospěch státu je 

nadstandardní a nadčasová.
1
  

„Veřejným rozpočtem rozumíme státní rozpočet, dále veškeré rozpočty na všech 

stupních státní správy, od rozpočtů měst a obcí až po celostátní rozpočet, a dokonce i 

společný rozpočet Evropské unie. Veřejnými rozpočty jsou ale i další rozpočty, tzv. veřejné či 

parafiskální fondy. Mezi tyto fondy u nás patří například fondy zdravotních pojišťoven.“ 
2
 

Kromě toho, můžeme veřejný rozpočet chápat jako nástroj rozpočtové politiky, 

finanční plán sestavený pro určité rozpočtové období, či nástroj pro stabilizaci fiskální 

politiky státu.  

 

 

 

 

                                                 
1
 BURDOVÁ, Monika. Daňová kriminalita v České republice. Pardubice, 2008. Diplomová práce. Univerzita 

Pardubice, fakulta ekonomicko-správní, ústav ekonomie. 
2
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie - úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2009, s. 9 
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2.1.1 Klasifikace příjmů veřejných rozpočtů  

 

Do soustavy veřejných rozpočtů neboli rozpočtové soustavy, řadíme především příjmy 

ze zdanění, z využití veřejného majetku a vlastního hospodaření, z poplatků a ostatních 

plateb, plynoucích do veřejných rozpočtů, z prodeje či pronájmu veřejného majetku.  

 

Pro státní rozpočet mají největší význam příjmy ze zdanění, a to především proto, že 

plní veřejné rozpočty z více než 90%. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné, aby byly 

vybrány včas a ve správné výši.  

Podle toho, do jakého rozpočtu daně plynou, se dělí na daně nadstátní, státní, vyšších 

územněsprávních celků a municipální. Daně nadstátní jsou daně plynoucí do rozpočtu 

Evropské unie, daně státní odvádíme do státního rozpočtu České republiky, daně vyšších 

územněsprávních celků do rozpočtu krajů a daně municipální do rozpočtu obcí. 
3
 

Kam jednotlivé příjmy ze zdanění odvedeme, nám ukládá zákon č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.2 DEFINICE DANĚ  

 

Daňové zákony České republiky pojem daň jednoznačně nespecifikují, je proto 

potřeba pro definování daně využít jiné odborné publikace.  

Prouza v knize Daňová kriminalita daň definuje jako „zákonem stanovenou platební 

povinnost, která směřuje k získání příjmu pro úhradu celospolečenských potřeb, tj. pro 

veřejný rozpočet, aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění.“ 
4
 

 

Dále je daň charakterizována následujícím způsobem jako: 

 povinná zákonem stanovená platba určená do veřejného rozpočtu, kterou jsou povinni 

platit všichni, kteří jsou vymezeni v zákoně, 

 neúčelová platba, tzn., že dopředu nevíme, co z ní bude v budoucnu financováno, 

 neekvivalentní platba, tzn. platba, po jejímž zaplacení pro nás nenastává nárok na 

spotřebu statků a služeb, které jsou financovány z veřejných rozpočtů, 

                                                 
3
 BURDOVÁ, Monika. Daňová kriminalita v České republice. Pardubice, 2008. Diplomová práce. Univerzita 

Pardubice, fakulta ekonomicko-správní, ústav ekonomie. 
4
 PROUZA, Daniel. Daňová kriminalita. 1. vyd. Stráž pod Ralskem: Justiční akademie České republiky, 2005, s. 

17 
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 pravidelně (daň z příjmu), popř. nepravidelně (daň z nemovitosti) se opakující platba, 

 nenávratná platba.
5
 

 

2.3 ZÁKLADNÍ POJMY DAŇOVĚ-PRÁVNÍHO VZTAHU  

 

Základ daně - Je to základ stanovený ze zdanitelných částí objektu daně, ze kterého je 

podle jednotlivých zákonů o daních vyměřena výsledná daňová povinnost. Musí být vyjádřen 

v měrných jednotkách, a to buď v hodnotových (Kč), nebo eventuelně fyzických (kusy).  

 

Daňový subjekt - Jde o osobu, kterou takto definuje zákon. Mezi subjekty daně 

řadíme plátce, kteří jsou povinni ze zákona odvádět do státního rozpočtu sraženou nebo 

vybranou od jiných subjektů, tzv. poplatníků. Majetek, či příjem poplatníků je přímo 

podroben dani.  

 

Daňový objekt - Je to předmět nebo příjem, ze kterého je vybírána daň. „Objekt 

zdanění představuje jen rámcové vymezení veličiny, která má být podrobena zdanění. Pro 

efektivní daně ovšem takové obecné označení nestačí. Proto se musí definovat předmět daně, 

kterým je jednoznačné a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímž se ukládá 

konkrétní daňová povinnost.“
6
 

 

Předmět daně - „Předmětem daně se rozumí ta skutečnost, na kterou se daň váže, 

která je podrobena zdanění.“ 
7
 Podle předmětu daně dále rozlišujeme daně důchodové a 

majetkové. 

 

Sazba daně - Sazba daně je měřítko, pomocí kterého je stanovena daň z příslušného 

základu daně. Pro výpočet daně je nutné určit způsob vyčíslení daně – tedy typ daňové sazby 

(viz. schéma 2.1). 

                                                 
5
 BURDOVÁ, Monika. Daňová kriminalita v České republice. Pardubice, 2008. Diplomová práce. Univerzita 

Pardubice, fakulta ekonomicko-správní, ústav ekonomie. 
6
 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2006 aneb učebnice daňového práva pro 

obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších odborných školách, 

pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. 8. aktualiz. vyd. Praha: VOX a. s., 2006, s. 14.   
7
SAGIT, Nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava. [online]. SAGIT [1. 5. 2004]. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=157&typ=r&levelid=da_354.htm 
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Schéma 2.1: Typy daňových sazeb
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevná sazba - sazba vztahující se k jednotce základu daně, vyjadřující množství (např. daň 

z nemovitosti).  

Jednotná sazba - sazba stejná pro všechny části základu daně (daň z příjmu právnických osob 

19%). 

Relativní sazba - sazba daně je stanovená jako poměrná část základu daně (např. daň z u 

fyzických osob 15%). 

Diferencovaná sazba - je to sazba, která rozlišuje jednotlivé části základu daně do skupin 

(např. daň z přidané hodnoty). 

 

Zdaňovací období - Představuje časový interval (kalendářní nebo hospodářský rok), 

za který je stanoven základ daně a výše daně. Ve vztahu ke zdaňovacímu období rozlišujeme 

dva typy daní: 

 pravidelně placené daně - daně vybírané za celé zdaňovací období (tzv. kapitálové – 

např. daň z nemovitosti). Tyto daně mají charakter tokové veličiny (např. daň 

z přidané hodnoty), dále 

 daně bez vztahu ke zdaňovacímu období - jsou vybírány v momentě, kdy nastane 

určitá událost. Jde např. o daně z převodu nemovitosti nebo daň dědickou.  

 

                                                 
8
 PUCHINGER, Zdeněk. Úvodní kapitoly k daňové teorii. 1. vyd. Daňová soustava ČR, 2006, s. 38. Dostupné 

také z: 

http://www.ebookscenter.co.uk/download/ÚVODNÍ-KAPITOLY-K-DAŇOVÉ-

TEORII_aHR0cDovL3d3dy51cG9sLmN6L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9rbmlob3ZuYS9Ta3JpcHR

hX0ZGL3V2b2RuaV9rYXBpdG9seV9rX2RhLnBkZg== 

Typ daňové 

sazby 

PEVNÁ 

JEDNOTNÁ 

DIFERENCOVÁNÁ 

RELATIVNÍ 

PROGRESIVNÍ 

LINEÁRNÍ 
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Splatnost daně - Pod tímto pojmem rozumíme lhůtu (např. den), do kterého je daňový 

subjekt povinen daň, popř. zálohu na daň nebo splátku daně, uhradit. „Jedná se tedy o 

okamžik, se kterým právní předpis spojuje provedení příslušné platební povinnosti 

poplatníkem.“
9
  

Každá daň má stanovenou dobu, kdy má nastat její plnění. V případě, že nedojde 

k předložení daňového přiznání, hlášení nebo zaplacení záloh, dopouští se poplatník daňového 

úniku a setkáváme se s dalším prvkem daňové techniky – tzv. daňové sankce.  

 

2.4 SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ V ČR  

 

2.4.1 Správce daně  

 

Daně a poplatky musí poléhat určité správě, a to proto, aby byl naplněn účel jejich 

existence. Správou daní a poplatků se zabývá zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který od 1. 

ledna 2011 nahrazuje dosud platný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.  

Zákon daňový řád zavádí do české legislativy pravidla pro zahájení a průběh daňové 

kontroly. Daňová kontrola je zahájena správcem daně, jež provede první úkon vůči daňovému 

subjektu. Dále se tento zákon zabývá základními zásadami pro správu daní, především 

postupem osoby jednající v souladu se zákonem a jinými právními předpisy. Tato osoba se 

nazývá správce daně. Podle §10 zákona daňový řád je „správce daně orgán, který je podle 

právních předpisů věcně a místně příslušný k výkonu správy daní. Správcem všech daní, jakož 

i odvodů, ale i záloh na ně a příslušenství jsou územní finanční orgány, tj. finanční úřady a 

ředitelství.“
10

 V §11 zákona daňový řád, se dočteme o pravomocích správce daně: „vede 

daňová řízení a jiná řízení podle daňového zákona, provádí vyhledávací činnost, kontroluje 

plnění povinností osob zúčastněných na správě daní, vyzývá ke splnění povinností a 

zabezpečuje placení daně.“
11

 Tyto pověřené osoby jsou představovány finančními orgány. 

 

 

                                                 
9
 PROUZA, Daniel. Daňová kriminalita. 1. vyd. Stráž pod Ralskem: Justiční akademie České republiky, 2005, s. 

20.  
10

 PROUZA, Daniel. Daňová kriminalita. 1. vyd. Stráž pod Ralskem: Justiční akademie České republiky, 2005, 

s. 21. 
11

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/danovy-rad/cast2h1.aspx 
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2.4.2 Orgány zabývající se správou daní a poplatků a tzv. projekt JIM  

 

K orgánům, zabývajícím se správou daní, tedy řadíme finanční orgány jako celní 

orgány, zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení a především 

Ministerstvo financí české republiky. Ministerstvo financí České republiky zastává v oblasti 

správy daní a poplatků ústřední pozici. Zajišťuje tvorbu veškerých návrhů zákona, právních 

předpisů, zabývá se sjednáváním mezinárodních smluv, mezinárodní spoluprací v oblasti daní 

a poplatků, vede správu daní a poplatků v rozsahu, který je určený zákonem a podílí se na 

jejím výkonu. Příslušné finanční orgány, ředitelství a úřady podléhají řízení Ministerstva 

financí České republiky.   

 Tyto instituce mají mnohé funkce identické, proto vláda dne 20 12. 2006 vynesla 

usnesení č. 1462 – „Záměr sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávním 

pojištění“, a poté byl usnesením č. 1033 – „Návrh postupu sloučení výběru daní, cel a 

pojistného na veřejnoprávní pojištění a vyhodnocení dopadu tohoto sloučení do jednoho 

systému“ vlády vysloven souhlas se sloučením institucí pro výběr daní a cel. Dne 3. 11 2008 

předložilo Ministerstvo financí České republiky usnesení č. 1336 – O programu Projektu 

vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (tzv. Projekt JIM). První 

fáze této reformy bude účinná od 1. 1. 2013, a to proto, aby se správa daní a poplatníci mohli 

náležitě připravit na novou legislativu. „Účinnost od roku 2013 je spojena s fungováním 

Jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, 

kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů.“
12

 

Tento projekt by měl zejména přinést sjednocení správy veškerých daní a cel v České 

republice, čímž dojde ke zjednodušení administrativní zátěže ve vztahu k poplatníkovi daně a 

zpřehlednění celého systému.  
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2.5 DAŇOVÝ SYSTÉM A SOUSTAVA DANÍ A POPLATKŮ V ČR  

 

Tento systém představuje souhrn všech vybíraných daní a poplatků na daném území. 

V rámci České republiky tvoří soustavu více druhů daní, jež mají mezi sebou nejrůznější 

vazby a jsou vždy upraveny příslušným daňovým zákonem, nebo zákonem daňový řád. 

Pestrost a šíře daňových úniků je odvozena právě od těchto daňových zákonů a jejich kvality.  

Pro účely této práce je důležité členění daní, především na přímé a nepřímé (viz. 

schéma 2.2).  Přímé daně postihují zdaňovaný příjem v momentě jeho vzniku a jsou 

nepřenositelné na jiný subjekt. Nepřímé daně neplatí poplatník ze svého vlastního důchodu, 

ale přenáší je na jiný koncový subjekt. Dochází k tomu prostřednictvím navýšení ceny zboží a 

služeb. 
13

 

Z hlediska předmětu daně se daně rozlišují na daně důchodového a majetkového typu, 

podle periodicity vzniku daňové povinnosti, dále na pravidelně se opakující a daně případové.  

V případě členění poplatků lze rozlišovat také nejrůznější druhy. Pro účely dalšího 

výkladu je nejdůležitější rozčlenění, do kterého rozpočtu plyne jejich výnos. Jde o státní a 

místní poplatky.  
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Schéma 2.2: Daňový systém České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.5.1 Daň z příjmů fyzických osob 

 

Základní právní předpis upravující problematiku daní z příjmů fyzických osob je 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

Daň z příjmů fyzických osob je osobní důchodová daň, která nesmí chybět v žádném 

daňovém systému moderní civilizace. Tato daň s „účinností od 1. 1. 1993 nahradila daň ze 

mzdy, daň z příjmů z literární a umělecké činnosti a daň z příjmů obyvatelstva, přičemž je 

využívána jako prostředek ovlivňující chování fyzických osob, neboť její výši mohou snižovat 

například dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky na penzijní připojištění, pojistné na 

soukromé životní pojištění a podobně.“
14
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Tato daň se skládá z pěti dílčích daňových základů daně, které členíme podle druhu 

zdanitelných příjmů. Jsou to: 

1. příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o daních z příjmů“), 

2. příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§7 zákona o daních 

z příjmů), 

3. příjmy z kapitálového majetku (§8 zákona o daních z příjmů), 

4. příjmy z pronájmu (§9 zákona o daních z příjmů), 

5. ostatní příjmy (§10 zákona o daních z příjmů).  

 

Poplatníky této daně jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště 

nebo se zde obvykle zdržují a mají daňovou povinnost vztahující se na příjmy plynoucí ze 

zdrojů na území České republiky, ale také na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Dále 

poplatníci, kteří se na území České republiky obvykle zdržují, např. za účelem studia, a to 

alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce a ostatní poplatníci a poplatníci, kterým 

plynou příjmy ze zdrojů na území České republiky, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy.  

Příjmem dle §3 zákona o daních z příjmů se rozumí peněžní i nepeněžní příjem 

dosažený i směnou.  

Sazba daně je u příjmů fyzických osob podle §16 zákona o daních z příjmů stanovena 

ve výši 15%. Některé příjmy, zdaňované podle §6 zákona o daních z příjmů a §8 zákona o 

daních z příjmů, jsou zdaňovány srážkovou daní. Tzn., že osoba, jež tento příjem vyplácí, má 

povinnost srazit daň a odvést ji namísto poplatníka ještě před jeho výplatou. Zaměstnavatel 

strhává zaměstnancům měsíční zálohy na daň a na konci roku provede vyúčtování. Tímto 

postupem dochází k zamezení daňovým únikům a zároveň klade menší požadavky na 

poplatníka.  

Pokud se podíváme na osoby podávající daňové přiznání, zjistíme, že od roku 2009 

dochází k mírnému meziročnímu přírůstku celorepublikového inkasa. Přesto je za poslední 3 

roky nejnižší od roku 1994. Výše inkasa se za daný kalendářní rok odvíjí především od 

hospodářského výsledku, kterého dosáhly osoby samostatně výdělečně činné 

v předcházejících dvou obdobích. K tomuto poklesu došlo v důsledku hospodářské krize a 

vlivem legislativních změn zákona o daních z příjmů, např. zavedením institutu mimořádných 

odpisů (1. 1. 2009 až 30. 6. 2010) a zvýšením limitů paušálních výdajů pro zdaňovací období 

2009 u převážné většiny výdělečných činností.  
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Graf 2.1: Přehled o daňových příjmech a daňových povinnostech daně z příjmů 

fyzických osob podávajících daňové přiznání od roku 2006 do roku 2010 zobrazuje 

následující graf
15

  

 

 

Při porovnání daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§6 ZDP) a daně 

z příjmů fyzických osob z podnikání a samostatné výdělečné činnosti (§7 ZDP) zjistíme, že 

existuje značná nerovnost ve výši inkasa (graf 2.2). Je tomu tak, protože u závislé činnosti 

jsou zdaněny veškeré příjmy bez možnosti uplatnění celé řady daňově uznatelných výdajů. 

Tyto výdaje si mohou uplatňovat podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné, 

definované v §7 zákona o daních z příjmů. Z tohoto důvodu je výše inkasa z §6 značně vyšší.  
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Graf 2.2: Přehled vývoje inkasa z §6 a §7 v České republice v letech 2004 – 2010 (v mil. 

Kč)
16

 

 

 

2.5.2 Daň z příjmů právnických osob  

 

Základní právní předpis upravující problematiku daní z příjmů právnických osob je 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

Daň z příjmů právnických osob je daní přímou, která je účinná od 1. 1. 1993. Tato daň 

nahradila původní odvody ze zisku, důchodovou daň a daň zemědělskou. „V podstatě se 

jedná o daň ze zisku, neboť snižuje čistý zisk, který by mohl být rozdělován mezi vlastníky 

(výjimkou je způsob zdaňování zisku u společníků veřejné obchodní společnosti a 

komplementářů komanditní společnosti).“
17

 

Poplatníkem této daně dle §17 odst. 1 zákona o daních z příjmů jsou osoby, které 

nejsou fyzickými osobami, a organizačními složkami státu, které jsou vymezeny v zákoně č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 

„Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se 

rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen, dále jen sídlo, mají daňovou povinnost, 

která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy 
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plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“
18

 Ti poplatníci, kteří své sídlo na území České republiky 

nemají, zdaňují v České republice pouze příjmy plynoucí z tohoto území.  

Příjmem podle §18 odst. 1 zákona o daních z příjmů se rozumí příjmy z veškeré 

činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, pokud není v zákoně o daních z příjmů 

stanoveno jinak.  

Sazba daně činí u daně z příjmů právnických osob, podle §21 zákona o daních 

z příjmů, 19%.  

Částka, která byla vybrána na dani z příjmů právnických osob v roce 2009, činila 

110,543 mld. Kč. Další rok došlo k mírnému růstu, přesněji o 4,203 mld. Kč, na 114,746 mld. 

Kč. Důvodem je především pokles „objemu vrácených rozdílů mezi celkovou výši přiznané 

daně a zálohami zaplacenými na tuto daň. Vrácené částky v roce 2010 poklesly v důsledku 

opatření realizovaných v rámci Národního protikrizového plánu vlády.“
19

 

 

Graf 2.3: Daň z příjmů právnických osob (v mld. Kč) 
20
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2.5.3 Majetkové daně  

 

Předmětem daně tohoto druhu daní je majetek v movité nebo nemovité podobě. Výše 

majetkových daní závisí právě na výši tohoto majetku. Jsou placeny na základě daňového 

přiznání finančnímu úřadu, pod který příslušný poplatník daně spadá.  

Majetkové daně jsou obecně děleny do tří základních skupin, a to daň z nemovitosti, 

daně převodové a daň silniční.  

Pokud se podíváme na příliv finančních prostředků do státního rozpočtu, celkové 

inkaso majetkových daní v roce 2010 činilo 16,425 mld. Kč. Tato částka ovšem nezahrnuje 

daň silniční. Oproti roku 2009 to znamená nárůst o 2,005 mld. Kč. K výraznému nárůstu ve 

výši předepsané daně došlo v rámci daně z nemovitosti, a to z 6,318 mld. Kč v roce 2009 na 

8,671 mld. Kč v roce 2010. Naopak inkaso daně dědické činilo v roce 2010 87 mil. Kč a 

neustálé se snižuje. Stejně tak došlo k očekávanému poklesu u inkasa daně darovací 

v důsledku novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti, která nabyla 

účinnosti 1. 1. 2008. Hlavní změnou bylo úplné osvobození bezúplatného nabytí majetku 

mezi osobami, které jsou zařazeny v I. a II. skupině. Pokud porovnáme výši inkasa v letech 

2009 a 2010 je stávající výnos nižší pouze mírně, zhruba o 15%. 
21

 

 

Daň z nemovitosti 

Daň z nemovitosti upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Tato daň nahradila do té doby hlavní daň majetkového typu, tzv. domovní daň, a to 

s účinnosti od 1. 1. 1993. „Daňová povinnost se váže k vlastnictví nemovitého majetku 

nacházejícího se na území České republiky, čímž právní úprava odpovídá obvyklému principu 

uplatňovanému v mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění, který předpokládá 

zdaňování nemovitostí podle místa, kde se nemovitost nachází.“
22

 

Daň z nemovitosti je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Daň dělíme, protože 

poplatníci daně z pozemků a poplatníci daně ze staveb nemusí být vždy totožní. Další důvod 

je rozdílné stanovení výše daně. Výpočet tedy provádíme odděleně, ovšem v rámci jednoho 

daňového přiznání, kdy součet obou daní tvoří celkovou daň z nemovitostí.  
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Graf 2.4: Vývoj inkasa daně z nemovitostí v letech 2006 – 2010 (v mil. Kč) 
23

 

 

 

 

Daně převodové 

Daně převodové podléhají zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 

dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.  

Tyto daně postihují nabytí a převod movitého a nemovitého majetku, ke kterému 

dochází především na základě prodeje, dědění, darování, nabytí majetku novým vlastníkem 

nebo například převod.  

Rozdíl mezi těmito daněmi je úplatná nebo bezúplatná forma majetkového převodu. U 

bezúplatných převodů je potom rozhodující, jestli k převodu dochází mezi živými osobami 

nebo k převodu dochází v důsledku úmrtí dosavadního vlastníka. „Z úplatných převodů jsou 

zdaňovány jen převody nemovitého majetku, při bezúplatných nabytích jsou předmětem daně 

veškeré majetkové hodnoty, tedy majetek movitý i nemovitý.“
24
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Graf 2.5: Vývoj daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí v letech 2006 – 2010 (v 

mil. Kč) 
25

 

 

 

Sazba daně z nemovitostí činí 3% ze základu daně a daň je splatná v termínu podání 

daňového přiznání, tedy do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl 

zapsán vklad nemovitosti do katastru nemovitostí. Daň dědická a darovací je splatná do třiceti 

dnů ode dne, ve kterém byl poplatníkovi doručen platební výměr o vyměření daně dědické, 

v tomto termínu jsme povinni podat i daňové přiznání.  

Sazba daně u daně dědické a darovací je stanovena ve výši 7 – 40%.   

 

Daň silniční 

Tato daň je definována v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů.  

„Účelem silniční daně bylo nejprve zdanění užívání pozemních komunikací v České 

republice silničními motorovými vozidly používanými k podnikání nebo k samostatné 

výdělečné činnosti s přidělenou registrační značkou v České republice nebo registrované 

v zahraničí. Od 1. 1. 2003 podléhají dani i vozidla nepoužívaná k podnikání, pokud jejich 

hmotnost činí alespoň dvanáct tun a jde o vozidla určená výlučně k přepravám nákladů.“
26
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Daň silniční je placena zálohově čtyřikrát ročně. A to do 15. dubna, 15. července, 15. 

října a 15. prosince. Zbytek daně doplácíme zároveň s podáním daňového přiznání do 31. 

Ledna, přičemž zálohy lze zaplatit i na celý rok dopředu.  

Roční sazby daně jsou uvedeny v § 6 zákona o silniční dani.  

 

Graf 2.6: Vývoj výše inkasa plynoucího do státního rozpočtu z daně silniční znázorňuje 

následující graf 
27

 

 

 

2.5.4 Daň z přidané hodnoty  

 

Tato daň, která je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je 

základem zdanění celé daňové soustavy v České republice.  

Dalo by se říct, že patří k nejsložitějším v daňové oblasti a zároveň je páteří naši 

daňové soustavy, což dokazuje fakt, že tato daň nahradila společně s daněmi spotřebními 

dřívější daň z obratu, dovozní daň, dovozní přirážku. Dalším důkazem je i „celková koncepce 

fiskální politiky státu vycházející z postupného přesunu části daňového břemene do sféry 

nepřímých daní. Jde o celosvětový trend odlehčení zdanění podnikatelských subjektů s cílem 

stimulace rozvoje podnikání.“
28
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Zákon o dani z přidané hodnoty definuje plátce DPH jako fyzickou nebo právnickou 

osobu povinnou k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku a jejíž 

obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. 

Předmětem daně podle §2 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty je „dodání 

zboží nebo převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou 

k dani, dále poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, pořízení zboží z jiného 

členského státu EU uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani, pořízení nového 

dopravního prostředku z jiného členského státu EU za úplatu osobou, která není osobou 

povinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.“ 
29

 

U zdanitelných plnění se uplatňuje základní sazba daně, která činí 20% a snížená 

sazba daně ve výši 14% (týká se např. ubytovací služby, shromažďování, úpravy a rozvodu 

vody nebo léků).  

Zdaňovací období je kalendářní čtvrtletí v případě, že obrat plátce DPH za předchozí 

kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč a kalendářní měsíc, pokud obrat plátce DPH za 

předchozí kalendářní rok dosáhl částky 10 000 000 Kč. Dobrovolně si můžeme zvolit měsíční 

zdaňovací období tehdy, kdy náš obrat za předchozí rok přesáhl 2 000 000 Kč.  

Výroční zpráva Ministerstva financí České republiky za rok 2010 uvádí, že v roce 

2010 došlo k navýšení inkasa daně z přidané hodnoty na 269,582 mld. Kč, tj. oproti roku 

2009 o 16,119 mld. Kč. Na růst celkového inkasa měl vliv především rychlejší nárůst hodnoty 

nadměrných odpočtů, čili nejen vlastní daňová povinnost. Ač došlo k růstu, stále tyto hodnoty 

nepřesahují úroveň roku 2008 a je stále znatelný pokles, ke kterému došlo u obou hodnot 

v roce 2009. 
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Graf 2.7: Vývoj inkasa daně z přidané hodnoty v letech 2006 – 2010 (v mil. Kč) 
30

  

 

 

2.5.5 Spotřební daně  

 

Spotřební daně jsou upraveny zákonem číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních.  

Zároveň jsou tyto daně harmonizovány pomocí příslušných směrnic Evropské unie, ze 

kterých vyplývá, že v České republice nesmí být vybírána jiná spotřební daň než daň 

z minerálních olejů, lihu, tabákových výrobků, piva, vína a meziproduktů.
31

 

Jak uvádí Prouza (2005, s. 36), spotřební daň je daní nepřímou, protože osoba hradící 

tuto daň do státního rozpočtu, je většinou jiná než osoba, která ji pod vlastní majetkovou 

odpovědností odvádí do státního rozpočtu. Dále je daní rovnou, a to „z důvodu jednotnosti 

výše spotřební daně na jednotku množství vybraného výrobku.“
32

 Výjimku tvoří pouze 

spotřební daň u tabákových výrobků.  

Plátce spotřební daně je podle §4 zákona o spotřebních daních fyzická nebo právnická 

osoba, „která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, daňovým 

zástupcem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s 

uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu.“
33
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Předmětem této daně jsou vybrané výrobky vyrobené nebo dovezené na daňovém 

území Evropského společenství. 

Jednotlivé spotřební daně a jejich vývoj v letech 2009 a 2010: 

a)  SPD z minerálních olejů – v roce 2010 došlo k nárůstu inkasa oproti roku 2009 o 

1,96 mld. Kč. Tj. z 79 464,6 mil. Kč na 81 415,6 mil. Kč. I přes tento meziroční nárůst 

se nepodařilo dosáhnout odhadovaného výnosu. Důvodem nenaplnění je především 

obecná hospodářské krize, vysoká cena pohonných hmot a dále daňové úniky, která 

jsou zapříčiněny nelegálním dovozem nafty nebo olejů do ČR.  

b) SPD z lihu – u daně z lihu došlo k meziročnímu poklesu z 6 937,4 mil. Kč (2009) na 

6 523,4 mil. Kč (2010). V roce 2010 nastalo v případě této komodity ke zvýšení sazby 

daně, přičemž státní rozpočet byl naplněn pouze z 87,05% předpokládaného ročního 

výnosu. Hlavní příčinou nenaplnění státního rozpočtu je zřejmě nižší spotřeba lihovin 

a také daňové úniky, ke kterým dochází především v oblasti pěstitelského pálení.  

c) SPD z vína a meziproduktů – u komodity víno a meziprodukty nejsou zaznamenány 

výrazné výkyvy. V roce 2009 příjem do SR činil 325,7 mil. Kč, v roce 2010 319,5 mil. 

Kč.  

d) SPD z piva – skutečný výnos spotřební daně z piva v roce 2009 činil 3 438,9 mil. Kč, 

v roce následujícím 4 297,7 mil. Kč. Přestože došlo u piva ke zvýšení sazby spotřební 

daně o 33,33%, nebyl dosažen odhad ve výši 4 700 mil. Kč. Důvodem je trend 

stagnace prodeje piva, rostoucí spotřeba nealkoholického piva a růst produkce malých 

nezávislých pivovarů (jsou zdaňovány sníženou sazbou daně). 

e) SPD z tabáku a tabákových výrobků – v komoditě tabák a tabákové výrobky bylo 

v roce 2009 inkasováno 37 704 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím 

následujícího roku došlo k růstu na 42 466,8 mil. Kč. Sazba daně u cigaret a tabáku ke 

kouření stoupla od roku 2010 v průměru o 4,5%, oproti předešlým letem.  

Body a) – e) 
34
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Graf 2.8: Výše inkasa spotřebních daní v roce 2010 (v %) 
35

 

 

 

2.5.6 Energetické daně  

 

Od 1. ledna 2008 vznikla České republice povinnost zavést daň z elektřiny, ze 

zemního plynu a pevných paliv v souladu s podmínkami členství v Evropské unii. „Tato 

daňová povinnost byla zapracována do zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, část čtyřicátá pátá, čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá.“
36

 

Předmětem této daně je zemní plyn a některé další plyny, elektřina, pevná paliva jako 

černé uhlí, hnědé uhlí, koks a ostatní uhlovodíky.  

Správu energetických daní vykonávají celní úřady, které rovněž vydávají dva typy 

povolení: 

 Povolení k nabytí osvobozených energetických produktů – lze jej získat po 

přezkoumání podaného návrhu, jeho vydání a následném rozhodnutí celního úřadu, 

stejně tak tomu je u: 

 povolení k nabytí energetických produktů bez daně. 

Osoby, které nejsou držiteli jednoho z povolení, nemají nárok na dodání energetických 

produktů osvobozených či produktů bez daně.  
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Plátci daně vzniká povinnost podat návrh na registraci k dani u celního úřadu, a to 

nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 
37

 Zdaňovací období je kalendářní 

měsíc a povinnost předložit daňové přiznání a uhradit daň je vždy do 25. dne po skončení 

zdaňovacího období, ve kterém vznikla tato daňová povinnost. 
38

 

 

Graf 2.9: Vývoj inkasa energetických daní v letech 2008 - 2010 (v mil. Kč)  

 

Data za rok 2008
39

 

Data za rok 2009 a 2010
40

  

 

Odhady příjmů energetických daní z elektřiny, zemního plynu a některých dalších 

plynů za rok 2010 byl mírně překročen, oproti tomu odhad příjmu daně z pevných paliv zůstal 

nenaplněn, a to o 150 milionů Kč. Důvodem mohou být daňové úniky, protože jak u 

dodavatelů, tak u odběratelů, nejsou instalovány měřiče, které správci daně usnadňují 

kontrolu plnění daňové povinnosti.
41

 

 

 

                                                 
37

 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ekologicke-dane/ekologicke-dane/1001905/56477/ 
38

 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ekologicke-dane/ekologicke-dane/1001905/56477/ 
39

 TOŠOVSKÁ, Eva, Egor SIDOROV, Iva RITSCHELOVA a Miroslav FARSKÝ, Makroekonomické 

souvislosti ochrany životního prostředí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s.103 
40

 CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY. CSČR: Výroční zpráva - Informace o výsledcích činnosti Celní 

správy ČR za rok 2010 [online]. CSČR [květen 2011]. Dostupné z:   

http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20výsledcích%20činnosti%20Celní%2

0správy%20ČR%20za%20rok%202010.pdf  
41

 CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY. CSČR: Výroční zpráva - Informace o výsledcích činnosti Celní 

správy ČR za rok 2010 [online]. CSČR [květen 2011]. Dostupné z:   

http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20výsledcích%20činnosti%20Celní%2

0správy%20ČR%20za%20rok%202010.pdf 

2 450 

3 180,50 3 251,10 

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

2008 2009 2010 

Energetické daně 

http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20výsledcích%20činnosti%20Celní%20správy%20ČR%20za%20rok%202010.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20výsledcích%20činnosti%20Celní%20správy%20ČR%20za%20rok%202010.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20výsledcích%20činnosti%20Celní%20správy%20ČR%20za%20rok%202010.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20výsledcích%20činnosti%20Celní%20správy%20ČR%20za%20rok%202010.pdf


 

 

27 

 

2.5.7 Clo  

 

Celní poplatky jsou povinné platby, vybírané státem při přechodu zboží přes celní 

hranici státu. Pro účely celního úřadu se za zboží považují hmotné movité věci a elektrická 

energie. Další věci, jako nehmotné věci, nemovitosti, věci v právním slova smyslu či služby 

nejsou uvedeny v celním sazebníku, tím pádem nejsou předmětem celních předpisů a nelze 

z nich vybírat clo.
42

 

Tento čtvrtý největší zdroj financování státního rozpočtu je používán jako tzv. 

ochranářský prostředek státu nebo skupiny států, dále je ekonomickým prostředkem 

politického boje a v neposlední řadě funguje jako prostředek pro získání finančních 

prostředků.  

Za subjekt celněprávního vztahu se považuje osoba, jejímž jménem je prohlášení 

učiněno a která činí celní prohlášení pod vlastním jménem. Tuto osobu nazýváme jako tzv. 

celního deklaranta.
43

 

 

V této kapitole jsme se seznámili s jednotlivými důležitými pojmy od daňově-

právního vztahu, přes správu daní a poplatků po jednotlivé daně vybírané v rámci České 

republiky. Závěrem je důležité doplnit, že česká daňová soustava je z celosvětového pohledu 

značně složitá a nepřehledná, proto by bylo potřeba celý systém sjednotit a zjednodušit. 

V tomto případě by kvalita novelizace byla potřebnější, než kvantita prováděných novelizací. 

Určitě by to bylo oceněno jak státní správou, tak daňovými poplatníky, kteří mnohdy 

v samotných zákonech tápou, což může vést k jejich porušování a nesprávnému odvádění 

daně.  
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3. MINIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI, MEZINÁRODNÍ 

DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ A DAŇOVÁ KONTROLA  

 

V nadcházející kapitole se blíže seznámíme se způsoby minimalizace daňové 

povinnosti, zaměříme se na daňové plánování z pohledu mezinárodního a okrajově si 

vysvětlíme problematiku týkající se offshore podnikání. Následně se budeme podrobně 

zabývat daňovou kontrolou v rámci České republiky a její vazbou na nový daňový řád, platný 

od 1. 1. 2011. Budou zde navržena opatření a návrhy změn daňových zákonů, resp. zákona o 

daních z příjmů, a výsledky daňových kontrol jednotlivých druhů příjmů do státního rozpočtu.  

 

3.1 ZPŮSOBY MINIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI  

 

Daň je povinností každého poplatníka, ovlivňující jeho ekonomické chování a jednání.  

Většina těchto daňových subjektů se snaží chovat racionálně a minimalizovat výši svého 

daňového zatížení. Této minimalizace lze dosáhnout jedním ze tří způsobů, a to pomocí 

daňového plánování, snaze vyhnout se odvodu daní a zkracování daňové povinnosti. Hranice 

mezi těmito formami minimalizace je poměrně málo zřetelná, proto je nutné tyto pojmy blíže 

vymezit a definovat. 
44

 

První, daňové plánování, je takový postup, kdy daňový subjekt analyzuje a zjišťuje 

všechny možné legální alternativy ke snížení daňové povinnosti, a to jak současné tak 

budoucí. Poplatník si vybírá tu možnost, se kterou je spojena nejnižší daňová povinnost. Té 

lze dosáhnout volbou metody daňových odpisů a využití možnosti odepisovat, využitím slev 

na dani, které jsou upraveny v §35ba zákona o dani z příjmu, dále daňovým zvýhodněním na 

dítě, jež upravuje §35c zákona o dani z příjmu a nezdanitelných položek (§15 zákona o dani 

z příjmu). Tento způsob přináší poplatníkovi ekonomickou výhodu.  

Snaha vyhnout se odvodu daní je situace, ve které daňový subjekt postupuje podle 

zákona o daních z příjmů, aniž by porušoval tento zákon. „Jeho postup je však na základě 

obecných principů právní úpravy, a to buď principů v úpravě výslovně zakotvených, nebo 
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odvozených na základě judikatury, shledán v rozporu se zákonem.“ 
45

 Soudem jsou historicky 

akceptovány v oblasti vyhýbání se dani čtyři základní argumentační linky, jde o zastírání 

skutečného stavu, krácení daňové povinnosti jiným způsobem, obcházení zákona a zneužití 

práva. 
46

 

V případě zkracování daňové povinnosti, jde o úmyslné jednání směřující 

k výraznému krácení příjmů do státního rozpočtu. V tomto případě jde o trestný čin, který 

s sebou nese trestněprávní důsledky. 

 

3.2 MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ – DAŇOVÉ RÁJE, 

OFFSHORE PODNIKÁNÍ A ONSHORE PODNIKÁNÍ  

 

Mezi nejčastěji používané termíny v rámci mezinárodního daňového plánování patří 

daňové ráje. Je to každá země vymezená jako stát nebo území, poskytující minimální nebo 

nulové zdanění příjmů v určité oblasti daňovým subjektům. Umožňují přesun daňové 

základny na jejich půdu a tím pádem možnost vyhnout se daňové povinnosti v zemi současné 

rezidentury. S daňovými ráji je spojována především daň z příjmů právnických a fyzických 

osob a daně z přidané hodnoty. Díky těmto výhodám jsou tyto státy často vyhledávány jako 

centra pro založení offshore společností. Označují se takto centra, která poskytují 

zahraničním investorům nejrůznější formy daňových výhod a nacházejí se na malých 

ostrůvcích po celém světě (offshore – z anglického „mimo pobřeží). 
47

 

Pokud zakládáme tzv. onshore společnosti, nejsou umístěny tak jako offshore 

společnosti do daňových rájů, ale sídlí na území vlastního státu, který pro tuto aktivitu daňově 

zvýhodní část svého území. Tyto společnosti využívají k optimalizaci své daňové povinnosti 

nástroje daňového plánování – slevy na dani, daňové výhody, daňové úspory. Příkladem může 

být Toronto v Kanadě.  
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3.2.1 Znaky offshore podnikání  

 

Offshore společnosti vznikají podle zvláštního zákona, nebo pod podmínkou, že 

v daném státě nebudou vyvíjet ekonomickou činnost. Je tomu tak proto, aby nedošlo 

k ohrožení domácí ekonomiky. Mezi základní znaky tohoto druhu podnikání patří 

minimalizace sazeb daně, maximalizace daňově uznatelných nákladů, vyhýbání se regulaci 

určitých podnikatelských aktivit, dochází k využívání výhod odlišného prostředí (např. nižší 

úroveň administrativních prací u daňového subjektu), dobré bankovní služby, respektování 

bankovního tajemství, kvalitní právní služby, jednoduchá pravidla pro založení společnosti, 

atd. Dle poskytovaných daňových zvýhodnění, pro které je země známa, můžeme státy 

rozčlenit do čtyř skupin: 

- státy nabízející daňové výhody jako protihodnotu (za vytvoření nových pracovních 

příležitostí obyvatelům dané země, rozvoj úrovně a ekonomiky regionu),  

- vyspělé státy, které podléhají vysokému daňovému zatížení, poskytují určitá 

daňová zvýhodnění např. holdingovým společnostem,  

- vyspělé státy, jež umožňují vznik nových, od daně osvobozených, subjektů, 

- daňové ráje. 
48

 

 

3.2.2 Daňové ráje a boj proti daňovým rájům  

 

Zákony a tradice těchto zemí umožňují jednotlivým přeneseným společnostem snížení 

jejich celkového daňového zatížení. Dochází přitom k odlivu základů daně a ke krácení 

příjmů veřejných rozpočtů. Proto státy s běžným daňovým režimem vyvíjejí snahu omezit 

nárůst vlivu daňových rájů na celosvětovou ekonomiku. K nejvýznamnějším způsobům patří 

omezení pomocí organizovaného zločinu. V současné době už není výjimkou, že samotné 

daňové ráje se snaží ze svých ekonomik pomocí organizovaného zločinu odstranit využívání 

své ekonomiky nebo alespoň zpřístupnit určité množství informací o jejich jednotlivých 

podnikatelských aktivitách. Úplné omezení daňových výhod, minimalizace daňových úniků a 

následné zvýšení domácích výnosů těchto zemí je však téměř nemožné. Daňové ráje by se 

k tomuto způsobu regulace nikdy nepřipojily. Raději budou předpokládat, že škody vznikající 

v důsledku embarga budou nižší než výnosy plynoucí z přílivu nových společností a 

jednotlivých investic. Další způsoby jsou např. zvýšení daňové kontroly státu nad vlastními 
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poplatníky daně a dosažení vyšší a výraznější kontroly nad mezinárodním pohybem kapitálu. 

49
 

Hlavním článkem tohoto boje je Organizace pro hospodářskou obnovu a rozvoj 

(OECD). Tato organizace koordinuje daňovou problematiku pomocí aplikace a novelizace 

Vzorové smlouvy o zamezení mezinárodního dvojího zdanění. V roce 1996 přišla tato 

organizace se zprávou „Nekalá daňová konkurence – nový globální problém“, ve které je 

uvedeno, že existence daňových rájů způsobuje v ostatních státech „erozi daňové báze“, 

nežádoucí odliv kapitálu a peněz, a vede k celkovému poklesu celosvětového bohatství. 

Společné úsilí států vyústilo v boj Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj proti 

daňovým rájům a nekalé daňové konkurenci. K tomuto boji se připojily země G7 (současné 

G8) a Evropská unie.  

 

3.3 DAŇOVÁ KONTROLA V ČESKÉ REPUBLICE  

 

Od začátku roku 1993 do roku 2010 bylo správcům daně umožněno provádět kontrolu 

jednotlivých daňových subjektů podle platného zákona o správě daní a poplatků, přičemž 

právo na provedení této kontroly vycházelo z definice pojmu „správa daní“. Z pohledu zákona 

o správě daní a poplatků se daňovou správou rozumělo „právo správců daně činit opatření 

nezbytná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností 

jednotlivých daňových subjektů (viz. §1 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků).“
50

 

Daňový řád platný od roku 2011, upravuje dosavadní definici správy daně do 

obecnější formy v porovnání s dosavadní definicí a dále dochází k upřesnění pojmu „cíl 

správy daní“, který je definován jako „správné zjištění a stanovení daní“. Podle právní úpravy 

dle zákona o správě daní a poplatků (§2 odst. 2) je pojem „cíl daňového řízení“ vymezen jako 

„stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy.“
51

 „Z porovnání obou 

definic je patrná snaha zákonodárců o zajištění vyváženějšího vztahu správce daně a 

daňového subjektu tak, aby hlavním cílem nebylo pouze zabránění případnému krácení daně, 

ale především správné stanovení daně a její úhrady.
52
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Daňová kontrola je dílčí část daňového řízení, které vede správce daně s daňovým 

subjektem u všech daní jednotlivě, za jedno zdaňovací období. Výjimku tvoří daně 

jednorázové.  

Správce daně má za úkol kontrolovat správné odvádění daní do státního rozpočtu. Bez 

správce daně, a jím provedené daňové kontroly, by mnoho daňových subjektů nepřiznávalo a 

neplatilo svou daňovou povinnost správným způsobem a v řádné výši. Dle §11 odst. 1 zákona 

daňový řád vede správce daně „daňová řízení a jiná řízení podle daňového zákona, provádí 

vyhledávací činnost, kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní, vyzývá 

ke splnění povinností a zabezpečuje placení daní.“
53

 Tento postup může být započat zpravidla 

až v okamžiku, kdy skončilo dané zdaňovací období a zároveň uplynula lhůta pro podání 

daňového přiznání.  

 

3.3.1 Osoby zúčastněné na správě daní  

 

Osobou zúčastněnou na správě daní je podle §20 zákona daňový řád daňový subjekt. 

„Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, 

kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně. Daňový subjekt má práva a 

povinnosti týkající se správného zjištění a stanovení daně po dobu běhu lhůty pro stanovení 

daně a při placení daně po dobu, ve které lze požadovat placení nedoplatku, a to i v 

případech, kdy přestal být daňovým subjektem.“
54

 

Osoby, které jsou ustanovené podle zákona a plní povinnosti stanovené daňovým 

subjektům (zejména správce dědictví a insolvenční správce), mají stejná práva a povinnosti 

jako daňový subjekt.
55

 

Další osobou zúčastněné na správě daní je zástupce daňového subjektu. Podle §25 

zákona daňový řád vymezuje zákon zástupce jako osobu, která je zákonným zástupcem, 

ustanoveným zástupcem, zmocněncem a společným zmocněncem, a společným zástupce. 

Správce daně může tyto osoby vyzvat k vykonání některých úkonů a k přímému jednání, 

pokud je to nezbytně nutné, přičemž zastoupená osoba je povinna požadavkům správce daně 

vyhovět.  
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3.3.2 Zjištění daňových úniků v rámci daňové kontroly  

 

Mezi způsoby zjištění daňových úniků patří tzv. paměťové stopy, které jsou ve 

vyšetřování jedním z nejdůležitějších důkazů. Přesněji jde o informace získané od určité 

osoby, jež tato osoba získala na základě vnímání vlastními smysly a je schopna tyto informace 

podat ve výpovědi. Jde o výslechy jednotlivých zaměstnanců, obchodních partnerů, 

kontrolujících osob apod. Další typické stopy jsou listinné důkazy a stopy. V tomto případě 

dochází k padělání a pozměňování dokumentů, dokladů, listin, celních a daňových prohlášení. 

Ovšem ke zjištění daňových deliktů je potřeba mít k dispozici další informační komponenty, 

které musí plnit podmínku jednoznačnosti a srozumitelnosti. Patří k nim kromě již zmíněných 

stop podklady Policie České republiky a Celní správy České republiky. Velice podstatná je 

důsledná práce s dostupnými informacemi – na jejich základě lze získávat další důležité 

důkazy. Problémem ve vyšetřování může být neúplnost či nedostupnost informací, odmítavý 

postoj finančních orgánů, časová tíseň, maření vyšetřování pachatelem a celá řada dalších 

případů. Problémem je, že daňová trestná činnost v České republice se projevuje značným 

stupněm latence a především dodnes bohužel nepoznanými formami této trestné činnosti.  
56

 

 

3.3.3 Zabránění daňovým únikům  

 

Zabránit daňovým úniků je pro příslušné orgány nemalý problém. Dochází 

k neustálému rozvoji nových forem daňových úniků a daňové trestné činnosti. Tyto orgány se 

často setkávají také s problémem zúžených možností při vyžadování si údajů z daňového 

trestního řízení.  

Zvláštní význam v rámci dokazování daňové trestné činnosti má bankovní tajemství. 

Otázkou je, jakým způsobem je možné získávat údaje, jež poléhají bankovnímu tajemství. 

Jsou chráněnými informacemi, které souvisí s finančními službami bank a obchodními styky 

banky se svými klienty. Jde o údaje týkající se vkladů, úvěrů, stavech na účtech, nákupech 

cenných papírů a podobně. Všeobecně vyplývá, že banka nesmí bez souhlasu svého klienta 

poskytovat žádné informace chráněné bankovním tajemstvím. Tj. problém, protože údaje 

související s převody finančních prostředků uložených u bank velice často souvisí 
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s dokazováním v daňové trestné činnosti. Existují však výjimky, které jsou uvedeny 

v zákoně.
57

 

„Konkrétně jde o poskytnutí uvedených údajů orgánům činným v trestním řízení za 

podmínek, které stanoví zvláštní zákon, jímž je trestní řád, dále soudům pro účely občanského 

soudního řízení, správcům daně ve věci daňového řízení, ministerstvu financí a Komisi pro 

cenné papíry při výkonu zákonem stanoveného dozoru, a ministerstvu financí za podmínek, 

které stanoví zákon číslo 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“
58

 

Ochrana bankovního tajemství však nebrání podat příslušným orgánům trestní 

oznámení. Dozví-li se zaměstnanec banky, že došlo k porušení zákona a byl spáchán trestný 

čin, je povinen tuto informaci oznámit. Ke zjištění těchto skutečností dochází nejen v rámci 

daňové kontroly, ale také v probíhajícím místním šetření, vytýkacím řízení či odvolacím 

řízení.  

Oznámení o porušení příslušného zákona může být podáno proti: 

- konkrétnímu daňovému subjektu,  

- skupině osob, ve které nelze určit osobu zodpovědnou za trestný čin,  

- neznámému pachateli, v případě, že nelze adresně určit konkrétní zodpovědnou 

osobu. 

Aby došlo k minimalizování daňových úniků v České republice, je potřeba při 

sestavování daňových zákonů počítat s co nejjednodušší, nejsrozumitelnější a nejpřehlednější 

úpravou zákona. Bohužel české daňové zákony se mnohdy těmito vlastnostmi nevyznačují a 

tak dochází k jejich obcházení.  

 

V práci budou následně navržena opatření a návrhy změn daňových zákonů 

V případě daně z příjmů by bylo vhodné zjednodušit výpočet základu daně z příjmů a 

upřednostnit výpočet daně pomocí srážkové daně u jejich zdroje. Dále by na místě byla 

důraznější kontrola nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů), např. pomocí pokladen, které mají 

schopnost zaznamenat veškeré operace po dobu jejího používání. Díky tomu by došlo 

v mnoha případech k zamezení daňových úniků. 

Pokud jde o zákon o daních z příjmů, byly by na místě úpravy následujícího typu: 

- zjednodušení samotného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
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- jeho větší srozumitelnost, jednoduchost a přehlednost,  

- snížení obsáhlosti a počtu novelizací, 

- zvýšení motivace pro poplatníky formou daňových slev a položek 

odčitatelných od základu daně,  

- zavést daňové zvýhodnění pro začínající podnikatelé (např. zrušení povinnosti 

odvést daň v prvních letech podnikání), 

- konkretizovat daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady), 

- u dlužníků zavést penále, které by zvýšily základ daně v následujícím období, 

zvyšovat základ daně o promlčené závazky.  

 

3.4 DAŇOVÉ ŘÍZENÍ A VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ DLE NOVÉHO 

DAŇOVÉHO ŘÁDU
59

 

 

Tento proces je pro jednotlivé daňové subjekty zpravidla citlivou záležitostí. 

Především v současné době, kdy mnoho daňových subjektů nezvládá svou finanční situaci a 

nejsou schopny plnit své závazky.  

Proces vymáhání daňových nedoplatků je součástí daňového řízení, ke kterému 

dochází v okamžiku, kdy daňový subjekt dobrovolně neuhradí nedoplatek. Nedoplatek je 

vymezen v zákoně daňový řád v §153 odst. 1, jako „částka daně, která není uhrazena, a 

uplynul již den po splatnosti této daně; nedoplatek je rovněž neuhrazené příslušenství daně, u 

kterého již uplynul den splatnosti, popřípadě též neuhrazená částka zjištěné daně“ 
60

 Daňový 

subjekt, který má u správce daně nedoplatek, se stává dlužníkem (dle §176 odst. 2 písm. c) 

daňového řádu jde o daňový subjekt, který neuhradil nedoplatek).  

Dle nového daňového řádu není povinností správce daně upozorňovat dlužníka na jeho 

splatný nedoplatek. Může jej vyrozumět o výši jeho dluhu a následky, které jsou spojené 

s neuhrazením této částky. Potom co nedoplatek není uhrazen, dochází ze strany správce daně 

k daňové exekuci. Ten by měl volit takový způsob vymáhání, aby výše nákladů, které jsou 

spojeny s vymáháním nedoplatku a dlužník je povinen je uhradit, nebyly v nepoměru k výši 

dlužné částky. Dále je nutné dodržet zásady přiměřenosti a hospodárnosti, a zároveň volit co 
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nejefektivnější způsob jak pro správce daně, tak pro dlužníka. Takový postup vede 

k přiměřeně vysokým nákladům.  

Základním předpokladem pro zahájení daňové exekuce je existence tzv. exekučního 

titulu. Jde o písemnost, do které zákon daňový řád (§176) zahrnuje: 

a) výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní, 

b) vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění, nebo 

c) vykonatelný zajišťovací příkaz.
61

 

Nově je vymezen zajišťovací příkaz, splatná část zálohy na daň nově v daňovém řádu 

ovšem chybí. Přesto statut exekučního titulu neztratila, jelikož splatná část zálohy na daň je 

součástí nedoplatků, které jsou uvedeny v daňovém řádu pod pojmem vykonatelné 

rozhodnutí.  

Daňová exekuce je jeden z možných způsobů, jak vymáhat daňový nedoplatek. Tento 

proces je zahájen vydáním exekučního příkazu, pro jehož publikaci musí existovat i 

náležející exekuční titul. Tento příkaz je nově podmínkou pro zahájení výkonu rozhodnutí. 

Exekuční příkaz musí obsahovat informace, jako např. náležitosti rozhodnutí, způsob 

provedení daňové exekuce, výši dlužné částky, pro kterou je exekuce nařízena, výši nákladů, 

spojených s exekučním řízením nebo odkaz na exekuční titul. Správce daně nově stanovuje 

exekuci i na úroky z prodlení, o něž se bude navyšovat vymáhaná částka v průběhu daňové 

exekuce.  

„Daňovou exekuci lze provést několika způsoby. Podle § 178 odst. 5 daňového řádu 

lze vydat exekuční příkaz na:  

 srážky ze mzdy,  

 přikázáním pohledávek z účtu u poskytovatele platebních služeb,  

 přikázáním jiné peněžité pohledávky,  

 postižením jiných majetkových práv,  

 prodejem movitých věcí,  

 prodejem nemovitostí.“
62

 

Tyto způsoby provedení daňové exekuce vykonává správce daně v rozsahu, který mu ukládá 

daňový řád. Dochází z jeho strany k aplikaci občanského soudního řádu. Výjimku tvoří 
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exekuce provedená prodejem podniku. Tu správce daně provede na základě výkonu 

rozhodnutí příslušného soudu nebo soudního exekutora.  

Dlužník má možnost podat návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce. Jeho 

formulace není stanovená zákonem, proto záleží na navrhovateli, jak návrh na vyloučení 

majetku zformuluje. Tento úkon je dobrovolným krokem dlužníka, který musí být podán 

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení exekučního příkazu.  Správce daně o tomto návrhu 

rozhodne do 30 dnů a následně je možné se do 15 dnů proti rozhodnutí odvolat.  

Další, poměrně obsáhlejší částí daňového řádu (§181) je část, zabývající se odkladem 

a zastavením daňové exekuce. Je zde uveden výčet všech možných případů, kdy lze 

daňovou exekuci odložit a dočasně či trvale zastavit. Jde například o situaci, kdy byl exekucí 

napaden majetek, který nemá být exekuován nebo odpadl důvod, pro který byla exekuce 

započata.  Jakmile tyto důvody pominou, rozhodne správce daně o následném pokračování 

tohoto procesu. V okamžiku, kdy je daňová exekuce u konce, má podle nového daňového 

řádu dlužník právo na přiměřenou lhůtu, v níž se může vyjádřit k výsledkům kontroly a 

navrhnout doplnění těchto výsledků. Po uplynutí této lhůty je možné říci, že daňová kontrola 

je skutečně u konce a může být stanoven platební výměr. Tento platební výměr, resp. 

nedoplatek, je promlčen po uplynutí lhůty pro placení daně, která dle §160 odst. 1. činí 6 let a 

tato doba se počítá ode dne splatnosti daně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

3.5 VÝSLEDKY DAŇOVÝCH KONTROL  

 

V posledních letech počet daňových kontrol oproti předchozím rokům značně klesá, 

což dokazují statistiky Ministerstva financí České republiky. Finanční úřady se zaměřují 

především na rizikovější a významnější podnikatelé, což vede k vyšší náročnosti prováděných 

daňových kontrol a tudíž i ke snížení množství zkontrolovaných daňových subjektů.
63

 

  

Tabulka 3.1: Statistika ministerstva financí České republiky o provedených daňových 

kontrolách v roce 2010 (Kč) 
64

 

 

Druh příjmů 

ROK 2010 

   Počet kontrol       Doměřeno z kontrol 

Daň z přidané hodnoty 

Daň z příjmů PO 

Daň z příjmů-podáv. Přiznání 

Daň z příjmů FO-závislá činnost 

Daň z příjmů zvl. Sazba (§36) 

Daň z nemovitosti 

Daň dědická, darovací a z převodu nemov. 

Daň silniční 

17 144 

10 259 

15 489 

10 216 

3 905 

5 928 

58 

6 821 

5 949 126 392 

1 342 598 473 

639 008 014 

256 481 115 

45 697 393 

10 829 877 

-4 140 

27 112 065 

CELKEM 69 820 8 270 849 189 

 

Jak již bylo zmíněno, dochází neustále k poklesu počtu provedených daňových 

kontrol. Je tomu tak z důvodu důkladného výběru kontrolovaného daňového subjektu. Daňová 

správa se zaměřuje na podrobnou analýzu veškerých dostupných informací, jak z veřejných, 

tak i vnitřních zdrojů, využívání stále propracovanějších e-auditivních metod a analytického 

software. Důležité je také zmínit značně se rozvíjející mezinárodní spolupráci v rámci zemí 

Evropské unie, týkající se v tomto případě výměny informací v daňové oblasti. Ke zkvalitnění 

spolupráce dochází i mezi orgány České republiky (Policie ČR, Finančně analytický útvar 

                                                 
63

 PODNIKATEL.CZ, Daňové kontroly ubývají, zaměřují se hlavně na rizikové podnikatele [online] . 

Podnikatel.cz [19. 2. 2010]. Dostupné z: 

http://www.podnikatel.cz/clanky/danove-se-zameruji-na-rizikove-podnikatele/ 
64

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR:Příloha č. 1: Zpráva o výsledcích daňové 

kontroly [online]. MFČR [2011]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SZU2010_C_prilohy_pdf.pdf 



 

 

39 

 

Ministerstva financí). Složitost této problematiky je jedním z důvodů poklesu počtu 

prováděných daňových kontrol. Mezi další faktory znesnadňující tento proces patří především 

snaha samotného daňového subjektu oddálit nebo přímo vyhnout se kontrole daňové správy. 

V mnoha případech bývají nekontaktní, nepředkládají doklady, které by měly mít v pořádku a 

dále podávají neustálé námitky o podjatosti a postupu kontrolních pracovníků či požadují 

prodloužení lhůty. Jednoznačný cíl těchto kontrolovaných subjektů je značné znesnadnění, 

nejlépe znemožnění, splnění požadované lhůty, kterou má správce daně na ukončení 

probíhajícího řízení. Postup znesnadňují také časté změny zákonů a vývoj soudní judikatury, 

jež znění zákona posouvají do naprosto jiné roviny, než ve které se k problému přistupovalo 

v době, kdy bylo vedeno daňové řízení.
65

 

 

Tabulka 3.2: Daňové kontroly a výše doměřené daně 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet daňových 

kontrol 

119 428 105 409 95 918 90 991 86 087 79 613 69 820 

Doměřené daně 

(mil. Kč) 

5 403 3 891 6 413 5 832 6 821 4 627 8 271 

Data za rok 2004-2009
66

 

Data za rok 2010
67

 

 

Kontrola daně z příjmů právnických osob je nejvíce zaměřena na sledování 

porušování zákona o účetnictví a nedodržování českých účetních standardů. V praxi jde o 

subjekty s dlouhodobě vykazovanou ztrátou, nízkou daňovou povinností, vysokým obratem a 

osoby propojené jak majetkovými, tak personálními vztahy. Mezi případy závažného porušení 

zákona lze přiřadit např. neúplné vedení evidence zásob materiálu, nedokončené výroby, 

výrobků a zboží, dále neprůkazné vykonávání inventarizace majetku, ovlivňování základu 

daně krácením výnosů (nedojde k zaúčtování veškerých vystavených daňových faktur, jsou 

utajovány uskutečněné výkony nebo nepřiznány výnosy z obchodování na internetu). Daňové 
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subjekty se uchylují také k umělému navyšování vykazovaných nákladů pomocí uplatňování 

fiktivních faktur za služby, marketing a reklamu. V neposlední řadě dochází k uplatňování 

chybných částek nájemného u finančního leasingu, či špatné zařazení majetku do příslušných 

odpisových skupin.
68

 

U kontrolování daně z příjmů fyzických osob jsou největšími problémy případy 

krácení základu daně z titulu nepřiznání tržeb z obchodování na internetu, provozování 

činnosti v pohostinství, maloobchodním podnikání nebo vykonávání řemeslných aktivit. 

Mnoho kontrolovaných subjektů vytváří nekontaktní osoby s fiktivními adresami či fiktivní 

nákladové faktury. U příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je nejčastější případ 

pochybení nesprávné vyplnění daňového přiznání (dochází např. k ovlivnění výše 

odčitatelných položek, nesprávnému stanovení výše nezdanitelných částí základu daně, či 

nezahrnutí poskytnutých plnění od zaměstnavatele do příjmů ze závislé činnosti podle §6 

zákona o dani z příjmů). 
69

 

Výrazný problém představuje tzv. zaměstnávání „načerno“. Je to stav formálně 

zastřené skutečnosti, který je uskutečněn např. smlouvou o dílo nebo fakturováním nákladů za 

služby, jež jsou bezesporu náklady mzdovými. Náklady na zaměstnance odváděné 

zaměstnavatelem do státního rozpočtu jsou díky české sociální politice opravdu nemalé. 

Rozdíl mezi výši odvodu dani a poplatků u zaměstnavatele, který zaměstnává pracovníka 

zákonně a tzv. načerno je zobrazen v následujícím jednoduchém příkladě. 

 

Př.:  

Zaměstnanec, pobírá měsíčně základní mzdu 25 000 Kč. Poplatník podepsal prohlášení. 

 

Hrubá mzda (HM) = 25 000 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance = 6,5% z HM = 1 625 Kč  

Sociální pojištění za zaměstnavatele = 25% z HM = 6 250 Kč  

Zdravotní pojištění za zaměstnance = 4,5% z HM = 1 125 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele = 9% z HM = 2 250 Kč 
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Superhrubá mzda (SHM) = hrubá mzda + 25% na sociální a 9% zdravotní pojištění = 25 000 

+ 6 250 + 2 250 = 33 500 Kč 

Záloha na daň z příjmů (ZDZP) = 15% ze SHM = 33 500 · 0,15 = 5 025 Kč 

Výsledná daň = ZDZP – sleva na poplatníka = 5 025 Kč – 2 070 Kč = 2 955 Kč 

Čistá mzda zaměstnance = Hrubá mzda  - 6,5% SP - 4,5% ZP – daň = 25 000 – 1 625 – 1 125 

= 19 295 Kč 

 

Zaměstnavatel v tomto případě odvede státu 6 250 Kč na sociálním pojištění, 2 250 Kč 

na zdravotním pojištění a 2 955 Kč na dani. Celkem výsledná částka činí 11 455 Kč. Čistá 

mzda zaměstnance je stanovena ve výši 19 295 Kč.  

V případě zaměstnání zahraničního pracovníka tzv. načerno, dojde k úmluvě o výši 

mzdy 15 000 Kč. Zaměstnavatel takto ušetří nejen na mzdových nákladech, ale především na 

povinných odvodech do státního rozpočtu. 

 Zahraniční zaměstnanci, převážně z tzv. třetích zemí (země mimo Evropskou unii), 

mají často obavy z neznalosti prostředí České republiky a z vyhoštění do rodné země, proto 

bývají ochotni vykonávat jakoukoliv práci i za cenu upírání minimálních zaměstnaneckých 

práv. Ač je úspora výrazná, tento druh protizákonného jednání se trestá vysokou pokutou. 

Právnická osoba je povinná uhradit částku až do výše 10 miliónů korun, fyzická osoba do 

výše 5 miliónů korun. Minimální uložená pokuta musí činit alespoň 250 tisíc korun. 
70

 

V oblasti daně z přidané hodnoty tvoří nejzávažnější problém tzv. karuselové 

podvody. Jde o případ, kdy je vytvořen řetězec čítající množství firem, jež má za úkol 

vzbuzovat pocit, že jde o zákonnou podnikatelskou činnost. V reálu je ovšem jediný cíl tohoto 

řetězce tzv. „podnikání v DPH“. Jde o nelegální profitování na vyplácených nadměrných 

odpočtech nebo neuhrazení daně přiznané v prohlášení o dani. Tyto podvody tvoří 

nejnáročnější část dokazování v rámci daňové kontroly a mnohdy přesahují svou činností 

hranice České republiky. V roce 2010 byly tyto organizované řetězce především na oblast 

obchodování s mobilními telefoty, šroty a pohonnými hmotami.
71

 

K dalším zjištěným nálezům patří např. uplatňování chybných sazeb daně, chybné 

vykazování daňové povinnosti, doklady vystavené na základě fiktivních zdanitelných plnění, 

či neprokázaný vývoz do třetích zemí.  
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3.6 DAŇOVÉ A CELNÍ NEDOPLATKY A POHLEDÁVKY 

 

Celková výše pohledávek činila k 31. 12. 2010 celkem 5 128 698 tis. Kč. Tato částka 

zahrnuje jak pohledávky a nedoplatky, které vznikly neuhrazením cla a daní za zboží, jež bylo 

propuštěno do volného celního režimu, popř. po ukončení režimu s dočasným osvobozením 

od cla, tak i pohledávky předepsané za nedodání zboží v režimu tranzit, dodatečné vyměřené 

celní dluhy a platební výměry, které byly vydány na základě následných kontrol. Zahrnujeme 

zde mimo jiné i platební výměry na úroky z prodlení a penále, které je nutno zaplatit při 

nedodržení zákonem dané lhůty pro splatnost celního dluhu. 
72

 

Stav nedoplatků cla a daní vyměřených v České republice v rámci celního řízení 

k 31. 12. 2010 činil celkem 5 023 190 tis. Kč. Na celkové výši nedoplatků se nejvíce podílely 

nedoplatky, jež vzniky na základě vyměření z úřední povinnosti. Celková částka činila 

3 607 595 tis. Kč (71,8%). Celkovými 1 127 952 tis. Kč (22,5%) se na dluhu podílely 

nedoplatky z obchodního zboží, které vznikly na základě celního řízení předložením JSD.  

 

Tabulka 3.3: Jednotlivé složky tvořící celkovou sumu nedoplatků 

Clo 591 055 tis. Kč 

DPH 1 461 348 tis. Kč 

SPD 2 574 797 tis. Kč 

Nedoplatky cla a daní vyměřených 

v rámci celního řízení 

4 574 797 tis. Kč 

Příslušenství: 

penále, úroky 

pokuty 

exekuční náklady 

správní poplatky mimo kolků 

 

297 107 tis. Kč 

22 878 tis. Kč 

76 003 tis. Kč 

2 tis. Kč 

Nedoplatky celkem 5 023 190 tis. Kč 

Data v tabulce převzata z 
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Tabulka 3.4: Rozdělení nedoplatků vyměřeného celního dluhu podle let 

Do roku 2003 (včetně) 4 163 900 tis. Kč 

r. 2004 49 642 tis. Kč 

r. 2005 235 154 tis. Kč 

r. 2006 59 720 tis. Kč 

r. 2007 100 417 tis. Kč 

r. 2008 146 771 tis. Kč 

r. 2009 56 331 tis. Kč 

r. 2010 (k 31. 12. 2010) 211 255 tis. Kč 

Celkem 5 023 190 tis. Kč 

Data v tabulce převzata z 
74

 

 

Část nedoplatků je tvořena nedoplatky z let 1991 až 1994, a to ve výši 221 537 tis. Kč, 

kdy nebylo nutno zjišťovat v plném rozsahu celní dluh. Z let 1990 až 1994 jsou do této částky 

zahrnuty nedoplatky vůči slovenským deklarantům vzniklé v důsledku rozdělení federace, a 

to ve výši 38 tis. Kč.  

 

3.6.1 Vymáhání celních nedoplatků  

 

Vymáhání těchto nedoplatků bylo prováděno do 31. 12. 2010 v souladu se zákonem 

č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a od 1. 1. 2011 dle 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

Orgán celní správa se pokouší využít veškeré možné cesty k vymáhání celních 

nedoplatků. Dochází k uplatňování celního dluhu na ručiteli, zjišťuje bankovní účty 

jednotlivých dlužníků, majetek dlužníků za pomoci katastrálního úřadu, evidence motorových 

vozidel a střediska cenných papírů. Dále spolupracuje s příslušnými finančními úřady, a to 

v případě přeplatků evidovaných u poplatníka.  

Převážná část celních nedoplatků se uplatňuje prostřednictvím konkurzního řízení, 

insolventního řízení, popřípadě soudní cestou. Nutno poznamenat, že část nedoplatků za rok 

2010 je tvořena pohledávkami vůči Union bance Ostrava a.s., na niž byl prohlášen konkurz. 
75
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Proces vymáhání celních, ale i daňových nedoplatků, je postup zajišťující proudění 

finančních prostředků do státního rozpočtu, které by jinak bez procesu daňové kontroly 

skončily v kapse daňových poplatníků. V této části práce jsme se dále především seznámili s 

důležitostí daňové kontroly a představili jsme si ji jako jeden z klíčových institutů daňového 

řízení. Nákladovost tohoto postupu je ovšem vysoká, proto je nezbytné provádět daňovou 

kontrolu svědomitě a spíše se zaměřovat na kvalitu provedených daňových kontrol, než na 

jejich množství. Jedna důkladná kontrola odhalující celý řetězec daňových úniků je pro 

příslušné orgány důležitější, než odhalení určitého množství jednotlivých, na sebe 

nenavazujících, porušení zákona.  
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4. DAŇOVÁ KRIMINALITA A PÁCHÁNÍ DAŇOVÉ TRESTNÉ 

ČINNOSTI 

 

Problém páchání daňové trestné činnosti má v České republice dlouhou historii.  

K největšímu růstu daňové kriminality došlo po roce 1989, kdy rapidně vzrostl počet 

daňových poplatníků, především podnikatelů. Zásadní změna daňového systému k 1. 1. 1993 

s sebou přinesla kromě změn také nové, některé dosud nepoznané, formy páchání trestné 

činnosti. 
76

 Na formy již známé se zaměříme v následující kapitole.  

 

4.1 POJEM HOSPODÁŘSKÉ A DAŇOVÉ KRIMINALITY  

 

Oblast hospodářského trestního práva zahrnuje ve své podstatě i trestnou činnost 

daňovou. Hospodářská trestná činnost je prostředek používaný k minimalizaci antisociálních 

jevů. Velice úzce souvisí s dalšími oblastmi práva, a to proto, že mnohé skutkové podstaty 

trestných činů obsahují pojmy práva, která jsou nadefinovány v zákoně občanský a obchodní 

zákoník.  

Pro potřeby této práce se ovšem blíže zaměříme na problematiku daňové trestné 

činnosti. Daňové trestné činy jsou upraveny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; část 

druhá; hlava IV: Trestné činy hospodářské; díl 2: Trestné činy daňové, poplatkové a devizové.  

V této části zákona je možné se blíže seznámit s vymezením pojmů daňové trestné 

činnosti, mezi které patří zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení 

daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, porušení předpisů o 

nálepkách a jiných předmětech k označení zboží, padělání a pozměnění předmětů k označení 

zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti.  

 

4.2 DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1, daňovými trestnými činy se zabývá zákon trestní 

zákoník, který je platný od 1. 1. 2010 a nahrazuje dřívější zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon. V následující kapitole se blíže seznámíme s jednotlivými formami trestných činů, které 

jsou páchány v oblasti daňové, poplatkové a devizové, ukážeme si praktické příklady z praxe 
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a následně dojde k navržení opatření pro jejich řešení. Z důvodu vykonání uvedených 

trestných činů před rokem 2010, jsou posuzovány dle starého zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon. 

 

4.2.1 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

 

Dle §240 trestního zákoníku, ten, kdo zkrátí ve větším rozsahu daň, poplatek nebo 

jinou podobnou povinnou platbu, bude podle tohoto zákona potrestán odnětím svobody na 6 

měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
77

 

Zkrácení daně, poplatku a povinné podobné platby je základní trestný čin, který lze 

brát jako určitý způsob podvodu, obsahující dvě skutkové podstaty. V první řadě jde o krácení 

daně z přidané hodnoty a v druhé o získání nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty. 

V této práci se blíže zaměříme na problematiku krácení a pohled českých soudů na tuto trestní 

činnost. Následně budou navrženy metody minimalizace zmíněné trestné činnosti.  

 

Případ 
78

 

Obžalovaný A. B. byl uznán vinným dne 22. 6. 2005 v jednočinném souběhu trestným 

činem porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou, a to podle §124 odst. 1,2 písm. 

a), b) trestního zákona (dle nového trestního zákoníku jde o §240), trestným činem zkrácení 

daně, poplatku a podobné povinné platby, dále dle §148 odst.1,3 písm. a) trestního zákona, 

trestným činem porušení předpisů o nálepkách k označení zboží a dle §148a odst.1, 2 

písm. a) trestního zákona, kterých se dopustil společně s odsouzenými J. J., P. T., Z. B., K. H. 

a dalšími dosud neustanovenými osobami. Došlo k organizovanému nelegálnímu převozu 

cigaret ze Slovenské republiky do České republiky přes hraniční přechod, s úmyslem je 

nepřihlásit k celnímu řízení a dále je distribuovat na území České republiky. V tomto 

obžalovaný úzce spolupracoval s J. N., jak osobně, tak skrze mobilní telefony. Po předchozí 

domluvě sdělil J. J. obžalovanému M. H. informace o kamionu, který bude převážet cigarety. 

Dne 27. 5. 2003 se všichni úzce spolupracující domluvili přes mobilní telefony na průjezdu 

kamionu přes hraniční přechod. V horní části kamionu bylo převezeno 906 kartonů cigaret 

označených ukrajinskými kolky, avšak neoznačených nálepkou pro daňové účely České 
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republiky. Propuštění kamionu bez řádné celní kontroly umožnil celní inspektor K. H. spolu 

se shora jmenovanými odsouzenými.  

Českému státu byla způsobena škoda ve výši 2 238 669 Kč, z toho 277 971 Kč činilo 

clo, 494 833 Kč daň z přidané hodnoty a 1 465 865 Kč spotřební daně. Další distribuce cigaret 

na území České republiky nebyla uskutečněna, uvedený kamion i s odsouzenými byl již 

kontrolován.  

 

Postup a rozhodnutí soudu 
79

 

Za tyto trestné činy byl A. B. odsouzen dle § 148 odst. 3 trestního zákona a §35  odst. 

1 trestního zák. k trestu odnětí svobody v délce 2 roky a následně byl tento trest obviněnému 

odložen na zkušební dobu trvání 3 let. Proti tomuto rozsudku se obviněný odvolal a 

podmíněný odklad výkonu trestu mu byl zrušen. Následně bylo rozhodnuto tak, že obviněný 

byl odsouzen k odnětí svobody v trvání dvou let do věznice s dozorem. Proti uvedenému 

usnesení odvolacího soudu podal obviněny A. B. prostřednictvím obhájce dovolání z důvodů 

uvedených v §265b odst. 1 písm. g) a k) trestního zákona. Obviněný A. B. nejprve stručné 

shrnul dosavadní průběh trestního řízení, a následně konstatoval, že v tomto dovolání neřeší 

otázku své viny, nýbrž fakt, že nemohl být při správném uplatnění trestního zákona současně 

odsouzen pro skutky uvedené v §124, §148 a §148a trestního zákona. Tuto okolnost považuje 

za přitěžující vzhledem k výši jemu uloženému trestu. Podle obžalovaného je ustanovení 

§148a trestního zákona specializované ustanovení §148 trestního zákona, jelikož tato 

ustanovení mají shodný objekt, a to zájem na řádném zaplacení daně. Dále obviněný 

konstatoval, aby mu v tomto případě nebyl škodlivý následek přičítán k tíži dvakrát. Na 

základě všech skutečností byl rozsudek zrušen a případ vracen k projednání příslušnému 

Okresnímu soudu. Ten vydal rozhodnutí, ve kterém konstatoval, že nemůže dojít v novém 

řízení ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch a A. B. byl za svá jednání odsouzen. 

Z výroku Okresního soudu též vyplynulo, že společně s dalšími obžalovanými způsobil 

českému státu škodu 2 238 669 Kč.  

 

Návrh na řešení problému  

Při důkladném zkoumání daňového trestného činu a s ním souvisejícím soudním 

procesem jsme získali informace o závažnosti situace a výši krácené daně. Problém krácení 

daní, poplatků a jím podobných plateb je jeden z nejzávažnějších problémů české daňové 
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kriminality. Mělo by se proto v těchto procesech postupovat tak, aby výsledky soudů byly 

varováním pro daňové poplatníky a ti se nesnažili podobnou daňovou trestnou činnost 

vykonávat (zpřísnění ukládaných trestů, pokuty daňovým subjektům). Mnoho těchto případů 

je díky činnosti daňových správ odhaleno, ovšem otázkou zůstává, kolik tomuto případu 

podobných podvodů zůstává nezjištěno.  

Pro odhalování těchto, ale i jiných, trestných činů je nutné navrhnout opatření, jako: 

 zvýšení účinnosti a efektivnosti nástrojů daňové správy, 

 větší vzájemná pomoc při poskytování informaci z hlediska mezinárodního, 

 uvalení vyšších sankcí na země odmítající spolupráci. 

Aby bylo docíleno celkového nižšího počtu uskutečněných daňových trestných činů 

v oblasti krácení daně jako případ výše uvedený, je nutné doporučit úpravy zákona, jako: 

 samotné zjednodušení právní úpravy příslušných daňových zákonů, 

 srozumitelnost a konkretizace příslušných daňových zákonů, 

 snížení přílišného daňového zatížení daňových poplatníků. 

Právě přílišné daňové zatížení daňových subjektů je jednou z příčin, proč dochází 

k daňové trestné činnosti. Tato problematika lze zobrazit pomocí tzv. Lafferovy křivky:  

 

Schéma 4.1: Lafferova křivka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z průběhu této křivky jasně vyplývá, že vyšší daňové zatížení přivádí do státního 

rozpočtu vyšší výnos pouze do určitého okamžiku – Lafferova bodu L. Po překonání tohoto 

bodu ztrácejí daňoví poplatníci chuť platit takto vysoké daně, jsou demotivování např. 
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k podnikatelské činnosti a tvorbě zisku a dochází postupně k nárůstu daňové trestné činnosti. 

Tato křivka se netýká pouze případu krácení daně, ale veškerých daňových kriminálních činů.  

 

 

4.2.2 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné 

platby 

 

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby je 

případ trestného činu, který je definován v §241 zákona trestní zákon. Týká se pouze příjmů 

plynoucích z §6 zákona o daních z příjmů, kterými se rozumí daň z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitků. Tato daň musí být odvedena do dvacátého dne 

kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnavateli vznikla povinnost srazit zálohy.  

Podle §241 trestního zákona ten, „kdo jako zaměstnavatel nebo plátce ve větším 

rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost za zaměstnance nebo jinou osobu odvést daň, 

pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na 

zdravotní pojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“
80

 

 

Případ 
81

 

Městský soud v Brně obžaloval L. B. z trestného činu neodvedení daně, pojistného 

na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti dle § 147 odst. 1 trestního zákona (dle nového trestního zákoníku jde o §241). 

Obžalovaný se měl trestného činu dopustit tím, že ve své pozici předsedy představenstva 

společnosti M., a.s., nesplnil svou ze zákona danou povinnost, kterou bylo odvedení daně, za 

zaměstnance, dále pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti. Tato částka celkově činila 152.891,- Kč, z toho 101 860 Kč 

pojistné na sociální zabezpečení (tehdejší sazba pojistného ve výši 8% vyměřovacího základu) 

a 51 031 Kč pojistné na zdravotní pojištění (4.5% vyměřovacího základu). Částka nebyla 

odvedena, přestože ji obviněný L. B. svým zaměstnanců ze mzdy srazil a následně mzdy 

vyplácel. Uvedené částky se týkaly období od ledna 2005 do 19. května 2005.  
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Podle respektování praxe soudů je neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v několika 

platebních obdobích za sebou možné posuzovat jako jediný skutek pokračujícího trestného 

činu.  

 

Postup a rozhodnutí soudu 
82

 

Rozsudkem Městského soudu v Brně byl obžalovaný L. B. uznán vinným ve trestném 

daňovém případě neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to dle § 147 odst. 1 trestního 

zákon, a dále odsouzen podle § 147 odst. 1 trestního zákon, k jedenácti měsíčnímu trestu 

odnětí svobody. Tento výkon byl ovšem podmíněně odložen na zkušební lhůtu, která byla 

podle zákona stanovená na 24 měsíců. Dále byla obviněnému daňovému subjektu uložena 

povinnost uhradit plnou částku škody, kterou svou trestnou daňovou činností způsobil.  

Obviněný rozsudek soudu napadl odvoláním, které bylo zaměřeno proti výroku o vině 

obžalovaného. Rozhodnutím Krajského soudu v Brně byl rozsudek prvního stupně zrušen ve 

vyjádření, kterým mu byla dříve uložena povinnost uhradit ve zkušební době podle svých sil 

v plné výši škodu. Dále byl obviněný zproštěn původní obžaloby z trestného činu neodvedení 

daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. Pro úplnost informací je nutné doplnit, že se jednalo již o druhé rozhodnutí, 

pomoci něhož odvolací soud v dané věci rozhodoval. Následně obhájce proti rozsudku podal 

u odvolacího soudu dovolání v odpovídajícím rozsahu.  

Výtka obviněného, že příslušné soudy neučinily veškerá potřebná zjištění ohledně 

hrubých mezd zaměstnanců (finanční částky ze mzdy skutečně srazil, nedošlo pouze k jejich 

odvedení, ale k údajnému použití k jiným účelům a tento postup byl neúmyslný), nemohla u 

příslušného soudu obstát. Dále obviněný vyjádřil svůj nesouhlas s právními závěry soudů, 

který byl založen především na jednotlivých výhradách, jež směřují proti rozsahu dokazování 

a polemice o způsobu hodnocení důkazů.  

Odvolací soud opětovně rozhodl o povinnosti uhradit ve zkušební době podmíněného 

odsouzení, dle sil obviněného, dlužnou částku na pojistném na sociální zabezpečení, na 

zdravotním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak bylo uvedeno výše. 

Výrok byl shledán správným a soud jej ponechal beze změny.  
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Návrh na řešení problému  

Pro minimalizaci daňových trestných činů prováděných způsobem neodvedení daně, 

pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, lze uskutečnit následující opatření: 

 zavedení vyšší částky úroků a pokut pro neplatiče, např. po uplynutí 

dvouměsíční lhůty od vzniku povinnosti uhradit sankce, jež vyplývají 

z daňových zákonů. V tomto případě by si mnozí daňoví poplatníci, určitě 

rozmysleli, zda jim neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na 

zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stojí za 

následné přeplácení této částky ve formě úroků a pokut.  

 Byla by vhodná širší komunikace příslušných orgánů s dlužníky, např. 

v případě platební neschopnosti umožnit neplatičům domluvit se na splátkách 

dluhu,  

 rozšíření míry spolupráce mezi finančními úřady a správci daně, např. zavedení 

speciální elektronické evidence, která by byla přístupná příslušnému orgánu, a 

obsahovala by informace o počtu zaměstnanců, výši povinně sražených a 

odvedených poplatcích ze mzdy zaměstnanců, 

 na místě by bylo i zvýšení periodicity prováděných kontrol v této daňové 

oblasti. 

Ke zvýšení četnosti prováděných kontrol by mělo dojít především v hlavním městě 

České republiky. Mnoho českých podnikatelů směřuje právě do Prahy, kde se 

pravděpodobnost daňové kontroly z důvodu stále vyššího počtu podnikatelských subjektů rok 

od roku snižuje. Dalším častým problémem o oblasti daňových trestných činů je padělání a 

pozměnění předmětů k označování zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění 

poplatkové povinnosti. 
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4.2.3 Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a 

předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti  

 

Podle §245 trestního zákona, se tohoto trestného činu dopustil ten, kdo padělal nebo 

pozměnil nálepky sloužící k označení zboží pro účely daně, s úmyslem způsobit někomu 

jinému škodu, či naopak sobě opatřit neoprávněný prospěch, dále osoba, která tyto padělané a 

pozměněné nálepky uvedla do oběhu nebo je neoprávněně využívala jako pravých. Za tohle 

jednání může pachatel, v případech určených trestním zákoníkem, nastoupit k výkonu trestu 

až v délce jeden rok, peněžitý trest nebo propadnutí věci. 
83

 

Kolkové povinnosti (značení zboží nálepkami) podléhají podle zákona o spotřebních 

daních cigarety, doutníky, cigarillos (malé doutníky), tabák a alkoholické výrobky s obsahem 

lihu. 
84

 

Problémy s paděláním a pozměňováním předmětů k označení výše uvedeného zboží 

pro daňové účely, jsou nemalým problémem správců daně. Následně se podíváme na příklad 

z praxe Nejvyššího soudu České republiky a navrhneme možnosti řešení této problematiky.  

 

Případ 
85

 

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou uznal vinným dne 14. 12. 2006 obžalovaného K. 

P. v případu trestného činu padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo 

předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti podle § 145a odst. 1 trestního 

zákona (dle nového trestního zákoníku jde o §245). Tohoto činu se dopustil tak, že  již 

použitou dvouměsíční dálniční známku (v období únor a březen 2005) opětovně označil na 

další dva měsíce. Došlo k tomu ve třech případech (období počínající v dubnu, červnu a srpnu 

2005). Původní „vymáčklý“ kroužek za předcházející období vrátil do původního stavu a 

nové kroužky označil perforací. Takto pozměněnou dálniční známku používal do 10. 8. 2005, 

kdy hlídka dálniční Policie ČR při silniční kontrole opakované pozměnění známky zjistila.  
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Postup a rozhodnutí soudu 
86

 

Za tento trestný čin byl pachatel odsouzen podle trestního zák. k peněžitému trestu 

v celkové výši 10 000 Kč, přičemž v případě, že by nedošlo k vykonání trestu ve stanovené 

lhůtě, byl předepsán trest náhradní – odnětí svobody v délce trvání dvou měsíců.  

Proti tomuto rozsudku se obviněný odvolal ke Krajskému soudu v Brně, který shledal 

toto odvolání jako nedůvodné a následně jej zamítl. Obžalovaný se rozhodl podat proti tomuto 

rozhodnutí dovolání, v němž popsal, že se sám doznal ke skutku zakoupení dálničních 

známek za cenu nižší v mimo oficiální prodejní síti a mělo jit o známky nevyužité z jiných 

automobilů. Toho, že se dopustil zkrácení své poplatkové povinnosti, si byl naprosto vědom.  

Příslušný soud musel následně určit z konkrétních skutkových zjištění, jestli 

obžalovaný, ač doznal své vědomé protiprávní jednání, také neoprávněně nepozměňoval 

dálniční známky. Tyto závěry musí příslušný soud určit z konkrétních zjištění, která nemohou 

být za žádné situace nahrazena úvahou obecné povahy.  

V návaznosti na výše uvedené zjištění obviněný sdělil příslušnému soudu, že pokud 

nevyplynul z žádných zjištění skutkové povahy fakt, že by neoprávněně pozměňoval známky 

nebo o jejich nezákonném pozměňování věděl, neměl by být stíhán pro trestný čin padělání a 

pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely, ale měl by být trestán pro krácení 

poplatkové povinnosti. Z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil jím 

podané dovolání k usnesení Krajského soudu v Brně a jemu předcházející rozhodnutí 

Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, a věc byla opětovně projednána u soudu prvního 

stupně.  

Do dne konání neveřejného zasedání Nejvyšší soud České republiky neměl k dispozici 

příslušné vyjádření nejvyšší státní zástupkyně k výše uvedenému dovolání, spisu zn. 5 To 

115/2007.  
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Návrh na řešení problému 

Problematice ve výše uvedeném případu by se dalo předcházet například: 

 častějším prováděním silničních kontrol prostřednictvím dálniční Policie 

České republiky, zaměřených na nezákonné pozměňování či padělání 

dálničních známek,  

 zabránění manipulaci s dálničními známkami prostřednictvím zkvalitnění 

ochranných částí těchto známek,  

 zvážení nových způsobů zpoplatnění úseků dálnic, 

 zavedením elektronických dálničních známek v co nejkratším časovém 

horizontu, kontrolovaných pomocí mýtných bran, umístěných na příslušných 

úsecích komunikací (což s sebou bohužel přináší nemalé finanční náklady),  

 zvýšením částky minimální výše sankce, která se současně pohybuje zhruba 

od částky 5 000 Kč, 

 snížením ceny samotných dálničních známek, např. jen v určitém časovém 

úseku, 

 rozšířením sortimentu dálničních známek na kratší časové úseky,  

 zavedením nejrůznějších zvýhodnění při nákupu dálniční známky, např. 

poukázky ve formě finančního bonusu pro nákup další dálniční známky.  

Právě prostředky v podobě snížení ceny, nabízení nejrůznějších bonusů a příslibů budoucího 

zvýhodnění působí na mnohé lidi motivačně a jsou ochotnější si dálniční známky zakoupit. Je 

nutno dodat, že cena těchto známek by měla odpovídat i kvalitě zpoplatněných komunikací na 

území České republiky. Ty by měly zaručit pro uživatele pohodlí, usnadnění cestování a 

v neposlední řadě pocit z nepromarněných finančních prostředků, které zaplatíme za dálniční 

známky.  
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4.5 SHRNUTÍ A DOPORUČENÉ KROKY PRO OMEZENÍ DAŇOVÉ 

KRIMINALITY V ČR  

 

Daňová trestná činnost představuje pro Českou republiku vážný problém. V první řadě 

vede k vysokým ztrátám příjmů plynoucích do státního rozpočtu, v řadě druhé přináší 

nejrůznější komplikace při snaze odstranit výši škod způsobenou těmito ztrátami.  

S daňovou kriminalitou velice úzce souvisí pojem, kterým jsme se zabývali v kapitole 

3., daňová kontrola.  

O vývoji daňové kontroly a její úspěšnosti se můžeme dočíst v informacích české 

daňové správy. V letech 2006 – 2010 byl vývoj následující (tabulka 4.1):  

 

Tabulka 4.1: Vývoj počtu daňových kontrol a výše doměřené daně v letech 2006 až 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data v tabulce dostupná z http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/325.html?year=0  

Tabulka: vlastní provedení 

Kontroly provedené u daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob – 

z podnikatelské činnosti, daně z příjmů právnických osob – ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně 

z příjmů – zvláštní sazba daně, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň spotřební 

a silniční.  

 

Pokles počtu daňových kontrol v letech 2006 až 2010 (%) jsme si vypočetli z dat 

uvedených v tabulce 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Počet kontrol Výše doměřené daně 

2006 95 918 8 270 849 189 Kč 

2007 90 991 4 627 245 122 Kč 

2008 86 087 6 820 921 538 Kč 

2009 79 614 5 832 315 244 Kč 

2010 69 820 6 431 222 295 Kč 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/325.html?year=0
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Tabulka 4.2: Pokles počtu daňových kontrol v letech 2006 až 2010 (%) 

Rok Změna oproti předešlému 

roku 

Celková změna oproti roku 2006 

2006 - 0% 

2007 5,16% 5,16% 

2008 5,39% 10,25% 

2009 7,52% 17,00% 

2010 12,30% 27,2% 

Tabulka: vlastní provedení 

 

Z vypočtených hodnot v tabulce 4.2 lze vyvodit, že počet daňových kontrol v letech 

2006 až 2010 klesá stále rapidněji. Důvodem tohoto poklesů je kvalitnější provádění 

jednotlivý daňových kontrol a zaměření kontroly na větší podniky, u kterých je tento proces 

poněkud zdlouhavější a náročnější, než u malých podnikatelských subjektů. 

Nakonec si vypočteme výši částky, připadající v průměru na jednu daňovou kontrolu 

v každém roce. 

 

Tabulka 4.3: Průměrný finanční přínos jedné daňové kontroly v letech 2006 až 2010 do 

státního rozpočtu 

Rok Průměrná částka 

2006 86 228 Kč 

2007 50 854 Kč 

2008 79 232 Kč 

2009 73 257 Kč 

2010 92 111 Kč 

Tabulka: vlastní provedení 

 

Z tabulky 4.3 lze vyčíst průměrný finanční přínos jedné daňové kontroly v daném roce 

do státního rozpočtu. Pokoušení se o minimalizaci daňového kontrolování a maximalizaci 

výše částky doměřené daně u jednotlivých kontrol, vedlo v roce 2010 ke zdárnému výsledku. 

Oproti předchozímu roku 2009 připadlo na jedu daňovou kontrolu o 18 854 Kč více. 

 

Mnohé daňové úniky se v dnešní době dějí v rámci mezinárodních obchodů. Tato 

skutečnost velice znesnadňuje práci správců daně a zákonodárců. Ti se snaží prostřednictvím 
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daňových zákonů omezit prostor pro páchání daňové trestné činnosti v oblasti mezinárodní, 

ale samozřejmě také tuzemské.  

K omezením, která lze doporučit, patří zejména zjednodušení samotných daňových 

zákonů. Daňové subjekty mají většinou pouze základní znalost zákona a velké množství 

nesrozumitelných informací. Ty, v kombinaci se snahou minimalizovat daňovou povinnost, 

mohou vést k nesprávnému vypsání daňového přiznání a následnému odvedení špatně 

stanovené daňové povinnosti. Dalším doporučením je snížení celkového daňového zatížení 

osob.  Stále rostoucí sazby daní a tím i výše vypočtené daně vedou k demotivaci daňových 

subjektů dosahovat vysokého zisku. Naopak tato situace vede plátce daně k zorganizování 

samotných daňových úniků. Nesmíme opomenout zvýšení motivace subjektů, například 

formou zavedení daňových prázdnin v prvních letech podnikání, a zvýšení informovanosti 

veřejnosti a daňových subjektů. Poslední opatření velice úzce souvisí s komplikovaností 

daňových zákonů a norem, které by měly být zjednodušeny, změněny a na jejich tvorbě a 

editaci by se měl z větší části podílet správce daně.  

Tato doporučení jsou pouhým nastíněním možných řešení daňové kriminality v České 

republice. Samotná problematika je ovšem natolik složitá, že bude zapotřebí dlouhého 

časového horizontu pro alespoň částečné řešení a zlepšení současně probíhající situace.  
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5. ZÁVĚR  

 

V předkládané bakalářské práci byla rozebrána daňová kriminalita v České republice. 

Daňová kriminalita je velmi zatěžujícím problémem nejen pro českou ekonomiku, ale i celé 

hospodářství, jelikož díky ní dochází ke krácení příjmů veřejných rozpočtů.  

Náročnost boje proti daňové trestné činnosti je vysoká, bohužel není ulehčena ani 

českými zákony zabývajícími se touto oblastí. Samotný trestní zákon č. 140/1961 Sb. byl k 1. 

1. 2010 nahrazen novým zákonem - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Tato náhrada více 

než čtyřicet let starého zákona s sebou přinesla celou řadu změn, mimo jiné i v oblasti daňové, 

poplatkové a devizové. Problémem ovšem zůstává vzájemná neprovázanost zákona daňového 

a trestního, což umožňuje vznik prostředí s ideálními podmínkami pro rozvoj daňové 

kriminality. Nutno poznamenat, že otázka sladění těchto zákonů je shledána jako jeden 

z hlavních úkolů k řešení pravomocnými zákonodárci.  

V práci byla rozebrána oblast týkající se mezinárodního daňového plánování, 

především pak daňových rájů a offshore podnikání. V případě České republiky je 

jednoznačným důvodem využití offshore struktur vysoké zatížení daňových subjektů v rámci 

daně z příjmu právnických osob. Ačkoliv dochází k neustále snaze omezit růst vlivu a počtu 

daňových rájů, například prostřednictvím daňové politiky založené za restrikcích proti zemím, 

které poskytují možnosti jako celkové snížení základu daně a následně i daňové povinnosti, je 

v podstatě zřejmé, že zastavení rozvoje daňových rájů je v současné době téměř nemožné.  

V rámci této práce byla navržena řešení vybraných případů Nejvyššího soudu České 

republiky z oblasti daňové trestné činnosti, resp. zkrácení daně, poplatku a podobné povinné 

platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a 

předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti. Na základě těchto zjištění byla 

vyvozena konečná opatření pro omezení páchané daňové kriminality v České republice.  

Omezení celkového množství daňových úniků je předmětem práce daňové a celní 

správy. Tyto orgány provedou daňovou kontrolu a v případě zjištěných nesrovnalostí vyměří 

dodatečnou daňovou povinnost. Problémy jako platební neschopnost daňových subjektů 

nemohou ovlivnit, úspěšnost a vývoj prováděných daňových kontrol však ano. V posledních 

letech dochází díky snaze správců daně k poklesu prováděných kontrol, zároveň ale roste 

důslednost a detailnost prováděné práce, což přináší pozitivní výsledky z hlediska výše 

doměřené částky z jednotlivých kontrol, jež jsou příjmem veřejného rozpočtu.  
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Cílem předkládané práce bylo zpracování daňové kriminality, rozebrání příčin 

daňových úniků a především navržení opatření na řešení daňové trestné činnosti. Na závěr lze 

dodat, že dosud nebyly zákonodárci vytvořeny dostatečné podmínky pro řešení a odhalování 

daňové trestné činnosti. Ovšem vzhledem k rozvíjející se spolupráci osob na mezinárodní 

úrovni a snaze České republiky řešit správnými postupy tuto problematiku je možno 

konstatovat, že daňové prostředí se postupem času přestane potýkat s tak vysokým množstvím 

daňových úniků a dojde k následnému zlepšení celé situace.  
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