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Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce je porovnat „daňový řád“ a jiţ neplatný „zákon o správě daní a 

poplatků“.  Ve své práci popisuji změny v těchto dvou zákonech, které se týkají sankcí, a 

rovněţ uvádím navrhované změny daňového řádu. V jednotlivých kapitolách jsou sestaveny 

přehledy na výši sankce vyplývající z daňového řádu a zákona o účetnictví, vytvořeny časové 

analýzy na kontrolu daňových dokladů a uvedeny náklady společnosti na proškolení 

zaměstnanců. Na základě přehledů sankcí, analýz a uvedených nákladů na proškolení je 

sestavena kalkulace celkových nákladů společnosti za rok a následný dopad sankcí podle 

ZSDP a DŘ. 

 

 

Abstract 

 

The aim of the diploma thesis is compared “tax code” and already invalid “law ontax 

administration”. In my thesis I describe changes in these two laws which are concerns 

sanction and also changes in tax code. In individuals chapters are built overviews on the level 

of sanctions arising from the tax code an accounting act. There are created to control the 

timing analysis of tax documents and included the company’s expenses for staff training. 

Based on the review sanctionsanalysis and mentioned cost for staff training there is build 

calculation of total costs in company per year and the consequent sanctions impact accordance 

with law of tax management and charges a tax code. 
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ÚVOD 

V naší společnosti se běţně setkáváme s různými druhy zákonů, nařízení a vyhlášek. 

Velmi důleţitou sloţkou našeho právního systému jsou mimo jiné i zákony, které se vztahují 

k daním (daňové zákony). Daňové zákony jsou klasifikovány jako součást obecného 

finančního práva neboli právního odvětví. Jsou v něm zahrnovány především normy, jeţ 

upravují vztahy, které vznikají v procesu tvorby nebo se pouţívají v peněţitých fondech státu 

apod. Z právní aplikace můţeme daňové zákony rozdělit na hmotné a procesní. Hmotněprávní 

legislativa zabezpečuje soubor daňových zákonů, které mají dani podrobit příjem, majetek a 

majetkový pohyb či obecné plnění, jeţ je dani podrobeno. Do hmotněprávní normy patří 

zejména zákon o daních z příjmu, o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z nemovitosti apod. 

Procesněprávní normy určují postup správců daně, formu správy daní, práva a povinnosti 

daňových subjektů a třetích osob. Procesní předpis se stává s účinností od 1. 1. 2011 součástí 

daňového práva, přijatým zákonem č. 280/2009 Sb. „daňový řád“.  

 

 

Zásadním zdrojem do státního rozpočtu je výběr daní a daňový řád, který procesněprávní 

normou upravuje postup. Ať uţ se jedná o státní orgány či jiné veřejnoprávní orgány, kterými 

jsou správci daně, aplikují toto právo za účelem realizace hmotněprávních daňových zákonů. 

Daňový řád není ţádnou novinkou, jestli se to týká odborné literatury či judikatury. Označení 

„daňový řád“ se stává oficiálním a řadí se tak vedle jiných procesních řádu (občansky soudní 

řád, správní řád nebo trestní řád). Daňový řád tak přináší jasné a jednotné vymezení pojmů 

pro všechny typy daně, dále byl rozloţen do větších počtů ustanovení, jeţ jsou krátké a 

přehledné a tím se stává základním kamenem daňového práva. 

 

 

Cílem diplomové práce je porovnat „daňový řád“ a jiţ neplatný „zákon o správě daní a 

poplatků“.  Ve své práci popisuji změny v těchto dvou zákonech, které se týkají sankcí, a 

rovněţ uvádím navrhované změny daňového řádu. V jednotlivých kapitolách jsou sestaveny 

přehledy na výši sankce vyplývající z daňového řádu a zákona o účetnictví, vytvořeny časové 

analýzy na kontrolu daňových dokladů a uvedeny náklady společnosti na proškolení 

zaměstnanců. Na základě přehledů sankcí, analýz a uvedených nákladů na proškolení je 

sestavena kalkulace celkových nákladů společnosti za rok a následný dopad sankcí podle 

ZSDP a DŘ. Práce je rozdělena do dvou navazujících částí (teoretická a praktická část). 
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Teoretická část obsahuje představení společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., 

vývoj daňového řádu, stručný popis daňového řádu a jiţ neplatného zákona o správě daní a 

poplatků s vazbou na paragraf a navrhované změny, jeţ se týkají daňového řádu. 

 

 

Praktická část diplomové práce je rozdělena do několika podkapitol, ve kterých se věnuji 

existujícím sankcím a jejich výši, kontrolám z FÚ se zaměřením na daňovou kontrolu a místní 

šetření s návazností na daňové penále a trestní odpovědnost. Dále se zde věnuji daňovým 

dokladům a důleţitosti při jejich kontrole. Na základě získaných dat bude vytvořena časová 

analýza daňových dokladů. Další podkapitola je zaměřena proškolení zaměstnanců a to z toho 

důvodu, ţe díky proškolení nenastávají chyby v daňových dokladech, které by mohly vést k 

případným sankcím při daňových kontrolách. Rovněţ je zde ze získaných informací 

vytvořena tabulka nákladů na proškolení jednoho zaměstnance. Na základě veškerých 

zjištěných dat je sestaveno vyčíslení celkových nákladů společnosti za rok a následný dopad 

sankcí podle ZSDP a DŘ. 
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, 

a. s. 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., IČ 27801454, se sídlem na adrese Ostrava 

- Hulváky, Štramberská č. p. 2871/47, PSČ 709 00, vznikla splynutím zanikající obchodní 

společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. a zanikající obchodní společnosti ABA Assets s.r.o., 

které zanikly ke dni zápisu společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. do obchodního 

rejstříku, tj. ke dni 1. 6. 2007. Strukturu společnosti uvádím v příloze č. 1. Na společnost 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. přešlo jmění obou zanikajících obchodních společností. 

 

Základní kapitál společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. činí 2,6 miliard Kč a jejím 

jediným akcionářem je společnost EVRAZ GROUP S. A., se sídlem v Lucemburku.  

 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., patří mezi přední evropské výrobce válcovaných 

výrobků z oceli. Od roku 2005 je společnost součástí přední světové vertikálně integrované 

ocelářské a těţařské skupiny EVRAZ GROUP S. A.  

 

Nosný výrobní program tvoří: 

 Tlusté plechy, 

 Profily, 

 Štětovnice, 

 Tvarové výpalky. 

 

Země EU byly i v roce 2010 klíčovými trhy pro produkty společnosti s podílem 87 % 

z celkových trţeb. Ostatní země Evropy se podílely na trţbách 2 % a zbývajících 11 % bylo 

realizováno do zemí mimo Evropu. Do tuzemska směřovalo 29 % celkového prodeje 

společnosti, přičemţ v produktové skupině tlusté plechy, kde v České republice zaujímají 

dominantní pozici, činil podíl tuzemského prodeje 35 %.  Oproti roku 2009 se celkové trţby 

zvýšily o 53 %. K významným odběratelům patří velkoodběratelé s vlastní distribuční sítí a 

servisního centra. Většina produktů společnosti je dále zpracována konečnými uţivateli 

z průmyslových oborů – stavebnictví, strojírenství, stavby lodí, dopravních prostředků, 

tlakových nádob, stavebních strojů. 
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Štětovnice zůstávají klíčovým výrobkem válcovny profilů a v roce 2010 tvořily 94 % 

podílu trţeb. Také válcovna profilů vykázala v roce 2010 významný 43 % nárůst trţeb oproti 

roku 2009. Společnost si udrţuje pozici významného dodavatele těchto stavebních profilů 

v Evropě. Na domácím trhu je jediným výrobcem a jejich dodávky pokrývaly většinu potřeb 

trhu.  

 

Business strategie a strategické cíle společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou 

plně podporovány IS/IT strategií, jak na operativní tak na taktické úrovni. Sluţby 

informačních technologií poskytují kvalitní informace obchodu v co nejkratším čase a 

nástroje pro dynamické řízení společnosti se zaměřením na rozvoj společnosti. Ve společnosti 

je zaloţen informační systém na on-line komunikační vazbě mezi systémem řízení hutní 

výroby, lokálními řídícími informačními systémy jednotlivých hutních agregátů a systémem 

ERP E-Business Suite. Propojení jednotlivých informačních systémů tvoří ve společnosti 

jeden integrovaný informační systém. 

 

Aktiva společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. za rok 2010 činí 491 565 tisíc 

USD, coţ je o 40 802 tisíc USD více neţ v roce 2009. Trţby z prodeje zboţí a sluţeb za rok 

2010 činí 696 046 tisíc USD. Základní kapitál společnosti za rok 2010 je 124 545 tisíc USD a 

nerozdělený zisk společnosti je 120 091 tisíc USD. 
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1 VÝVOJ DAŇOVÉHO ŘÁDU 

Jsou dvě zásadní myšlenky a jedna zjištěná skutečnost z první republiky, které mohou být 

uvedené například v účetním a daňovém slovníku, nebo obchodně-technickém slovníku, 

vydaném v roce 1931 v Praze, jenţ měl vypovídací hodnotu ve vztahu k daňovému procesu. 

 

1. Berní technika – jejím uměním je uvést berní myšlenku ve skutek, tzv. je souhrnem 

prostředků finanční administrativy, kterou provádí berní zákony. 

2. Daňové řízení – nepřetrţitě a souvisle probíhá s existencí daňové povinnosti. 

3. Berní řízení – jedná se o jednotnou úpravu, která je prozatím problémem 

budoucnosti, není upraven jednotně pro všechny druhy daní. 

 

Daňový proces byl upraven po vzniku Československé republiky v roce 1927 pouze ve 

sféře přímých daní zákonem č. 76/1927 Sb. Následovalo to vydáním vyhlášky v roce 1953 

Ministerstva financí č. 162/1953, tímto zákonem se upravuje řízení v daňových věcech, 

vydávají se společné předpisy, které jsou potřebné k daňovým zákonům. V roce 1962 byla 

tato vyhláška nahrazena novou vyhláškou Ministerstva financí č. 16/1962 Sb. o řízení ve 

věcech daní a poplatků. Obě tyto vyhlášky byly vydány jako prováděcí předpisy k hmotně-

právním daňovým zákonům na základě zmocnění, které jsou v nich uvedeny. Aţ 5. května 

1992 se daňový proces dočkal právní úpravy provedené zákonem, přijetím zákona ČNR 

č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, účinnost od 1. 1. 1993, díky nové daňové soustavy 

vytvořené po roce 1989. Přijímán byl tento zákon v době trvání České a Slovenské 

Federativní republiky, byl rozdělen mezi legislativní kompetence a mezi Federální 

shromáţdění, a národní rady republik, čili mezi Českou národní radou a Slovenskou národní 

radou. 

 

Téměř deset let se připravoval nový daňový proces a dne 22. 7. 2009 byl tento proces 

dokončen. Přijetím zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, byl rozeslán ve Sbírce zákonů a 

platnost tohoto zákona začala dne 3. 9. 2009, jehoţ účinnost je od 1. 1. 2011. Daňový proces 

byl v meziobdobí poměrně prudce podroben judikatuře jak u Ústavního soudu, tak i u 

Nejvyššího správního soudu. Promyšlené závěry vyplívající z jednotlivých judikátů přinesly 

jak změnu praxe správců dání, tak především k dotvoření předlohy zákona, díky kterému byl 

daňový proces přijat. Další posun nastal v právní úpravě správy daní zejména v daňové 

exekuci, kde došlo k přijetí úpravy pravomoci a podrobných náleţitostí úkonů prováděných 
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daňovými správci v tomto řízení, a to tak aby nemusela být nadále transformována pravomoc 

soudním výkladem do pravomoci výkonných orgánů – správců daní. Ze dne 26. ledna 2011, 

byl daňový řád změněn zákonem č. 30/2011, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový 

řád a další související zákony, které nabyly účinnosti dne 1. 3. 2011.  

 

1.1 OBSAH DAŇOVÉHO ŘÁDU 

Daňový řád obsahuje šest částí a 266 paragrafů. První, druhá a třetí část je dále rozdělena 

na hlavy, díly a oddíly.  

 

První část obsahuje úvodní ustanovení, jeţ se dělí na předmět a účel úpravy a základní 

zásady správy daní.  

 

Část druhá je více obsáhlá, řadí se zde „správce daně a osoby zúčastněné na správě daní“ 

(obsahuje ustanovení - správce daně, úřední osoby doţádání atd.), „lhůty“ (obsahují například 

ochranu před nečinností, zachování lhůty apod.), „doručování, ochrana a poskytování 

informací, dokumentace, řízení a další postupy“ (tato část obsahuje podání, jednací jazyk, 

průběh řízení, náklady řízení atd.) a v poslední řadě „opravné a dozorčí prostředky“ (zde patří 

obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích, nebo odvolací řízení, přezkumné 

řízení či vztah ke správnímu soudnictví).  

 

Třetí část se nazývá „zvláštní část o správě daní“, obsahuje „registrační řízení“, „řízení o 

závazném posouzení“, „daňové řízení“, „nalézací řízení“ (obsahuje řádné daňové tvrzení, 

vyměření daní, zaokrouhlování atd.), „placení daní“ (zde patří obecná ustanovení o placení 

daní, dělená správa, vybírání daní, zajištění daní, vymáhání daní, daňové exekuce), „správa 

daně vybírané sráţkou“ a „právní nástupnictví a vztah k insolvenci“.  

 

Část čtvrtá obsahuje „následky a porušení povinností při správě daní“, patří zde „porušení 

povinnosti mlčenlivosti“, „pořádková pokuta“, „pokuta za opoţděné tvrzení daně“, „penále“, 

„úrok z prodlení“ a „úrok z neoprávněného jednání správce daně“.  
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Pátá část je nazvána „ustanovení společná“, „zmocňovací“, „přechodná a závěrečná“, zde 

můţeme nalézt paragrafy o zvláštním ustanovení o ochraně mlčenlivosti uloţené poradci, 

nebo převod výnosu daní, stíţnost nebo zrušovací ustanovení a část šestá obsahuje účinnost.  

 

1.2 SYSTÉM DAŇOVÉHO PRÁVA 

Systém daňového práva neboli daňové právo je oborem práva, které podléhá svou 

podstatou ekonomickému vývoji a nemalým politickým vlivům. Dopadem těchto vlivů jsou 

velmi četné změny daňových zákonů. Daňové zákony tvoří součást českého právního řádu, 

která vykazuje znaky samostatného subsystému s vlastním subsidiárně uplatňovaným 

procesním zákonem, daňovým řádem. Tento zákon by měl zajistit i provázanost postupů při 

správě jednotlivých daní. V daňových zákonech, které vymezují předmět jednotlivých daní, 

daňové povinnosti s nimi související, jakoţ i nezbytné odchylky procesní, které vyplývají ze 

specifik předmětu daně, okruhu daňových subjektů, popřípadě mezinárodních aspektů, se 

vychází ze sjednocené terminologie a určitého algoritmu správy daní. [1]  

 

Daňový proces je z teoretického hlediska součástí finančního práva (právního odvětví), 

jehoţ součástí nebo pro jeho účely je teoreticky členěn na práva jednotlivých odvětví, jeţ jsou 

zahrnovány normou. Ty upravují vztahy vznikající v procesu tvorby a také k pouţívání 

peněţních fondů státu a dalších subjektů, ale také do odvětví správního práva, je rovněţ 

samostatným právním odvětvím. Předmětem jeho zkoumání je tvorba souboru právních 

norem, ty upravují společenské vztahy, které vznikají v oblasti veřejné zprávy. Obtíţnost a 

dvojitost této úpravy vede jiţ od prvního desetiletí minulého století ke zjištění, ţe legislativa 

tak i teorie je daňovému procesu hodně dluţna. Z nedostatku teoretického rozpracování se 

projevuje různými obtíţemi, zejména při pojmovém uchopení skutečného stavu při postupu 

správě dání, pak při vymezení provázanosti jednotlivých dílčích řízení, které směřují 

k jedinému cíli a to správné stanovení a vybrání dání a to tak, aby nedošlo k pochybení. 

Správa daní probíhá souvisle, nepřetrţitě s existencí daňové povinnosti. [1] 

 

Daňová práva neboli ustanovení právní úpravy daní při základním členění se můţe lišit 

hmotně-právním ustanovením a procesním ustanovením. Daňovému řádu byl ve své podstatě 

svěřen proces, aţ na odchylky které vycházejí nezbytně z rozdílů jednotlivých druhů daní a ty 

jsou pak přijaty v rámci hmotně-právních daňových zákonů. Zcela svobodně a to jak 
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v judikatuře, tak i v běţné praxi se vyvinul název „daňový řád“ pro tento procesní zákon. U 

teoretického posouzení tohoto názvu jsou vysloveny jisté pochybnosti. Zda ve srovnání 

s jinými „řády“ českého práva není při pouţití tohoto názvu pro zákon procesní na závadu ta 

okolnost, ţe daňový řád obsahuje i jistou míru hmotně-právních ustanovení. Daňový řád má 

úlohu sjednocující v rámci daňového subsystému. Můţeme tedy povaţovat za logické, 

ustanovení hmotně-právního charakteru, jeţ jsou společná všem daňovým zákonům a 

nevyţadují odchylné pojetí, budou uvedena ve společném zákoně a nebudou opakována 

v dalších daňových zákonech, tím se posílí sjednocující úloha daňového řádu. [1] 

 

Daňový řád jako celek nebo jeho jednotlivá ustanovení se pouţijí v případě, neupravuje-li 

jiný zákon správu daní jinak. Jinak řečeno daňový řád je subsidiární neboli náhradní právní 

úprava k ostatním daňovým zákonům, k zákonům které nastavují daňové povinnosti. [1] 

 

Co je povaţováno za daň pro potřeby daňového řádu, vymezuje ustanovení § 2 odst. 3 tak, 

ţe se jedná o peněţitá plnění, která jsou jako daň označena hmotněprávní daňovým zákonem, 

nebo pokud zákon, na jehoţ základě peněţité plnění vzniká, popřípadě je uloţeno, sám 

stanoví, ţe se postupuje podle daňového řádu anebo peněţité plnění spravované v dělené 

správě, to vše za předpokladu, ţe plnění směřuje do veřejného rozpočtu podle § 2 odst. 2. [1] 

 

Obr. č. 1Respektování pravomocí daňového procesu 

 

Pramen: obrázek převzatý z orientačního průvodce novým daňovým řádem [1]. 
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Z obrázku č. 1 vyplývá, ţe určité daňové zákony vyuţívají a respektují ustanovení 

daňového řádu. Jednotlivé daně obsahují jiná specifika, jeţ se odchylují od obecné procesní 

úpravy. 

 

Můţe se jednat například o: 

 

Daň z přidané hodnoty má zcela zvláštní úpravu registrace, nejen co se týká postupu, ale 

liší se také vymezením podmínek, za nichţ je registrace obligatorní; dalším specifickým 

prvkem je i to, ţe je zde moţnost i dobrovolné registrace. 

 

Pro daň z příjmu, je typická speciální úprava vztahu mezi plátcem a poplatníkem daně 

v pracovně právním poměru. Jedná se o specifika daně ze závislé činnosti a funkčních 

poţitků. Dále je zde daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí ta má například speciální 

úpravu promíjení daně za přesně daných a určitých podmínek. 

 

Dělená správa se týká velkého mnoţství peněţitých plnění směřujících do veřejných 

rozpočtů, u nichţ povinnost úhrady vznikla buď podle správního řádu, občanského soudního 

řádu, popřípadě trestního řádu, neboť ustanovení § 2 odst. 3 písm. c) správně nepředpokládá, 

ţe by postup podle daňového řádu musel stanovit jiný zákon, jak je tomu v případě peněţitých 

plnění podle § 2 odst. 3 písm. b). Jak zákony, na jejichţ základě tato povinnost k peněţitému 

plnění vznikla, tak zmíněné procesní zákony mohou obsahovat specifické podmínky placení 

těchto peněţitých plnění, při němţ se jinak postupuje podle daňového řádu. [1] 

 

1.3 ÚČASTNÍCI DAŇOVÉ POVINNOSTI 

Typické pro správu daní je to, ţe se jí účastní na straně jedné daňový subjekt a na straně 

druhé správce daně se svými úředními osobami (ten má roli oprávněného a veřejnoprávního 

orgánu). Jsou zde také i účastníci třetí strany, jedná se o osoby, které nejsou daňovými 

subjekty, ale mají práva a povinnosti při správě daní nebo jsou jejich práva a povinnosti 

ovlivněna správou daní. Při správě některých daní dále dělíme daňové subjekty ještě na 

poplatníky a plátce daně. Jsou to případy, kdy daňový zákon potřebuje upřesnit rozdíl mezi 

osobou, jehoţ příjmy či jiný majetek nebo jeho činy přímo podléhají dani. Tedy rozdíl mezi 
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poplatníkem a mezi plátcem daně (to je osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností 

odvádí správci daně daň, jeţ vybírá od poplatníků nebo sráţí tuto daň poplatníkům).  

 

 

Práva a povinnosti, jeţ má daňový subjekt, se týkají správného zjištění a stanovení daně po 

dobu kdy běţí lhůty pro stanovení daně a po dobu při placní daně. Ve kterých lze poţadovat 

placení nedoplatku a to i v takových případech kdy přestane být daňovým subjektem. 

Například se jedná o plátce daně z přidané hodnoty, jehoţ registrace byla zrušena. U 

některých případů můţe dojít k tomu, ţe daňový subjekt bude nahrazen jinou osobou a to 

podle ustanovení zákona. Jde například o osoby jako je konkursní správce, nebo správce 

dědictví apod., plní tak povinnosti, které stanovili daňovým subjektům a tím pádem mají i 

stejné procesní postavení. Plátcova pokladna je tak povaţována za procesní daňový subjekt, 

jedná se o organizační jednotku plátce daně. Zde dochází k výkonu povinností, jeţ jsou 

stanoveny v nové právní úpravě vymezovaných zvláštním daňovým zákonem. Uţ dávno se 

jedná o usnadnění správy daně z příjmu, můţe být vybírána či sráţena plátcem daně. 

 

 

Z obecných úprav občanského zákoníku se odvozuje způsobilost k jednání. Jak u 

právnických osob, tak i u fyzických osob musíme rozlišovat jednání jménem daňového 

subjektu, jenţ se prokazuje pověřením fyzické osoby, od zastoupení zákonného zástupce, 

zmocněnce či ustanoveného zástupce. Všechny osoby, jeţ jsou zúčastněné na správě daní, 

mají povinnost na vyţádání úřední osoby prokázat svou totoţnost a v případě předloţit i 

pověření, ustanovení nebo zmocnění k jednání za určitý daňový subjekt.  
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2 STRUČNÝ POPIS DAŇOVÉHO ŘÁDU A ZSDP  

V této kapitole bych stručně popsala daňový řád z roku 2011 a zákon o správě daní a 

poplatků z roku 2009. Dále bych uvedla srovnání těchto dvou zákonů, protoţe zákon o správě 

daní a poplatků byl zrušen a převeden do daňového řádu. Tím také nastaly určité změny, které 

bych uvedla pro srovnání. 

 

2.1 STRUČNÝ POPIS DAŇOVÉHO ŘÁDU 2011 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který je ve znění zákona č. 30/2011 Sb., jeţ má 

účinnost od 1. března 2011. Na úvod daňového řádu bych popsala několik paragrafů, které 

jsou citovány z kníţky Orientační průvodce Novým daňovým řádem od Jaroslava Kobíka a 

Aleny Kohoutkové, z roku 2011. V seznamu literatury tuto knihu najdeme pod číslem [1].  

 

§ 1 Předmět a účel úpravy (Část první – úvodní ustanovení, Hlava I) 

(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a 

třetích osob, které jim vznikají při správě dani. 

(2) Správa daně je postup, jehoţ cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení 

jejich úhrady. 

(3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo 

vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné 

hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“) podané 

daňovým subjektem. 

 

§ 2 

(1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo sníţením 

příjmu veřejného rozpočtu (dále jen „vratka“). 

(2) Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) Státní rozpočet, státní finanční aktivita nebo rezervní fond organizační sloţky státu, 

b) Rozpočet územního samosprávného celku,  

c) Rozpočet státního fondu nebo Národní fond, 

d) Rozpočet Evropské unie, nebo 

e) Rozpočet, o němţ to stanoví zákon. 
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(3) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) Peněţité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, 

b) Peněţité plnění, pokud zákon stanoví, ţe se při jeho správě postupuje podle tohoto 

zákona, 

c) Peněţité plnění v rámci dělené správy. 

(4) Daň podle odstavce 3 zahrnuje rovněţ daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob 

zdanění a příslušenství daně. 

(5) Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány 

nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opoţděné tvrzení 

daně sledují osud daně. 

 

§ 5 Základní zásady správy daní (Část první – úvodní ustanovení, Hlava II) 

(1) Správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy 

(dále jen „právní předpis“). Zákonem se pro účely tohoto zákona rozumí téţ mezinárodní 

smlouva, která je součástí právního řádu. 

(2) Správce daně uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimţ mu byla zákonem 

nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. 

(3) Správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob (dále 

jen „osoba zúčastněná na správě daní“) v souladu s právními předpisy a pouţívá při 

vyţadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěţují a 

ještě umoţňují dosáhnout cíle správy daní. 

§ 6 

(1) Osoby zúčastněné na správě daní mají rovna procesní práva a povinnosti. 

(2) Osoby zúčastněné na správě daní a správce daně vzájemně spolupracují. 

(3) Správce daně umoţní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a 

v souvislosti se svým úkonem jim poskytne přiměřené pučení o jejich právech a 

povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon. 

(4) Správce daně podle moţností vychází osobám zúčastněným na správě daní vstříc. Úřední 

osoby jsou povinny vyvarovat se při správě daní nezdvořilostní. 

 

§ 7 

(1) Správce daně postupuje bez zbytečných průtahů. 
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(2) Správce daně postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Z důvodu 

hospodárnosti můţe konat správce daně úkony pro různá řízení společně. Ze spisu, 

popřípadě z rozhodnutí vydaného na základě těchto úkonů, musí být zřejmé, ke které 

povinnosti a s jakým výsledkem byly úkony učiněny. 

 

§ 8  

(1) Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje 

kaţdý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíţí ke 

všemu, co při správě daní vyšlo najevo. 

(2) Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů 

nevznikly nedůvodné rozdíly. 

(3) Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné skutečnosti 

rozhodné pro správu daní. 

 

§ 9 

(1) Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny 

za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co 

se v souvislosti se správou daní dozvěděly. 

(2) Správce daně soustavně zjišťuje předpoklady pro vznik nebo trvání povinností osob 

zúčastněných na správě daní a činí nezbytné úkony, aby tyto povinnosti byly splněny. 

(3) Správce daně můţe shromaţďovat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu 

daní, a to jen v rozsahu, který je nezbytný pro dosaţení cíle správy daní. 

 

§ 10 Správce daně (Část druhá – obecná ustanovení o správě daní, Hlava I, díl 1) 

(1) Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen „orgán veřejné moci“) 

v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti 

správy daní. 

(2) Správním orgánem se pro účely tohoto zákona rozumí orgán moci výkonné, orgán 

územního samosprávného celku, jiný orgán a právnická nebo fyzická osoba, pokud 

vykonává působnost v oblasti veřejné správy. 

(3) Správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech 

souvisejících se správou daní a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost. 
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§ 11 Pravomoc správce daně 

(1) Správce daně 

a) Vede daňová řízení a jiná řízení podle daňového zákona, 

b) Provádí vyhledávací činnost, 

c) Kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní, 

d) Výzva ke splnění povinností, 

e) Zabezpečuje placení daní. 

(2) Správce daně pro účely správy daní můţe zřídit a vést registry a evidence daňových 

subjektů a jejich daňových povinností. 

 

2.2 STRUČNÝ POPIS ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ 

(ZSDP) 

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků plnil roli zákonné normy po dobu 18 

let. Zákonná norma zajišťovala správu daní s definováním zásad daňového řízení, práv a 

povinností účastníků daňového řízení a je nejblíţe současné právní úpravě, obsaţené 

v daňovém řádu. V roce 1992 dne 5. května byla přijata první samostatná procesněprávní 

úprava a to v podobě zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. ZSDP nabyl účinnost 

dne 1. ledna 1993, platnost toho zákona byla aţ do konce roku 2010, kdy byl s účinností od 1. 

ledna 2011 nahrazen „daňovým řádem“. 

 

 

Tento zákon má několik částí. Část první se nazývá „obecná ustanovení“, obsahuje 

například základní zásady daňového řízení, dále daňové subjekty, způsobilost k jednání, lhůty 

apod. Ve druhé části nazvané „řízení přípravné“ se nachází například ochrana před nečinností, 

pokuty, blokové řízení, penále atd. Třetí část, která je „nazvána řízení vyměřovací“ obsahuje 

například nedoplatky v insolvenčním řízení, vytýkací řízení, lhůty pro vyměření atd. „Řádné 

opravné prostředky“ jsou částí čtvrtou a tato část se zabývala například odvoláním, postupem 

správce daně, stíţnost nebo také námitku a reklamaci. Pátá část je nazvaná „mimořádné 

opravné prostředky“ tato část se zabývala obnovou řízení, postupem při obnově řízení, 

prominutím daně apod. V šesté části, nazvanou „placení daní“ se zabývala problematikou 

ohledně ručení, základními pojmy, dnem platby, evidencí daní nebo úrok z prodlení či 

přeplatky a úroky, zálohy apod. „Zvláštní ustanovení k jednotlivým druhům daním“ je 
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sedmou části, ale tato část byla zrušena. Poslední část osmá je nazvána „ustanovení společná, 

zmocňovací, přechodná a závěrečná“.  

Pro připomenutí ZSDP uvádím několik paragrafů, které jsou citované z kníţky Daňové 

zákony z roku 2009 od Markové Hany a tuto kníţku naleznete v seznamu literatury pod 

číslem [5]. 

 

 

§ 1 Rozsah působnosti (Část první – obecná ustanovení) 

(1) Tento zákon upravuje správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a odvodů za 

porušení rozpočtové kázně (dále jen daně), které jsou příjmem 

a) Státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo rezervních fondů organizačních 

sloţek státu (dále jen státní rozpočet) 

b) Rozpočtů územních samosprávních celků (dále jen územní rozpočet), nebo 

c) Státních fondů nebo Národního fondu (dále jen fond). 

(2) Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, 

stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, 

daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich 

splnění ve stanovené výši a době. Správce daně má způsobilost být účastníkem 

občanského soudního řízení ve věcech správy daní a v tomto rozsahu má i procesní 

způsobilost. 

(3) Podle tohoto zákona postupují územní finanční orgány a další správní i jiné státní orgány 

České republiky, jakoţ i orgány územních samosprávných celků věcně příslušné podle 

zvláštních zákonů ke správě daní (dále jen správce daně), daňové subjekty, jakoţ i třetí 

osoby stanovené v tomto zákoně. 

(4) Je-li rozhodnutím vydaným orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného 

celku nebo jiným orgánem, právnickou nebo fyzickou osobou, pokud vykonávají 

zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy (dále jen 

správní orgán), soudem nebo jiným státním orgánem podle tohoto nebo jiného zákona, 

uloţena platební povinnost do státního rozpočtu, územních rozpočtů nebo fondů, nebo 

vznikla-li povinnost tohoto plnění přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí (dále jen 

platební povinnost), postupuje se při jejím placení, které zahrnuje evidování a vybrání, 

popřípadě vymáhání, podle části šesté tohoto zákona jako při placení daní, s výjimkou 

ustanovení § 63, § 67 aţ § 69, § 71 a 72, a s tím, ţe ustanovení ostatních částí tohoto 

zákona se pouţijí, pokud jsou k uplatnění části šesté nezbytná; to platí za podmínky, ţe 
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zákon, podle kterého byla platební povinnost uloţena, nestanoví jinak. Správní orgán, 

soud nebo jiný státní orgán, věcně příslušný ke správě placení platební povinnosti, je 

povaţován za správce daně. 

 

§ 2 Základní zásady daňového řízení  

(1) Při správě daně jednají správci daně v řízení o daních (dále jen daňové řízení) v souladu 

se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají 

přitom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních 

osob zúčastněných na daňovém řízení. 

(2) Správci daně postupují v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při 

vyţadování plnění jejich povinností v daňovém řízení volí jen takové prostředky, které 

daňové subjekty nejméně zatěţují a umoţňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, tj. 

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

(3) Při rozhodování hodnotí správce daně důkazy podle své úvahy, a to kaţdý důkaz 

jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíţí ke všemu, co 

v daňovém řízení vyšlo najevo. 

(4) Daňové řízení je vţdy veřejné. 

(5) Jakékoliv osoby, s výjimkou daňových subjektů v daňovém řízení o jejich daňové 

povinnosti, které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinny zachovávat 

mlčenlivost o všem, co se v řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděly; tato povinnost 

však nezprošťuje správce daně povinnosti poskytnout údaje osobě, která prokáţe, ţe je 

oprávněna tyto údaje získat podle zvláštního právního předpisu. Této povinnosti mohou 

být zproštěny jen za podmínek stanovených tímto zákonem. 

(6) Daňové řízení je povinen správce daně i z vlastního podnětu zahájit vţdy, jakmile jsou 

splněny zákonné podmínky pro vznik či existenci daňové pohledávky, a to i v případech, 

kdy daňový subjekt nesplnil v tom směru buď vůbec, nebo řádně své povinnosti. 

(7) Při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se bere v úvahu vţdy skutečný obsah 

právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je 

zastřený stavem formálně právním a liší se od něho. 

(8) Všechny daňové subjekty mají v daňovém řízení před správcem daně stejná procesní 

práva a povinnosti. 

(9) Právem i povinností všech daňových subjektů je úzce spolupracovat se správcem daně při 

správném stanovení a vybrání daně. Přitom jsou povinny dodrţovat zákony i ostatní 

obecně závazné právní předpisy. 
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§ 6 Daňové subjekty 

(1) Daňovým subjektem se rozumí poplatník, plátce daně a právní nástupce fyzické či 

právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. 

(2) Poplatníkem se rozumí osoba, jejíţ příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny 

dani. 

(3) Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci 

daně daň vybranou od poplatníků nebo sraţenou poplatníkům. 

 

§ 7 Osoby zúčastněné na řízení 

(1) Daňového řízení vedeného správcem daně se zúčastňují, kromě pověřených pracovníků 

správce daně, daňové subjekty a třetí osoby. Všechny osoby zúčastněné na řízení jsou 

povinny na poţádání prokázat svoji totoţnost. 

(2) Třetími osobami se rozumí 

a) Svědci a osoby přezvědné,  

b) Osoby, které mají listiny a jiné věci potřebné v daňovém řízení, 

c) Znalci, auditoři a tlumočníci, 

d) Ručitelé, poddluţníci a plátci působící v rámci zajišťovacího a vymáhacího řízení, 

e) Státní orgány a orgány obcí,  

f) Případně další osoby, které mají povinnost součinnosti v daňovém řízení v rozsahu a 

způsobem stanoveným tímto zákonem. 

 

§ 9 Způsobilost k jednání  

(1) Kaţdý můţe před správcem daně samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém má 

způsobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. 

(2) Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáţe, ţe je oprávněn za ni 

jednat. 
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2.3 POROVNÁNÍ ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLAKŮ S 

DAŇOVÝM ŘÁDEM  

Tato podkapitola bude pojednávat o zákoně o správě daní a poplatků a daňovým řádem, co 

se změnilo nebo naopak zůstalo stejně definované při zrušení ZSDP a nahrazení tohoto 

zákona v daňovém řádu. Srovnání těchto dvou zákonů bude směřovat na oblast sankcí. Ze 

zákona o správě daní a poplatků jsem vybrala pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti (§ 

24 a 25), pokuty a blokové řízení (§ 37 a 37a), zvýšení daně (§ 68), penále za úrok z prodlení, 

penále (§ 37b), úrok z prodlení (§ 63) a sankční úrok od správce daně (§ 64 odst. 6). 

Z daňového řádu to bude porušení povinností mlčenlivosti (§ 246), pořádková pokuta (§ 247 

aţ 249), pokuta za opoţděné tvrzení daně (§ 250), penále (§ 251), úrok z prodlení (§ 252 a 

253) a úrok z neoprávněného jednání správce daně (§ 254). 

 

 

Pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti  

V zákoně o správě daní a poplatků platí tato pokuta pro všechny osoby zúčastněné na 

daňovém řízení, s výjimkou daňového subjektu samotného. Za porušení mlčenlivosti se 

pokuta můţe uloţit jak pracovníkům správce daně, tak i třetím osobám, jenţ se jakýmkoliv 

způsobem zúčastnil na daňovém řízení. Toto porušení mlčenlivosti se můţe chápat jako únik 

utajovaných informací o veškerém dění v daňovém řízení. Pokutu ukládá ve všech případech 

příslušné finanční ředitelství, naopak kdyţ tuto povinnost poruší pracovník finančního 

ředitelství nebo ústředního orgánu státní správy přechází udělit pokutu na ministerstvo.  

Nově je v daňovém řádu upravena podstata protiprávního jednání pouze na fyzické osoby. 

Fyzická osoba se váţe povinností mlčenlivosti, jeţ ukládá daňový zákon, a jestliţe dojde 

k jeho porušení je toto jednání hodnoceno jak přestupek podle zákona o přestupcích (zákon č. 

200/1990 Sb.). Shodou těchto dvou zákonů je to, ţe touto povinností není vázán sám daňový 

subjekt, pokud se to týká informací, které jsou spojené se správou jeho daní.  

 

 

Pokuty a blokové řízení 

V tomto případě můţe správce daně uloţit pokutu tomu, kdo nesplnil ve stanovené lhůtě 

povinnost nepeněţité povahy, jenţ plyne z daňového zákona nebo ji stanovil správce daně 

samostatným rozhodnutím vydaných podle zákona o právě dani a poplatků. Pokuta se můţe 

udělit jak fyzické osobě, tak i právnické osobě a to jak daňovému subjektu či i třetí osobě. Při 

uloţení pokuty se hledí zejména na závaţnost, dobu trvání a také k následkům protiprávního 
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jednání. Objektivní zánik lhůty pro vyměření pokutu jsou dva roky, tzn., ţe ji nelze uloţit, 

pokud od konce roku, ve kterém došlo k jednání zakládajícímu právo na uloţení pokuty, 

uplynuly dva roky. Pokutu lze uloţit i v blokovém řízení, jde o zjednodušený způsob uloţit 

sankci osobám, jeţ jsou zúčastněné na daňovém řízení. Lze ji vyuţít pouze tehdy, zda je 

prokazatelné protiprávní jednání a zda je osoba ochotna pokutu uhradit na místě.  

V daňovém řádu je blokové řízení nazváno jako pořádková pokuta a má stejné podmínky pro 

udělení jako v zákoně o právě dani a poplatků. V daňovém řádu můţe být pořádková pokuta 

uloţena správcem daně daňového subjektu či osobě zúčastněné na správě daní a to pokud 

stěţuje průběh řízení a to v těchto případech - při jednání se správcem daně a závaţně stěţuje 

či maří správy daně. Nově se upravila moţnost správce daně uloţit pokutu komukoliv kdo je 

přítomen jednání (kromě úřední osoby) z důvodu nesprávného jednání se správcem daně. Při 

sestavovaní výše pokuty, bere správce daně ohled na závaţnost následku nebo vezme v úvahu 

význam porušené povinnosti. Pokuta se můţe ukládat opakovaně, pokud její dosavadní 

uloţení nevede k nápravě a protiprávní stav nadále trvá. Proti rozhodnutí se můţe odvolat a to 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí či ještě před jeho doručením. Dále je zde 

nově upravena splatnost této pokuty a doba splatnosti je 15 dnů ode dne právní moci 

rozhodnutí.  

 

 

Pokuta za opoţděné tvrzení daně 

Tento druh sankce se shoduje s ustanovením § 68 zvýšení daně v zákoně o správě daní a 

poplatků. Došlo však k určitým změnám v tomto ustanovením. I nadále se však jedná o postih 

za pozdní podání daňového přiznání (daňového tvrzení). V daňovém řádě se nově pouţívá 

kategorie daňové tvrzení. Přímo ze zákona vzniká pokuta i její výše a předmětné ustanovení 

nedává prostor pro správní uváţení správce daně. Jestliţe daňový subjekt podá daňové tvrzení 

po zákonem stanovené lhůtě, tak správce daně vystaví samostatný platební výměr o pokutě. 

Avšak v případě, ţe zpoţděné podání tvrzení je delší neţ pět pracovních dnů. Nová je i 

liberační lhůta (coţ je 5 pracovních dnů do podání daňového přiznáni), i princip výpočtu 

sankce, stanovení dolního i horního limitu výši sankce je nový. Nově je moţné uloţit sankci i 

v případě opoţděného podání vyúčtování.  

  

 

Penále 

V zákoně o správě daní a poplatků se penále povaţuje jako sankce stanovená v pevné 

procentuální výši a vypočítá se z dodatečné vyměřené vyšší daně nebo z niţší daňové ztráty, 
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či ze sníţení odpočtu daně nebo ze sníţení nároku na vrácení daně oproti poslední známé 

daňové povinnosti. Jedná se o případy, kdy při daňové kontrole jsou zjištěny nedostatky a 

díky tomu je tak zvýšena daň, případně sníţená ztráta apod. Finanční úřad na doměřenou daň 

nebo daňovou ztrátu vystaví platební výměr, a jeho součástí je stanovení výše penále 

z dodatečně vyměřené daně nebo daňové ztráty. Pokud je podáno dodatečné daňové přiznání 

daňovým subjektem, tak penále z částky, která je vněm uvedena, nevznikne.  

U penále je stanovena lhůta pro placení a je shodná s náhradní lhůtou pro zaplacení doměrku 

daně a to 30 dnů od doručení platebního výměru. Lze se i odvolat proti dodatečnému 

platebnímu výměru a to do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvolání má 

odkladný účinek, tj. ţe odvoláním je odloţena lhůta pro zaplacení doměrku i penále. Penále 

v daňovém řádu zůstává v podstatě ve shodné podobě jako v ustanovení § 37 zákona o správě 

daní a poplatků. O povinnosti uhradit penále se bude rozhodovat v rámci dodatečného 

platebního výměru a jeho platnosti bude shodná se splatností doměřené daně.  

 

 

Úrok z prodlení  

U úroku z prodlení nedochází v daňovém řádu k zásadním změnám proti úroku z prodlení 

v zákoně o právě dani a poplatků. Sankce se uplatňuje, pokud daňový subjekt neuhradí daň 

v den její zákonné splatnosti. Úrok z prodlení vzniká za kaţdý den prodlení a to ze zákona, 

počínaje pátým pracovním dnem, jenţ následuje po dni splatnosti aţ do dne platby a uplatňuje 

se po dobu několika let nejdéle však 5 let. I v případě této sankce (ve shodě s pokutou za 

opoţděné tvrzení daně, ZSDP) se nově setkáme s liberační lhůtou (5 pracovních dnů). Stejná 

zůstává výše úroku, jedná se o roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, 

zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.  

U posečkání daně vzniká daňovému subjektu za dobu posečkání povinnost uhradit úrok 

z posečkané částky. Sazba odpovídá ročně ve výši repo sazby, jeţ stanovuje Česká národní 

banka, zvýšené o sedm procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního 

pololetí. O předpisu úroku z posečkané částky vydá správce daně platební výměr, splatnost je 

do 30 dnů ode dne doručení výměru. Kromě změny splatnosti (v ZSDP je osmidenní 

splatnost) dochází i ke změně výše, správce daně nepředepíše úrok. Nově můţe správce daně 

upustit od předepsání úroku z posečkání, pokud by ekonomické nebo sociální poměry 

daňovému subjektu zakládaly tvrdost uplatněného úroku. 
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Úrok z neoprávněného jednání správce daně 

Postihuje porušení zákonných povinností na straně správce daně. Jestliţe daňový subjekt 

uhradil částku, která vyplývá z rozhodnutí, jeţ bylo zrušeno, změněno či byla prohlášená 

nicotnost a to z důvodu nezákonnosti nebo nesprávného úředního postupu, náleţí mu úrok ve 

shodné výši. Jestliţe došlo k tomu, ţe bylo na daňovém subjektu vymáháno neoprávněně, 

náleţí mu za dobu neoprávněně vedeného řízení úrok ve dvojnásobné výši. Úrok se předepíše 

do 15 dnů ode dne účinnosti zrušovacího rozhodnutí na osobní daňový účet daňového 

subjektu. Provede se test vratitelnosti a v případě vzniku vratitelného přeplatku jej vrátí bez 

ţádosti daňovému subjektu ve stejné výši.  

 

2.4 SHRNUTÍ 

Po seznámení s daňovým řádem jsem dospěla k závěru, ţe daňový řád řeší problematiku 

sankcí obsáhleji, jednotněji a konkrétněji neţ zákon o správě daní a poplatků. Je jim věnována 

jedná celá část zákona, jeţ přidává na přehlednosti. Došlo k určitým změnám v daňovém řádu 

a to díky zrušení zákona o správě daní a poplatků. Jak si můţete přečíst, dochází opravdu jen 

k detailnějším změnám, ať se jedná o dobu splatnosti nebo penalizační sazby a další 

drobnosti. Co se týká praxe, nastane problém s ustanovením §250 pokuta za opoţděné tvrzení 

daně. Jedná se o sankci, která postihuje pozdní dodání tvrzení přímo ze zákona. Její výše není 

závislá na uváţení správce daně, lze očekávat ze strany daňových subjektů nesouhlas a 

nespokojenost, pro kterou by se našlo v konkrétních případech rozumný základ.  

 

 

Mluví se o tom, ţe pokutováno bude kaţdé pozdní podání daňového tvrzení, avšak daňový 

řád v ustanovení §250. Váţe se povinnost uhradit pokutu ne na kaţdé pozdní podání 

daňového přiznání, hlášení či vyúčtování, ale pouze na ta tvrzení, která měl daňový subjekt 

zákonnou povinnost podat. Jedná se o případy, kdy například podává přiznání fyzická osoba 

mající jediný zdanitelný příjem ze závislé činnosti, a to od jednoho zaměstnavatele, z důvodu, 

ţe nepoţádala svého zaměstnavatele o vyúčtování a chce touto cestou vrátit přeplatek na dani, 

se povinnost pokuty nevztahuje. Pro lepší přehlednost změn ZSDP a daňového řádu jsem 

vytvořila tabulku č. 1, kde jsou uvedeny změny, jeţ se týkají převáţně maximální výši sankce 

či změně v procentních bodech, které stanovuje Česká národní banka ve výši repo sazby. 
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Tabulka č. 1 – Srovnání ZSDP s Daňovým řádem 

Zákon o správě daní a 

poplatků 
Částka  Daňový řád Částka  

Pokuta za porušení 

povinnosti mlčenlivosti 

(§ 24 a 25) 

Max.  

500 000 

Kč 

Porušení povinnosti mlčenlivosti 

(§ 246) 
Max. 500 000 Kč  

Pokuty a blokové řízení 

(§37 a 37a) 

2 000 000 

Kč 
Pořádková pokuta (§247 aţ 249) 50 000 Kč 

Blokové řízení (§37 a 

37a) 
5 000 Kč 

Zjednodušené řízení, 

nepřesahuje 
5 000 Kč 

Zvýšení daně (§ 68) 
zvýšení aţ 

o 10 % 

Pokuta za 

opoţděné 

tvrzení 

daně 

(§250) 
 
 

0,05 %, nejvýše 

však 5 % 

Penále 

(§37b) 

je-li daň 

zvyšována či 

sniţován 

daňový 

odpočet 

20 % 

Penále 

(§251) 

je-li daň zvyšována či 

sniţován daňový 

odpočet 

20 % 

je-li sniţována 

daňová ztráta 
5 % 

je-li sniţována 

daňová ztráta 
1 % 

Úrok z 

prodlení 

(§63) 

nepřesáhne-li 

u jedné daně 

za zdaňovací 

období 

200 Kč 

Úrok z 

prodlení 

(§252, 253) 

nepřesáhne-li u jedné 

daně za zdaňovací 

období 

200 Kč 

úrok se 

nepředepíše v 

případě, ţe 

činí-li méně 

neţ 

50 Kč 

úrok se nepředepíše v 

případě, ţe činí-li 

méně neţ 

100 Kč 

Sankční 

úrok od 

správce 

daně (§64 

odst. 6) 

úrok ve výši 

repo sazby, 

nebyl vrácen 

přeplatek 

zvýšené o 

7 

procentníc

h bodů 

Úrok z 

neoprávně

ného 

jednání 

správce 

daně 

(§254) 

rozhodnutí bylo 

zrušeno, změněno 

nebo prohlášeno za 

nicotnost náleţí úrok 

ve výši repo sazby 

zvýšené o 14 

procentních bodů 

úrok ve výši 

repo sazby, 

nedošlo ke 

vzniku 

přeplatku 

zvýšené o 

14 

procentníc

h bodů 

neoprávněně vedené 

řízení úrok  
dvojnásobná výše 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [1] a [5]. 

 

0,01 % nejvýše 

však 5% 

stanovení daňové 

ztráty 

stanovení daně a 

daňového odpočtu 
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3 NAVRHOVANÉ ZMĚNY DAŇOVÉHO ŘÁDU 

Technická novela daňového řádu s účinností od 1. 1. 2011 zajistila některé změny, jedná se 

o změny technického rázu. Konkrétně se jedná o tyto změny. 

 

§ 11 odstavec 1 písmene a) zde by mělo dojít k vypuštění slova „TOHOTO“, mohlo by 

dojít k obtíţím, pokud by tak nebylo upraveno ve zvláštním daňovém zákoně. 

V § 24 odstavec 3, následuje i § 25 odstavec 1 písmene d) a e) zde se řeší postavení 

prokuristy, tak aby bylo jasné, ţe se jedná o osobu pověřenou podnikající osobou, jenţ jedná 

jejím jménem i v daňových věcech. Postavení prokuristy by nemělo být kvalifikováno, jako 

zastupování externím subjektem coţ je opodstatněno v § 25 zástupce. 

V § 27 odstavec 2 se předpokládá zrušení povinnosti dokladovat u plných mocí i jejich přijetí 

zmocněncem. [4] 

 

 

V § 28 by se přijetím nového znění odstavce 4 měla vrátit původní praxi ohledně zániku 

plných mocí tzv. „konzumací“ původní plné moci uplatněním nové plné moci ve stejné věci. 

K zániku původní plné moci by tak došlo v rozsahu udělené nové plné moci týmţ 

zmocnitelem jinému zmocněnci. Dosavadní text, který deklaroval, ţe plná moc zaniká 

z důvodů stanovených občanským zákoníkem, by se nadále dovozoval zřejmě výkladem. 

V této souvislosti by byla opravena i písařská chyba v § 29 odst. 2, kde má být správně odkaz 

na § 28 odst. 5. [4] 

 

 

V § 29 by mělo dojít ke zrušení povinnosti správce daně kontrolovat, zda udělená plná moc 

není v rozporu s podmínkami, které na ni klade § 27 odstavec 1 a § 29 odst. 1a 2. Jedná se jen 

o zbytkovou kontrolu, která nahradila původní povinnost správce daně, jiţ mu ukládal § 11 

odst. 1 zákona o správě daní a poplatků k ochraně daňových subjektů před střety zájmů při 

najímání poradců, neboť nezbytné informace o střetu zájmu jsou k dispozici právě jen správci 

daně. 

V § 35 odst. 1 by mělo dojít k upřesnění textu tak, aby nebyly pochyby o tom, ţe i datová 

zpráva musí být adresována věcně a místně příslušnému správci daně. Rovněţ je navrhována 

změna § 36 odst. 3, kde by mělo dojít k upřesnění textu ve vazbě na pochybnosti ohledně 

interpretace. V § 44 odst. 1 by mělo dojít k akceptaci adresy evidované v informačním 
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systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo adresy bydliště 

fyzické osoby v cizině při doručování ve správě daní. [4] 

 

 

V § 69 odst. 3 by mělo dojít k vytvoření nové pravomoci správce daně k tomu, aby z moci 

úřední mohl zrušit schránku, do které nebylo po dobu 3 let nahlíţelo. Současně by byl správce 

daně povinován daňový subjekt o zrušení schránky předem vhodným způsobem vyrozumět. 

V § 88 odst. 2 by mělo dojít k textovému upřesnění časové posloupnosti jednotlivých kroků, 

které je správce daně povinen učinit v rámci uzavírání daňové kontroly před podpisem zprávy 

o kontrole. 

V § 91 odst. 1 by mělo dojít k vypuštění věty, která klade rovnítko na formální poţadavky 

pro den zahájení řízení z moci úřední a den zahájení postupu správcem daně. Pochybnosti o 

vhodnosti této úpravy i pro zahajování řízení při správě daní. 

V § 115 odst. 3 vypuštěním slov „a nelze ji prodlouţit“ by byla zajištěna obdobná flexibilita 

komunikace správce daně s daňovým subjektem, jako je tomu v ostatních případech. 

Další avizovaná změna se týká textové úpravy v § 136 odst. 1, kde se za slovo „činí“ má 

vloţit slovo „nejméně“ a v § 136 odst. 2 za slova „podává se daňové přiznání“ mají být 

vloţena slova „podle odstavce 1“. Jedná se o úpravu, která by měla být řešena v příslušném 

zvláštním daňovém zákoně, např. v zákoně o daních z příjmu. [4] 

 

 

Změny, které jsou navrhované v § 152 odst. 1,3 a 4 by měly odstranit deklarovaný důvod 

návrhu na změnu, to znamená nebezpečí nechtěného výkladového dopadu. Výkladový 

problém nastal s novým vymezením pojmu „nedoplatek“, který je v § 153. 

§ 166 odstavec 4 a 5, zde se očekává doladění textu ve vztahu, kdy byl přijat nový zákon č. 

284/2009 Sb., o platebním styku.  

V § 178 odstavec 3 bude doplněn text, jenţ jasně uvádí, ţe k úroku z prodlení, jenţ vznikl po 

nařízení daňové exekuce, nebudou tak vznikat exekuční náklady.  

U § 240 odstavec 2 by mělo ke změně solidární povinnosti nástupců právnických osob a to na 

ručení těchto nástupců za splnění platební povinnosti, jejţ přešla na jiného zástupce právního 

v souvislosti rozdělení se zánikem právnické osoby. 

§ 244 odst. 6 by mělo jít o upřesnění, kdy „řádné daňové tvrzení“ musí být vţdy podáno „ve 

lhůtě“. A poslední změna se týká písařské opravy v § 265 bodu 2, kde číslo „225“ má být 

opraveno na číslo „255“. [4] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V těchto podkapitolách se budu zabývat obecnými specifikacemi jednotlivých evidenčních 

povinností, které vyplývají z daňového řádu a zákona o účetnictví, které je společnost povinna 

zabezpečit. Praktická část bude pojednávat o existujících sankcí a jejich výší, které naleznete 

v tabulce s vazbou na ustanovení zákona. Uvedu příklady kontrol, jeţ provádí finanční úřad 

ve společnosti a nesmí se zapomenout také na trestní odpovědnost vyplívající z porušení 

zákona. Další podkapitola se bude zabývat zajištěním evidenčních povinností a důkazních 

prostředků, které jsou důleţité pro společnost (ať se jedná o hledání nových dodavatelů či 

prováděných kontrol potřebných náleţitostí na dokladech), zmíním nadměrné odpočty DPH 

společnosti za rok 2011 a 2010. Následně vytvořím přehled nákladů na proškolení 

zaměstnanců a poslední podkapitola se bude zabývat celkovým vyčíslením nákladů 

společnosti za rok a následné navrhnutí výsledku pro daňové subjekty. 

 

4.1 EXISTUJÍCÍ SANKCE A JEJICH VÝŠE 

Společnost je povinna dodrţovat zákony, ať se to týká daňového řádu, zákona o účetnictví 

nebo daňových zákonů. Za jejich nedodrţení vznikne společnosti pokuta, sankce či penále. 

Pro zjednodušení jsem vytvořila tabulku č. 2 – Existující sankce a jejích výše, s návazností na 

paragraf těchto zákonů, jeţ jsou součástí daňového řádu a zákona o účetnictví. Konkrétní 

částky jsou uváděny v maximální výši a jsou odkazovány na přesné znění těchto zákonů. 

 

 
Tabulka č. 2 – Existující sankce a jejích výše, s návazností na paragraf 

Existující sankce a jejich výše  

Zákon 
Ustanovení 

daňového řádu 

Sankce pro 

správce daně 

Ustanovení 

zákona o 

účetnictví 

Sankce pro poplatníka 

§ 246 

Porušení 

povinností 

mlčenlivostí  

Porušení povinnosti 

mlčenlivosti  
50 000 Kč 

§ 37 Správní 

delikty 

6 % hodnoty aktiv brutto 

celkem, 3 % hodnoty aktiv 

celkem 

file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�%2037%20Spr�vn�%20delikty.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�%2037%20Spr�vn�%20delikty.docx
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§ 247 

Pořádková 

pokuta 

Pořádkovou pokutu  
50 000 Kč § 37a 

6 % hodnoty aktiv celkem, 

3 % hodnoty aktiv celkem, 

3 % hodnoty z 

konsolidovaných aktiv 

celkem a 5 000 Kč jde-li o 

správní delikt 

§ 248 
Při stanovení výše 

pořádkové pokuty 

lze ukládat 

opakovaně 
§ 37aa 

hodnotu aktiv zjistíme z 

účetní závěrky 

§ 249 
Pokud pokuta 

nepřesahuje  

5 000 Kč § 37ab 

společná ustanovení ke 

správním deliktům 

§ 250 Pokuta 

za opoţděné 

tvrzení daně 

Pokuta za opoţděné 

tvrzení daně  

 maximálně  

300 000 Kč 
§ 37b, § 38, 

§ 38a 

zmocňovací ustanovení 

§ 251 Penále 
Vzniká povinnost 

uhradit penále 

20 %, je-li daň 

sniţována, 20 % 

je-li sniţován 

daňový odpočet a 

1 %, je-li 

sniţována daňová 

ztráta 

  

§ 252 Úrok z 

prodlení 

Daňový subjekt je v 

prodlení 

výše úroky z 

prodlení je 

stanovená repo 

sazbou a to 

zvýšené o 14 

procentních bodů 

  

§ 253 

Úrok z prodlení se 

nepředepíše a 

daňovému subjektu  

u jednorázových 

daní částka 200 Kč 

 

37 

§ 254 

Úrok z 

neoprávněného 

jednání správce 

daně 

výše repo sazby 

zvýšené o 14 

procentních bodů, 

neoprávněně 

vymáháno úrok ve 

dvojnásobné výši 

  Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [1] a [7]. 

file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\Po��dkovou%20pokutu%20do%2050%20000%20K�.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�%2037a.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\P�i%20stanoven�%20v��e%20po��dkov�%20pokuty.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\P�i%20stanoven�%20v��e%20po��dkov�%20pokuty.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�%2037aa.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\Pokud%20pokuta%20nep�esahuje%205%20000%20K�.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\Pokud%20pokuta%20nep�esahuje%205%20000%20K�.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�%2037ab.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\Pokuta%20za%20opo�d�n�%20tvrzen�%20dan�.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\Pokuta%20za%20opo�d�n�%20tvrzen�%20dan�.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�%2037b,%20�%2038,%20�%2038a.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�%2037b,%20�%2038,%20�%2038a.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\Vznik�%20povinnost%20uhradit%20pen�le.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\Vznik�%20povinnost%20uhradit%20pen�le.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\Da�ov�%20subjekt%20je%20v%20prodlen�,.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\Da�ov�%20subjekt%20je%20v%20prodlen�,.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�rok%20z%20prodlen�%20se%20nep�edep�e%20a%20da�ov�mu%20subjektu.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�rok%20z%20prodlen�%20se%20nep�edep�e%20a%20da�ov�mu%20subjektu.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�rok%20z%20prodlen�%20se%20nep�edep�e%20a%20da�ov�mu%20subjektu.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�rok%20z%20neopr�vn�n�ho%20jedn�n�%20spr�vce%20dan�.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�rok%20z%20neopr�vn�n�ho%20jedn�n�%20spr�vce%20dan�.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�rok%20z%20neopr�vn�n�ho%20jedn�n�%20spr�vce%20dan�.docx
file:///C:\Users\Martinka\Desktop\Diplomov�%20pr�ce\Sankce\Filtry%20diplomka\�rok%20z%20neopr�vn�n�ho%20jedn�n�%20spr�vce%20dan�.docx
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4.2 KONTROLY Z FINANČNÍHO ÚŘADU 

Finanční úřad provádí převáţně daňovou kontrolu, místní šetření, důsledkem při zjištění 

nesprávnosti je doměření daňové povinnosti, daňové penále a úrok z prodlení. 

V podkapitolách, bych uvedla konkrétní příklad, jenţ FÚ řešil ve společnosti, a navázala bych 

na trestní odpovědnost, která vyplývá z porušení zákona. 

 

4.2.1 DAŇOVÁ KONTROLA 

Nejběţnější kontrolou z FÚ je daňová kontrola. Daňová kontrola je jedním z klíčových 

institutů daňového řízení a je nástrojem státu slouţícímu k tomu, aby bylo ověřeno, ţe ze 

strany daňových subjektů byly splněny daňové povinnosti. Finanční úřad pošle do společnosti 

poţadavky na dokumenty, které projdou kontrolou. Tyto poţadavky správce kontroluje 

v průběhu daňové kontroly. Pro přehled jsem vypsala pár příkladu, jeţ můţe FÚ kontrolovat. 

 

 Doloţte leasingové smlouvy vč. doplňků k účtu č. 0000000, 

 Vysvětlete princip obchodních vztahů (předloţte smlouvy) s dceřinými společnostmi 

ABC, 

 Předloţte rámcovou smlouvu o ţivotním pojištění zaměstnanců, 

 Předloţte směrnici o poskytování ochranných pomůcek a pracovních oděvů, 

 Prvotní doklady, na jejichţ základě probíhá fakturace případně kontrola přijatých 

faktur, 

 Předloţte a vysvětlete normy spotřeby přímých a nepřímých nákladů. 

 

 

Následně proběhne šetření a případné doloţení chybějících dokumentů, vysvětlení 

případných neshod a dořešení poţadavků z FÚ. Finanční úřad pošle vyjádření společnosti 

neboli přehled výzvy, kde je uveden detailní popis nálezu, zjištění provinění, interní číslo 

faktury (dokladu) a případně dluţná částka, podpis a razítko. 

 

 

Celkový přehled daňových kontrol a doměřených daní uvádím v tabulce č. 3, tyto data jsou 

získány pomocí České daňové správy za období 2010 – 2006. Z tabulky vyplývá pokles 

daňových kontrol, je to způsobeno tím, ţe FÚ se zaměřují více na rizikovější a významnější 

subjekty neţ na mnoţství prováděných kontrol.  Zatímco mnoţství kontrol soustavně klesá, 
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hodnota doměřených daní se neustále pohybuje směrem nahoru i dolů. V loňském roce úřady 

doměřily daně ve výši 8,3 miliard korun, coţ je o 2 miliardy více neţ v roce 2009. 

 

Tabulka č. 3 – Daňové kontroly a doměřené daně 

  2010 2009 2008 2007 2006 

Počet daňových kontrol 69 820 79 613 86 087 90 991 95 918 

Doměřené daně v milionech Kč 8300 4627 6821 5832 6413 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [13]. 

 

4.2.2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Místní šetření je jedním z institutů daňového řádu, který přiznává správcům daně rozsáhlá 

oprávnění, jimţ odpovídají rozsáhlé povinnosti poplatníků. Samotné místní šetření slouţí 

k tzv. „mapování terénu“ správcem daně či ověření skutečností vztahujících se k jiným 

daňovým subjektům.  

Neţ proběhne místní šetření, vystaví FÚ společnosti výzvu, která popisuje, ţe mají nejasnosti 

v dokumentech a chtějí vysvětlení. V průběhu místního šetření vystaví FÚ protokol o ústním 

jednání. Tento protokol má tyto náleţitosti: 

 

 Sepsáno dne, místo konání a přítomní účastníci, 

 Daňový poradce a subjekt, jenţ jedná jménem společnosti, 

 Protokol obsahuje poučení daňových subjektů a dalších osob, jeţ jsou zúčastněni na 

řízení, 

 Hlavní předmět jednání, průběh jednání, přijatá ujednání, opravy či změny, následuje 

poučení o jednání. 

 A poslední náleţitostí na protokolu je jméno a příjmení jednatele za daňový subjekt a 

jednatele za FÚ. 

 

 

Dojde-li na základě místního šetření ke zjištění okolností svědčících o moţnosti doměřit 

daň, je v tomto případě správce daně povinen zahájit daňovou kontrolu se všemi právy a 

povinnostmi z ní vyplývajícími. Místní šetření neopravňuje správce daně vydat platební 

výměr a doměřit tak tímto způsobem daň. Výsledek místního šetření můţe vést k potřebě 



29 

 

zahájení daňové kontroly a daň můţe být doměřena aţ na základě výsledků této daňové 

kontroly.  

 

V roce 2008 provedly FÚ celkem 106 778 místních šetření, coţ je o 7 712 méně neţli 

v roce 2007 (114 490). Největší počet místních šetření se týkalo ověření nároku na nadměrný 

odpočet daně z přidané hodnoty, celkem proběhlo 46 078 kontrol.
1
 

 

4.2.3 DAŇOVÉ PENÁLE 

Podle výsledku kontroly FÚ byla společnosti zjištěna u daně z přidané hodnoty vyšší 

daňová povinnost, nebo niţší odpočet, bude společnosti rozdíl doměřen. Z doměřené částky je 

společnost povinna zaplatit daňové penále. Po zaplacení dluţných částek FÚ vystaví platební 

výměr na úrok z prodlení. 

Úrok z prodlení je nejčastějším postihem ve společnosti, jeho vyměření je provedeno při 

kaţdé opoţděné platbě.  

 

Jako příklad uvádím, kdy FÚ pošle společnosti platební výměr na úrok z prodlení, toto 

vyrozumění o předpisu úroku z prodlení úhrady daňové povinnosti za daň z příjmu FO ze 

závislé činnosti za určité zdaňovací období (1. 1. 2009 – 31. 12. 2009) byl předepsán na 

osobní účet společnosti do dne splatnosti roku 2011 osmého měsíce. V tomto protokolu je 

uveden postup výpočtu a celková částka úroku, následuje datum splatnosti, IBAN a BIC, 

konstantní a variabilní symbol a číslo účtu. Odůvodnění obsahovalo, proč byl předepsán úrok 

(částky z daní, jeţ nebyly uhrazeny v den splatnosti). A v neposlední řadě obsahuje poučení 

v případě, ţe se společnost bude chtít odvolat proti tomuto rozhodnutí. 

 

 

Dalším příkladem je platební výměr na daňové penále DPPO vystavil finanční úřad 

společnosti. V dokladu je popsán předpis penále za prodlení úhrady daňových povinností 

společnosti, konkrétně daně z příjmu právnických osob. Obsahuje výpočet výše penále, datum 

splatnosti, číslo účtu, konstantní a variabilní symbol a poučení v případě odvolání proti 

vyměřenému penále. 

                                                 
1
 [14]Česká daňová správa – výroční zpráva [online] [cit. 2. 4. 2012]. 
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4.2.4 TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 

Kdyţ dojde k porušení daňového řádu, dostane společnost pokutu či sankci a v případě, ţe 

toto jednání bylo protizákonné, nastává trestní odpovědnost za toto jednání. Samozřejmě musí 

být zohledněno, zda toto jednání bylo úmyslné či neúmyslné. V této podkapitole bych chtěla 

nastínit, jaký trest můţe nastat za úmyslné zkrácení daně, poplatku či podobných povinných 

plateb.  

 

Ten kdo ve větším rozsahu (50 000 Kč a více) zkrátí: 

 daň, clo, pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, pojistné na úrazové a zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou 

podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, 

 bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ tři roky nebo zákazem činnosti. 

 

 

Trest odnětím svobody na dva roky aţ osm let bude pachatel potrestán: 

 spáchá-li čin nejméně se dvěma osobami, 

 poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru nebo spáchá-li takový čin ve 

značném rozsahu (500 000 Kč a více), 

 odnětím svobody na pět aţ deset let bude pachatel potrestán, jestliţe spáchá čin ve 

velkém rozsahu (5 000 000 Kč a více). 

 

 

Je-li spáchán trestní čin v neodvedení daně, pojistného na sociálním zabezpečení a 

podobných povinných plateb, jeţ ve větším rozsahu nesplní svou zákonnou povinnost, ať se 

jedná o neodvedení daně apod.  

 

 bude potrestán odnětím svobody aţ na tři léta nebo zákazem činnosti, 

 odnětím svobody na jeden rok aţ pět let nebo peněţitým trestem bude pachatel 

potrestán, získá-li tímto činem pro sebe nebo jiného značný prospěch, 

 odnětím svobody na dva roky aţ osm let bude pachatel potrestán, získá-li spácháním 

tohoto činu pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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4.2.5 SHRNUTÍ 

Ať uţ mluvíme o daňové kontrole, místním šetřením či daňové penalizaci, jedná 

společnost vţdy tak, aby k ţádnému pochybení nedošlo a vyhnula se tak případným sankcím, 

pokutám či trestné odpovědnosti. V podkapitolách 4.2.1 aţ 4.2.3 jsem uvedla příklady, kdy 

byla společnost pokutována finančním úřadem. Jde o příklady, jeţ navazují na případné 

sankce, které společnost dostala v minulých letech a snaţí se tak eliminovat další nesprávné 

jednání. Následovaly konzultace s daňovým poradcem a tyto konzultace vedly k opatřením, 

které vedou k zamezením těchto pokut v dalších letech. Toto jednání se promítne do 

vnitropodnikových směrnic a předpisů.  

 

 

Společnost sleduje také změny v legislativě, které ovlivňují oblast daní a upravuje na jejich 

základě své postupy pro eliminaci pokut či sankcí.  

 

 

Pro přehled jsem uvedla tabulku č. 3, jeţ se zaměřuje na počet daňových kontrol a 

doměřených daní, které provádí FÚ v období 2010 aţ 2006. Tyto kontroly rok od roku klesají 

a je to způsobeno tím, ţe se FÚ zabývají rizikovějšími a významnějšími subjekty, coţ se 

odrazilo v náročnosti prováděné kontroly.  

 

4.3 KONTROLA NÁLEŢITOSTÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ 

K předcházení daňových postihů je pro společnost základním podnětem správné posouzení 

daňových dokladů. Společnost provádí kontrolu náleţitostí daňových dokladů podle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

vstupujících do účetnictví a daňové evidence společnosti. Účtárna výroby a materiálu provede 

vstupní kontrolu podstatných náleţitostí obdrţených dokladů. Na dokladech se kontrolují tyto 

náleţitosti: 

 

 Obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ a.s., 

 Na straně dodavatele obchodní firma nebo jméno, sídlo, IČ, DIČ, 

 Evidenční číslo daňového dokladu, předmět a rozsah plnění, 

 DUZP nebo datum přijetí platby, datum vystavení dokladu, 

 Jednotková cena bez daně, základ daně (výše platby), 



32 

 

 Sazba daně nebo sdělení o osvobození plnění s odkazem na příslušný paragraf 

zákona, výše daně, bankovní spojení, splatnost a datum doručení. 

 

 

Faktury, které jsou vystaveny v cizí měně tuzemským plátcem DPH, musí být údaje o dani 

z přidané hodnoty uvedeny v korunách. Rekapitulace daně z přidané hodnoty uvádí rozdělení 

na základ daně a výši daně. Jestliţe jsou doklady z EU
2
 a 3

3
 země v cizí měně uvede se vţdy 

měnový kurz.  

 

 

V případě, ţe podstatné náleţitosti chybí, vrátí se doklady dodavateli a vrácené doklady 

eviduje.  Po vstupní kontrole dokladů doplní účtárna evidenční údaje a doplní účetní záznam o 

daňové znatelnosti z hlediska DPPO. 

Měsíc účtování u daňových dokladů je obecně určen dnem DUZP a také dle schválených 

interních směrnic. Zúčtování nákladů do období, se kterým věcně a časově souvisí, je 

v případě časového nesouladu zabezpečeno dohadným doloţením dokladu.  

 

 

U nově evidovaných dodavatelů, ať je to tuzemsko, země Evropské unie či 3 zemí si 

společnost musí zjistit daleko více informací.  

 

a) Pro Tuzemsko: 

 Název firmy včetně právní formy nebo jméno a příjmení, případně název, 

dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání dle zápisu 

v obchodním rejstříku, IČ a DIČ dodavatele pro účely DPH, 

 Platební podmínky (splatnost a procento úroku z prodlení), 

 Banka dodavatele a číslo bankovního účtu dodavatele. 

 

b) Země Evropské unie: 

 Název firmy, sídlo nebo místo podnikání dodavatele (přesná adresa včetně 

úplného PSČ, 

 DIČ registrace DPH v členském státě EU včetně kódu země, 

                                                 
2
 Evropská unie -  tvoří 27 evropských států, (Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Španělsko a Švédsko). 

3
 3 Země - označuje země, které nejsou členy EU. 
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 Údaj o tom kde je firma hlášena pro účely odvodu daně z příjmu (daňové 

rezidentství firmy – daňový domicil), platební podmínky (splatnost a procento 

úroku z prodlení), 

 Adresa banky dodavatele, BIC (SWIFT) kód banky dodavatele, číslo 

bankovního účtu dodavatele (včetně formátu IBAN). 

 

c) 3 země: 

 Název firmy, přesná adresa včetně úplného PSČ, 

 Země a daňový domicil, platební podmínky (splatnost a procento úroku 

z prodlení), 

 Adresa banky dodavatele, BIC (SWIFT) kód banky dodavatele, číslo 

bankovního účtu dodavatele (včetně formátu IBAN). 

 

4.3.1 ČASOVÁ ANALÝZA KONTROLY DAŇOVÝCH DOKLADŮ 

V podkapitole 4.2 jsem se zabývala popisem, co vše se kontroluje na daňových dokladech.  

Tato podkapitola by měla navázat na teorii a vyjádřit kontrolu daňových dokladů přijatých i 

vydaných pomocí časové analýzy. Pro vytvoření časové analýzy jsem potřebovala znát, jak 

jsou časově náročné tyto kontroly. Po prozkoumání investičních, materiálových a vydaných 

faktur jsem na základě zápisků provedla analýzu. Tyto zápisky jsem vytvořila na jeden doklad 

a průměrný čas vyjádřený v minutách na jednoho pracovníka. V následujících tabulkách 

uvedu, kolik dokladů překontroluje jeden pracovník za jeden pracovní den, týden a měsíc. 

Jeden pracovní den jsem si zvolila osmi hodinovou pracovní dobu.   

 

 

1. Investiční faktura - provádí se kontrola DIČ (pokud se jedná o novou firmu, nejdříve 

proběhne kontrola DIČ například pomocí Ministerstva financí (v celostátním registru 

plátců DPH), vyhledají o této firmě potřebné údaje). Následuje zápis faktury do IT 

systému. Čas pro tuto kontrolu jsme stanovili přibliţně na 10 min., tento čas se můţe 

lišit v závislosti na mnoţství poloţek na dokumentech, tak náročnosti dohledávání 

informací o nové firmě. V tabulce č. 4 - Kontrola investiční faktury na 1 pracovníka 

uvádím počet hodit a počet kusů na 1 pracovníka. 
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Tabulka č. 4 - Kontrola investiční faktury na 1 pracovníka 

 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze společnosti. 

 

 

2. Materiálová faktura - je navedena do IT systému. Pracovnice provádí kontrolu počtu 

poloţek, mnoţství, ceny za kus, cenu celkem, datum vystavení, datum splatnosti 

faktury a provede její zaúčtování. Čas strávený nad kontrolou jedné materiálové 

faktury je stanoven na přibliţných 18 min. Tento čas se můţe lišit, počtem poloţek 

uvedených na faktuře, tak i případné chyby a její opravy. Opět se tento čas vztahuje na 

jednoho pracovníka. V následující tabulce č. 5 uvádím kontrolu materiálové faktury na 

1 pracovníka. 

 
Tabulka č.  5 - Kontrola materiálové faktury na 1 pracovníka 

KONTROLA FAKTURY NA 1 PRACOVNÍKA 

MATERIÁLOVÁ FAKTURA - 18 MIN/1KS 

POČET DEN TÝDEN MĚSÍC 

HODIN 8 40 160 

KUSŮ 24 120 480 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze společnosti. 

 

 

3. Vydané faktury - do tuzemska, zemí EU a 3 zemí se čas pohybuje okolo 5 min., co se 

týká vystavení manuální faktury, byl čas stanoven na 15 minut. Kontroluje se převáţně 

doprava a to například číslo vlaku, nebo zda se jedná o dopravu, kterou zařizuje 

společnost sama nebo jestli si pro vyrobený materiál přijede odběratel vlastními vozy. 

Kdyţ se provádí doprava do 3 zemí, musí se přiloţit k faktuře například lodní lístek, 

tyto podmínky se stanovují mocí INCOTERMS. Tabulka č. 6 uvádí kontrolu vydaných 

faktur na 1 pracovníka do tuzemska, zemí EU a 3 Zemí. 

 

 

KONTROLA FAKTURY NA 1 PRACOVNÍKA 

INVESTIČNÍ FAKTURA - 10 MIN/1KS 

POČET DEN TÝDEN MĚSÍC 

HODIN 8 40 160 

KUSY 48 240 960 
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Tabulka č. 6 -  Kontrola vydaných faktur na 1 pracovníka 

 

KONTROLA FAKTURY NA 1 PRACOVNÍKA 

 

 

VYDANÉ FAKTURY TUZEMSKO - 2 MIN/1KS 

 

 
POČET DEN TÝDEN MĚSÍC 

 

 
HODIN 8 40 160 

 

 
KUSŮ 240 1200 4800 

 

 

VYDANÉ FAKTURY EU A 3 ZEMĚ - 5 MIN/1KS 

 

 
POČET DEN TÝDEN MĚSÍC 

 

 
HODIN 8 40 160 

 

 
KUSŮ 96 480 1920 

 

 

VYDANÉ FAKTURY MANUÁLNÍ - 15 MIN/1KS 

 

 
POČET DEN TÝDEN MĚSÍC 

 

 
HODIN 8 40 160 

 

 
KUSŮ 32 160 640 

 Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze společnosti. 

 

 

Pro celkové shrnutí časové analýzy kontroly faktur, jsem vytvořila společný graf všech 

zmíněných faktur ad. 1 – 3. Graf znázorňuje počet kusů kontrolovaných dokladů, barevné 

označení dnů, týdnů a měsíců. 

 

 
Graf č. 1 -  Kontrola faktur na 1 pracovníka/měsíc 

 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze společnosti. 
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4. Výkonová faktura – na těchto dokladech se provádí vstupní kontrola. Tato kontrola 

zahrnuje datum splatnosti, vystavení, DUZP, číslo dokladu, číslo banky, cena celkem, 

měnový kurz, případně převod na Kč (zda je správný). Dále se kontroluje loţní list 

(čísla vagonů atd.). Po ukončení kontroly se všechny obsaţené doklady musí 

naskenovat a poslat na oddělení logistiky, kde se dále zpracovávají. Celkový čas jedné 

kontroly jsme stanovili na přibliţných 7 minut, avšak tento čas se můţe lišit počtem 

poloţek uvedených na dokladu či počtu loţních listů atd. 

 

5. Kontrola DPH – kontrola správnosti navedení DPH (sazby, částky) v evidenci 

společnosti se provádí průběţně v období zpracování podkladů pro sestavení daňového 

přiznání a jeho příloh. Nastavené kontrolní mechanismy umoţňují kontrolu chyb a 

jejich opravu k termínu odesílání.  

 

 

 

Abych navázala na kontrolu daňových dokladů pomocí časové analýzy, je třeba uvést 

průměrný počet dokladů, jeţ společnost přijímá či vydává. Průměrný počet kusů uvádím 

v tabulce č. 7 – Průměrné počty dokladů za rok 2009 - 2011.  Faktury jsou rozděleny na 

pohledávky, závazky a daňové deníky. 

 

 
Tabulka č. 7 -  Průměrné počty dokladů za rok 2009 – 2011  

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze společnosti. 

 

 

S kontrolou daňových dokladů souvisí také nadměrné odpočty DPH. Nadměrný odpočet 

vzniká, jestliţe daň na výstupu je niţší neţ na vstupu za zdaňovací období. Správce 

daně neboli finanční úřad má povinnost vrátit daň. Daň na vstupu je DPH, které účtují 

společnosti její dodavatelé. Pokud má společnost řádný daňový doklad a je plátcem DPH, 

sníţí si společnost o tuto částku odvod DPH do státního rozpočtu (FÚ). Daň na výstupu je 

daň, kterou společnost účtuje svým odběratelům ke svým poskytnutým plněním a kterou 
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společnost odvede do státního rozpočtu. Nadměrný odpočet DPH společnosti za rok 2011 je 

průměrně 102,4 mil. Kč, za rok 2010 je průměrný nadměrný odpočet DPH 22,035 mil. Kč. Je 

to způsobeno nedodáváním zboţí (nebyl uzavřen kontrakt na odběr důleţité komodity od 

Tuzemského plátce).  

 

4.3.2 UTOPENÉ NÁKLADY  

Utopené náklady jsou takové náklady, které jiţ byly jednorázově vynaloţeny. Nedají se 

nijak ovlivnit a neměly by být při současném nebo budoucím rozhodování brány v potaz. 

Myslím si, ţe tomu tak není, utopené náklady jsou brány jako velmi důleţité při rozhodování. 

Ukazují společnosti, zda vynaloţené náklady, které vloţily do hledání např. nových 

dodavatelů, vedou k celkové úspoře peněz nebo zda se jim vyplatí zůstat u stávajících 

dodavatelů. Zahnout do těchto nákladů se musí i následná konzultace s daňovým poradcem. 

Tato konzultace je spojená s radou ohledně legislativy (jedna hodina konzultace s daňovým 

poradcem stojí přibliţně 1 500 Kč [12]). 

 

4.4 NÁKLADY SPOJENÉ S PROŠKOLENÍM ZAMĚSTNANCŮ 

Dalším nákladem pro společnost je neustále proškolování svých zaměstnanců. Mluvíme o 

kontinuálním vzdělávání účetních. Jako vzor směrnic pro proškolení jsem si vybrala Komoru 

pro Certifikované účetní. Tyto směrnice vymezují systém kontinuálního profesního 

vzdělávání (KPV), jeho cíle, strukturu, započítávání jednotlivých forem vzdělávání a jeho 

organizaci. Hlavním smyslem celého vzdělávání je péče a rozvoj účetní profese, dále se jedná 

o prohlubování a zdokonalování odborných znalostí a dovedností profesních účetních. 

Vzdělávání je rozděleno na dvě části a to na strukturovanou a nestrukturovanou část. Mezi 

strukturovanou část se řadí vzdělávání pomocí přednášek, seminářů a školení atd. 

Nestrukturovaná část je zaměřena na samostudium (zaměstnavatel by měl umoţnit svým 

zaměstnancům přístup na různé webové servery, např. daňových poradců, odborné stránky o 

účetnictví apod.). Jestliţe je certifikovaný účetní zapsaný v seznamu certifikovaných účetních 

má povinnost se zúčastnit kontinuálního profesního vzdělávání v rozsahu 40 hodin ročně a 

z toho minimálně 30 hodin ve strukturované části. Certifikovaný účetní je povinen si nechat 

doklady o účasti na akcích KPV po dobu 5 let. [10] 
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Dalšími podmínkami pro splnění vzdělávacích kurzů ať uţ se to týká strukturované části či 

nestrukturované části uvádím v tabulce č. 8, kde je přehled hodin a názvy předmětů. 

Například přednášky, kurzy a semináře se započítávají se skutečnou délkou a to 

v maximálním počtu 7 hodin za jeden den. Dále u publikační činnosti se započítává jedna 

hodina KPV za kaţdou normostranu (publikovaný text má minimálně rozsah tří normostran, 

nezapočítává se opakované vydání). U nestrukturované části se jedná o studium odborné 

profesní literatury ať je to česká či zahraniční literatura nebo studium odborných 

internetových serverů se započítává 10 hodin. 

 

 
Tabulka č. 8 -  Přehledy strukturované a nestrukturované části KPV 

 

STRUKTUROVANÁ ČÁST KPV 

   

 

Název 
Přednáška, 

seminář a kurz 

Odborná 

pedagogická 

činnost 

Odborná 

lektorská 

činnost 

Publikační 

činnost 

Úspěšně 

sloţená 

zkouška v 

systému 

certifikace 

   

 
Hodiny maximálně 7 30 maximálně 10 1 15 

   

 

 

NESTRUKTUROVANÁ ČÁST KPV 

    

 

Název 

Studium 

odborné 

profesní 

literatury 

Zahraniční 

literatura či 

odborné 

internetové 

servery 

Výkon funkce 

člena odborného 

výboru 

Výkon funkce 

člena rady komise 

v prof. organizaci 

    

 
Hodiny 10 10 6 6 

 
    

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze směrnic KPV [10]. 

 

 

Ceny kurzů uvádím v Příloze č. 2 Přehledy kurzů - daně a účetnictví (vybrala jsem si 

konkrétně daně a účetnictví). Tyto kurzy se mohou lišit jak délkou, cenou, tak i obsahem. Pro 

ukázku jsem si vybrala kurzy od společnosti VOX. Náklady společnosti na jednoho 

pracovníka ve vzdělávacích kurzech uvádím v tabulce č. 9. Tyto kurzy jsem vybrala 

v souvislosti na návaznost v předešlých podkapitolách, jeţ se zaměřují převáţně na zákon o 

DPH, zákon o účetnictví a daňový řád. Celkový náklad na vzdělávání jednoho zaměstnance 
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pomocí kurzů od společnosti VOX  je 16 248 Kč. Celková délka kurzů je 40 hodin, coţ je 

maximální rozsah směrnic certifikovaných účetních. 

 

 
Tabulka č. 9 -  Náklady společnosti na jednoho pracovníka 

NÁZEV KURZŮ 
DÉLKA 

KURZŮ 

CENA 

KURZŮ bez 

DPH 

CENA 

KURZŮ s 

DPH 

Účetní a daňové doklady, fakturace dle 

změn předpisu v roce 2012 4 Hodiny 1 990 Kč 2 388 Kč 

Daň z přidané hodnoty 10 Hodin 3 490 Kč 4 188 Kč 

Fakturace, práce s účetními a daňovými 

doklady 5 Hodin 1 890 Kč 2 268 Kč 

Uplatňování DPH se zaměřením na 

tuzemsko 7 Hodin 1 990 Kč 2 388 Kč 

Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a 

Třetích zemí 7 hodin 1 990 Kč 2 388 Kč 

Daňový řád 2012 - praktické rady pro 

účetní 7 Hodin 2 190 Kč 2 628 Kč 

CELKEM 40 Hodin 13 540 Kč 16 248 Kč 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [11]. 

 

4.5 KALKULACE NÁKLADŮ SPOLEČNOSTI 

Kalkulace nákladů společnosti zahrnuje průměrný roční plat na jednoho pracovníka, 

odvedení zdravotní a sociálního pojištění za rok, roční mzdové náklady na jednoho 

pracovníka činí 482 400 Kč, cena kurzů na jednoho pracovníka je vyčíslena na 16 248 Kč za 

rok, zahrnuje také daňového poradce, jehoţ roční plat (216 000 Kč) byl vypočítán na základě 

ceny za hodinu konzultace (12 hodin za měsíc). Čistá mzda pracovníka byla stanovena na 

22 740 Kč měsíčně. Celkové náklady společnost na měsíc činí 58 200 Kč, roční náklady 

společnosti včetně odvedení zdravotního a sociálního pojištění, zahrnutí konzultace daňového 

poradce a vzdělávacích kurzů činí 714 648 Kč. Tyto ceny jsou orientační a průměrné. 
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Tabulka č. 10 – Kalkulace nákladů společnosti za rok 

KALKULACE NÁKLADŮ SPOLEČNOSTI 

  Měsíc Rok 

Hrubá mzda/jeden pracovník 30 000 Kč 360 000 Kč 

Zaměstnavatel/hradí za 

jednoho zaměstnance 

Sociální pojištění (25 

%) 7 500 Kč 90 000 

Zdrav. Pojištění (9 

%) 
2 700 Kč 32 400 Kč 

Cena kurzů/rok/jeden pracovník   16 248 Kč 

Daňový poradce 18 000 Kč 216 000 Kč 

CELKEM 58 200 Kč 714 648 Kč 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze společnosti 

 

 

Z časové analýzy můţeme zjistit náklady na kontrolu daňových dokladů a to za pomocí 

nákladů, které lze vypočítat na základě mzdy pracovníka a za pomocí daňového poradce. Tato 

částka byla vypočítána na základě průměrné mzdy pracovníka a daňového poradce (40 740 

Kč/měsíc), roční částka je stanovena na 488 880 Kč. Jelikoţ čas kaţdé kontroly daňových 

dokladů je odlišný, vytvořila jsem průměrný čas daňových kontrol, průměrný čas byl 

stanoven na 10 minut. Náklad na kontrolu jednoho dokladu činí 42,5 Kč. Průměrný počet 

dokladů za rok je 11 520 a potřebný čas na kontrolu daňových dokladů je stanoven na 1 920 

hodin za rok. Celkové odhadnuté náklady byly stanoveny na 489 600 Kč za rok. 

 

 
Tabulka č. 11 – Vyhodnocení časové analýzy 

VYHODNOCENÍ Z ČASOVÉ ANALÝZY 

Zjištěný počet dokladů 11 520 Ks/rok 

Potřebný čas na kontrolu daňových dokladů 1 920  hod/rok 

Náklady na kontrolu 1 dokladu 42,5 Kč/10 min 

Celkové odhadnuté náklady na kontrolu daňových 

dokladů 489 600  Kč/rok 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze společnosti 
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Jako příklad daňové kontroly jsem si vybrala rok 2006 a to z toho důvodu ţe vypočtené 

penále a doměrek byl ještě podle zákona o správě daní a poplatků. Na základě tohoto zjištění 

uvedu porovnání penále a moţného doběrku podle nového daňového řádu. Daňová kontrola si 

vyţádala 2 000 primárních dokladů a celkový doměrek včetně penále činí 1 200 000 Kč za 

rok 2006. Celkový doměrek včetně penále je za daň z příjmu právnických osob a dani 

z přidané hodnoty za rok 2006. Částky jsou orientační, aby vytvořily obraz moţného 

doměrku. 

 

 
Tabulka č. 12 – Příklad kontroly za rok 2006 podle ZSDP a DŘ 

Příklad: ZSDP a DAŇOVÉHO ŘÁDU (DŘ) 

Kontrola 2006: vyčíslení výsledků ZSDP 

Počet primárně vyţádaných dokladů 2 000 

Doměrek celkem z obou daní  
  1 000 000,00 

20 % penále 200 000,00 

Celkem doměrek z obou daní včetně penále 1 200 000,00 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze společnosti 

 

 

Jak by mohl vypadat výpočet celkového doměrku podle nového daňového řádu, kdyţ 

bychom zachovali stejný počet dokladů vyţádaných ke kontrole a celkový doměrek z roku 

2006? Na tuto otázku bude odpovězeno v následujícím popisu. Nesmíme zapomenout na to, 

ţe nastaly velké změny v daňovém řádu a proto výpočet celkového doměrku bude jiný neţ 

v roce 2006. Nejdůleţitější změny jsou uváděny zde: 

 

 Pokud je daňové přiznání podáno o více neţ 5 dnů později, naúčtuje se pokuta ve výši 

0,05 % vyměřené daně či nadměrného odpočtu, resp. 0,01 % daňové ztráty vţdy, 

maximálně však 5 % z daňové povinnosti, nadměrného odpočtu či daňové ztráty.  

 

  Pokud nebude podáno hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné 

vyúčtování nebo je podáno se zpoţděním 5 pracovních dnů, bude penále činit 0,05 % 

celkové daňové povinnosti, kterou bylo nutno v hlášení uvést za kaţdý den prodlení, 

nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně. 
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 Za nepodání daňového přiznání nebo dodatečného přiznání se zpoţděním déle neţ 

5 zaplatíte vţdy pokutu minimálně 500 Kč maximálně však 300 000 Kč. 

 

 Daňový řád sníţil penále z 5 na 1 %, je-li sniţována daňová ztráta. 

 

  Nově také vzniká subjektu povinnost hradit úrok z prodlení za kaţdý den prodlení od 

pátého pracovního dne po splatnosti. 

 

 Za den úhrady daně se stále povaţuje den připsání platby na účet finančního úřadu, 

avšak úrok z prodlení v případech zpoţděných plateb bude účtován aţ od pátého 

pracovního dne následujícího po dni splatnosti daně. 

 

 

Na základě těchto změn, které jsou uváděny v bodech (viz výše), jasně vyplývá, ţe celkový 

doměrek v roce 2011 by mohl být vyšší neţ v roce 2006. A to díky změnám, které vedly jak 

k navýšení procent tak i minimální částce za opoţděné daňové přiznání avšak je stanovena 

maximální výše 300 000 Kč. Dále je zde úrok z prodlení, který se počítá za kaţdý den od 

prodlení pátého pracovního dne po splatnosti. Proto doměrek za rok 2011 se můţe navýšit o 

tyto poloţky, avšak můţe se i sníţit. A to díky tomu, ţe bude společnost klást důraz na 

kontrolu daňových dokladů, dále bude posílat své zaměstnance na vzdělávací kurzy a bude 

dávat pozor na odvedení daňového přiznání a zaplacení daně z příjmu právnických osob. Na 

základě těchto poznatků by společnost mohla mít menší náklady na zaplacení penále a 

případných sankcí. 
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5 SHRNUTÍ 

Ať uţ mluvíme o daňových zákonech či platných právních předpisech, je pro společnost 

důleţité jejich dodrţování. Za jejich nedodrţení můţe společnost dostat různé sankce a 

pokuty. Tyto sankce a pokuty uvádím v podkapitole 4.1. V tabulce lze nalézt moţné postihy, 

jak z daňového řádu (od § 246 aţ po § 254), tak i ze zákona o účetnictví (od § 37 aţ po § 38a). 

Jsou zde uvedeny maximální částky sankce pro poplatníka a pro správce daně a jejich 

návaznost na zákon. Tabulka byla vytvořena na základě důleţitosti těchto zákonů, jejich 

přehled napomůţe k rychlému dohledání a zjištění maximální částky za porušení zákonů.  

 

 

Zda společnost porušila nějaké zákony, zjistí v průběhu daňové kontroly Finančního úřadu. 

Další moţností je místní šetření a důsledkem při zjištění nesprávnosti v dokladech je 

doměření daňové povinnosti, daňové penále a úrok z prodlení. Jak jiţ bylo řečeno v 

podkapitole 4.2.1, daňová kontrola je nejběţnější. Slouţí k ověření správnosti daňových 

povinností daňových subjektů, tzn., ţe daňový subjekt přiznává a platí daně a správce daně 

kontroluje, zda byly daně přiznané ve správné výši. Správce daně můţe nahodile vybírat 

daňové subjekty, anebo je můţe vybírat na základě konkrétních pochybností, jeţ jsou spojené 

s přiznáním či zaplacením daně. Daňový subjekt na sebe můţe upozornit například častými 

chybami v podaném daňovém přiznání, dlouhodobými daňovými ztrátami, rozsahem a 

objemem podnikatelských aktivit atd. Správce daně předem informuje daňové subjekty o 

záměru provedení daňové kontroly a to buď telefonicky, nebo na základě písemného 

oznámení. Správce daně se tímto způsobem můţe domluvit s daňovým subjektem, kde a na 

jakém místě se provede daňová kontrola, oznámí jaké druhy daní a za jaké zdaňovací období 

budou podrobeny kontrole. Daňové subjekty mají při tomto způsobu oznámení čas si připravit 

potřebné dokumenty, zajistit prostory pro provedení kontroly a obstarat smluvního zástupce. 

Zda daňová kontrola bude úspěšná, závisí jednak na straně daňového subjektu, tak na straně 

správce daně (jedná se o vzájemnou spolupráci).  

 

 

Daňová kontrola začíná tím, ţe se správce daně dostaví na předem určené místo a oznámí 

daňovému subjektu, ţe je u něj zahájená daňová kontrola. Nesmíme zapomenout na sepsání 

protokolu o ústním jednání, ţe probíhá daňová kontrola. Jasná pravidla pro zahájení a 

opakování daňové kontroly je upraven od § 85 daňová kontrola v daňovém řádu. Závěrem 
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daňové kontroly podle předepsaných úkonů, kterými jsou zachycení výsledků kontrolní 

činnosti ve správě o daňové kontrole, je následné projednání této zprávy s daňovým 

subjektem, které se zakončí podpisem zprávy pracovníkem správce daně (jedná se o 

pracovníka, kterým byla ukončena daňová kontrola) a daňovým subjektem. Daňovému 

subjektu musí být umoţněno nahlédnutí do obsahu po sepsání zprávy o daňové kontrole, aby 

tak mohl uplatnit své právo vyjádřit se před ukončením daňové kontroly. 

 

 

Jak jsem jiţ dříve uvedla v podkapitole 4.2.1 daňová kontrola, dochází k poklesu počtu 

daňových kontrol. Je to způsobeno tím, ţe se více zaměřují na rizikovější a významnější 

daňové subjekty. V roce 2009 bylo celkem provedeno 79 613 daňových kontrol, zatímco v 

roce 2010 to bylo o 9 793 daňových kontrol méně. Tento pokles byl viditelný uţ od roku 

2006, coţ znázorňuje graf č. 2, který uvádí počet kontrol do roku 2010. 

 

 
Graf č. 2 -  Počet daňových kontrol od roku 2006 – 2010 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [13] 

 

Nesmí být zapomenuto na místní šetření, které není vázáno na daňové řízení, ale můţe se 

provádět kdykoliv v jeho průběhu. Provádět se můţe u daňového subjektu, ale i u jiných osob, 

ne však u správce daně (jako je tomu u daňové kontroly). Místní šetření se zaměřuje na 

konkrétní skutečnosti, jeţ ovlivňují výši daňové povinnosti, nikoliv na prověření daňového 

Počet daňový kontrol od roku 2009 - 2010
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základu. Účelem místního šetření je získání předběţných informací o daňových subjektech, 

které by mohly být vyuţity v daňovém řízení ke stanovení správné výše daně. Místní šetření 

je představováno jako průzkumná činnost správce daně, která je prováděná u daňových 

subjektů a zjištěné poznatky mohou být vyuţity v rámci prováděné daňové kontroly nebo 

mohou slouţit jako důvod k zahájení daňové kontroly. Počet místních šetření v roce 2007 

bylo 114 490, coţ je o 7 712 více neţ v roce 2008. Nejvíce šetření se zabývalo ověřením 

nároku na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, celkem bylo provedeno 46 078 kontrol. 

Jestliţe byla společnosti zjištěna u daně z přidané hodnoty vyšší daňová povinnost nebo niţší 

daňový odpočet, bude společnosti rozdíl doměřen. Společnost je povinna z doměřené částky 

zaplatit daňové penále. Po zaplacení dluţné částky vystaví FÚ platební výběr na úrok z 

prodlení. Nejčastějším postihem společnosti je úrok z prodlení a to z toho důvodu, ţe pozdě 

zaplatí dluţnou částku. Příklady, kdy společnost obdrţela předpis o úroku z prodlení, se týkají 

daňové povinnosti za daň z příjmu fyzických osob a dále platebního výměru na daňové penále 

za daň z příjmu právnických osob. 

 

 

S daňovou kontrolou je spojena i trestní odpovědnost. U trestní odpovědnosti musíme dbát 

na to, zda se jedná o úmyslné či neúmyslné zavinění. Při úmyslném zavinění u zkrácení daně, 

poplatku či podobných povinných plateb můţe pachatel dostat trest odnětí svobody na šest 

měsíců aţ 3 roky nebo zákaz činnosti ve značném rozsahu (50 000 Kč a více), dva roky aţ 

osm let spáchá-li trestní čin ve větším rozsahu (500 000 Kč a více), pět aţ deset let spáchá-li 

čin ve velkém rozsahu (5 000 000 Kč a více). Za neodvedení daně, pojistného na sociálním 

zabezpečení a podobných povinných plateb bude pachatel potrestán aţ na tři roky nebo 

zákazem činnosti. 

 

 

Pro společnost je důleţité kontrolovat daňové doklady, protoţe i v těchto případech můţe 

dojít k penalizaci. Proto společnost provádí primární kontrolu náleţitostí přijatých daňových 

dokladů pomocí zákona č. 235/2004 Sb., o správě daní a poplatků, jedná se o § 26 aţ § 35. 

Provádí se vstupní kontrola podstatných náleţitostí na obdrţených dokladech. Jedná se o 

kontrolu například sídlo obchodní firmy, IČ a DIČ, DUZP, jednotková cena bez daně atd. 

Celý seznam podstatných náleţitostí jsou uváděny v podkapitole 4.3 kontrola daňových 

dokladů. Faktury, které byly vystavené v cizí měně tuzemským plátcem DPH, se údaje o dani 

z přidané hodnoty uvádějí v korunách, jestliţe doklady jsou z EU a 3 země a jsou v cizí měně, 
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musí být uveden měnový kurz. Můţe dojít i k takovému případu, ţe podstatné náleţitosti 

chybí, vrátí se doklady dodavateli a tyto doklady se evidují. Kdyţ jsou veškeré náleţitosti 

v pořádku, doplní účtárna evidenční údaje a doplní účetní záznam o daňové znatelnosti 

z hlediska DPPO.  

U nově evidovaných dodavatelů si společnost musí zjistit více informací. U tuzemského 

dodavatele se dohledává převáţně název firmy včetně právní formy, nebo jméno a příjmení, 

případně název, sídlo či místo podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku, platební 

podmínky, banku dodavatele a číslo bankovního účtu, IČ a DIČ. Kdyţ se jedná o dodavatele 

z EU, dohledávají se náleţitosti stejné jako u tuzemského dodavatele, ale je zde rozdíl v tom, 

ţe se dohledává ještě BIC (SWIFT) kód banky dodavatele, údaje o tom kde je firma hlášena 

pro účely odvodu daně z příjmu, DIČ registrace DPH v členském státě EU včetně kódu země 

atd. A u 3 zemí se dohledává, země odkud pochází, daňový domicil, platební podmínky 

adresa banky dodavatele atd.  

 

 

Jak dlouho tyto kontroly mohou trvat, uvádím v podkapitole 4.3.1, kde jsem vytvořila 

časovou analýzu na kontrolu daňových dokladů. Kontrola u investiční faktury trvá přibliţně 

10 minut, jedná se o čas průměrný, tento čas se můţe lišit v závislosti na mnoţství poloţek 

v dokumentech, tak i náročnosti v dohledávání informací například u nové firmy. U 

materiálové faktury trvá kontrola daňových dokladů přibliţně 18 minut i tady musí být bráno 

v potaz počet poloţek uvedených na dokladu, případná chyba a její oprava. Co se týká 

vydaných faktur, je čas přibliţně vyčíslen na 15 minut (jedná se o manuální fakturu), faktury 

vystavené do EU a 3 země trvá kontrola 5 minut a vydané faktury do tuzemska 2 minuty. 

Přehled těchto kontrol jsem vytvořila pomocí tabulek, kde jsem uvedla, kolik dokladů 

překontroluje jedna pracovnice účetního útvaru za jeden pracovní den, týden a měsíc. Kolik 

dokladů společnost přijímá či vydává, naleznete v tabulce č. 7 – Průměrné počty dokladů od 

roku 2009 aţ do roku 2010. Graf znázorňuje pohledávky, závazky a daňové deníky.  
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Graf č. 3 -  Průměrný počet dokladů za rok 2009 – 2011  

 

 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat ze společnosti. 

 

 

Pro společnosti je důleţité předcházet trestům v podobě pokut nebo sankcí. K tomu 

dopomohou správná školení a vzdělávání zaměstnanců, jejichţ cílem je rozvoj účetní profese, 

prohlubování a zdokonalování odborných znalostí a dovedností profesních účetních. 

Kontinuální profesní vzdělávání představuje průběţnou aktualizaci odborných znalostí včetně 

legislativního rámce vztahujícího se k účetní praxi, zvyšování úrovně právního vědomí a 

trvalého rozvíjení etických hodnot. Napomáhá zvyšovat efektivnosti práce a poskytování 

sluţeb. Podle směrnic komory certifikovaných účetních lze rozdělit kontinuální profesní 

vzdělávání na část strukturovanou a část nestrukturovanou. Strukturovaná část zahrnuje 

zejména přednášky, semináře, školení apod. Nestrukturovaná část zahrnuje samostudium 

odborné profesní literatury a časopisů, odborných internetových serverů. Certifikovaný účetní 

má povinnost se zúčastnit kontinuálního profesního vzdělávání v rozsahu 40 hodin ročně. V 

podkapitole 5.4 uvádím v tabulce č. 9 přehledy kurzů od společnosti VOX, jejich cenu a 

délku. Tyto kurzy jsem si vybrala podle návaznosti na předešlé kapitoly, které se zabývaly 

daní z přidané hodnoty, účetními a daňovými doklady, daňovým řádem atd. Z tabulky je 

patrné, ţe náklady společnosti na vzdělávání jednoho pracovníka vyjdou na 16 248 Kč.  
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala porovnáním zákona o správě daní a poplatků 

s daňovým řádem. Toto porovnání se týkalo převáţně existujících sankcí, na základě toho byl 

vytvořen přehled existujících sankcí. Dále byla vytvořena časová analýza daňových dokladů a 

vyčíslení nákladů společnosti na proškolení zaměstnanců. Na základě získaných informací a 

dat byla vytvořena kalkulace celkových nákladů společnosti na rok a dopad sankcí podle 

ZSDP a DŘ. Diplomovou práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. 

 

 

Teoretické část začíná uvedením společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., která mi 

poskytla potřebné informace k vypracování praktické části. Následně jsem popsala vývoj a 

obsah daňového řádu, systém daňového práva a účastníky daňové povinnosti. Dále jsem 

stručně popsala zákon o správě daní a poplatků a to z toho důvodu, ţe na konci roku 2010 byl 

zrušen a nahrazen v novém daňovém řádu s účinností od 1. ledna 2011. Po prostudování 

těchto dvou zákonů jsem vytvořila přehled změn, které se týkají sankcí a jejich výší, které 

budou dále pouţívány v praktické části. Závěr teoretické části zahrnuje navrhované změny 

daňového řádu, které zajistila technická novela daňového řádu s účinností od 1. ledna 2011. 

 

 

Praktická část byla rozdělena na několik podkapitol, které na teoretické poznatky, jeţ se 

zaměřují na existující sankce. Tyto sankce jsou uváděny v tabulce s jejich maximální částkou. 

Jedná se o sankce z daňového řádu a zákona o účetnictví. Po vytvořeném přehledu 

existujících sankcí navazuje práce na daňové kontroly a místní šetření, které provádí FÚ. 

Další podkapitola byla věnována daňovým dokladům a jejich kontrolám. Ze získaných dat 

byla vytvořená časová analýza, která uvádí čas strávený nad kontrolou daňových dokladů. 

Aby byly daňové doklady správně kontrolovány, posílá společnost své zaměstnance na různé 

kurzy a semináře, které se zaměřují na vzdělávání a rozvoj. Ze získaných dat byla vytvořena 

tabulka nákladů společnosti na proškolení jednoho zaměstnance za rok. V závěru praktické 

části byla sestavena kalkulace celkových nákladů společnosti na rok a následný dopad sankcí 

podle ZSDP a DŘ 
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Příloha č. 1 – Struktura společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. 

Dozorčí rada 

Předseda 

dozorčí rady 

Člen dozorčí 

rady 

Člen dozorčí 

rady 

Člen dozorčí 

rady 

Člen dozorčí 

rady 

Člen dozorčí 

rady 

Alexander 

Vladimirovich 

Frolov 

Pavel 

Sergeevich 

Tatyanin 

Dimitrij Ščuka 
Giacomo 

Baizini 

Rostislav 

Fromelius 
Cyril Janík 

Představenstvo, a.s. 

Předseda 

představenstva 

Místopředseda 

představenstva 

Člen 

představenstva 

Člen 

představenstva 

Člen 

představenstva  

Zbyněk Kvapík Alfredo de Vito Hana Jelínková Petr Medvídek Ludvík Strakoš 

 
Vedení, a.s. 

Generální ředitel 200 

Ředitel pro 

informatiku 

200.1 

Ředitel pro 

BOZP a PO 

200.2 

Ředitelka 

lidských 

zdrojů 200.3 

Ředitel pro 

techniku a 

jakost 200.4 

Finanční 

ředitel 200.5  

Obchodní 

ředitel 200.6 

Ředitel pro 

výrobu a 

logistiku 200.7 

Ředitel pro 

nákup 200.8 

Bezpečnostní 

ředitel 200.9 
  

 
Nákladová střediska 

Výpalky 210 Ocelárna 220 
Válcovna 

profilů 230 
Údrţba 240 Servis 260 

 

  

220.10 - 

Příprava vsázky 

a strojní provoz 

230.10 - 

Válcovací tratě 

240.10 - 

Elektroúdrţba 

260.50 - 

Příprava vsázky 

Kvarto 
 

220.40 - ZPO a 

odlévárna 

230.20 - 

Úpravny a 

expedice 

240.20 - Strojní 

údrţba 

260.60 - Trať 

3,5 Kvarto  

220.60 - 

Ocelářské pece 

  

  
240.40 - Servis 

  

260.70 - 

Úpravny a 

expedice 

Kvarto 
 

260.80 - 

Jeřábová 

přeprava 

úpravny a 

expedice Duo 
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Příloha č. 2 - Přehledy kurzů - daně a účetnictví 

 

PŘEHLED KURZŮ - DANĚ A ÚČETNICTVÍ 

    

 

NÁZEV KURZU Cena bez DPH 

    

 
Daňový profesionál - 4. modul - příklady daňové 4 690 

    

 
Účetní a daňové doklady, fakturace dle změn předpisu v roce 2012 1 990 

    

 
Daňový profesionál - 5. modul - výklad účetnictví 4 690 

    

 
Daň z přidané hodnoty 3 490 

    

 
Daň z přidané hodnoty - Tuzemsko 1 990 

    

 
Daň z přidané hodnoty - uplatňování ve vztahu k EU a Třetím zemím 1 990 

    

 
Daňový profesionál - 6. modul - příklady účetní 4 190 

    

 
Vstup do problematiky mezinárodních účetních standardů 7 490 

    

 
Cash flow v teorii a praxi 4 490 

    

 
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS 9 990 

    

 
Pohledávky - právní, účetní a daňové aspekty 3 690 

    

 
Účetní terminologie v angličtině 4 490 

    

 
Odpisy 2012 - procvičování obvyklých i méně obvyklých postupů 2 190 

    

 
Fakturace, práce s účetními a daňovými doklady 1 890 

    

 
Komplexní průvodce DPH 4 990 

    

 
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko 1 990 

    

 
Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a Třetích zemí 1 990 

    

 
DPH v příkladech - WORKSHOP 1 990 

    

 
Insolvenční řízení v praxi - právní, daňová a účetní problematika 4 190 

    

 
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2012 3 490 

    

 
Daňové minimum pro účetní 5 990 

    

 
Daňový řád 2012 - praktické rady pro účetní 2 190 

    

 
DPH u dovozu a vývozu zboţí 1 990 

    

 
Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol finančního úřadu 2 490 

    

 
Pohledávky - účetní a daňové problémy 1 990 
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Příloha č. 3 – Přehled průměrných mezd za rok 2011 

PŘEHLED PRŮMĚRNÝCH MEZD ZA ROK 2011 
  

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 

Pozice 0 - 1 rok 1 - 3 roky 3 - 5 let 5 a více let 

Fakturantka 17 000 - 20 000 20 000 - 25 000 25 000 - 35 000 25 000 - 35 000 

Junior účetní 17 000 - 20 000 22 000 - 30 000 - - 

Finanční, řádová účetní - 26 000 - 30 000 28 000 - 35 000 28 000 - 35 000 

Samostatná účetní - 26 000 - 30 000 30 000 - 40 000 35 000 - 45 000 

Hlavní účetní  - 30 000 - 40 000 44 000 - 55 000 45 000 - 65 000 

 

 

 

 


