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SUMMARY: 

This bachelor thesis is focused on the procces of the tax control in the case of value 

added tax. The fist part of the thesis is describing the legislative frame of the VAT 

assertion, the basic notions are explained and the significance of the VAT from the fee 

collection aspect with regard to the state budget. In the following part of the thesis the 

tools of the tax administrator for the choice of the subjects are presented, so that they 

prevent tax noncompliance, than procedures and sanctions of the tax administrator in 

the controlling process regarding the pinciples of the tax operation. The tax kontrol 

efficiency of the VAT is presented graphycally in the final part of the thesis. 

Keywords: value added tax, taxpayer, tax office, tax administrator, tax control, 

principles of tax procedure, tax control efficiency. 

ANOTACE: 

Bakalářská práce je zaměřena na proces daňové kontroly u daně z přidané hodnoty. 

První část práce popisuje legislativní rámec u uplatňování daně z přidané hodnoty, jsou 

vysvětleny základní pojmy a význam daně z přidané hodnoty z hlediska výběru inkasa 

vzhledem ke státnímu rozpočtu. V následující části jsou uvedeny nástroje správce daně 

k výběru subjektů k daňové kontrole směřující k prevenci daňových úniků a postupy a 

sankce ze strany správce daně v kontrolním procesu s ohledem na zásady daňového 

řízení. Efektivita daňových kontrol u daně z přidané hodnoty je prostřednictvím 

grafického znázornění zachycena v závěrečné části bakalářské práce. 

Klíčová slova: daň z přidané hodnoty, daňový subjekt, správce daně, daňová kontrola, 

zásady daňového řízení, efektivita daňové kontroly. 
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Seznam použitých zkratek 

ADIS – automatizovaný daňový informační systém 

a.s. – akciová společnost 

cit. – citovaný 

CZ-CPA – Klasifikace produkce 

ČR – Česká republika 

DIČ – daňové identifikační číslo 

DK – daňová kontrola 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EPO – elektronická podání 

GFŘ – Generální finanční ředitelství 

Kč – koruna česká 

MFin – ministerstvo financí 

odst. – odstavec 

písm. – písmeno 

POP – postup k odstranění pochybností 

resp. – respektive 

Sb. – sbírky 

SKP – Standardní klasifikace produkce  

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

ust. – ustanovení 

ZDPH – zákon o dani z přidané hodnot 
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1 Úvod  

 Cílem správy daní je primárně správné zjištění a stanovení daně, jako i zajištění 

její úhrady. Postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů se řídí 

s účinností k 1. 1. 2011 zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen daňový řád), dlouho očekávanou terminologicky jednotnou a 

systematickou právní normou.  

 Daňové příjmy jsou svým objemem zásadní kategorií veřejných příjmů a daň 

z přidané hodnoty tvoří její významnou složku. Česká daňová správa se v rámci své 

kontrolní činnosti na daň z přidané hodnoty stále více zaměřuje. Prioritou je boj proti 

daňovým únikům, neboť v současné době patří v České republice daň z přidané hodnoty 

mezi jednu z nejvíce postižených oblastí daňovými podvody. Novelizace zákona 

č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty přinesla řadu opatření, která pomáhají 

daňové správě proti daňovým únikům. Zákonem č. 47/2011 Sb. k 1. 4. 2011 se upravuje 

tzv. reverse charge – režim přenesení daňové povinnosti u vybraných komodit, ručení 

za nezaplacenou daň nebo institut zvláštního zajištění daně. Řadu změn v opatření proti 

daňovým únikům zavádí zákon č. 500/2012 Sb. a zákon č. 502/2012 Sb. k 1. 1. 2013. 

Jednou z nejvýznamnějších změn je zavedení institutu tzv. nespolehlivého plátce, dále 

zveřejnění čísel bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost, povinnost 

ručení za daň pro oprávněného příjemce v souvislosti se vznikem povinnosti přiznat a 

zaplatit spotřební daň  a ručení za nezaplacenou daň při dodání pohonných hmot. 

 Cílem bakalářské práce je objasnit proces kontroly daňových subjektů u daně 

z přidané hodnoty při prověřování plnění jejich daňových povinností s ohledem 

na obecný cíl správy daní, jímž je správné zjištění a stanovení daně s uvedením příkladů 

z vlastní praxe správce daně  kontrolního oddělení na územním pracovišti finančního 

úřadu a následné vyhodnocení efektivity daňových kontrol u daně z přidané hodnoty 

v České republice v časovém úseku let 2009 až 2011. 

 V úvodní části práce je graficky znázorněn význam daně z přidané hodnoty 

v souvislosti s veřejnými příjmy státního rozpočtu, jsou vysvětleny základní pojmy, 

vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty a dále jsou zmíněny některé povinnosti 

ekonomických subjektů, komplikovanost a administrativní náročnost jejich dodržování 
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v návaznosti na časté novelizace předmětného zákona. Druhá část spočívá v uvedení 

základních kritérií pro výběr daňových subjektů ke kontrole za využití interních i 

externích zdrojů. Ve třetí části jsou  popsány postupy správce daně při kontrole 

daňových subjektů v rámci vyhledávací činnosti, místního šetření, postupu k odstranění 

pochybností a daňové kontroly s příklady skutečného fiskálního dopadu na daňový 

subjekt z vlastní praxe autorky práce, vyplývající z kontrolní činnosti plnění zákonných 

povinností podnikatelských subjektů registrovaných k dani z přidané hodnoty. Čtvrtá a 

poslední kapitola je vyhodnocením efektivity daňových kontrol u daně z přidané 

hodnoty v České republice v průběhu let 2009 až 2011. 
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2 Zákon o dani z přidané hodnoty v běžné 

podnikatelské praxi 

Zákon o dani z přidané hodnoty zpracovává příslušné předpisy Evropské unie. 

Národní státy se při tvorbě svých právních norem řídí Šestou směrnicí, která byla     

od 1.1.2007 nahrazena z důvodu lepší přehlednosti směrnicí Rady 2006/112ES,                       

o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice). Daň z přidané 

hodnoty tvoří významnou složku veřejných příjmů [4, 3]. 

Graf 1 : Zastoupení DPH v příjmech státního rozpočtu  

Pramen: [6, 7 + vlastní zpracování]. 

Tabulka 1: Daňové výnosy jako příjem státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) pro 2009-2011. 

PŘÍJMY 2009 2010 2011 
příjmy celkem 974,61 100 % 1000,38 100 % 1012,76 100 % 
pojistné na SZ 347,92 35,70 % 355,84 35,57 % 366,82 36,22 % 
DPH 176,72 18,13 % 187,82 18,77 % 191,89 18,95 % 
SPD 123,84 12,71 % 130,86 13,08 % 139,22 13,75 % 
DPFO 85,65 8,79 % 87,49 8,75 % 90,61 8,95 % 
DPPO 83,34 8,55 % 86,30 8,63 % 82,30 8,13 % 
majetkové daně 8,06 9,41 % 7,68 8,78 % 11,72 12,93 % 
správní popl. 2,47 0,25 % 2,52 0,25 % 2,43 0,24 % 
ost.daň.příjmy 2,23 0,23 % 1,94 0,19 % 1,78 0,18 % 
clo 1,40 0,14 % 1,66 0,17 % 1,73 0,17 % 
popl. za odpady 1,36 0,14 % 1,42 0,14 %  1,41 0,14 % 

Pramen: [6, 7 + vlastní zpracování] 
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 Z výše uvedeného grafického znázornění je zřejmé, že za sledované období let 

2009 až 2011 je daň z přidané hodnoty v příjmech státního rozpočtu zastoupena 

cca 19 %. Jednalo o druhý nejvyšší příjem do státního rozpočtu. 

Daň z přidané hodnoty se uplatňuje na veškerou spotřebu zboží a služeb a týká 

se každého spotřebitele, který v konečném důsledku daň zaplatí v ceně výrobku či 

služby. V podnikatelském prostředí ovšem platí princip neutrality, kdy plátce daně 

odvede daň ze svých uskutečněných zdanitelných plnění a současně mu vzniká nárok 

na odpočet daně za nákup zboží a služeb, které použije pro svou ekonomickou činnost 

za předpokladu, že dodavatel je rovněž plátcem. 

2.1 Registrace 
Podnikatelský subjekt, jehož obrat přesáhne za nejvýše 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 000 000 Kč (§ 6 ZDPH), se 

ze zákona stává plátcem daně z přidané hodnoty a je povinen dle § 94 zákona ZDPH 

podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 

překročila stanovený obrat. Podnikatelský subjekt – osoba povinná k dani se sídlem 

nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění 

s nárokem na odpočet daně se může jako plátce daně registrovat dobrovolně (viz. § 94a 

ZDPH dobrovolná registrace plátce). Zdaňovacím obdobím pro nově registrované plátce 

je dle ustanovení § 99 ZDPH kalendářní měsíc. Pro již zaregistrované plátce, pokud 

jejich obrat za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč je zdaňovacím 

obdobím kalendářní čtvrtletí [5]. 

Pro všechny daňové subjekty byla zákonem č. 502/2012 Sb. – technická novela 

ZDPH s platností od 1. 1. 2013 zavedena povinnost zveřejňování bankovních účtů 

používaných pro ekonomickou činnost (§ 96 a § 98 odst. 1 písm. d) ZDPH). Nově 

registrovaní plátci uvedou svá čísla účtů v přihlášce k registraci k dani z přidané 

hodnoty (Příloha č. 1), dosavadní plátci jsou povinni oznámit správci daně čísla svých 

bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do 28. února 2013 v tiskopisu 

oznámení o změně registračních údajů  (Příloha č. 2) [5]. 
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2.1.1 Příklad 

 Podnikatel – neplátce překročil hranici 1 000 000 Kč za nejvýše 12 

bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v měsíci březnu 

2013. Do 15. dubna 2013 má povinnost podat přihlášku k registraci. Plátcem se stává 

od 1. května 2013. 

2.2 Evidence po účely daně z přidané hodnoty 
 

V evidenci pro účely daně z přidané hodnoty jsou plátce nebo osoba 

identifikovaná k dani dle § 100 ZDPH povinni vést veškeré údaje vztahující se k jejich 

daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo 

souhrnného hlášení. V praxi se ustálil poměrně jednotný obsah, který zpravidla zahrnuje 

pořadové číslo plnění, číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ 

daně, sazbu daně, popř. údaj o tom, že plnění je od daně osvobozeno, a částku daně. 

Z praktického hlediska bývá evidence členěna do jednotlivých skupin plnění tak, aby co 

nejvíce zjednodušila proces sestavení daňového přiznání. Jednotlivá plnění se proto 

zpravidla člení dle svého daňového režimu, resp. dle řádků daňového přiznání, 

na kterých se uvádí. Dále je plátce povinen vést přehled uskutečněných zdanitelných 

plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně a přehled 

obchodního majetku. Novela zákona přinesla v § 100 ZDPH věcnou změnu doplnění 

povinnosti plátce vést u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování 

plnění s nárokem na odpočet daně, údaj o daňovém identifikačním čísle osoby, která 

uskutečňuje plnění s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové 

doklady. Vzhledem k této změně je pro řadu podnikatelských subjektů zřejmá další 

administrativní zátěž, neboť je zapotřebí doplnit účetní software o tato data (DIČ) [5].   

Novela zákona obsahuje rovněž nově obsazený § 100a podle něhož jsou plátce            

a osoba identifikovaná k dani povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 

údaje ve zvláštních případech, a to při pořízení zboží, při opravách podle § 44 ZDPH 

(oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení) a při zasílání zboží 

z tuzemska do jiného členského státu, evidenci o hodnotě zasílaného zboží v členění 

podle jednotlivých členských států [5]. 
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2.3 Daňové přiznáni a splatnost daně 
Lhůtu pro podání řádného přiznání k dani z přidané hodnoty a splatnost daně 

upravuje § 101 ZDPH. Daňové přiznání je plátce povinen podat zásadně do 25 dnů 

po skončení zdaňovacího období, tj. do 25. dne kalendářního měsíce následujícího 

po skončení zdaňovacího období, za které se přiznání podává. Tuto lhůtu nelze 

prodloužit. Daňové přiznání je však plátce povinen podat i za zdaňovací období, 

ve kterém mu nevznikla daňová povinnost. Daňové přiznání lze podat na tiskopisu 

předepsaném Ministerstvem financí, aktuálně 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 18 (Příloha 

č. 3). Daňové přiznání může být podáno též elektronicky prostřednictvím daňového 

portálu. (Daňový portál > Elektronická podání > Přiznání k dani z přidané hodnoty 

platné od 1.1.2011). Není – li elektronické daňové přiznání opatřeno zaručeným 

elektronickým podpisem, musí být pro zachování původního dne odeslání jako dne 

podání takového přiznání doplněno do pěti dnů jeho originálem, popř. potvrzením 

o podání učiněném datovou zprávou, neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem. 

Vlastní daňová povinnost plátce je splatná ve stejné lhůtě, tedy nejpozději do 25 dnů 

po skončení příslušného zdaňovacího období. Daň je možno uhradit v hotovosti 

v pokladně územního pracoviště finančního úřadu, prostřednictvím poštovní poukázky 

typu A nebo formou bankovního příkazu. Čísla matrik bankovních účtů finančních 

úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu od 1. 1. 2013 jsou uvedena v příloze 

č. 2 sdělení jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013. Toto sdělení reaguje 

na účinnost již platného zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., 

o územních finančních orgánech [5].  

2.3.1 Příklad  

 Podnikatel – plátce daně z přidané hodnoty místně příslušný Finančnímu úřadu 

pro Ústecký kraj v případě bezhotovostního převodu daně použije předčíslí k platbě 

daně z přidané hodnoty 705, matriční číslo Finančního úřadu pro Ústecký kraj 

77621411, kód banky 0710 (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA), variabilním symbolem je 

daňové identifikační číslo plátce. 
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2.4 Režim přenesení daňové povinnosti 
Režim přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele u zákonem 

stanoveného zboží a služeb upravují §§ 92a – 92e ZDPH. Jedná se o dodání zlata, zboží 

uvedeného v příloze č. 5 ZDPH (kovový šrot, sběrový papír, skleněné střepy, hadry aj.), 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a poskytnutí stavebních nebo 

montážních prací. Úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních 

nebo montážních prací se dotýká od data účinnosti 1. 1. 2012 velkého množství 

podnikatelských subjektů. Stavební a montážní práce, u kterých dochází k přenesení 

povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce tuzemského zdanitelného plnění, jsou 

vymezeny odkazem na Klasifikaci produkce (CZ-CPA), která k 1. lednu 2008 nahradila 

Standardní klasifikaci produkce (SKP). Konkrétně se jedná o stavební a montážní práce 

uvedené pod následujícími kódy CZ-CPA: 

• 41 Budovy a jejich výstavba; 

• 42 inženýrské stavby a jejich výstavba; 

• 43 specializované stavební práce [1].  

 Obecně platí, že režim přenesení daňové povinnosti tzv. tuzemský reverse 

charge se uplatní pouze mezi plátci daně z přidané hodnoty, a to při poskytnutí plnění 

v tuzemsku. Uvedený režim je povinen uplatnit poskytovatel plnění příjemci plnění 

pro jeho ekonomickou činnost. Současně logicky platí, že v takovémto případě má 

povinnost použít daný režim i příjemce plnění. Takovýto příjemce má na jedné straně 

povinnost přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění, na straně druhé je však současně 

oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu [5].  

2.4.1 Příklad 

 Ekonomickou činností společnosti Stavebník s.r.o. je  výroba a montáž 

balkónových zábradlí a související drobné stavební úpravy. Tyto služby společnost 

poskytuje plátcům i neplátcům daně z přidané hodnoty.  

Řešení: Společnost Stavebník s.r.o. je povinen za příslušné zdaňovací období uvést 

plnění do ř. 25 daňového přiznání. Odběratel uvede přijaté zdanitelné plnění za téže 

zdaňovací období do ř. 10 daňového přiznání a nárok na odpočet daně na ř. 43 

daňového přiznání. Dodavatel i odběratel jako přílohu k daňovému přiznání předloží 



Vladislava Szönyiová: Efektivita daňových kontrol u daně z přidané hodnoty v ČR. 

2013 8 

správci daně elektronicky výpis z evidence pro daňové účely ve stanoveném formátu. 

(Příloha č. 4) Zdanitelná plnění uskutečněná pro neplátce uvede společnost Stavebník 

s.r.o. do ř. 1 daňového přiznání. 

2.5 Souhrnné hlášení  
 V  § 102 jsou stanoveny podmínky pro podávání souhrnných hlášení o dodání 

zboží do jiného členského státu a poskytování vybraných služeb osobám usazeným 

v jiném členském státě. Povinnost podávání těchto souhrnných hlášení vyplývá 

ze Směrnice a jejím účelem je zajištění podkladů pro kontrolu pohybu zboží 

poskytování přeshraničních služeb a uplatnění daně u těchto plnění v rámci Evropské 

unie. Takové dodání je osvobozeno od daně podle § 63 ZDPH a daňová povinnost je 

přenesena na pořizovatele v jiném členském státě. Plnění se uvádí s kódy: 

• 0 – dodání zboží; 

• 1 – přemístění zboží; 

• 2- účast na třístranném obchodu; 

• 3 – poskytování služeb podle § 9 odst. 1 ZDPH [1]. 

 Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky. Jsou tři možné způsoby podání 

souhrnného hlášení: 

• formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem 

prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy - > Elektronická podání 

pro daňovou správu (Aplikace EPO);  

• formou datové zprávy, která je odeslána prostřednictvím datové schránky                

(v tomto případě není nutné opatřovat podání uznávaným elektronickým 

podpisem); 

• formou datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu prostřednictvím 

Daňového portálu české daňové správy - > Elektronická podání pro daňovou 

správu (Aplikace EPO). V tomto případě má plátce povinnost zároveň doručit            

E-tiskopis v písemné podobě s vlastnoručním podpisem osoby, která podání činí 

[5]. 
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2.5.1 Příklad 

 Společnost Poradce s.r.o., jejíž ekonomickou činností je pořádání kurzů v oblasti 

společenských věd upořádala pro slovenského odběratele, osobu registrovanou k dani 

v jiném členském státě,  školení manažerských dovedností. 

Řešení: Společnost Poradce s.r.o. uvede plnění na ř. 21 daňového přiznání za předmětné 

zdaňovací období. Podá elektronicky souhrnné hlášení s kódem 3. (příloha č. 5) 

2.5.2 Příklad 

 Společnost Výrobce a.s., jejíž ekonomickou činností je výroba plastových dílů 

do automobilů, dodá zboží německému odběrateli, který není registrován k dani v jiném 

členském státě.  

Řešení: Společnost Výrobce a.s. uplatní daň v tuzemsku na ř. 1 daňového přiznání, 

neboť nelze přesunout daňovou povinnost za osobou do jiného členského státu. 

Do souhrnného hlášení se takové dodání neuvádí. 
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3 Kritéria  pro výběr daňových subjektů ke 

kontrole 

Daňové subjekty jsou vybírány k provedení kontroly zejména na základě jimi 

podaného přiznání k dani z přidané hodnoty prostřednictvím automatizovaného 

daňového informačního systému (dále jen ADIS), který správce daně informuje                      

o rizikových faktorech podaného daňového přiznání. U takto vybraných subjektů se 

jedná o kontrolu před vyměřením daně, neboť vlastní daňová povinnost popř. 

oprávněnost uplatnění nadměrného odpočtu daně je správcem daně dále ověřována. 

Po vyměření daně využívá správce daně v rámci vyhledávací činnosti rozsáhlých 

externích i interních zdrojů informací, např. sdělení jiných oddělení územních 

pracovišť, jiných finančních úřadů a dále orgánů státní správy a samosprávy, informací 

získaných z výpovědí osob zúčastněných na správě daní, příp. dostupných externích 

zdrojů vč. sdělovacích prostředků. Pro vyhledávací činnost v podmínkách daňové 

správy jsou využívány moderní IT technologie pro získávání a vyhodnocování 

informací [11]. 

3.1 Před vyměřením daně v testu důvěryhodnosti 
Úloha důvěryhodnost daňových přiznání k dani z přidané hodnoty slouží 

správcům daně jako základní orientační pomůcka pro automatizovanou detekci 

vybraných rizik v oblasti daně z přidané hodnoty. V současné době se provádí dvojí 

testování, jednak se posuzují rizikové faktory konkrétního daňového přiznání,                            

a souběžně se základním testem se provádí doplňkově test rizikovosti plátce za aktuální 

období [11]. 

3.1.1 Test důvěryhodnosti 

Test důvěryhodnosti se provádí automatizovaně z údajů každého přiznání k dani 

z přidané hodnoty vložených do ADIS za příslušné zdaňovací období na základě 

celostátně nadefinovaných rizikových kriterií, parametrů a jejich kombinací. Správce 

daně tak vyhodnocuje např. inkaso na konci řetězce, kombinaci odpočtu                                  

a osvobozeného plnění – vývoz zboží, kombinaci odpočtu a osvobozeného plnění – 

dodání zboží do jiného členského státu, plnění mimo tuzemsko – služby, žádného 
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výstupu – nakoupené zboží by mělo zůstat na skladě, navýšení ceny v řetězci plátců, 

kombinace vlastní daňové povinnosti a jejího nezaplacení, subjekty zapojené do řetězce, 

kombinaci vybočení na vstupu a výstupu aj. Správce daně na základě vyhodnocení 

daňového přiznání jako nedůvěryhodného postupuje v souladu s procesními postupy dle 

daňového řádu v rámci místního šetření, podání vysvětlení, postupu k odstranění 

pochybností popř. daňovou kontrolou. Není-li pro dané přiznání pozitivně vytestována 

v daném zdaňovacím období žádná riziková kombinace, jde o tzv. důvěryhodné daňové 

přiznání a nemá-li správce daně jiné pochybnosti, je vlastní daňová povinnost 

deklarovaná daňovým subjektem vyměřena. Uplatňuje-li daňový subjekt nadměrný 

odpočet je správcem daně v zákonné lhůtě vrácen [11]. 

3.1.2 Test rizikovosti plátců v daném zdaňovacím období 

Tento test probíhá současně s testem důvěryhodnosti. Cílem je vyhodnotit 

aktuální rizikovost plátce v daném zdaňovacím období na základě informací 

z dostupných informačních systémů, resp. test využívá zejména data, která jsou součástí 

různých aplikací ADIS. V aktuálním nastavení lze výsledek rizikovosti využít 

především jako orientační kriterium při rozhodování o prioritním zahájení postupu 

k odstranění pochybností či jiných postupů při správě daně z přidané hodnoty, která 

byla testem důvěryhodnosti vytestována jako nedůvěryhodná. Rizikovostí plátce se 

rozumí zejména vlastní daňově rizikové chování samotného plátce. Zároveň se přihlíží 

k vyhodnocení dosavadního daňového šetření ze strany správce daně a typu 

podnikatelské činnosti. Test rizikovosti sleduje např. nového plátce, rizikové komodity, 

daňové dlužníky aj. [11].  

3.2 Po vyměření daně prováděním vyhledávací činnosti  
Vyhledávací činnost patří mezi základní postupy při správě daní. Je vymezena 

v ustanovení § 78 daňového řádu. Správce daně v rámci vyhledávací činnosti vyhledává 

důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní 

před zahájením řízení i v jeho průběhu, ověřuje úplnost evidence či registrace daňových 

subjektů, zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností 

rozhodných pro správné zjištění, stanovení a placení daně, shromažďuje a zpracovává 

informace a využívá informační systémy v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle 
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daní, opatřuje nezbytná vysvětlení, provádí místní šetření. Vyhledávací činnost správce 

daně provádí i bez součinnosti daňového subjektu. Je zaměřena především 

ve vyhledávání důkazních prostředků a daňových subjektů, u kterých je signalizována 

možnost daňových podvodů u daně z přidané hodnoty, které patří mezi nejrozšířenější 

podvody v oblasti daní. Dle ředitele Generálního finančního ředitelství Ing. Jana Knížka 

se objem daňových úniků v České republice odhaduje v rozmezí deset až patnáct 

miliard Kč ročně. Pozornost správce daně je zacílena na vybrané okruhy nejběžnějších 

daňových úniků a to na neoprávněné uplatňování nároku na odpočet daně, fiktivních 

faktur, neoprávněné uplatnění osvobození od daně, krácení daně na výstupu, zatajení 

uskutečněných zdanitelných plnění aj. Ve stále vyšší míře je využívána mezinárodní 

administrativní spolupráce. Mezinárodní administrativní spolupráce při správě daní je 

činnost příslušného orgánu státní správy, která spočívá ve výměně informací 

o daňových subjektech s daňovými správami jiných členských států. Tímto způsobem 

získává daňová správa každé země potřebné informace o daňových subjektech, které by 

bez mezinárodní spolupráce nebyla schopna získat sama. S postupující globalizací a 

rozšiřujícím se ekonomickým působením daňových subjektů její význam neustále 

stoupá [2, 5, 10].  

Výsledky vyhledávací činnosti se promítají v dalších postupech správce daně, 

zejména v daňových kontrolách, kde napomáhají k zefektivnění řízení. Vyhledávací 

činnost má nepochybně svůj význam i v rámci preventivního působení správce daně. 

Výrazně napomáhá též při přípravě plánu kontrolní činnosti finančních úřadů [10].  
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4 Postup správce daně při kontrole daňových 

subjektů  

               Jednotlivými postupy při správě daní jsou podle úpravy obsažené v daňovém 

řádu vyhledávací činnost správce daně, místní šetření, postup k odstranění pochybností 

a daňová kontrola, přičemž každý z těchto postupů má své vlastní místo při výkonu 

správy daní 

4.1  Registrace plátce 
Za nesplnění registrační povinnosti osoby povinné k dani, jíž vznikla povinnost 

registrace z titulu překročení hranice obratu ve výši 1 000 000 Kč, je ze strany správce 

daně ukládána náhrada za neuplatnění daně. Jedná se o kompenzaci DPH ušlé státu      

[2, 4].  

4.1.1 Příklad 

 Podnikatel, který provádí zednické práce překročil obrat pro povinnou registraci 

dne 16. 7. 2012. Povinnost podat přihlášku k registraci nastala do 15. 8. 2012. Plátcem 

daně se měl stát od 1. 10. 2012. Podnikatel však přihlášku podal až dne 21. 11. 2012                       

a správce daně vydal rozhodnutí o registraci s účinností od 28. 11. 2012. Správce daně 

zahájil s daňovým subjektem kontrolu a nahlédnutím do vystavených faktur zjistil, že 

za období od 1. 10. 2012 do 27. 11. 2012, tedy za období, kdy již měl být plátcem daně, 

provedl zednické práce v celkové výši 728 111 Kč. Za tyto práce přijal platby 

v hotovosti. 

Závěr správce daně: Podnikatel porušil § 95 odst. 1 ZDPH. Správce daně stanovil daň 

při nesplnění registrační povinnosti náhradním způsobem v souladu s ustanovením § 98 

odst. 1 a 2 ZDPH ze souhrnu úplat za období od 1. 10. 2012 do 27. 11. 2012 tj. z částky                 

728 111 Kč, přičemž použil základní sazbu daně, neboť se jedná o zdanitelná plnění 

za služby, neuvedené v příloze č. 2 k ZDPH (§ 47 odst. 4). 

Výpočet: 

Koeficient = 20 / 100 = 0,2 

728 111 Kč = základ daně 
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Výpočet daně: 

Daň = 728 111 Kč x 0,2 

Daň = 145 622 Kč 

4.2 Vyměřovací řízení 
Vyměřovací řízení upravuje daňový řád § 135 -§ 140. Jedná se o řízení nalézací. 

Správce daně daň vyměří na základě řádného daňového tvrzení, které je povinen podat 

každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu 

správcem daně vyzván. Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám 

vyčíslit daň a uvést předepsané údaje. Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené 

pro podání řádného daňového tvrzení [2, 4].  

4.3 Postup k odstranění pochybností 
Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo 

úplnosti podaného řádného nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností 

předložených daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, zahájí 

postup k odstranění pochybností, který je v daňovém řádu zakotven v §§ 89 a 90.  

Správce daně vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností, a to výzvou 

k odstranění pochybností dle § 89 odst. 1 daňového řádu. Obsah výzvy musí být jasný, 

srozumitelný, určitý a splnitelný. Pochybnosti musí být formulovány takovým 

způsobem, který umožní daňovému subjektu, aby se k nim vyjádřil, neúplné údaje 

doplnil, nejasnosti vysvětlil, nepravdivé údaje opravil nebo pravdivost údajů prokázal. 

Výzva musí být formulována tak, aby umožnila daňovému subjektu konkrétní a určitou 

odpověď a aby bylo zřejmé jaké důkazní prostředky má správci daně předložit např. 

evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, na základě které bylo konkrétní daňové 

tvrzení sestaveno, daňové doklady, smlouvy, dále může požadovat určitá vysvětlení 

jaký vztah přijatého zdanitelného plnění má k jeho ekonomické činnosti, případně může 

nechat na daňovém subjektu, aby předložil nebo navrhl takové důkazní prostředky, 

kterými pochybnosti správce daně vyvrátí a správnost a úplnost daňového tvrzení 

prokáže [2, 4].  
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Ve výzvě stanoví správce daně daňovému subjektu lhůtu k odpovědi – reakci 

na výzvu, která by měla být přiměřená rozsahu zpochybněných údajů, minimálně však 

15 dnů ode dne doručení výzvy daňovému subjektu. Správce daně má zákonem 

stanovenou 30 denní lhůtu, ve které musí výzvu vydat. Toto časové omezení se týká 

pouze případů, kdy z podaného řádného nebo dodatečného tvrzení má vzniknou daňový 

odpočet. Lhůta pro vydání výzvy začíná běžet nejdříve od posledního dne lhůty 

pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, která je stanovena v § 101 

ZDPH. Je-li však podání učiněno po této zákonné lhůtě, pak běží ode dne, kdy bylo 

přiznání podáno [2, 4]. 

4.3.1 Příklad 

• plátce podá přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 1. čtvrtletí 

2013 dne 25. 4. 2013, ve kterém vykáže vlastní daňovou povinnost. V tomto 

případě není lhůta pro vydání výzvy stanovena; 

• plátce podá přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 1. čtvrtletí 

2013 dne 15. 4. 2013, ve kterém uplatní nadměrný odpočet, lhůta pro vydání 

výzvy započne uplynutím lhůty pro podání přiznání, tj. 25. 4. 2013; 

• plátce podá přiznání k dani z přidané hodnoty za 1.čtvrtletí 2013 dne 10. 5. 

2013, ve kterém vykáže nadměrný odpočet, lhůta pro vydání výzvy započne               

11. 5. 2013.  

 V souladu s ustanovením § 101 odst. 2 daňového řádu je rozhodnutí, výzva 

k odstranění pochybností vydané okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení [4].  

Další vývoj postupu k odstranění pochybností pak záleží z hlediska důkazního 

břemene především na daňovém subjektu. Po doručení výzvy k odstranění pochybností 

řádného nebo dodatečného daňového tvrzení má uloženou zákonnou povinnost 

na výzvu ve stanovené lhůtě reagovat, odstranit pochybnosti správce daně a prokázat 

výši daně dostatečně věrohodně. Uvedené důkazní břemeno vyplývající z ustanovení 

§ 92 odst. 3 daňového řádu je zcela na daňovém subjektu, a je tudíž jen na něm, aby 

konkrétní pochybnosti uvedené ve výzvě vyvrátil a prokázal správnost, pravdivost a 

úplnost svých daňových tvrzení. Jsou-li důkazní prostředky doloženy, správce daně je 

prozkoumá, zhodnotí a následně musí jasně a srozumitelně specifikovat sporné 
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skutečnosti, u nichž byly pochybnosti odstraněny, a rovněž ty, u nichž nebyly 

pochybnosti odstraněny vůbec nebo jen částečně. Musí uvést důvody, pro které 

na některých pochybnostech nadále trvá a u nichž se pak případně provede další 

dokazování, které však nelze vést přes další výzvu k odstranění pochybností, ale v rámci 

dokazování dle ustanovení § 92 odst. 4 daňového řádu. V souladu s ustanovením § 90 

odst. 1 daňového řádu o průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně 

podle povahy protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede vyjádření nebo důkazní 

prostředky, na jejichž základě považuje pochybnosti za zcela nebo zčásti odstraněné, a 

případné důvody přetrvávajících pochybností. Se závěry o tom, zda pochybnosti byly 

nebo nebyly odstraněny správce daně seznámí daňový subjekt. Projednání výsledku 

k odstranění pochybností musí správce daně věnovat náležitou pozornost, neboť 

protokol o tomto projednání nahrazuje odůvodnění platebního výměru (§ 147 odst. 4 

daňového řádu) [2,4].  

Dále se postup k odstranění pochybností může vyvíjet následujícím způsobem:  

• daňový subjekt pochybnosti správce daně odstranil a správce daně následně 

rozhodne o stanovení daně platebním výměrem; 

• daňový subjekt pochybnosti správce daně neodstranil a  

- do 15 dnů od seznámení s dosavadním výsledkem postupu k odstranění 

pochybností nenavrhl pokračování v dokazování, v takovémto případě správce 

daně stanoví daň v souladu s poučením ve výzvě a rozhodne o stanovení daně 

platebním výměrem; 

- do 15 dnů od seznámení s dosavadním postupem výsledku k odstranění 

pochybností navrhl pokračování v dokazování, pak správce daně  

• jestliže neshledá důvody pro pokračování dokazování, vydá do 15 dnů ode 

dne podání návrhu rozhodnutí o stanovení daně platebním výměrem;  

• jestli-že shledá důvody pokračování dokazování, zahájí v rozsahu těchto 

pochybností daňovou kontrolu [2, 4]. 

4.3.2 Příklad 

Správce daně místním šetřením při kontrole daňových dokladů zjistil, že 

společnost s ručením omezeným, jejíž ekonomickou činností je nákup a prodej 
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instalačního materiálu, prodala a vyfakturovala v měsíci listopadu 2011 svým 

odběratelům zboží v celkové výši základu daně 656 373 Kč a daně se základní sazbou 

ve výši 131 275 Kč. Tato uskutečněná zdanitelná plnění však nezahrnula do podaného 

přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období. Správce daně výzvou 

k odstranění pochybností zahájil postup k odstranění pochybností a vyzval společnost 

s ručením omezeným k prokázání, že daň na výstupu z daňových dokladů za prodej 

instalačního materiálu přiznala ve správné výši. Zástupce společnosti se k výzvě 

vyjádřil s tím, že výše uvedené doklady nebyly omylem předány k zaúčtování                           

a nenavrhl pokračování v dokazování. Správce daně stanovil daň platebním výměrem                

a zvýšil za zdanitelné období měsíc listopad 2011 uskutečněná zdanitelná plnění 

s místem plnění v tuzemsku oproti podanému daňovému tvrzení o částku ve výši 

základu daně 656 373 Kč a daně na výstupu se základní sazbou o částku ve výši                 

131 275 Kč.  

Společnost porušila ustanovení § 21 odst. 1 ZDPH. 

4.4 Daňová kontrola 
Daňová kontrola je dílčím procesním postupem odehrávajícím se v rámci 

daňového řízení, je tedy svou povahou procesem kontrolním, nikoliv rozhodovacím 

(rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 144/2004-100 ze dne 31. 8. 2005). 

Předmětem daňové kontroly jsou povinnosti daňového subjektu. Smyslem daňové 

kontroly je pak prověřením těchto povinností. Daňovou kontrolu lze provést jak 

před vyměřením daně, tak i po jejím vyměření [2, 4]. 

Daňovou kontrolu lze provést tam, kde je to vzhledem k účelu kontroly 

nejvhodnější (§ 85 odst. 2 daňového řádu). Obvykle to bývá u daňového subjektu, který 

má dle § 86 odst. 3 daňového řádu povinnost zajistit vhodné místo a podmínky 

k provádění daňové kontroly. Může být prováděna ale i u správce daně. Správce daně 

prověřuje nejenom účetnictví daňového subjektu, ale provádí místní šetření, vyhledává 

důkazní prostředky prostřednictvím součinnosti třetích osob, analyzuje data získaná 

na technických nosičích dat apod. Daňový řád v § 85 odst. 3 požaduje po správci daně 

přesné vymezení předmětu a rozsahu daňové kontroly. Toto vymezení by měl správce 

daně určit při zahájení kontroly, aby daňový subjekt musí být seznámen s tím, co bude 
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předmětem kontroly a v jakém rozsahu bude kontrola provedena. Předmět kontroly by 

měl být určen vztahem ke konkrétnímu daňovému řízení např. u daně z přidané hodnoty 

za jednotlivá čtvrtletní zdaňovací období roku 2011. Zákon umožňuje s ohledem 

na zásadu hospodárnosti provést kontrolu pro více takových řízení společně. Rozsah by 

měl být určen vymezením okruhu kontrolovaných skutečností. Většinou správce daně 

prověřuje předmět daňové kontroly v plném rozsahu. Může jej ovšem vymezit i úžeji 

např. u daně z přidané hodnoty pouze na kontrolu uskutečněných zdanitelných plnění. 

Předmět daňové kontroly lze v průběhu kontroly rozšířit, rozsah daňové kontroly lze 

v jejím průběhu upřesnit rozšířit i zúžit. Bez jednoznačného vymezení předmětu a 

rozsahu kontroly je sporná oprávněnost dalšího provedení kontroly. Problematika 

opakované kontroly je řešena v § 85 odst. 5 daňového řádu [2, 4]. 

V souladu s ustanovením § 86 odst. 1 daňového řádu je daňový subjekt povinen 

umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly. Správce daně postupuje 

s ohledem na zásadu součinnosti a zásadu vstřícnosti. Je běžnou praxí správce daně, že 

ve většině případů je termín zahájení daňové kontroly s daňovým subjektem dohodnut. 

Pokud daňový subjekt zahájit kontrolu správci daně neumožní, může k tomu být 

správcem daně vyzván (§ 87 odst. 2 daňového řádu) [2, 4].  

Práva daňového subjektu: 

a) být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, 

které vykonávají jeho činnosti (např. externí účetní); 

b) předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky nebo 

navrhovat provedení důkazních prostředků, které on sám nemá 

k dispozici; 

c) vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně [2, 4]. 

Povinnosti daňového subjektu: 

a) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly; 

b) poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, o 

pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oprávněních jednotlivých 

zaměstnanců nebo jiných osob zajišťujících jeho činnost a o uložení 

účetních záznamů a jiných informací; to neplatí pro nepodnikající 

fyzické osoby; 
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c) předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení; 

d) umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou 

osobou, která vykonává jeho činnosti; 

e) nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je 

mu známo, kde se nacházejí [2, 4].  

Správce daně musí zajistit daňovému subjektu možnost uplatnění jeho práv. 

Znamená to, že musí vždy informovat daňový subjekt o všech dílčích úkonech. Daňová 

kontrola je procesem důkazním. V jejím průběhu je dán daňovému subjektu prostor, aby 

splnil své důkazní břemeno (§ 92 odst. 3 daňového řádu). Daňový subjekt některé 

důkazní prostředky k dispozici má, některé však nemá a mít nemůže. Proto má právo: 

- důkazní prostředky předkládat a  

- provedení důkazních prostředků navrhovat [2, 4]. 

 Typickým příkladem důkazního prostředku, který daňový subjekt nemůže 

předložit, ale pouze navrhnout, je výslech svědka, neboť svědeckou výpověď může 

opatřit pouze správce daně, nikoli daňový subjekt sám [2, 4]. 

V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 je daňová kontrola zahájena prvním 

úkonem správce daně vůči daňovému subjektu, při kterém je vymezen předmět a rozsah 

daňové kontroly a při kterém správce daně začne zjišťovat daňové povinnosti nebo 

prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění 

a stanovení daně. Dojde-li v průběhu daňové kontroly ke změně místní příslušnosti, 

může daňovou kontrolu dokončit správce daně, který ji zahájil. Daňová kontrola začíná 

už ve chvíli, kdy správce daně analyzuje údaje daňového subjektu uvedené v daňovém 

přiznání. Tyto údaje může např. porovnávat s údaji v předchozích zdaňovacích 

obdobích, s přílohami daňového přiznání, se zjištěními učiněnými při místních šetřeních 

apod. O takto prováděné kontrole však daňový subjekt neví. Protože zahájení daňové 

kontroly má vážné procesní důsledky (např. nemožnost podávat dodatečné tvrzení, 

prodloužení lhůty pro vyměření daně aj.), musí být den zahájení daňové kontroly 

jednoznačný a daňový subjekt o něm musí vědět. Daňová kontrola se zahajuje zpravidla 

při ústním jednání, o němž se pořizuje protokol. V protokole musí být vymezen předmět 

a rozsah daňové kontroly. Samotné vymezení předmětu a rozsahu kontroly k jejímu 

zahájení nestačí. Správce daně by měl při tomto jednání už zároveň zjišťovat daňové 
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povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné 

pro správné zjištění a stanovení daně. Z výše uvedeného plyne, že zahájení daňové 

kontroly nesmí být formální. Dle ustanovení § 87 odst. 2 až 5 daňového řádu má daňový 

subjekt povinnost součinnosti, avšak stává se, že se zahájení daňové kontroly vyhýbá. 

Daňový řád proto zavedl institut, který slouží správci daně pro řešení takových situací. 

Pokud daňový subjekt neumožní daňovou kontrolu zahájit, může ho k tomu správce 

daně vyzvat. Ve výzvě správce daně stanoví: 

a) místo zahájení daňové kontroly; 

b) předmět daňové kontroly; 

c) lhůtu, jejíž běh počíná dnem doručení, ve které je daňový subjekt povinen 

správci daně sdělit den a hodinu v rámci úředních hodin správce daně, kdy je 

připraven k zahájení daňové kontroly; tuto lhůtu nelze prodloužit [2, 4]. 

Daňový subjekt má pro svůj návrh dvě omezení: 

1) den zahájení daňové kontroly musí nastat nejpozději patnáctý den ode dne 

uplynutí lhůty uvedené ve výzvě správce daně a 

2) správci daně musí být návrh sdělen nejméně tři pracovní dny před navrhovaným 

dnem zahájení daňové kontroly [2, 4]. 

O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně v souladu 

s ustanovením § 88 odst. 1 daňového řádu zprávu o daňové kontrole, která obsahuje 

výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazních prostředků zjištěných 

v průběhu daňové kontroly, a odkaz na protokoly nebo úřední záznamy o: 

a) zahájení daňové kontroly podepsaný úřední osobou a daňovým subjektem; 

b) jednáních vedených v průběhu daňové kontroly; 

c) skutečnostech zjištěných správcem daně mimo jednání; 

d) seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění; 

e) vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, návrhy nebo výhrady daňového 

subjektu k výsledku kontrolního zjištění; 

f) stanovisku správce daně k jednotlivým tvrzením, návrhům nebo výhradám 

daňového subjektu [2, 4]. 

 Záznamem zachycujícím zahájení, průběh a ukončení daňové kontroly je zpráva 

o daňové kontrole. Ačkoli zpráva o kontrole není rozhodnutím, daňový řád 
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předepsanými náležitostmi formalizuje její obsah. Tyto formální požadavky odpovídají 

jejímu významu, neboť: 

• je-li to na místě, stává se podkladem pro stanovení daně; 

• pokud je jediným podkladem pro stanovení daně, nahrazuje odůvodnění 

platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru [2, 4]. 

 Ještě před samotným projednáním zprávy seznámí správce daně dle § 88 odst. 2 

daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění. Účelem tohoto seznámení je 

poskytnout daňovému subjektu informace o provedeném dokazování, včetně hodnocení 

důkazů. Na základě tohoto seznámení se může daňový subjekt k výsledku kontrolního 

zjištění vyjádřit a navrhnout jeho doplnění, popř. si k vyjádření a doplnění vyžádat 

lhůtu. Lhůta musí být stanovena rozhodnutím. Pokud se daňový subjekt ke kontrolním 

zjištěním nevyjádřil nebo pokud nenavrhl doplnění, může správce daně zprávu 

o kontrole projednat. Pokud s výsledky daňové kontroly daňový subjekt nesouhlasí, 

může ve svém vyjádření navrhnout např. doplnění důkazních prostředků, podat stížnost 

proti postupu správci daně apod. Správce daně návrhy uvedené ve vyjádření posoudí a 

s daňovým subjektem znovu projedná. Tyto skutečnosti musí být zaznamenány 

ve zprávě o daňové kontrole. Jestliže na základě tohoto vyjádření již nedojde ke změně 

výsledku kontrolního zjištění, nemůže daňový subjekt navrhovat jeho další doplnění. 

Toto ustanovení je opatřením proti účelovému prodlužování kontroly ve snaze 

neumožnit správci daně doměřit daň z důvodu prekluze. Zprávu o daňové kontrole 

podepisuje jak úřední osoba správce daně, tak daňový subjekt. Odmítne-li daňový 

subjekt zprávu podepsat, nebo se dokonce vyhýbá samotnému projednání zprávy, doručí 

ji správce daně do vlastních rukou. Daňová kontrola je dle § 88 odst. 6 daňového řádu 

ukončena: 

• podpisem zprávy o daňové kontrole; 

• bezdůvodným odepřením podpisu zprávy o daňové kontrole; 

• doručením zprávy o daňové kontrole v případě vyhýbání se jejímu projednání  

[2, 4]. 
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4.4.1 Příklad  

Správce daně na základě mezinárodní výměny informací dle článku 5 a 19 

nařízení 2003/1798/ES – „SCAC 2004“ zjistil, že daňový subjekt – fyzická osoba, jehož 

předmětem ekonomické  činnosti byl maloobchod s motorovými vozidly, nakoupil 

v jednotlivých měsíčních zdaňovacích období roku 2009 vozidla v režimu 

intrakomunitárního dodání od dodavatele – osoby registrované v jiném členském státě. 

Správce daně z daňových přiznání ověřil, že daňový subjekt pořízení zboží z jiného 

členského státu nepřiznal. Na základě těchto skutečností správce daně zahájil daňovou 

kontrolu a v jejím průběhu kontrolou daňových dokladů a evidence pro účely daně 

zjistil, že daňový subjekt uplatnil při prodeji vozidel zvláštní režim.  Správce daně vydal 

výzvu k prokázání skutečností, kterou byl daňový subjekt vyzván k prokázání, že daň 

z přidané hodnoty přiznal ve správné výši a ve zdaňovacím období, ve kterém mu dle                

§ 25 odst. 1 ZDPH vnikla povinnost daň přiznat a dále, že při prodeji vozidla oprávněně 

použil zvláštní režim v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 ZDPH, tedy že oprávněně 

stanovil daň jako přirážku sníženou o daň z přirážky dle § 90 odst. 4 ZDPH. Daňový 

poradce, zastupující daňový subjekt, na výzvu správce daně reagoval pouze obecnými 

úvahami kdo a za jakých okolností nese důkazní břemeno v souvislosti se zvláštním 

režimem a navrhl správci daně doměřit daň dodavateli z jiného členského státu, 

nicméně nepředložil žádné důkazní prostředky. Vzhledem k tomu, že správce daně již 

ověřil režim pořízení vozidel u dožádaného správce daně v jiném členském státě                     

a daňový poradce nenavrhl pokračování v dokazování, správce daně provedl hodnocení 

důkazů a seznámil daňového poradce s výsledkem kontrolního zjištění. Daňový poradce 

s výsledky daňové kontroly nesouhlasil, ale nenavrhl doplnění důkazních prostředků                

a správce daně vyhodnotil, že na základě tohoto vyjádření již nedojde ke změně 

výsledku kontrolního zjištění a své závěry znovu s daňovým poradcem projednal. 

Správce daně vypracoval zprávu o daňové kontrole a vyčíslil jako zvýšení daně 

na výstupu o rozdíl mezi přiznanou daní na výstupu uplatněnou ve zvláštním režimu                  

a uskutečněným zdanitelným plněním s místem plnění v tuzemsku. 
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Výpočet dle § 37 odst. 2 ZDPH: 

koeficient = 19 / 119 0,1597 
209 000 Kč = úplata včetně daně  

výpočet základu daně:    
základ daně  = úplata včetně daně – úplata včetně 

daně x 0,1597 
175 623 Kč 

Daň na výstupu uplatněná kontrolovaným daňovým subjektem z prodeje předmětného 

vozidla ve zvláštním režimu: 

koeficient = 19 / 119 0,1597 
53 999 Kč = obchodní přirážka  

výpočet základu daně:    
základ daně  = obchodní přirážka – obchodní 

přirážka x 0,1597 
45 375 Kč 

Rozdíl:  

koeficient: = 19 /100 = 0,19 
výpočet rozdílů základů daně: = základ daně dodání zboží - základ daně přiznaný ve 

zvláštním režimu 
130 248 Kč = 175 623 Kč - 45 375 Kč 

doměřená daň: = základ daně x 0,19 - daň přiznaná ve 
zvláštním režimu 

24 744 Kč = 33 368 Kč - 8 624 Kč 

  

Zprávu o daňové kontrole správce daně s daňovým poradcem projednal a následně byla 

podepsána úřední osobou správce daně a zástupcem daňového subjektu. Správce daně 

na základě ukončené daňové kontroly vydal dodatečný platební výměr, proti kterému se 

daňový poradce odvolal a v současné rozhoduje o odvolání Odvolací finanční ředitelství 

se sídlem v Brně. 
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5 Vyhodnocení efektivity daňových kontrol u 

daně z přidané hodnoty v ČR 

Daň z přidané hodnoty tvoří významnou část veřejných příjmů, je tedy v zájmu 

daňové správy, sledovat úspěšnost kontrolních pracovníků správy daně vedoucí 

k maximalizaci výběru této daně. 

5.1 Postup k odstranění pochybností  
Postup k odstranění pochybností je souborem kontrolní činnosti správce daně, 

která je v daném případě zacílena na  ověřování údajů podaného řádného nebo 

dodatečného přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční nebo čtvrtletní zdaňovací 

období. Jedná se v podstatě o krátkou cílenou kontrolu plnění daňových povinností 

subjektů. Z níže uvedeného přehledu je zřejmý pokles provedených postupů 

k odstranění pochybností za rok 2011 oproti dvěma předcházejícím letům, přičemž výše 

změny daňové povinnosti má jasně stoupající trend. V poklesu ukončených postupů 

k odstranění pochybností se odráží klientský přístup pracovníků správců daně, kteří 

nesrovnalosti v podaném přiznání způsobené početními chybami, chybějícími přílohami 

nebo nesprávně vyplněnými řádky řeší neformální cestou telefonicky, SMS zprávou, 

osobním jednáním popř. místním šetřením. Zásadní význam při rozhodování o zahájení 

postupu k odstranění pochybností má rovněž provádění testu nedůvěryhodnosti, 

kterému je podrobeno každé přiznání k dani z přidané hodnoty a testu rizikovosti plátců, 

jenž vyhodnocuje aktuální rizikové chování plátců za konkrétní zdaňovací období. 

Mnohdy se místním šetřením a podáním vysvětlení ze strany daňového subjektu vyjasní 

okolnosti, které signalizovaly případnou nedůvěryhodnost a správce daně postup 

k odstranění pochybností nezahájí, což přispívá k efektivní činnosti a úsporám správce 

daně.  
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Tabulka 2: Výsledky postupu k odstranění pochybností za sledované období let 2009 až 2011 

změna v důsledku postupu 
k odstranění pochybností (v tis. Kč) 

rok počet 

ukončených 

počet 

ukončených s 

rozdílem daňové 

povinnosti 

nadměrného 

odpočtu 

2009 20 724 7 896  3 390 932 - 1 188 394 
2010 20 434 8 290 5 354 544 - 2 159 299 
2011 14 864 6 779 6 968 133 - 2 141 840 

Pramen: [8, 9, 10 + vlastní zpracování]. 

 

 

 

Graf 2: Přehled počtu POP za sledované období let 2009 až 2011 
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Graf 3: Změny daňové povinnosti a nadměrných odpočtů v důsledku provedení postupů k odstranění 
pochybností  
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Pramen: [8, 9, 10 + vlastní zpracování]. 

 
Tabulka 3: Efektivita postupů k odstranění pochybností za sledované období let 2009 až 2011 

zdaňovací 

období 

podíl počtu ukončených k počtu 

ukončených s rozdílem 

změna daně na 1 

ukončený s rozdílem 

2009 38,1 % 580 tis. Kč 
2010 40,5 % 906 tis. Kč 
2011 45,6 % 1 344 tis. Kč 

Pramen: [8, 9, 10 + vlastní zpracování]. 

Údaje naznačené v tabulce č. 3 potvrzují úvahu o zvyšování efektivity kontrol 

při uplatňování postupu k odstranění pochybností u daně z přidané hodnoty. Meziročně 

se zvyšuje procento s konečným fiskálním efektem a současně je patrný nárůst výše 

změny daně na jeden postup k odstranění pochybností ukončený s rozdílem. 

5.2 Daňová kontrola 
Daňová kontrola je souhrn dílčích úkonů, kterými správce daně prověřuje 

tvrzení daňových subjektů tzn. v případě daně z přidané hodnoty daňové přiznání popř. 

hlášení a dalších skutečností majících vliv na stanovení daňové povinnosti ve správné 

výši. Výsledky z daňové kontroly jsou jedinou možností pro doměření daně z moci 
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úřední.  Jak je z níže uvedeného přehledu patrné v roce 2011 bylo v porovnáním s lety 

2009 a 2010 zaznamenáno snížení počtu kontrol, což je dle informací o činnosti daňové 

správy v ČR způsobeno zaměřením na náročnější kontroly. Také výše doměřené daně 

z přidané hodnoty nedosáhla úrovně roku 2010. K poklesu výše doměřené daně za rok 

2011 došlo z důvodu uplatňování postupu správce daně, kdy pokud lze předpokládat, že 

zjištěné nedostatky v rámci daňové kontroly jedné daně a jednoho zdaňovacího období 

mají dopad i na další zdaňovací období nebo jinou daň, správce daně daňovou kontrolu 

nezahájí, ale vyzve daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání. V praxi to 

pro správce daně znamená snížení administrativních úkonů a současně je tento postup 

vstřícný vůči daňovým subjektům, neboť zatímco z doměřené daně daňovou kontrolou 

vzniká povinnost uhradit penále ve výši 20%, při podání dodatečného přiznání 

povinnost hradit penále z doměřené daně nevzniká, přičemž cíl správy daní stanovit daň 

ve správné výši je zachován [8, 9, 10]. 

Tabulka 4: Přehled o počtu a výsledcích daňových kontrol za sledované období let 2009 až 2011 

rok počet aktivních 

subjektů 

počet kontrol doměřeno 

z kontrol  

(v tis. Kč) 

doměrek na 1 

kontrolu  

(v tis. Kč) 

2009 531 750 18 281 2 169 316 118 665 
2010 532 055 17 144 5 949 126 347 009 
2011 534 904 13 710 3 879 254 282 951 

Pramen: [8, 9, 10 + vlastní zpracování]. 

Graf 4: Vývoj počtu kontrol za sledované období let 2009 až 2011 
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Pramen: [8, 9, 10 + vlastní zpracování]. 
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Tabulka 5: Srovnání výše celkové vyměřené/doměřené daně u POP a DK a průměr vyměřené/doměřené 
daně u POP a DK za sledované období let 2009 až 2011 

 
rok Σ vyměřené daně  

POP (v tis. Kč) 

Σ doměřené daně 

DK (v tis. Kč) 

vyměřená daň 

na 1  POP  

(v tis. Kč) 

doměřená daň 

na 1 DK  

(v tis. Kč) 

2009 4 579 326 2 169 316 580 119  
2010 7 513 843 5 949 126 906 347 
2011 9 109 973 3 879 254 1 344 283 

Pramen: [8, 9, 10 + vlastní zpracování]. 

 

Graf 5: Srovnání efektivity POP a DK z hlediska celkového fiskální efektu za sledované období 
let 2009 až 2011 
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Graf 6: Srovnání efektivity POP a DK z hlediska průměru fiskální efektu na jedno daňové řízení za 
sledované období let 2009 až 2011 
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Pramen: [8, 9, 10 + vlastní zpracování]. 

Ze srovnání postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly za sledované 

období let 2009 až 2011 je patrný klesající trend počtu kontrol u obou kontrolních 

postupů, přičemž zatímco u postupů k odstranění pochybností je současně zaznamenán 

meziročně i celkový nárůst změny daně, u daňových kontrol výše doměřené daně za rok 

2011 nedosáhla úrovně předcházejícího roku. Ještě výraznější rozdíl vidíme, 

porovnáme-li průměr fiskálního efektu postupů k odstranění pochybností a daňových 

kontrol na jedno daňové řízení. Z grafického znázornění je zřejmá u postupů 

k odstranění pochybností vyšší efektivita za všechna sledovaná období a za rok 2009              

a 2011 dosáhla téměř pětinásobné hodnoty. 
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6 Závěr 

Daň z přidané hodnoty je z hlediska veřejných příjmů jednou ze stěžejních daní. 

Legislativní vývoj této nepřímé daně směřuje k meziročně vyššímu inkasu, ať už se 

jedná o zvyšování základní i snížené sazby daně, nebo zatížení některých druhů zboží   

a služeb přesunutím ze snížené do základní sazby daně. Novelizace zákona o dani 

z přidané hodnoty platné od 1. 4. 2011 a od 1. 1. 2013 přinesly celou řadu opatření proti 

daňovým únikům. Za nejvýznamnější považuji tuzemský reverse – charge u rizikových 

komodit, ručení za nezaplacenou daň a zavedení institutu nespolehlivého plátce. 

Odvrácenou stranou je ovšem značná komplikovanost a administrativní zátěž především 

podnikatelů – fyzických osob, kteří často nedisponují technologiemi k plnění všech 

zákonných povinností.  

V úvodní části bakalářské práce jsou zmíněny povinnosti subjektů z běžného 

podnikatelského prostředí, které se dotýkají významného množství plátců, resp.                     

i neplátců daně. V logickém pořadí se jedná o registraci, vedení povinných záznamů, 

lhůty pro podání daňového tvrzení, souhrnného hlášení a splatnost daně.  

Výběr daňových subjektů ke kontrole je důležitou součástí kontrolní činnosti 

pracovníků daňové správy. S využitím moderních technologií a rozsáhlých interních               

i externích zdrojů je prováděna detekce možných daňových úniků. Samotný proces 

kontroly daňových subjektů se řídí daňovým řádem. Pro účely bakalářské práce jsem 

vybrala nekomplikované příklady, které nevyžadují podrobnou analýzu předmětné 

právní normy a judikatury soudů.  

V závěrečné části práce jsem sledovala vývoj počtu ukončených postupů 

k odstranění pochybností a daňových kontrol a následně fiskálního efektu. Zároveň jsem 

prostřednictvím grafického znázornění ilustrovala efektivitu obou kontrolních postupů     

a vyhodnotila jsem postup k odstranění pochybností jako jednoznačně efektivnější.  

Postup k odstranění pochybností má pozitivní dopad na výši inkasa daně 

z přidané hodnoty zejména u uplatňování nadměrných odpočtů daně, neboť v případech 

nevyplacení vratitelného přeplatku je fiskální efekt okamžitý. 
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