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1 Úvod 

V České republice, ale i v ostatních státech světa dochází ze strany daňových subjektů 

k daňové kriminalitě. Problematika daňových trestných činů je velice složitá, proto vyžaduje 

proces daňové kontroly a trestního řízení předpoklad vysoké odbornosti pracovníků orgánů 

státní správy a orgánů činných v trestních řízeních. 

Cílem předkládané bakalářské práce je poukázat na nebezpečnost daňové kriminality 

pro společnost, i když se většiny občanů přímo nedotýká, a odhalit ztráty, které přináší 

veřejným rozpočtům. Cílem je také představit možnosti řešení boje proti daňovým deliktům. 

Práce obsahuje dvě základní části. V první teoretické části je popisována daňová teorie a 

teorie daňové kriminality. Praktická část se zakládá na dvou modelových příkladech daňové 

optimalizace. 

V druhé kapitole budou za účelem pochopení problematiky daňové teorie vysvětleny 

základní pojmy a historický vývoj daní v českých dějinách. Nebude chybět seznámení s 

aktuálním systémem a soustavou daní v České republice. 

Stěžejní částí bakalářské práce je kapitola třetí, kde podrobně popíši problematiku 

daňové kriminality. Tato kapitola předkládá výčet daňových trestných činů podle zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s podrobným zaměřením na 

trestné činy neodvedení daně a krácení daně, tedy daňové úniky. Nejdůležitější oddíl třetí 

kapitoly jsou modelové příklady optimalizace daňové povinnosti. Konkrétně jde o 

optimalizaci daňové povinnosti fiktivní právnické osoby, společnosti ABC, s. r. o., a fiktivní 

fyzické osoby, pana Jana Krátkého. Budu porovnávat případ využití daňové optimalizace a 

případ, kdy daňovou optimalizaci nevyužiji a také situaci, kdy dochází k daňovému úniku. 

Tyto modelové příklady budou doplněny situací, kdy zaměstnanec nezdaní své příjmy ze 

závislé činnosti a dochází tak práci na černo. 

Závěrečná kapitola bakalářské práce bude věnována nejdůležitějším prvků boje proti 

daňovým únikům, tedy daňové kontrole, legislativním změnám a mezinárodní spolupráci. 

Budou zde popsány základní pojmy, principy a zásady daňové kontroly, její průběh od fáze 

přípravy po ukončení a aktuální stav jejich četností a výsledků v České republice.  Tato 

kapitola bude věnována koordinaci spolupráce nejen státních orgánů, ale i mezinárodní 

spolupráci nejen v rámci Evropské unie. Závěr kapitoly bude doplněn vlastním doporučením 

nutných opatření při boji proti daňovým únikům v oblasti daně z příjmu. 
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Všechny informace a data pomocí, kterých je zpracována tato bakalářská práce, jsou 

získány z dostupné literatury, internetových stránek státních orgánů, a jsou uvedeny 

v seznamu literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2 Daňová teorie a charakteristika soustavy daní v ČR 

2.1 Příjmy veřejných rozpočtů 

Stát potřebuje prostředky k financování jak vládních tak veřejných výdajů. Veřejný 

rozpočet zajišťuje fungování celospolečenských standardů jako například zdravotnictví, 

školství či obrana, proto se na nich podílejí všichni občané státu (Široký, 2007). Největším 

příjmem veřejného rozpočtu každé vyspělé země jsou daňové příjmy. Veřejným rozpočtem 

není myšlen jen rozpočet státu, ale i místní rozpočet, státní finanční aktiva, státní fondy, 

Pozemkový fond, Fond národního majetku a zdravotní pojišťovny. Rozpočtové určení 

upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o rozpočtovém určení daní řeší otázky, kam plynou výnosy z daní, jakým procentem se 

podílí na celostátním výnosu na daních obce, kraje a stát, a na základě jakých kritérii se 

výnosy z daní rozdělují. Do státního rozpočtu plyne přibližně 69 % z celostátního hrubého 

výnosu jednotlivých daní, do rozpočtu krajů plyne zpravidla 8,92 % z celostátního hrubého 

výnosu jednotlivých daní a do rozpočtu obcí plyne nejčastěji 21,4 % z celostátního hrubého 

výnosu jednotlivých daní. 

2.2 Definice daně 

Daň je zákonná platební povinnost, která je příjmem pro veřejný rozpočet, ale 

zdaňovacím subjektům neposkytuje rovnocenné protiplnění (Prouza, 2005). „Daň tak 

představuje transfer finančních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru.“ jak tvrdí 

Široký (2007, s. 9). Jelikož pojem daň není chápán jednoznačně, je nutné jej nejenom přesně 

definovat, ale i odlišovat od dalších příjmů do veřejných rozpočtů, jimiž jsou například 

poplatky.  

Poplatek, je peněžní částka placená za služby veřejného sektoru, je účelový a 

dobrovolný (Kubátová, 2009). Je možné jej platit kolkovými známkami, a to až do částky pěti 

tisíc korun. Jedná se například o poplatky za vydání potvrzení o státním občanství České 

republiky nebo za přijetí žádosti o prominutí příslušné daně a další. 
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2.3 Vlastnosti a funkce daně 

K hlavním vlastnostem daně patří povinnost odvodu, legalita, příjem veřejného 

rozpočtu, nenávratnost, neúčelovost, neekvivalentnost (Vančurová, 2010). 

Povinnost odvodů a legalita znamená, že daň musí být zakotvena v zákoně, kde je 

upřesněno kdo a za jakých podmínek má povinnost platit daň. Daně jsou příjmem veřejného 

rozpočtu, který se následně přerozděluje na rozpočty obcí, krajů, státu a také Evropské unie. 

Po zaplacení daně subjekt nemůže požadovat vrácení daně, s čímž souvisí i neekvivalentnost 

daně, kdy subjektu nevzniká nárok na adekvátní protiplnění. Plátce daně také nemůže 

ovlivnit, jaké bude rozpočtové plnění daní. 

Daně jsou nástrojem hospodářské politiky států a plní mnoho funkcí, z nichž 

nejdůležitější jsou funkce alokační, redistribuční a stabilizační (Kubátová, 2009). 

Alokační funkce daní vyplývá ze selhání efektivnosti tržních mechanismů. Stát 

v takové situaci poskytuje daňové podpory, dotace, snižuje daňovou povinnost, aby optimálně 

rozdělil zdroje na veřejnou a soukromou spotřebu (Vančurová, 2010). 

Cílem redistribuční funkce je spravedlivé rozdělení důchodu mezi občany státu, kteří 

jej často považují za nespravedlivé. 

Stabilizační funkce zmírňuje výkyvy ekonomických cyklů pomocí změn daní a 

vládních výdajů. V době konjunktury se daň zvýší a umožní tvorbu rezervy, naopak v době 

kritické se daň sníží a poplatníkům zbude větší důchod. 

2.4 Berně a poplatky v českých dějinách 

Pojem daňový systém je znám již z dob středověku a starověku. Vznikly s potřebou 

financovat dobývání nových území a vytváření rezerv na časy krize. Daně měly spíše 

naturální podobu. Potřeba redistribuce hospodářských výtěžku v dobách feudální monarchie 

vedla k formování prvních daní, ale rozhodně nebyly odváděných pravidelně. Nejstarší daní 

byla daň z míru, která byla platbou za služby ozbrojených složek, a odváděl je každý 

svobodný rolník. Poplatkový charakter měly odvody zvané: 

• regály, poplatky za propůjčení práv panovníka 

• domény, odvody plynoucí z výnosů z hospodaření na pozemcích panovníka  
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• kontribuce, které byly vybírány z hlavy, z majetku a z výnosů 

• akcízy, které byly prvními nepřímými daněmi s formou podobnou regálům 

 

 Se vznikem prvních daní, vzniká i nová profese daňového pachtýře, jelikož bylo 

potřeba osoby zajišťující výběr daní (Široký, 2007). V době předhusitské došlo k zásadním 

přeměnám daňové soustavy, jelikož se zvýšil objem soukromého vlastnictví pozemků. Proto 

byla panovníkem vypsána nová generální daň, která zdaňovala všechny pozemky v zemi. 

Mimo to bylo mnoho dalších daní jako například berně při sňatcích, daň z hlavy, kterou 

odváděl každý občan v zemi, třicátek jimž byli zatíženi kupci při prodej zboží. 

 Základ pro moderní daňové systémy byl položen koncem 19. Století. Zahrnovaly 

přímé a nepřímé daně, vybírané pravidelně. Na přelomu 19. a 20. století se staly výnosy 

z daní zdrojem pro financování základních celospolečenských standardů jako vzdělání nebo 

ochrana zdraví. Došlo k daňovým reformám, které přinesly základní změny. Hlavním 

dokumentem pro vybírání daně je daňové přiznání, daň se určuje podle skutečného stavu 

majetku, clo se vztahuje jen na dovoz a je zavedena progresivní sazba daně. Daně byly 

konkrétnější a více specializované.  

Se vznikem nového Československého státu v roce 1918, bylo za potřebí daňové 

reformy, jelikož daňový systém na Slovensku a Podkarpatské Rusi byl značně odlišný. Tato 

daňová reforma proběhla v roce 1927. Daňovou soustavu Československé republiky tvořily 

daně vyměřované přímo a daně vyměřované nepřímo. Do skupiny daní vyměřovaných přímo 

patřila pozemková daň, domovní daň, všeobecná výdělková daň, zvláštní daň výdělková, 

převodní daň, důchodová daň, rentová daň a další specifické daně. K nepřímo vyměřované 

daně patřilo clo, daň z obratu, daň přepychová potravní daň, neboli akcízy, lihová daň, pivní 

daň, petrolejová daň a další specifické daně. Některé daně měli zvláštní postavení v daňovém 

systému. Šlo především o daně smíšeného daňového a poplatkového charakteru, daň dědickou 

a darovací (Starý, 2009). Po roce 1930, kdy začalo být zjevné ohrožení Německem, docházelo 

k zvyšování daní a k zavádění daní a příspěvků nových. Po zřízení protektorátu Čechy a 

Morava se vývoj daní úplně přerušil a začaly se užívat německé předpisy.  

Po druhé světové válce, bylo hlavním cílem vyjmout z právního řádu předpisy z dob 

okupace a vytvořit nový systém daní. Byla tedy vytvořena soustava daní navazující na zákony 

první republiky. V roce 1946, byla zavedena dávka z majetku, která pomáhala financovat 
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odstraňování válečných škod. V roce 1952 došlo k radikální přeměně daňové soustavy, která 

se dělila na dvě základní skupiny, na daně placené podniky a daně placené obyvatelstvem 

(Starý, 2009). Daně placené podniky byly vymezeny podle odvětví nebo druhu vlastnictví a 

vyznačovaly se neúměrně vysokými sazbami. Sazby pro zdanění obyvatelstva byly 

diferencovány podle různých kritérií, mezi které patřil například věk, pohlaví či druh příjmu. 

V roce 1989, po revoluci, bylo rozhodnuto o tom, že daňová reforma, zahrnující zavedení 

nového daňového systému, bude provedena až k 1. lednu 1993. Období mezi léty 1990 až 

1992 se však neobešlo bez menších změn, které souvisely s očekáváním zavedení daně 

z přidané hodnoty, a spočívaly ve stanovení maximální hranice pro sazby daní z obratu 

s přihlédnutím na velikost sazeb ve vyspělých zemích (Široký, 2007). 

Při přechodu na tržní ekonomiku bylo tedy nutné provést změny daňových zákonů. 

Základními cíli reformy bylo vytvořit spravedlivé, efektivní a jednoduché zdanění, zavést daň 

z přidané hodnoty a vytvořit nové moderní podmínky pro správu daní. Tyto cíle byly splněny, 

což nám později usnadnilo vstup do Evropské unie. Změny schválené do 1. ledna 1993 byly 

platné i po rozdělení Československa, ale nyní mají oba státy značně odlišné daňové systémy. 

V současnosti se daně vybírají na základě novelizovaných zákonů z roku 1993. Zrušeny byly 

jen dva zákony, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 587/1992 Sb. o 

spotřebních daních, a byly nahrazeny zákonem č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 

zákonem č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, které zapracovávají příslušné předpisy 

Evropských společenství (Široký, 2007). 

2.5 Daňový systém České republiky 

Daňový systém zahrnuje daňovou soustavu, instituce zabezpečující správu, 

vyměřování, vymáháni, kontrolu daní a vztahy těchto institucí k daňovým subjektům. 

Daňový systém je součástí veřejné správy a upravuje ukládání a vybírání daní na 

určitém území a v určitém čase. Dobrý daňový systém musí být spravedlivý, efektivní, 

jednoduchý, srozumitelný, být přesně formulován v daňových zákonech a správně působit na 

chování ekonomických subjektů. Daňová správa v České republice je zajišťována Celní 

správou České republiky a třístupňovou soustavou územních finančních orgánů, kterými jsou 

Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství, finanční úřady.1 Celní správa spravuje daň 

z přidané hodnoty a spotřební daně. Správou daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů 

                                                           
1 Zdroj: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/22.html?year=0 
 



11 

 

právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční, daně z nemovitostí, daně z převodu 

nemovitostí, daně dědické a daně darovací jsou pověřeny finanční úřady. Správou pojistného 

se zabývá Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, správa místních 

poplatků je v kompetenci jednotlivých obcí. Systém správy daní a poplatků je v České 

republice velice složitý a administrativně nákladný.  

2.6 Daňová soustava v České republice 

„Daňová soustava představuje souhrn daní vybíraných v určitém státě v určitém čase,“ 

jak tvrdí Široký (2007, s. 10). V české daňové soustavě jsou daně klasifikovány dle předmětu 

zdanění na daně z příjmu, daně ze spotřeby, daně majetkové a sociální pojistné, viz. Obr. 2.1. 

Daně z příjmu zahrnují daň z příjmu fyzický a právnických osob. Mohou být 

progresivní, regresivní nebo proporcionální. Mezi majetkové daně se řadí daně z nemovitostí, 

daně převodové, do nichž patří daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daně ze 

spotřeby jsou součástí ceny zboží. Dělí se na daně selektivní, spojené pouze s vybranými 

druhy zboží, daně univerzální pojící se ke všem druhům zboží a daň silniční, která je velmi 

specifická, jelikož není součástí ceny zboží, ale odvádí se za využívání motorového vozidla. 

Sociální pojistné je příjmem veřejného rozpočtu, ze kterého pak plyne na sociální 

zabezpečení, státní politiku nezaměstnanosti a zdravotním pojišťovnám. Zahrnuje pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (Vančurová, 2010). 

Daně se klasifikují podle mnoha kritérií, dle objektu daně, dle subjektu daně nebo dle 

jejich respektování příjmových poměrů poplatníka. Nejčastější a nejzákladnější je však třídění 

podle vazby na důchod poplatníka, na přímé a nepřímé daně (Široký, 2007).  

Základními konstrukčními prvky daní jsou: 

• Daňový subjekt  

• Předmět daně 

• Osvobození od daně 

• Základ daně 

• Odpočty od základu daně 

• Sazba daně 

• Sleva na dani



 

Daňový systém ČR

Daň z příjmu

Daň ze spotřeby

Sociální pojiště

Majetkové daně

Obr. 2.1 Schéma daňové soustavy v

Zdroj: Vančurová (2010), vlastní úprava
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Daňový subjekt 

Podle zákona je daňovým subjektem osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. 

Proto daňové subjekty dělíme do dvou skupin, poplatník a plátce. Poplatníkem je osoba, jehož 

majetek je podroben dani. Plátcem daně osoba povinná zaplatit daň vybranou nebo sraženou 

jinému subjektu (Vančurová, 2008). 

Předmět daně 

Předmětem daně je veličina, zpravidla vymezená v názvu zákona, která podléhá dani. 

Předměty zdanění rozdělujeme do čtyř skupin: daně z hlavy, daně ze spotřeby, majetkové 

daně a daně z příjmů. Předmět daně musí být přesně definován, proto v daňových zákonech 

nalezneme zvláštní paragraf, který uvádí, co předmětem daně není. Právní subjekty tak získají 

jistotu v případě pochybností (Vančurová, 2008). 

Osvobození od daně 

Osvobození od daně vymezuju část předmětu, na kterou se daň nevztahuje. Setkáváme 

se s osvobozením úplným, částečným a podmínečným. Úplné osvobození uplatňujeme na 

celou částku v případě, že splníme všechny podmínky. K částečnému osvobození dochází, 

v situaci kdy je hodnota předmětu daně vyšší než ta, která je uvedená v zákoně. Rozdíl těchto 

částek podléhá dani. Podmínečné osvobození od daně je podmíněno doložením splnění 

podmínek pro uplatnění osvobození. 

Základ daně 

Podle Vančurové (2008, s. 16) je základ daně „předmět daně vyjádřený v měrných 

jednotkách a upravený podle zákonných pravidel.“ Základem daně je časově a věcně 

vymezený předmět daně očištěný o výdaje, které musel daňový subjekt vynaložit, aby mohl 

s předmětem nakládat (Kubátová, 2009).  

Odpočty ze základu 

Základ daně můžeme snížit odpočty ze základu daně, které mají podobu standardních 

a nestandardních odpočtů. Standardními odpočty se rozumí snížení základu daně o zákonem 

danou částku za předpokladu splnění daných podmínek. Nestandardními odpočty jsou 

skutečně vynaložené výdaje na zákonem dané účely, které mohou být limitovány maximální 
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částkou. Odpočty ze základu daně podporují sociální a fiskální politiku kompenzací určitého 

hendikepu či zvýhodněním celospolečensky prospěšného jednání (Vančurová, 2008) 

Sazba daně 

Jak uvádí Kubátová (2009, s. 42) „sazba daně je algoritmus, který umožňuje ze 

základu daně určit výši daně.“ Typ sazby nám vymezují dvě kritéria, dle druhu předmětu nebo 

poplatníka a podle typu základu daně. Do první skupiny sazeb dle druhu předmětu nebo 

poplatníka řadíme sazby jednotné, pro všechny stejné a diferencované, lišící se od sebe dle 

kvality předmětu. Do druhé skupiny sazeb podle typu základu daně patří sazby pevné, 

vztahující se k měrné jednotce základu daně a relativní, která udává procento ze základu daně. 

Sleva na dani 

Sleva na dani je částka, která se odečítá z již vypočítané daně. Sleva na dani se 

stanovuje pevnou částkou nebo stanoveným dílem, kdy jde o absolutní nebo relativní slevu. 

Poplatník však může uplatnit i slevu standardní, pevnou a danou zákonem nebo slevu 

nestandardní, kdy jde o snížení daně prokazatelně vynaloženými výdaji (Vančurová, 2008). 

2.7 Přímé daně 

Přímé daně jsou specifické svou adresností, jelikož jde předem přesně určit plátce 

daně, nepřevoditelností na jiný subjekt a nevyhnutelností platby. Přímými daněmi jsou 

zdaňovány příjmy a majetek určitého subjektu Poplatník zná přesnou výši přímých daní 

prostřednictvím výplatního lístku nebo daňového přiznání.  

Mezi přímé daně patří: 

• Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob 

• Daň z nemovitosti 

• Daň dědická 

• Daň darovací 

• Daň z převodu nemovitosti 

• Daň silniční 
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2.7.1 Daně z příjmu 

Nejznámějšími daněmi českého daňového systému, a také jedním z nejvýznamnějších 

příjmů pro státní rozpočet jsou daně z příjmu neboli důchodové daně (Široký, 2007). 

Problematika daní z příjmu je zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon zahrnuje daň z příjmu fyzických osob řešenou v § 2 až § 16, daň 

z příjmu právnických osob řešenou § 17 až § 21 a společná ustanovení, která následují od § 

22 dále. Zákon o daních z příjmu je rozdělen proto, že se od sebe tyto dvě daně různí 

například ve způsobu výpočtu daně nebo daňovými sazbami. 

Daň z příjmu fyzických osob 

Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob je osoba, která má trvalé bydliště na území 

České republiky, nebo se na tomto území zdržuje alespoň 183 dnů kalendářního roku a má 

příjmy, na které se vztahuje daňová povinnost. 

Plátcem daně je osoba, se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, která daň 

nebo zálohu na daň odvádí správci daně. Plátce nemusí být vždy stejná osoba jako poplatník. 

V případě vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel je poplatníkem zaměstnanec, ale plátcem 

zaměstnavatel. Tento způsob výběru je nejrychlejší, s nejnižšími náklady na výběr a funguje 

tak, že zaměstnavatel strhne zaměstnanci před výplatou ze mzdy měsíční zálohu na daň a tu 

pak odvede správci daně. Na konci zdaňovacího období se provede vyúčtování daně, 

prostřednictvím kterého získáme informaci o tom, zda poplatníkovi vznikl daňový přeplatek 

nebo nedoplatek. 

Jestliže je kladen důraz na princip spravedlnosti důchodové daně, musí být daní 

komplexní. Znamená to tedy, že musí zahrnovat různé druhy příjmy poplatníka ze všech 

zdrojů. Proto jsou do předmětu daně podle § 3 zákona o dani z příjmu zahrnuty příjmy ze 

závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 

příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Těmito příjmy se rozumí 

peněžní i nepeněžní příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. 

Od daně z příjmu jsou osvobozeny zejména movité a nemovité věci, které splňují 

časový test2 a příjmy z veřejných rozpočtů3. 

                                                           
2
 Časový test je doba mezi nabytím a prodejem 

3 Příjmy z veřejných rozpočtů jsou například stipendia, dotace, dávky z nemocenského pojištění a další. 
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Sazba daně byla až do roku 2006 stanovována daňovými pásmy podle výše základu 

daně a pohybovala se v rozmezí od 12 % do 32 %. Od zdaňovacího období 2008 je sazba 

daně stanovena na 15 %. Další velkou změnou roku 2008 je výpočet daně ze super hrubé 

mzdy4.  

Základ daně může poplatník snížit nezdanitelnými částmi základu daně, které jsou 

uvedeny v § 15. Jsou to dary, úroky z úvěru ze stavebního spoření, příspěvek na penzijní 

pojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, členské příspěvky odborům a úhrady za 

zkoušky. Samotnou daň má poplatník možnost snížit slevami na dani uvedenými v § 35ab a § 

35c. Zahrnují slevu na poplatníka, na manželku, na invalidního důchodce, na držitele průkazu 

ZTP/P, na studenta a na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti s poplatníkem. Sleva 

na dani na vyživované dítě může být uplatněna do výše vypočtené daňové povinnosti, pokud 

je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, rozdíl mezi těmito částkami je daňovým 

bonusem. 

Daň z příjmu právnických osob 

Poplatníky daně jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami a organizační složky 

státu. Poplatník má sídlo na území České republiky a má příjmy, na které se vztahuje daňová 

povinnost. 

Předmětem daně jsou příjmy ze všech činností a z nakládání s veškerým majetkem 

poplatníka. 

Základ daně právnické osoby vyplývá z účetnictví, tedy z výsledku hospodaření před 

zdaněním. Od základu daně lze odečíst příjmy osvobozené od daně uvedené v § 19, položky 

odčitatelné od základu daně uvedené v § 34 a další položky snižující základ daně uvedené v § 

20. Slevu na dani může poplatník využít v případě, že zaměstnává handicapované osoby nebo 

mu byl poskytnut příslib investiční pobídky. 

Daňová sazba se do roku 2009 pohybovala v rozmezí 20 % až 45 %. Pro zdaňovací 

období 2010, 2011 a 2012 je sazba stanovena na 19 %, s výjimkou investičních, podílových, 

zahraničních a penzijních fondů, u kterých je sazba daně 5 %. 

 

                                                           
4 Super hrubá mzda je základ daně, který tvoří příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající 
pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné 
zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel. 
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2.7.2 Daň z nemovitostí 

Problém daně z nemovitostí řeší zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. Tato daň zahrnuje daň ze staveb a daň z pozemků. 

Daň ze staveb 

Předmětem daně jsou stavby, byty a nebytové prostory, které se nachází na území 

České republiky a byl na ně vydán kolaudační souhlas. Poplatníkem daně je vlastník svatby, 

bytu nebo nebytového prostoru, pokud je vlastníků více, platí daň společně a nerozdílně. Od 

daně jsou osvobozeny stavby, jejichž vlastníkem je stát, obce, církev, sdružení občanů a další 

stavby uvedené v § 9. Základem daně je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 neboli 

její zastavěná plocha. Sazba daně záleží na druhu a způsobu využití stavby. 

Daň z pozemku 

Předmětem daně jsou pozemky, které se nachází na území České republiky a jsou 

vedeny v katastru nemovitostí. Poplatníkem daně je vlastník pozemku, pokud je vlastníků 

více, platí daň společně a nerozdílně. Od daně jsou osvobozeny pozemky, jejichž vlastníkem 

je stát, obce, církev, sdružení občanů a další pozemky uvedené v § 4. Základ daně je výměra 

v m2 nebo cena pozemku podle jeho využití. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, jeho 

využití a umístění. 

Výši daně z nemovitosti také ovlivňuje počet obyvatel obce, na jejímž katastrálním 

území se pozemek nebo stavba nachází. 

2.7.3 Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí 

Tyto tři daně upravuje jediný zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 

dani z převodu nemovitosti, proto jsou často označovány jako troj daně (Široký, 2007). 

Daň dědická 

Poplatníkem daně dědické je nabyvatel celého nebo části dědictví. Předmětem daně 

dědické je movitý i nemovitý majetek nabytý dědictvím. Základem daně je cena nabytého 

majetku, sníženého o prokazatelné dluhy zůstavitele, náklady na pohřeb zůstavitele, cena 

majetku osvobozeného od daně dědické a o ostatní výdaje spojené s úkony v řízení dědickém. 
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Daň darovací 

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel majetku. Předmětem daně darovací je 

bezúplatně nabytý movitý i nemovitý majetek. Základ daně je cena majetku. 

Sazba daně dědické a darovací se pohybuje mezi 0,5 % až 40 %. Výše sazby je závislá 

na hodnotě majetku a tzv. příbuzenském principu, kdy záleží na vztahu poplatníka a 

zůstavitele nebo dárce (Široký, 2007). Proto jsou osoby rozděleny do tří skupin. V první 

skupině jsou příbuzní v řadě přímé, ve druhé skupině příbuzní v radě pobočné a v poslední 

skupině ostatní fyzické a právnické osoby. Nabytí majetku mezi osobami v první a druhé 

skupině je osvobozeno od daně dědické i darovací. 

Daň z převodu nemovitostí 

Poplatníkem daně je převodce, nabyvatel nebo oba současně. Předmětem daně je 

úplatný převod či přechod vlastnictví nemovitosti. Základ daně je cena nemovitosti zjištěná na 

základě znaleckého posudku. Sazba daně činila až do roku 2003 5 %, od zdaňovacího období 

2004 byla snížena na 3 %. Od daně z převodu nemovitosti je osvobozen například převod 

nebo přechod vlastnictví nemovitosti z vlastnictví České republiky nebo do vlastnictví České 

republiky. 

2.7.4 Silniční daň 

Zákon č.16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů řeší zdanění 

silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jsou-li registrovaná a používána 

k podnikání v České republice. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba zapsaná 

v technickém průkazu vozidla nebo zaměstnavatel, pokud vyplácí svému zaměstnanci 

cestovní náhrady. Je-li poplatníků více platí daň společně a nerozdílně. Základem daně 

silniční je u osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm3 a u nákladních vozidel, 

autobusů a ostatních vozidel je to celková hmotnost v tunách a počet náprav. Sazba daně se 

pohybuje od 1200 Kč do 50 400 Kč, a zjišťuje se na základě informací uvedených 

v technických dokladech o vozidle. V případě, že zaměstnanec užívá svůj vlastní osobní 

automobil v zaměstnání, činí sazba daně 25 Kč za každý den užívání vozidla. Sazba daně se 

může zvyšovat či snižovat v závislosti na datu první registrace vozidla. Od daně jsou 

osvobozena vozidla diplomatů, s méně než čtyřmi koly, na elektrický pohon a další uvedené v 

§ 3. Slevu na dani mohou využít vlastníci vozidel využívaných v kombinované dopravě. 
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2.8 Nepřímé daně 

Nepřímé daně jsou součástí ceny zboží a služeb, proto jsou pro poplatníka hůře 

zjistitelné, ale jejich vybírání je tak jednodušší než u přímých daní. 

Mezi nepřímé daně patří: 

• Daň z přidané hodnoty 

• Daň spotřební 

• Ekologické daně 

Konstrukce daně je velice složitá, a proto je k pochopení dalšího výkladu za potřebí 

definovat pojmy týkající se této problematiky. 

2.8.1 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Patří do mezi všeobecné spotřební daně, jelikož zdaňují celý obrat 

ekonomického subjektu. Hlavní výhodou této daně je neutralita. Zahrnuje všechny výrobní 

aktivity, má stejné podmínky pro všechny subjekty trhu a nedělá rozdíly mezi importovaným 

a tuzemským zbožím (Široký, 2007). 

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží, převod nebo přechod nemovitosti, 

poskytnutí a přijetí služby, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie a dovoz 

zboží z třetích zemí.  

Osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo nebo místo 

podnikání v tuzemsku a uskutečňuje ekonomickou činnost. Její obrat musí přesáhnout jeden 

milion korun za dvanáct předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, hodnota 

zboží pořízeného z jiného členského státu za období jednoho kalendářního roku je vyšší než 

částka 326 tisíc korun nebo se tato osoba dobrovolně přihlásí k dani. 

Základem daně je vše, co obdržel plátce jako úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění, 

a zahrnuje jiné daně, cla, dávky nebo poplatky, dotace k ceně a vedlejší náklady. Sazby daně 

jsou dvojího typu, základní sazba ve výši 20 % a snížená sazba ve výši 14 %. 
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2.8.2 Spotřební daně 

Spotřební daně patří do skupiny selektivních daní neboli akcíz. Zákon č. 353/2003 Sb., 

o spotřebních daních se zabývá podmínkami zdanění minerálních olejů, lihu, piva, vína a 

meziproduktů a tabákových výrobků a způsobem označení a prodeje tabákových výrobků a 

minerálních olejů. Spotřební daně v sobě zahrnují daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň 

z piva, daň z vína a meziproduktů a tabákových výrobků. Povinnost zaplatit daň má fyzická 

nebo právnická osoba provozující daňový sklad, oprávněný příjemce nebo odesílatel a 

výrobce komodit podléhajících dani. Předmětem daně jsou některé výrobky vyrobené či 

dovezené na území Evropského společenství. 

Předmětem daně z minerálních olejů jsou motorové benzíny, střední oleje a těžké 

plynové oleje, těžké topné oleje, odpadní oleje, zkapalněné ropné plyny a jakékoli směsi 

minerálních olejů. Základ daně je množství vyjádřené v litrech. Sazba se pohybuje od 0 Kč do 

12 840 Kč za množství v litrech nebo tunách. 

Předmětem daně z lihu je líh včetně lihu nedodělaného nebo obsaženého v jakýchkoliv 

výrobcích. Základ daně je množství lihu v hektolitrech. Sazby jsou dány v rozmezí 14 300 Kč 

až 28 500 Kč. 

Pivo je podle zákona o spotřebních daních výrobek s více než 0,5 % objemových 

alkoholu. Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech a podléhá základní sazbě 

32 Kč za hektolitr nebo snížené sazbě, která se pohybuje od 16 Kč do 28,80 Kč. 

Předmětem daně z vína a meziproduktů jsou tichá vína, šumivá vína a meziprodukty 

obsahující více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvíce však 22 %. Základem daně je 

množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Sazby daně jsou určeny podle typu 

vína 0 Kč nebo 2 340 Kč. 

Předmětem daně z tabákových výrobků jsou cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke 

kouření. Základem daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele a množství v kusech. U 

doutníků a cigarillos je základem daně množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření 

množství v kilogramech. Sazba daně činí u doutníků a cigarillos 1,25 Kč za kus, u tabáku ke 

kouření 1 400 Kč za kilo. V případě cigaret se sazba skládá ze dvou částí, z procentní části, 

která činí 28 % a pevné části 1,12 Kč za kus, přičemž minimální celková daň musí činit 2,01 

Kč za kus. 
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2.8.3 Ekologické daně 

Ekologické daně byly do českého daňové systému zavedeny teprve k 1.lednu 2008 

zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Ekologickými daněmi jsou daň ze 

zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Plátcem 

ekologických daní je dodavatel komodit.  

Předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů je plyn určený k použití, 

nabízený k spotřebě a používaný pro pohon motorů, pro výrobu tepla, pro stacionární motory, 

pro vozidla a v souvislosti s provozem na stavbách. Základem daně je množství plynu v MWh 

spáleného tepla. Sazby daně se určují podle typu plynu, tedy dle předmětu daně.  

Předmětem daně z pevných paliv je černé uhlí, brikety, bulety, hnědé uhlí, 

hnědouhelné brikety, koks, polokoks vyrobený z černého, hnědého uhlí nebo rašeliny a ostatní 

uhlovodíky. Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spáleného tepla 

v původním vzorku a sazba daně je 8,50 Kč za GJ spáleného tepla v původním vzorku. 

Předmětem daně z elektřiny je elektřina uvedená pod kódem nomenklatury 2716. 

Základem daně je množství elektřiny vyjádřené v MWh a sazba daně činí 28,30 Kč za MWh.  
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3 Daňová kriminalita v České republice 

„Daňová kriminalita je obecně považována za jeden z nejsložitějších druhů kriminality 

co se vyšetřování, trestního stíhání (zejména prokazování úmyslu) a soudního rozhodování 

týče.“ jak tvrdí Špírková (2010, s. 169) 

3.1 Daňové trestné činy 

Trestné činy5 daňové spolu s trestnými činy poplatkovými a devizovými, patří podle 

druhé části hlavy šesté trestního zákoníku6, ve znění pozdějších předpisů, do skupiny 

trestných činů hospodářských. Podle Policie České republiky je kvalita daňových zákonů 

nevyhovující, což umožňuje snadné páchání daňových trestných činů.7 

Zvláštní část trestního zákoníku obsahuje způsoby páchání trestných činů daňových, 

poplatkových a devizových: 

• § 240 – Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

• § 241 - Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné 

platby 

• § 242 - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti 

• § 243 - Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení 

• § 244 - Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží 

• § 245 - Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a 

předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti 

• § 246 - Padělání a pozměnění známek 

• § 247 - Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství 

 

 

                                                           
5  Podle trestního zákoníku je trestným činem protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný. 
6  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
7 http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx 
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3.1.1 § 240 – Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

Zkrácení daně, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, pojistného na úrazové pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, poplatku 

nebo jinou podobnou povinnou platbu ve větším rozsahu8 nebo vylákání výhody na některé 

z těchto povinných plateb může byt potrestáno odnětím svobody na šest měsíců až tři léta 

nebo zákazem činnosti. Podstatou zkrácení daně je podvodné jednání, kdy je plátci 

neoprávněně vyměřena nižší daň, než jaká měla být ve skutečnosti vyměřena. 

Metody páchání trestného činu zkrácení daně v oblasti daně z příjmu a příklady 

nelegálních aktivit: 

a) Fiktivní zvyšování nákladů a snižování výnosů za účelem minimalizace daňového 

základu: 

• vykazování tržeb nižších než jsou ve skutečnosti, zejména při příjmu hotovosti 

• snaha o urychlení odepisování majetku 

• využívání fiktivních reklamací nebo vrácení zboží ke zrušení vykázaných příjmů 

• vystavování fiktivních faktur 

• vykazování nákladů spojených s vedením fiktivních zaměstnanců 

• zahrnutí osobních nákladů v nákladech podniku 

• absence inventur, inventarizace a skladové evidence 

 

b) Nelegální jednání zajišťující osvobození příjmů od daně: 

• neprovedení  přepisu osobního automobilu při jeho koupi, ale až po uplynutí 

jednoho roku od jeho nabytí prodávajícím 

• osvobození příjmů z prodeje bytu, ve kterém však prodávající neměl po dobu 

dvou let před prodejem bydliště 

 

c) Ostatní nelegální aktivity: 

• neoprávněné využití slevy na dani 

• nepřiznání příjmů z podílu na zisku obchodní společnosti 

• nepřiznání příjmů z pronájmu bytu 
                                                           
8 Podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, §138, odst. 1 se větší škodou rozumí škoda dosahující částky 
nejméně 50 000 Kč. 
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• nepřiznání příjmu z výhry v loterii 

 

3.1.2 § 241 – Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a 

podobné povinné platby 

Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem je potrestán pachatel, 

který jako zaměstnavatel nebo plátce nesplní ve větším rozsahu svou povinnost odvést za 

zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, nebo který jako zaměstnavatel 

nesplní svoji zákonnou povinnost odvést pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců. Trestný 

čin neodvedení daně spočívá v tom, že je daň vyměřena ve správné výši, ale finanční 

prostředky získané srážkou ze mzdy zaměstnanců, zaměstnavatel neodvedl příslušným 

příjemcům a použil je k jiným účelům, což je v rozporu se zákonem. Trestní zákoník zná 

zvláštní ustanovení o účinné lítosti § 242, které dává pachateli možnost dodatečně splnit své 

povinnosti do doby vyhlášení rozsudku soudem prvního stupně. Projevením účinné lítosti 

zaniká trestný čin neodvedení daně. 

3.1.3 § 243 – Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení 

Kdo ohrozí ve větším rozsahu řádné a včasné stanovení daně jinému nebo vymáhání 

daně od jiného, nesplněním své zákonné oznamovací povinnosti, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

3.1.4 § 244 – Porušení předpisu o nálepkách a jiných předmětech 

k označení zboží 

Nakládání s nálepkami, kontrolními páskami nebo jinými předměty k označení zboží 

pro daňové účely s úmyslem jiného poškodit nebo získat pro sebe či jiného neoprávněný 

prospěch nebo skladování, přepravování na uvádění zboží bez nálepek, kontrolních pásek 

nebo jiných předmětů k jeho označení pro daňové účely do oběhu bude trestáno odnětím 

svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 
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3.1.5 § 245 – Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro 

daňové účely a předmětů dokazující splnění poplatkové povinnosti 

Paděláním nebo pozměněním nálepky, kontrolní pásky nebo jiných předmětů 

k označení zboží pro daňové účely v úmyslu poškodit jiného nebo získat sobě či jinému 

neoprávněný prospěch nebo tyto předměty uvádět do oběhu a užívat jich jako pravých, je 

naplněna skutková podstata trestného činu padělání a pozměnění předmětů k označení zboží 

pro daňové účely a předmětů dokazující splnění poplatkové povinnosti, který se trestá 

odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. 

3.1.6 § 246 – Padělání a pozměnění známek 

Úmyslné způsobení škody jinému nebo získání neoprávněného prospěchu sobě či 

jinému paděláním nebo pozměněním poštovních nebo kolkových známek a uvádění takových 

známek do oběhu nebo užití jich jako pravých je trestáno odnětím svobody až na jeden rok, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

3.1.7 § 267 – Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém 

hospodářství 

Nouzový stav v devizovém hospodářství vyhlašuje vláda České republiky v případě, 

kdy je bezprostředně a vážně ohrožena platební schopnost vůči zahraničí nebo vnitřní měnová 

rovnováha České republiky. Kdo v nouzovém stavu poruší zákazy pro tento stav, stanovené 

devizovým zákonem9 bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let, peněžitým 

trestem nebo zákazem činnosti. 

                                                           
9 Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon 
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3.2 Daňové úniky a minimalizace daně 

Někteří, většinou anglicky píšící autoři zahrnují do pojmu daňový únik jak protiprávní 

aktivity, tak i legální minimalizaci daně. Tax avoidance10 je legální aktivita poplatníka, který 

se snaží platit co nejnižší daň a využívá k tomu veškeré možné mezery v daňových zákonech. 

Nelegální činností je tax avasion11, kdy poplatník úmyslně neodvádí nebo krátí daně.  

Pro účely této práce se ztotožňuji s definicí Tiché v knize Daňová teorie s praktickou 

aplikací (Široký, 2008, s. 242), ve které tvrdí, že daňovým únikem jsou „ aktivity, které vedou 

ke snížení daňové povinnosti a zároveň porušují (ať už vědomě, či nevědomě) předpisy 

upravující daňovou oblast. Mohou být ve větší či menší míře prokazatelné, a tudíž i 

postižitelné.“ 

3.2.1 Příčiny daňových úniků 

Příčiny daňových úniků můžeme hledat v nedostatku občanské uvědomělosti, ale 

pravé příčiny takovýchto trestných činů spočívají v samotném daňovém systému. Většina 

přímých a nepřímých daní je vybírána prostřednictvím daňového přiznání, ve kterém se 

finanční úřad spoléhá na upřímnost poplatníka a na případné odhalení podvodu daňovou 

kontrolou, to přitom přímo nabádá poplatníka uvádět nepravé informace (Martinez, 1990). Je 

motivován zatajovat zdanitelné příjmy nebo záměrně a neoprávněně navyšovat odpočitatelné 

položky. Přitom si je vědom, že v případě odhalení daňového podvodu daňovou kontrolou má 

možnost využít zvláštní ustanovení o účinné lítosti § 242 trestního zákoníku. Daňové úniky 

úzce souvisí i s mírou zdanění. Takzvanou psychologickou hranicí zdanění, která je velice 

subjektivní, subjekt určuje, do jaké míry zdanění nepociťuje daňový odpor (Široký, 2007). 

3.2.2 Legální minimalizace daňové povinnosti 

Legální metody minimalizace daňové povinnosti jsou nazývány efektivní daňová 

optimalizace. Spočívá ve snaze subjektu snížit své daňové zatížení pomoci využití různých 

osvobození, forem odpisů, slev a dalších zvýhodnění, uvedených v daňových zákonech. 

Zvýhodnění slouží k podpoře některých užitečných činností. K použití efektivní daňové 

optimalizace musí subjekt znát jednotlivá ustanovení zákona a pečlivě sledovat jeho změny. 

Při minimalizaci daňové povinnosti může dojít k využití nedostatku v zákoně, ale pokud 

                                                           
10 Český překlad: vyhýbání se placení daně 
11 Český překlad: daňový únik, podvod 
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subjekt používá skutečné stavy, nemůžeme to považovat za daňový únik. Mezi zákonným a 

nezákonným jednáním však není přesná hranice, spíše plynulý přechod, a tudíž není příliš 

těžké tzv. sklouznout k protiprávnímu jednání. 

3.2.3 Nelegální minimalizace daňové povinnosti 

I když se s pojmem daňový únik můžeme čím dál častěji setkat v různých publikacích, 

neexistuje všeobecná zákonem daná definice. Trestní zákoník hovoří v § 240 o zkrácení daně, 

poplatku a podobné povinné platby a § 241 o neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby, k trestní odpovědnosti za tyto trestné činy je třeba 

úmyslného zavinění. Úmyslně je trestný čin spáchán tehdy, chtěl – li pachatel porušit nebo 

ohrozit zájem chráněný zákonem a přitom věděl, že svým jednáním může toto porušení nebo 

ohrožení způsobit. „Do této kategorie (úmyslného) neodvedení nebo zkrácení daně se dostane 

jen minimum z široké škály činností, které jinak bývají intuitivně nazývány daňovým 

únikem.“ jak říká Široký (2007, s. 253) Je to zejména proto, že mnohé vznikly z nedbalosti, 

neznalosti nebo špatným pochopením zákonů. 

Podle zprávy Ministerstva vnitra České republiky za rok 2010 došlo k nárůstu počtu 

daňových úniků, které způsobily škodu přesahující 4,7 miliardy korun.12 Byl zaznamenán 

posun zakládající se na vylákávání nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty od fiktivních 

dispozic s komoditami k reálným obchodům.  

Při zkoumání daňových úniků musíme rozlišit i to, kým jsou páchány. Pachatelem 

daňového úniku může být jednotlivec, ale i skupina osob. Martinez (1995, s. 79) tvrdí, že 

„všechny studie potvrzují, že rozsah daňových úniků je nepřímo úměrný příjmu nebo obratu. 

Jinak řečeno, procentuálně je míra daňových úniků vyšší u drobných poplatníků než u 

velkých.“ Vysvětlení spočívá ve dvou faktorech. Prvním z nich je výběr metodiky daňové 

kontroly, na které závisí výběr kontrolovaných poplatníků. Obecně jsou menší podniky 

kontrolovány méně často než velké. U větších podniků totiž může správce daně narazit na 

obtížněji řešitelné problémy. V účtárně malého podniku je možné některé informace utajit a 

při podvodu tedy podstupují minimální riziko odhalení. Z toho vyplývá, že se malé podniky 

dopouštějí daňových úniků častěji než velké, jelikož je to pro ně snadnější. Podle této 

myšlenky můžeme rozlišovat mezi takzvanými řemeslnými a průmyslovými daňovými úniky 

(Martinez, 1995). 

                                                           
12  http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx 
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a) Řemeslné úniky 

Řemeslné úniky se vyznačují tím, že jsou prováděny jednotlivcem, který riziko 

podstupuje sám a na vlastní odpovědnost. Řemeslným únikem může být nepřiznání příjmů 

nebo nadhodnocení daňově uznatelných výdajů. 

Jako příklad uvedeme nález z kontroly finančního úřadu: 

Kontrola daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2006 odhalila 

neoprávněné snížení základu daně u daňového subjektu zabývajícího se vodoinstalací. 

Daňový subjekt měl ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů zahrnuty 

výdaje na nákup materiálu, ale nevykázal k nim příjmy. Ani po výzvě nebyl subjekt schopen 

prokázat oprávněnost snížení základu daně těmito výdaji. Základ daně si daňový subjekt za 

rok 2006 snížil o částku 1 007 306 Kč, správcem daně mu tedy byla doměřena daň ve výši 

321 734 Kč. Daňový subjekt nevyužil odvolání, proto na něj správce daně podal trestní 

oznámení. 

b) Průmyslné úniky 

Průmyslné úniky provádí organizované skupiny osob. Při daňové kontrole je důležité, 

zajistit aby účetní knihy odpovídaly účetním dokladům, stačí tedy podložit účetní zápisy 

příslušnými doklady. Proto hrají v průmyslových daňových únicích hlavní roly fiktivní účetní 

doklady. Úniky začínají tak, že chce podnik dosáhnout neoprávněného odpočtu a využívá 

proto služeb takzvaného koně. Kůň je podnik zapsaný v obchodním rejstříku, vydávající 

účetní doklady na fiktivní obchody se skutečnými podniky.  

Jako příklad uvedeme nález z kontroly finančního úřadu: 

Správce daně provedl kontrolu u firmy X, s. r. o., která opakovaně vykazovala 

značnou ztrátu. Předmětem činnosti této společnosti byl nákup a prodej stavebního materiálu. 

Správce daně ověřoval jednotlivé dodavatele kontrolované společnosti. Největším 

dodavatelem společnosti X, s. r. o. byla společnost A, s. r. o., která byla neplátce DPH13. 

Společnost A, s. r. o. dodala kontrolované společnosti zboží v hodnotě 23 milionů Kč bez 

DPH, což se správci daně jevilo značně nestandardní a začal se tímto dodavatel zabývat 

podrobněji. Správce daně zjistil, že společnost A, s. r. o. je v místě sídla dle obchodního 

rejstříku nekontaktní, DPH za 1. čtvrtletí roku 2006 bylo vyměřeno fikcí a následně zrušena 

                                                           
13 Daň z přidané hodnoty 
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registrace k DPH, rovněž nebylo podáno přiznání k dani právnických osob. Dále zjistil, kde je 

jednatel společnosti A, s. r. o. pan František, zkontaktoval jej a předvedl jej k výslechu. Při 

výslechu bylo zjištěno, že pan František se stal jednatelem společnosti za velice 

nestandardních podmínek, v sídle společnosti nikdy nebyl. V roce 2006 byl navíc ve výkonu 

trestu, tudíž faktury předložené správcem daně nemohl vystavit a společnost X, s. r. o. nezná. 

Po tom, co se jednatel společnosti X, s. r. o. pan Oldřich dozvěděl o rozkrytí fiktivního 

obchodního případu, převed společnost na nového jednatele. Byl předvolán  správcem daně 

k daňovému řízení a seznámil jej se všemi skutečnostmi. Novému jednateli byla zaslána 

výzva k prokázání všech tvrzení o realizaci obchodu, tomu však nebyl schopen. Pan Oldřich 

podal trestní oznámení na neznámého pachatele, správce z toho dovodil, že tak jmenovaný 

hledal cestu úniku a trestní oznámení vlastně podal na sebe. Jednatel společnosti X, s. r. o. 

zkrátil daň z příjmu právnických osob o zhruba 5 500 000 Kč, dále neoprávněně čerpal 

odpočet DPH ve výši zhruba 4 500 000 Kč. 

Nejčastější daňové úniky jsou rozděleny podle typu daně na daňové úniky týkající se 

nepřímých daní, přímých daní, nelegálního využívání daňových rájů a ostatních plateb 

daňového charakteru (Široký, 2007). 

3.2.4 Daňové úniky týkající se nepřímých daní 

Daňové trestné činy byly podle zpráv Ministerstva vnitra České republiky14 v období 

let 2004 - 2010 soustředěny zejména v oblasti nepřímých daní a byly charakteristické 

především: 

• nelegálním dovozem tabáku  

• nelegální výrobou cigaret 

• pančováním ropných produktů a lihovin a jejich následným prodejem bez 

odvedení spotřební daně 

• neodváděním daně z přidané hodnoty u pohonných hmot 

• vytvářením firem, které provádějí fiktivní dovozy a vývozy bezcenného zboží, 

které je však poté administrativně zhodnoceno. U zboží se tak navýší daň 

                                                           
14 http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx 
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z přidané hodnoty a je vyvezeno do zahraničí. Pachatelé pak po finančním 

úřadu požadují vrácení takto navýšené daně, která však nikdy nebyla odvedena. 

• špatným určením daňové povinnosti při obchodování na Internetu 

3.2.5 Daňové úniky týkající se ostatních plateb daňového charakteru 

Tyto daňové úniky jsou charakteristické krácením cla a krácením sociálního a 

zdravotního pojištění. Celní správou České republiky byl v roce 2010 zjištěn únik na cle a 

daních celkem 411 milionů korun. Základní prioritou celní správy je potírání nelegálního 

obchodu s tabákovými výrobky. Nejčastějšími případy krácení sociálního a zdravotního 

pojištění je zaměstnávání neevidovaných pracovníků nebo podhodnocování mezd. 

3.2.6 Daňové úniky týkající se nelegálního užívání daňových rájů 

Daňovým rájem je území se zvýhodněným daňovým režimem, který přitahuje mnoho 

zahraničních podnikatelů. Nejdůležitějšími motivy pro podnikání v daňovém ráji jsou daňová 

optimalizace, využití výhod rozdílného právního prostředí, ochrana majetku a únik regulaci 

některých podnikatelských činností. Pro státy se zvýhodněným daňovým režimem znamená 

registrace zahraniční společnosti další příjmy do státních rozpočtů, a ve většině případů se 

jedná o hlavní záruku hospodářské stability a rozvoje země. Tyto státy se nejčastěji nacházejí 

v Karibském moři a Tichém oceánu, proto je nazýváme daňové ráje karibského a pacifického 

typu. Představují devatenáct států, kterými jsou Britské Panenské ostrovy, Anguilla, Antigua a 

Barbuda, Aruba, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Kajmanské ostrovy, Nizozemské 

Antily, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Turks a Caicos, Nauru, Niue, 

Samoa, Vanuatu, Libérie, Mauritius a Seychely. Daňové režimy daňových rájů karibského a 

pacifického typu se dělí podle dvou charakteristických rysů: 

• Možnost založení mezinárodní obchodí společnosti, tzv. IBC15, které jsou 

osvobozeny od daně z příjmu, a platí jen paušální poplatek. Vznik, fungování a daňový režim 

pro IBC je upraven jedním právním předpisem. 

• Možnost založení IBC bez právního předpisu o dani z příjmu. Státní rozpočet 

takovýchto zemí naplňují jiné daně a poplatky, které se většinou pojí s turismem. 

                                                           
15 International business company 
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Registrace společnosti v daňovém ráji není nelegální, ale při uzavírání smluv, 

zakladatelských listin a bankovních převodech, bývají často zkreslovány skutečné stavy. 

V zemích, kde se při uplatnění daňového předpisu dbá na dodržení skutečného stavu, muže 

být takovýto čin protiprávní (Široký, 2007). V České republice toto řeší zákon č. 280/2009 

Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který říká, že při uplatňování daňových zákonů 

v daňovém řízení se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti 

rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se 

od něho. 

3.2.7 Daňové úniky týkající se přímých daní 

Do této skupiny daňových úniků řadíme aktivity jako například krácení 

příjmů/výnosů, nadhodnocení výdajů/nákladů, nesprávné nebo fiktivní uplatnění různých 

daňových výhod a krácení příjmů z kapitálového majetku. 

Krácením příjmů/výnosů je myšleno neevidované podnikání či zaměstnání, prodej 

pašovaného nebo nelegálního zboží nebo zatajení a krácení tržeb. Subjekt nadhodnocuje 

výdaje/náklady jestliže provádí nesprávné časové rozlišení nákladů, špatně odepisuje majetek, 

uplatňuje fiktivní náklady nebo si do základu daně zahrnuje daňově neuznatelné náklady. 

Daňovým únikem je nesprávné nebo fiktivní uplatnění osvobození od daně, položek 

snižujících základ daně, slev na dani, zvláštních sazeb daně nebo odčitatelných položek. 

Vyhýbání se dvojímu zdanění nezaúčtováním vyplácených dividend společníkům dochází 

k daňovému úniku krácení příjmů z kapitálového majetku. 

3.3 Stínová ekonomika 

S daňovými úniky úzce souvisí pojem stínová ekonomika. Tento typ ekonomiky má 

mnoho přívlastků, černá, šedá, neoficiální, nelegální, podzemní, skrytá, ale nejvíce se ujalo 

označení stínová ekonomika. Není žádná oficiální definice stínové ekonomiky, proto se 

setkáváme s mnoha různými popisy autorů, zabývajících se touto problematikou. Fassmann 

(2007, s. 25) stínovou ekonomiku definuje jako „ty příjmy resp. činnosti, jejichž 

nejbytostnějším zájmem je, aby zůstaly skrytu (alespoň před orgány státního represivního 

aparátu), dále neformální aktivity nebo transakce, které nezahrnují platby a které jsou určeny 

ušetřit nákupy a konečně ty činnosti, které v konečném důsledku sice vedou k oficiálním 

příjmům, ale jejichž samotný zdroj, či lépe řečeno cesta jejich nabytí je v rozporu s platnými 
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zákonnými pravidly, nařízeními a dohodami. Podle standardů OSN16 existují tři typy stínové 

ekonomiky (Široký, 2007): 

• Nelegální ekonomika představuje zpravidla nejmenší část stínové ekonomiky. 

Zahrnuje nelegální produkční a přerozdělovací činnost nebo legální produkční 

činnosti nelegálně prováděné. Jde o aktivity striktně zakázané zákonem, krádeže, 

prostituce, nelegální výroba, obchod a služby a další. 

• Neformální ekonomiku představují samoobslužné a tržní aktivity domácností, 

jako imputované nájemné nebo zemědělské samozásobení, tedy aktivity směřující 

k uspokojení potřeb vlastní domácnosti. 

• Skrytá ekonomika je největší částí stínové ekonomiky představující zkreslování 

skutečných stavů a podnikání bez registrace. 

K odhadům stínové ekonomiky nám slouží různé metody. Kaufmannova metoda se 

zakládá na dvou ukazatelích, celkové ekonomické aktivitě a spotřebě elektrické energie. Podíl 

těchto ukazatelů ukazuje tempo růstu stínové ekonomiky. Gutmannova metoda předpokládá 

ve stínové ekonomice hotovostní transakce, proto zkoumá především poptávku po hotovosti, 

výkon ekonomiky a další. 

3.3.1 Práce na černo 

Práce na černo neboli nelegální práce je upravena v zákoně č. 435/2004 Sb, o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Pro účely 

tohoto zákona se nelegální prací rozumí práce fyzické osoby vykonávaná pro právnickou 

nebo fyzickou osobu, která se nezakládá na pracovně právním vztahu nebo jiné smlouvě. 

Fyzickými osobami mohou být cizinci, kteří vykonávají práci v rozporu s vydaným 

povolením nebo bez povolení k zaměstnání, v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu 

za účelem zaměstnání nebo bez zelené karty. Práce na černo je nelegální, jelikož není 

registrovaná, neplynou z ní žádné daně a ostatní platby, pracovníci při ní nejsou chráněni 

platnými zákony. 

Fassmann (2007) poukazuje na členění práce na černo podle analýz Evropské komise: 

• Moonlighting  

                                                           
16 Organizace spojených národů 
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• Neformální práce migrujících pracovníků 

• Neformální dočasné nebo sezónní práce 

• Domácí práce  

• Mix prací na černo a drobné rodinné podnikání 

Moonlighting znamená, že pracovník má jedno oficiálně hlášené zaměstnání a druhé 

neregistrované. Je nejrozšířenější formou práce na černo. Neformální práce migrujících 

pracovníků vznikla při rozšiřování Evropské unie, kdy se někteří členové stali zdrojem levné 

pracovní síly. Pracovníci přicházejí do vyspělých zemí většinou na turistické vízum nebo 

falešné doklady a pak v zemi zůstávají a ilegálně pracují. U neformální dočasné a sezónní 

práce jde zejména o činnosti v domácnosti, na zahradách nebo hlídání dětí a týká se většinou 

ekonomicky neaktivních občanů. Domácí práce jsou rozšířeny zejména mezi osobami se 

zdravotním postižením nebo dlouhodobě nezaměstnanými a vyskytují se nejčastěji v textilním 

průmyslu, elektronice či polygrafii. Typičtí čeští pracovníci na černo jsou Fassmannem (2007, 

s. 230) charakterizováni jako „zaměstnanci s druhým a dalším neformálním zaměstnáním, 

malí a střední podnikatelé pracující v rámci subkontraktu, osoby bez řádného zaměstnání 

(registrovaní nezaměstnaní), ženy v domácnosti a důchodci pobírající sociální dávky nebo 

důchody, cizinci nesplňující legislativní podmínky (povolení k pobytu, pracovní povolení, 

atd.).“ 

Jedinou metodou na měření rozsahu práce na černo je metoda míry účasti na stínovém 

trhu práce, navržená pro podmínky Itálie Bruno Continim. Je založena na odhadu počtu 

pracovníků na stínovém trhu práce, ke kterému je přiřazena hodnota úrovně produktivity 

práce. 

K pochopení pojmu práce na černo nám musí být známo, jaká motivace k ní 

pracovníky přivádí. Nejsilnější motivací k práci na černo je maximalizace příjmů, většina 

občanu totiž vnímá své příjmy z legálního zaměstnání za nedostačující. Dalšími 

z ekonomických faktorů je zadlužení a daňový tlak, který je posuzován jako nespravedlivý a 

příliš velký. Volný čas vytváří další možnost proč využít práci na černo a mít druhé 

neformální zaměstnání. Dostatek času je projevuje v zapojování se do neformální ekonomiky 

také u studentů, žen na mateřské dovolené nebo důchodců. Existují také kulturně společenské 

motivace, které se považují za součást způsobu myšlení moderní společnosti. Příkladem 

takové práce je například zaměstnání rodinných příslušníků bez patřičné registrace nebo 

nezaměstnaní přivydělávající si drobnými prácemi ve svém okolí. Některé oblasti činností 
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nesou tak malé rizikem odhalení, že k práci na černo přímo lákají. Práce na černo je obecně 

společensky akceptována, pro se stává snadnou příležitostí. 

Nelegální zaměstnávání představuje významné daňové úniky, což ukazuje následující 

příklad: 

Zaměstnanci náleží měsíční mzda ve výši 18 000 Kč. Jeho zaměstnavatel odvádí na 

zdravotní pojištění za zaměstnance částku 1 620 Kč a zaměstnanci srazí ze mzdy 810 Kč, 

celkově tedy plyne zdravotní pojišťovně 2 430 Kč. Na sociální pojištění odvádí zaměstnavatel 

za zaměstnance 4 500Kč a zaměstnanci ze mzdy srazí 1 170 Kč, celkově přísluší České 

správě sociálního zabezpečení částka 5 670 Kč. Daň vypočtená ze superhrubé mzdy je ve výši 

3 630 Kč bez využití slev. Z práce zaměstnance s hrubou mzdou 18  000 Kč je tedy celkem 

odvedeno 11 730 Kč. 

3.4 Nástroje měření daňových úniků a šedé ekonomiky 

Nástrojů sloužících k měření daňových úniků je mnoho, ale nejčastěji používanými 

jsou aproximativní metody a metoda reprezentativního vzorku daňových poplatníků. 

3.4.1 Aproximativní metody 

Aproximativní metody spočívají v politických tvrzeních nebo vědeckých odhadech. 

Podle Martineze (1995, s. 18) jsou v politických tvrzeních „používána spekulativní čísla 

s cílem zapůsobit na veřejné mínění. Účelem v tomto případě není ani tak poskytnout 

použitelnou informaci, jako vyvolat reakci, které by bylo možno využít.“ Používáním 

spekulativních hodnot dochází k odlišnosti výroků různých autorů. Záměrem politiků může 

být buďto omlouvání nedostatečného boje proti daňovým únikům nebo příprava poplatníků na 

přísnější daňové kontroly. Jelikož zanechává šedá ekonomika nesoulad mezi příjmy a výdaji 

na trhu práce a měnových agregátech, jsou metodické odhady uskutečňovány pomocí 

ekonomických a sociologických nástrojů. Oproti politickým výrokům můžeme metodické 

odhady vědecky podložit. Tato metoda je založena na provádění průzkumů mínění nebo na 

porovnávání příjmů známých z daňových přiznání a ekonomicky reálných příjmů. Poslední 

aproximativní metodou jsou daňové kontroly prováděné v určitých oborech podnikání. Jsou 

aplikovány ve všech zemích OECD17. 

                                                           
17 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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3.4.2 Metoda representativního vzorku daňových poplatníků 

Tato metoda nám přináší vědečtější přístup než aproximativní metody. Je prováděna 

skrze podrobné průzkumy veřejného mínění a provádění hloubkových daňových kontrol. 

Průzkum veřejného mínění probíhá pomocí dotazníkového šetření. Hloubkové daňové 

kontroly celkové daňové situace se uplatňují na základním vzorku poplatníků, ze kterého se 

dále generuje výběrový vzorek poplatníků podle určitých pravidel. Representativní povaha 

obou vzorků umožňuje provést celkový statistický odhad hodnoty daňového úniku pro určitý 

rok. 

Jelikož se u měření daňových úniků a šedé ekonomiky jedná jen o odhadování 

skutečnosti, jsou výsledky velice přibližné. Daňový únik je celosvětovým společenským 

jevem, proto je nutné zjišťovat nejen jeho velikost, ale i analyzovat sociální hlediska. 

3.5 Modelové příklady daňové optimalizace 

Pro snadnější pochopení předkládané teorie legálních a nelegálních daňových úniků 

uvádíme praktický příklad na fiktivním poplatníkovi. Na příkladech aplikujeme legální 

daňový únik, nelegální daňový únik a daňovou povinnost bez uplatnění jakéhokoli 

zvýhodnění. Tato část práce poukáže na výhodnost daňové optimalizace a motiv 

k nelegálnímu daňovému úniku. Výpočet daňové povinnosti je prováděn za pomocí daňového 

přiznání uvedeného v Příloze č. 1, Příloze č. 2, Příloze č. 3 a Příloze č. 4. Na umístění dané 

optimalizace v daňovém přiznání bude odkazováno pod čarou. 

V rámci daňové optimalizace pracujeme s těmito položkami: 

Osvobození od daně 

Do základu daně se nezahrnují příjmy, které jsou podle zákona od daně osvobozeny, 

buďto zcela nebo jen částečně. Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy osvobozené od 

daně se od sebe liší tím, že při uplatnění osvobození od daně je nutné dodržovat určité 

podmínky. V případě daní z příjmů osvobození od daně obecně řeší u fyzických osob § 4 a 

dále § 6 – 10 u každého předmětu daně zvlášť a u právnických osob § 19. 

Podle § 4 zákona o daních z příjmů jsou od daně osvobozeny tyto příjmy: 

• příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, ve kterém měl prodávající bydliště 

nejméně po dobu 2 let před prodejem 
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• příjmy z prodeje movitých věcí, jde–li o motorová vozidla, musí doba mezi 

nabytím a prodejem přesáhnout jeden rok, pokud byl majetek zahrnut do 

obchodního majetku, může byt osvobození uplatněno při prodeji po 5 letech od 

vyřazení z obchodního majetku. 

• přijaté náhrady škod, mezi něž řadíme úmrtné, příspěvek na pohřeb, náhradu 

majetkové újmy, plnění z pojištění, a další 

• dávky sociální péče nebo státní sociální podpory 

• a další položky uvedené v tomto paragrafu 

Podle § 19 jsou od daně osvobozeny tyto příjmy: 

• členské příspěvky podle stanov přijaté zájmovými sdruženími, odborovými 

organizacemi nebo politickými stranami 

• výnosy z kostelních sbírek 

• příjmy z dividend plynoucí penzijnímu fondu, fondu penzijní společnosti a 

instituci penzijního pojištění 

• příjmy z Fondu dětí a mládeže 

• a další položky uvedené v tomto paragrafu 

Položky zvyšující a snižující hospodářský výsledek  

Podle § 23, odst. 3, písmeno a) jsou položkami zvyšujícími hospodářský výsledek: 

• částky zkracující příjmy neoprávněně 

• částky, které nelze zahrnout do výdajů 

• částky uplatněné jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněné 

v předchozích zdaňovacích obdobích 

• částka rezervy, která byla zrušena 

• a další položky uvedené v tomto paragrafu 

Podle § 23, odst. 3, písmeno b) a c) se hospodářský výsledek snižuje o: 

• Částky pojistného, o které byl zvýšen hospodářský výsledek, které byly 

doplaceny. 

• Částky zaúčtované při nabytí nově akcií emitovaných na základě zvýšení 

základního kapitálu 

• Částky, které lze zahrnout do výdajů, ale zahrnuty nebyly 
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• a další položky uvedené v tomto paragrafu 

Nezdanitelná část základu daně 

Položky, které § 15 zahrnují zejména: 

• dary poskytnuté obcím, školám, zdravotnickým zařízením a dalším 

• darování krve 

• úroky zaplacené za zdaňovací období z úvěru ze stavebního spoření 

• příspěvky na penzijní pojištění 

• a další položky uvedené v tomto paragrafu 

Položky odčitatelné od základu daně 

Položkami uvedenými v § 34 jsou ztráta z minulých let, kterou můžeme uplatnit 

nejpozději do pěti zdaňovacích období, výdaje vynaložené ve zdaňovacím období na výzkum 

a vývoj, a další. 

Sleva na dani 

Slevu na dani může poplatník uplatnit podle § 35 – 35d, v případě, že splňuje 

stanovené podmínky.  

Tyto položky snižují již vypočtenou daň: 

• sleva na zaměstnance se zdravotním postižením nebo s těžším zdravotním 

postižením 

• sleva na poplatníka 

• sleva na poplatní pobírajícího invalidní důchod  

• sleva na studenta, tedy na poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí 

povolání 

• a další položky uvedené v tomto paragrafu 

Speciálním typem slevy na dani je sleva na vyživované dítě, žijící ve společné 

domácnosti s poplatníkem. Tuto slevu uplatňuje poplatník až do výše své daňové povinnosti, 

a je – li jeho nárok na slevu vyšší, než daňová povinnost, rozdíl částek se stává daňovým 

bonusem. V takovém případě pak poplatník v daňovém přiznání požádá správce daně o 

vyplacení daňového bonusu. 
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3.5.1 Daňová optimalizace fiktivní společnosti ABC, s. r. o. 

Fiktivním daňovým subjektem je firma, založená jako obchodní společnost s ručením 

omezeným. Předmětem podnikání této firmy je nákup a prodej kancelářského zboží. Firma 

ABC, s. r. o. byla založena dvěma společníky, oba zastávají funkci jednatelů, vklad každého 

z nich činil 110 000 Kč, každý ze společníků má 50 % obchodní podíl a základní kapitál 

společnosti tedy činí 220 000 Kč.  

Společnost ABC, s. r. o., sídlí v Opavě a má deset zaměstnanců, z toho je jeden 

zdravotně postižený. Ve společnosti jsou zaměstnáni na základě smlouvy na dobu neurčitou i 

dva společníci. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců je 15 000 Kč a průměrná měsíční mzda 

společníků je 20 000 Kč, což dělá celkem 190 000 Kč za měsíc. Měsíční odvody ve výši 34 % 

jsou 64 000 Kč. Celkové roční osobní náklady tedy činí 3 055 200 Kč. 

Na konci účetního období dochází k uzavření účetních knih a převedení výnosových a 

nákladových účtů na Účet zisku a ztrát – 710, ze kterého zjistíme výši hospodářského 

výsledku.  

Tab. 3. 1 Účet zisku a ztrát - 710 

Náklady Kč Výnosy Kč 

50 – spotřebované nákupy    11 875 269 60 – tržby za vlastní výkony 21 250 090 

51 - služby 1 104 986 64 – jiné provozní výnosy 898 754 

52 – osobní náklady 3 055 200 66 – finanční výnosy 140 309 

54, 55 – jiné provozní náklady 558 960 - 0 

56 - finanční náklady 58 960 - 0 

Celkem  16 653 375 Celkem  22 289 153 

 

Společnost ABC, s. r. o. dosáhla během uplynulého zdaňovacího období, tedy od 1. 

ledna 2011 do 31. prosince 2011 hospodářského výsledků ve výši 5 635 778 Kč18 a obratu 

22 289 153 Kč. V rámci zákona o účetnictví optimalizovala hospodářský výsledek 

zaúčtováním uzávěrkových účetních případů. V případě sledované společnosti jde o tyto 

operace: 

                                                           
18 Příloha č. 1 – II. oddíl, řádek 10 
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1) Společnost má pohledávku ve výši 120 000 Kč, se splatností před 7 měsíci, za 

dlužníkem, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce, u které bylo 

zahájeno rozhodčí řízení.  K pohledávce byla na základě § 8a, odst. 1, zákona č. 

593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o rezervách“), vytvořena opravná položka ve výši 20 %, 

která činí 24 000 Kč19. Podle § 24, odst. 2, písm. i) a y), zákona o daních z příjmů tato 

položka snižuje hospodářský výsledek. 

 

2) V roce 2011 společnost pořídila nový osobní automobil, jehož pořizovací cena byla 

650 000 Kč. Osobní automobil je zařazen ve druhé odpisové skupině s dobou 

odepisování 5 let20. Společnost však očekává, že automobil bude užívat 10 let, proto 

účetní odpis za rok 2011 činí 65 000 Kč. Společnost zvolila metodu zrychleného 

odepisování uvedenou v § 32, odst. 1, zákon o daních z příjmů, podle níž daňový 

odpis za rok 2011 činí 130 000 Kč. Společnost má tedy možnost uplatnit částku 

130 000 Kč, kterou však musí snížit o účetní odpisy, již zahrnuté ve výsledku 

hospodaření. O rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy je výši 65 000 Kč21 a 

hospodářský výsledek byl touto operací snížen. 

 

3) Sklad zboží je v havarijním stavu, proto chce společnost vytvořit rezervu na opravy 

hmotného majetku podle § 7 zákona o rezervách. Rozpočet na opravu byl stanoven na 

300 000 Kč. Prostředky ve výši rezervy budou uloženy na samostatném účtu České 

spořitelny, a. s. Budova je zařazena do 5 odpisové skupiny, maximální doba tvorby 

rezervy je podle § 7, odst. 9 zákona o rezervách 10 zdaňovacích období. Společnost 

ale předpokládá termín zahájení opravy do 2 zdaňovacích období. Dle výše uvedeného 

zákona tedy snížila hospodářský výsledek o poměrnou část rezervy, což činí 150 000 

Kč22. 

Po uzávěrkové úpravě hospodářského výsledku bude výsledný hospodářský výsledek 

činit 5 396 778 Kč. 

                                                           
19 Příloha č. 1 -  II. Oddíl C, písmeno a), řádek 5 a 6 
20 Podle přílohy č. 1 k ZDP a § 30, odst. 1 
21 Příloha č. 1 - II. Oddíl, řádek 150 
22  Příloha č. 1 – II. Oddíl, řádek 112  
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Před výpočtem daně z příjmu je nutno hospodářský výsledek transformovat za základ 

daně úpravou o náklady a výnosy, které z hlediska věrného obrazu byly zaúčtovány, nejsou 

však daňově účinné.  Jde o: 

• dar ve výši 355 000 Kč, který firma poskytla Slezské univerzitě v Opavě na 

vybavení multimediální učebny. Jelikož dary nejsou daňově uznatelné (§ 25, 

odst.3, pís. t zákona o daních z příjmu), zvyšuje částka 355 000 Kč23 základ daně.  

• nákladem daňově uznatelným je dle zákona o daních z příjmu rovnoměrný nebo 

zrychlený odpis dlouhodobého majetku. U osobního automobilu pořízeného v r. 

2011 je tedy daňově uznatelným nákladem dle § 32, odst. 1, zákona o daních z 

příjmů 130 000 Kč. Jelikož firma uplatnila ve svém účetnictví odpis pouze ve výši 

65 000 Kč, může zbylých 65 000 Kč24 uplatnit jako položku snižující základ daně. 

• v posledním měsíci zdaňovacího období roku 2010 se společnost potýkala 

s nedostatkem finančních prostředků. Zaměstnancům bylo společností strženo ze 

mzdy pojistné na sociální pojištění za měsíc prosinec, ale nebylo odvedeno 

příslušným orgánům. Podle § 23, odst.3, písmena a), bod 5, zákona o daních z 

příjmů si o neodvedené pojistné ve výši 64 600 Kč musela společnost navýšit 

základ daně za rok 2010. Dluh byl doplacen v květnu 2011. Za rok 2011 může 

společnost snížit svůj výsledek hospodaření podle § 23, odst. 3, písmeno b), bod 2, 

zákona o daních z příjmů o částku 64 000 Kč25. 

Úpravou hospodářského výsledku o výše uvedené skutečnosti tedy společnost ABC, 

s.r.o. vykázala základ daně ve výši 5 622 778 Kč. Při sestavení daňového přiznání použila 

ustanovení § 34 zákona o dani z příjmu a základ daně snížila o daňovou ztrátu ve výši 

290 000 Kč, která vznikla a byla vyměřena za zdaňovací období roku 2010. Základ daně 

snížený o tuto odčitatelnou položku je tedy 5 332 778 Kč26. 

Dle § 20, odst. 8 může dále společnost odečíst od základu daně upraveného podle § 34 

hodnotu darů poskytnutým právnických osobám na financování vzdělání, a to nejvýše 5 % 

takto upraveného základu daně. V případě společnosti ABC, s.r.o. je tímto maximem částka 

                                                           
23 Příloha č. 1 – II. Oddíl, řádek 40 
24 Příloha č. 1 – II. Oddíl, řádek 150 
25 Příloha č. 1-  II. Oddíl, řádek 111 
26 Příloha č. 1 – řádek 250 
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266 639 Kč. Z hodnoty daru ve výši 355 000 Kč poskytnutého Slezské univerzitě v Opavě lze 

tedy použít částku 266 639 Kč27 jako položku snižující základ daně. 

Výsledný základ daně před zdaněním je tedy 5 066 139 Kč. Po jeho zaokrouhlení na 

celé tisícikoruny dolů a při sazbě 19% je tedy výsledná daň z příjmu 962 540 Kč. 

Vzhledem k tomu, že společnost zaměstnává osobu s tělesným zdravotním postižením 

má nárok podle § 35, odst. 1,  písm. a), zákona o daních z příjmu, na slevu na dani ve výši 

18 000 Kč28. O tuto částku si společnost sníží samotnou daň. 

Výsledná daň je ve výši 944 540 Kč29. 

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob bude zpracováno a podáno 

daňovým poradcem, což dává společnosti podle § 136, odst. 2 daňového řádu možnost tak 

učinit až do 30.6. 2012. 

 Vyhodnocení 

V daňovém přiznání k dani z příjmu právnické osoby, v příloze č. 1, jsme zohlednili 

všechny možnosti daňové optimalizace vyplývající z modelového příkladu. Z daňového 

přiznání vyplývá, že fiktivní společnost ABC, s. r. o. má povinnost zaplatit daň v částce 

944 540 Kč. Příloha č. 2 obsahuje daňové přiznání, kde nebylo přihlíženo k žádné z možností 

optimalizace daně. V tomto případě je daňová povinnost 1 070 650 Kč. Po srovnání 

výsledných daní v příloze č. 1 a příloze č. 2 zjistíme, že legálním daňovým únikem daňový 

subjekt ušetřil 126 110 Kč.  

Daňový subjekt uplatnil 700 000 Kč jako náklad na základě fiktivní faktury. Skutečný 

hospodářský výsledek má hodnotu 5 635 778 Kč a vyměřená daň při použití optimalizace se 

zvýšila na částku 1 077 540Kč. Tímto nelegálním činem se daňový subjekt dopustil trestného 

činu krácení daně a stát tak přišel o částku 133 000 Kč. 

3.5.2 Daňová optimalizace fiktivního podnikatele Jana Krátkého 

Jan Krátký podniká v oboru malířství, lakýrnictví a natěračství. Má povinnost vést 

účetnictví. Zaměstnává sedm zaměstnanců, v jednom případě se jedná o osobu se zdravotním 

postižením. Pan Krátký má manželku a dvacetitří letou dceru, která studuje. Ve zdaňovacím 

                                                           
27

 Příloha č. 1 – řádek 260 
28 Příloha č. 1- II. Oddíl, řádek 300 
29

 Příloha č. 1 – III. Oddíl, řádek 2 
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období 2011 vykázal hospodářský výsledek ve výši 850 000 Kč, měl také náklady, kterými si 

může snížit daňovou povinnost. 

13. ledna 2011 koupil nový osobní automobil v pořizovací ceně 230 000 Kč, který 

používá výhradně pro podnikání. Osobní automobil je zařazen do druhé odpisové skupiny 

s dobou odepisování pět let30. Pan Krátký však počítá s tím, že bude automobil užívat 10 let, 

účetní odpisy za rok 2011 jsou tedy 23 000 Kč. Byla zvolena zrychlená metoda odepisování 

uvedená v § 32, odst. 1, zákona o daních z příjmů, proto daňové odpisy v prvním roce 

odepisování činí 46 000 Kč. O 23 000 Kč31, což je rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, si 

může pan Krátký snížit hospodářský výsledek. 

Pan Krátký poskytl obecnímu úřadu peněžní dar v hodnotě 100 000 Kč32 na výstavbu 

dětského hřiště. V roce 2011 byl pan Krátký dvakrát na odběru krve, za což mu náleží 

možnost snížit si daňový základ o 2 000 Kč za každý odběr. Celková hodnota darů je 104 000 

Kč, ale podle § 15, odst. 1, zákona o daních z příjmů, může uplatnit 10 % ze základu daně, 

což představuje částku 94 150 Kč33.  

Pan Krátký má sjednáno penzijní připojištění se státním příspěvkem, kam přispívá 

měsíčně 850 Kč. Roční příspěvek poplatníka tedy činí 10 200 Kč, podle § 15, odst. 5, písm. 

a), zákona o daních z příjmů, ale musí tuto částku snížit o 6 000 Kč a poplatník uplatní 

v daňovém přiznání jen 4200 Kč34.  

Před koncem roku uspořádal pro zaměstnance a obchodní partnery vánoční večírek, 

který stál 14 500 Kč35. Náklady na reprezentaci nemohou být podle § 25, odst. 1, písm. t), 

zákona o daních z příjmů, zahrnuty mezi výdaje pro daňové účely, proto zvyšují základ daně. 

Zaměstnáváním zdravotně postižené osoby získal podle § 35, odst. 1, písm. a), zákona 

o daních z příjmů, možnost snížit si daň o 18 000 Kč36. Daň si může snížit také dle § 35ba, 

odst. 1, písm. a), zákona o daních z příjmů, o 23 640 Kč37 na poplatníka a podle písm. b) 

                                                           
30  Podle přílohy č. 1 k ZDP a § 30, odst. 1 
31  Příloha č. 3, odd. E přílohy k daňovému přiznání, řádek č. 1 
32  Příloha č. 3, odd. E přílohy k daňovému přiznání, řádek č. 2  
33  Příloha č. 3, 3. Oddíl, řádek 46 
34 Příloha č. 3, 3. Oddíl, řádek č. 48 
35 Příloha č. 3, odd. E přílohy k daňovému přiznání, řádek č. 1 
36 Příloha č. 3, 5. Oddíl, řádek č. 62 
37 Příloha č. 3, 5. Oddíl, řádek č. 64 
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téhož zákona o 24 840 Kč38 na manželku. § 35c navíc umožňuje snížení daně o 11 604 Kč39 

za každé vyživované nezletilé dítě nebo dítě soustavně se připravující na budoucí povolání. 

Vyhodnocení 

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzické osoby, v příloze č. 3, fiktivní poplatník 

uplatnil všechny možnosti daňové optimalizace uvedené v modelovém příkladu. Z daňového 

přiznání vyplývá, že fiktivní poplatník Jan Krátký má povinnost zaplatit daň ve výši 48 381 

Kč. Příloha č. 4 obsahuje daňové přiznání, kde bylo přihlíženo jen k možnosti snížení daně o 

částku 23 640 Kč na poplatníka. V tomto případě je daňová povinnost 121 035 Kč. Při 

srovnání výsledných daní v příloze č. 3 a příloze č. 4 zjistíme, že legálním daňovým únikem 

poplatník ušetřil 72 654 Kč.  

Poplatník však zatajil příjmy z pronájmu bytového domu. Tyto příjmy činí ročně 500 

000 Kč, přičemž náklady jsou ve výši 56 000 Kč ročně. Dílčí základ daně je tedy 444 000 Kč. 

V tomto případě se daň zvýšila na částku 114 981Kč a poplatník se dopustil trestného činu 

krácení daně ve výši 66 600 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Příloha č. 3, 5. Oddíl, řádek č. 65 a) 
39 Příloha č. 3, 5. Oddíl, řádek č. 72 
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4 Daňová kontrola a boj proti daňovým deliktům 

S rozšiřující se ekonomickou globalizací vzniká čím dál tím větší potřeba boje proti 

daňovým deliktům. Ke globalizaci dochází přesunem výrobních kapacit například z Japonska 

nebo západoevropských zemí do střední a východní Evropy. Důležitou roli v ekonomické 

globalizaci hrají nadnárodní společnosti, které působí zároveň na několika národních trzích. 

Vstup cizích společností na tuzemský trh a naopak podnikáním tuzemských společností i 

v zahraničí zapříčinil nutnost změn v legislativě, kontrole a mezinárodní spolupráci, kvůli 

častějším daňovým únikům. Dochází například k dvojímu zdanění příjmů českého daňového 

rezidenta, který podniká i v zahraničí nebo naopak není odvedena daň z příjmů plynoucích ze 

zahraničí, časté jsou podvody v oblasti daní z přidané hodnoty a spotřebních daní. 

Evropské země měly značně rozdílné daňové systémy, se vstupem do Evropské unie 

však začal proces harmonizace daní. Harmonizací zatím prošla se zavedením jednotného 

vnitřního trhu Evropské unie daň z přidané hodnoty a spotřební daně. Čím dál častěji, se ale 

diskutuje o harmonizaci daní z příjmů, konkrétní úprava však ještě nevznikla. Změny se týkají 

i české legislativy a organizace správy daní. 

Boj proti daňovým deliktům zahrnuje mnoho činnosti státních orgánů, v zájmu 

maximalizace daňových výnosů. Prvním krokem k úspěšnosti v tomto boji je vytvoření 

bezchybného právního základu, poté můžeme přejít k aplikaci v daňových kontrolách. 

4.1 Daňová kontrola 

Daňová kontrola je v českém právním prostředí upravena dvěma zákony: 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

správní řád) 

• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

daňový řád) 

První norma upravující proces daňové kontroly byla přijata v květnu 1992, od té doby 

však prošla veřejná správa mnoha změnami, souvisejícími se vstupem do Evropské unie. Bylo 

tedy zapotřebí úpravy základních zásad správy daní a činnosti správních orgánu, což bylo 

uskutečněno přijetím správního řádu v roce 2004 a daňového řádu v roce 2009. Daňová 

kontrola nemá zákonem danou definici. Uvedeme tedy alespoň ustanovení zákona o správě 
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daní a poplatků, které tvrdí, že daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo 

prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně u 

daňového subjektu. 

4.1.1 Základní pojmy 

Správa daně 

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 

Podle § 10 daňového řádu je správce daně správní orgán nebo jiný státní orgán v 

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

daní. Pravomocemi správce daně podle § 11 daňového řádu jsou vedení daňových řízení, 

vyhledávací činnost, kontrola plnění povinností daňových subjektů, vyzývání k plnění 

povinností a zabezpečení placení daní.  

Daňový subjekt 

Daňovým subjektem se podle § 20 daňového řádu rozumí osoba, kterou zákon 

označuje jako poplatníka nebo plátce daně.  

Místní příslušnost 

Podle § 13 daňového řádu se místní příslušnost správce daně řídí podle obvodu 

územní působnosti, u právnických osob místem jejího sídla a u fyzické osoby bydlištěm40. 

 

 

 

 

                                                           
40 Pro účely tohoto zákona se bydlištěm rozumí místo trvalého pobytu. 
 



46 

 

4.1.2 Zásady a principy daňové kontroly 

a) Základní zásady správy daní upravené v daňovém řádu 

Daňový řád rozšiřuje práva daňových subjektů. Podle daňového řádu musí správce 

daně při daňovém řízení dodržovat zásady již zmiňované v zákoně o správě daní a poplatků a 

dále jednat bez zbytečných průtahů a tak aby nikomu nevznikly zbytečné náklady, 

shromažďovat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen v rozsahu, 

který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní. Správce daně vychází vstříc daňovým 

subjektům, ale i ostatní zúčastnění se vyvarují nezdvořilostí. Při vzniku situace, která není 

řešena daňovým zákonem, použije správce daně obecné právní principy. (Zatloukal, 2008) 

b) Principy a zásady upravené ve správním řádu 

Ve správním řádu jsou zakotveny základní zásady činnosti správních orgánu. Jde o 

těchto pět zásad: 

• Zásada zákazu zneužití správního uvážení spočívá v dodržování a 

nepřekračování pravomocí svěřených správci daně zákonem. 

• Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře zajišťuje subjektům právní jistotu. 

• Zásada ochrany legitimního očekávání má za cíl omezit rozdílnost při 

rozhodování v podobných případech. 

• Zásada poučovací povinnosti správního orgánu 

• Zásada rychlosti řízení zajišťuje jednání se správními orgány bez zbytečných 

průtahů. 

4.1.3 Příprava daňové kontroly 

Daňový subjekt by měl daňovou kontrolu očekávat, proto je nutné, aby znal svá práva 

a povinnosti. Samozřejmostí by měla být znalost daňových předpisů a vlastního účetnictví. Ne 

vždy tomu tak je, jelikož dochází ke změnám ve vedení společností nebo změnám daňových 

poradců. Z tohoto důvodu má daňový subjekt provádět v každém zdaňovacím období 

podrobnou analýzu svých daňových povinností. Je nutné mít připraven úplný archiv dokladů a 

dokumentů potřebných pro dokazování. Pro rychlou orientaci v archivu je praktické vytvoření 
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archivačního plánu, který popisuje způsob uložení a označení všech podkladů. (Zatloukal, 

2008) 

4.1.4 Zahájení daňové kontroly 

Na základě zásady součinnosti správce daně oznamuje daňovému subjektu daňovou 

kontrolu s určitým předstihem. Povinnost oznámení daňové kontroly není dáno zákonem, ale 

doporučuje se. Správce daně tak dává daňovému subjektu čas na vytvoření podmínek pro 

daňovou kontrolu. Zákony neuvádí jednoznačné vymezení okamžiku zahájení daňové 

kontroly. Existuje tak formální a faktické zahájení daňové kontroly. Faktickým zahájením 

daňové kontroly je podle Zatloukala (2008, s. 43) „započetí faktického zjišťování nebo 

prověřování daňového základu nebo jiných okolností pro správné stanovení daně.“ Formální 

zahájení daňové kontroly má různé podoby, nejčastější je ústní jednání. Při ústním jednání 

dojde k oznámení zahájení daňové kontroly a vymezení jejího věcného a časového rámce, 

tedy, která zdaňovací období budou kontrolována a na které daně se správce daně zaměří. 

Správce daně následně sepíše protokol o ústním jednání, které obsahuje vymezení 

zúčastněných osob, místa a času jednání, předmětu a obsahu jednání, označení dokumentů 

poskytnutých k nahlédnutí, konečná stanoviska obou stran a podpisy zúčastněných osob. 

Protokol o ústním jednání je veřejnou listinou. (Zatloukal, 2008) 

Se zahájením daňové kontroly se musí určit místo, kde bude prováděna. Na základě 

zásady hospodárnosti to bývá většinou v prostorách daňového subjektu, kde jsou 

shromážděny všechny potřebné podklady. 

4.1.5 Průběh daňové kontroly 

Průběh daňové kontroly se rozděluje do čtyř fází. První je fáze seznamovací, v niž 

správce daně zjišťuje základní informace o daňovém subjektu, velikost, vlastnickou strukturu, 

druh ekonomické činnosti a metody vedení účetnictví. Ve fázi shromažďovací předává 

daňový subjekt správci daně všechny potřebné podklady k provedení daňové kontroly. 

V případě, že má správce daně podezření, že předložené podklady nejsou úplné či pravdivé 

může po daňovém subjektu požadovat ústní nebo písemné vysvětlení. Jelikož neexistuje 

žádná právní norma, která by předepisovala používání technik, postupů a metod daňové 

kontroly, musí správce daně ve fázi vyhodnocovací postupovat podle svých zkušeností a 

znalostí. Součástí vyhodnocovací fáze jsou tři základní prvky, kterými jsou detekce 

skutkového stavu, verifikace předložených důkazů a estimace zjištěného skutkového stavu. 
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Detekcí je myšleno odhalování a následné ověřování problémových oblastí. Verifikace 

spočívá v potvrzení správnosti důkazních prostředků a vykázané daně. Posledním prvkem je 

estimace jejímž základem je kvalifikovaný výpočet daňové povinnosti správcem daně bez 

ohledu na výsledky výpočtů provedených daňovým subjektem. Poslední a klíčovou fází 

daňové kontroly je dokazování. Podle Zatloukala (2008, s. 182) „dokazování představuje 

proces počínající předkládáním a zajišťováním důkazních prostředků, jejich konkrétním 

prováděním správcem daně a následným hodnocením, zda se osvědčily jako důkazy.“ 

4.1.6 Ukončení daňové kontroly 

Prvním krokem k ukončení daňové kontroly je vypracování soupisu jejích výsledků 

v podobě předběžné zprávy, daňový subjekt tak má možnost se ve lhůtě určené správcem 

daně k závěrům daňové kontroly vyjádřit. Poté následuje projednání zprávy o daňové 

kontrole, kde může daňový subjekt vyjádřit nespokojenost. Námitky jsou se správcem daně 

projednány a zaznamenány do zprávy. Podpisem zprávy o daňové kontrole daňovým 

subjektem a správcem daně je daňová kontrola ukončena. (Zatloukal, 2008) 

4.1.7 Problematika opakované daňové kontroly 

Opakovaná daňová kontrola je velice často řešeným problémem. Jde o provedení 

kontroly u daňového subjektu u jedné daně více než jednou za stejné zdaňovací období, 

správce daně má však zákonem umožněno provést takovou kontrolu jen jednou za zdaňovací 

období. Je možné daňové řízení obnovit, a to podle § 85 daňového řádu, v případě, kdy spráce 

daně objeví nové skutečnosti nebo důkazy, které by mohly ovlivnit daňovou kontrolu nebo 

daňový subjekt provede úkon, který změní svá dosavadní tvrzení. Podle nálezu Ústavního 

soudu ze dne 15. 5. 2003, spisové značky III. ÚS 510/02, zveřejněný pod č. 64 ve sv. č. 30 

Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu judikatura nepopírá možnost správce daně daňovou 

kontrolu opakovat, v případě, že jsou jednoznačně patrné důvody a skutečnosti, které nebyly 

správci daně dříve známé.  

Příkladem je rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2006, čj. 2 Afs 

31/2005 – 57, podle kterého byla zahájena opakovaná kontrola neprávem, jelikož důkazy a 

skutečnosti uplatňované k obnově řízení nevyplývaly z § 54 zákona o správě daní a poplatků 

(platný do roku 2011). Z toho vyplývá, že daňová kontrola nemůže být opakována mimo 

rámec a logiku procesních instrumentů. 
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4.2 Boj proti daňovým deliktům 

Ministerstvo financí České republiky postupně realizuje daňovou reformu. Daňová 

reforma se skládá ze tří pilířů, kterými jsou nový daňový řádu, reorganizace daňové správy a 

zavedení Jednoho inkasního místa. Česká republika spolupracuje v boji proti daňovým 

deliktům nejen s členskými státy Evropské unie, ale i s dalšími zeměmi světa. 

4.2.1 Koordinace boje proti daňovým deliktům 

Při koordinaci boje proti daňovým únikům neustále dochází ke zlepšování součinnosti 

a výměny informací mezi Ministerstvem financí, Finančním analytickým útvarem, 

Generálním finančním ředitelstvím, Generálním ředitelstvím cel a Policií České republiky. Od 

roku 2012 má specializovaná policejní složka a Generální inspekce bezpečnostních sborů pro 

vybrané oblasti rozšířený přístup k údajům z daňových řízení. V zájmu optimalizace 

spolupráce mezi výše jmenovanými orgány došlo k jejich reorganizaci.  

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Mezinárodní spolupráce 

V poslední době byla přijata legislativní opatření zlepšující podmínky pro boj proti 

daňovým únikům a mezinárodní spolupráci. Komise Evropských společenství dospěla 1. 

prosince 2008 v Bruselu ke konečnému znění sdělení o koordinované strategii k zlepšení boje 

proti podvodům s daní z přidané hodnoty v Evropské unii, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálním výboru. Pokládá jej za první 

významný krok k optimální spolupráci členských zemí Evropské unie v boji proti daňovým 

podvodům. Komise v tomto sdělení upozorňuje na nezbytnost vytvoření strategie pro boj proti 

daňovým únikům na úrovní Společenství a společné spolupráce v legislativní oblasti. Komisí 

byl vytvořen krátkodobý akční plán, v rámci kterého bylo prosazeno, že: 

Ministerstvo financí 
Finanční analytický útvar 

 

 
Generální ředitelství cel 

Generální finanční 
ředitelství 

Policie České republiky 
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• daňová správa musí mít přístup ke spolehlivým informacím rychle  

• daňová správa musí informace využívat efektivně 

• musí být zlepšeny možná opatření proti pachatelům podvodů 

• musí se brát ohled na podniky, které dodržují legislativu a nezatěžovat je 

nadbytečnou administrativou a zbytečně vyvolanými náklady 

Komise definovala opatření nutná k posílení daňových systémů a daňové spolupráce 

s cílem zabránit zneužití systému daně z přidané hodnoty, posílit nástroje pro odkrývání 

podvodů a zlepšit možnosti výběru daní a potrestání pachatelů: 

• Vytvoření společných norem pro registraci a zrušení registrace osob povinných 

k dani. Důležitým prvkem v systému daně z přidané hodnoty je správné a platné 

identifikační číslo plátce daně. Aby byla zajištěna důvěryhodnost a aktuálnost 

informací o daňových poplatnících, byl zaveden systém výměny informací o dani 

z přidané hodnoty tzv. VIES.  

• Vznik dohody o zpřístupnění informací o daňových poplatnících hospodářským 

subjektům ve všech členských zemích. 

• Harmonizace pravidel fakturace, která usnadní kontroly v členských zemích. 

Obsahem harmonizace jsou lhůty pro vydávání a úschovu faktur. 

• Uplatňování totožné definice o vzniku daňové povinnosti pro dodávky a pořízení 

zboží uvnitř Společenství. Je nutné hlášení obou států o vzniku daňové povinnosti, 

ale odlišný výklad to neumožňuje. 

• Zavedení legislativních změn pro boj s daňovými uniky v oblasti zkrácení lhůt a 

osvobození od daně  z přidané hodnoty při dovozu 

• Posílení spolupráce členských zemí vzájemnou výměnou postupů, součinností při 

kontrolách a automatickým přístupem k údajům o obchodnících bez časově 

náročných žádostí. 

• Spuštění evropské sítě Eurofisc, která zabezpečuje včasnou výstrahu, koordinaci 

výměny informací a postupů mezi členskými zeměmi.  
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• Zavedení povinnosti dodavatele podat hlášení o plněních vzniklých na území 

Společenství. V případě nesplnění povinnosti nemá členský stát zákazníka možnosti 

provést opatření proti podvodu. 

• Vytvoření návrhu pro zlepšení vymáhání pohledávek 

Aby bylo možné přijetí těchto opatření, je nutná změna legislativy, konkrétně 

přepracování znění nařízení č. 1798/2003, směrnice o DPH 2006/112/ES a zavedení 

případného prováděcího nařízení a nových nařízení. 

Přesto, že bylo sdělení Komise Evropských společenství zaměřeno na oblast daně 

z přidané hodnoty, připomíná, že je nutno zavést podobná opatření i v ostatních daňových 

oblastech. 

Existují další smlouvy mezi členskými zeměmi Evropské unie v různých daňových 

oblastech, které napomáhají k úspěšnému boji proti daňovým únikům, jsou jimi například: 

• Směrnice Rady 2006/112/ES  ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému 
daně z přidané hodnoty. Tato směrnice byla mnohokrát novelizována, nejnovější 
novelou je Směrnice Rady 2010/45/EU, která vejde v platnost od 1. Ledna 2013. 
 

• Směrnice Rady 77/799/ EHS o vzájemné mezinárodní pomoci při správě daní 

zaručuje vzájemné poskytování údajů příslušnými orgány členských států, 

umožňující správné vyměření daní z příjmů a z majetku. 

• Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor slouží k zajištění 

automatické výměny informací o příjmech úrokového charakteru rezidentů, kteří 

jsou fyzickými osobami. Mezinárodní smlouvy se týkají členských států Evropské 

unie, zámořských závislých území Velké Británie a Nizozemí a států Andorra, 

Lichtenštejnsko, San Marino, Švýcarsko a Monako. 

 

Česká republika podepisuje v zájmu zlepšení mezinárodní spolupráce v oblasti daní 

smlouvy nejenom v rámci Evropské unie, ale i tzv. třetími zeměmi: 

• Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů, resp. z příjmů a 

z majetku. Tyto smlouvy má Česká republika podle stavu k 19. dubnu 2012 

podepsány se 77 zeměmi světa. Rezident České republiky má povinnost uvádět 
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příjmy ze zahraničí v daňovém přiznání, smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

umožňují snížit daňovou povinnost. 

• Smlouvy o výměně informací v daňových záležitostech s některými daňovými ráji. 

Smlouvy odpovídají standardům OECD. Takováto dohoda umožní správci daně 

dostat informace potřebné k zjištění, zda byl rezident České republiky zdaněn 

v zahraničí či ne. 

4.2.3 Změny v legislativě a organizaci daňové správy v ČR 

a) Nový daňový řád 

Nový daňový řád od 1. ledna 2011 umožňuje i po uplynutí lhůty doměření a vybrání 

daně při odhalení daňového trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby nebo 

nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení. 

b) Registr distributorů pohonných hmot 

Zákon č. 91/2011 Sb., o pohonných hmotách, který nabyl účinnosti 21. dubna 2011, 

ukládá daňovým subjektům obchodujícím s pohonnými hmotami, s výjimkou prodejců na 

čerpacích stanicích pohonných hmot, povinnost podat oznámení o zahájení činnosti u místně 

příslušného celního úřadu. Na základě těchto oznámení vede Generální ředitelství cel veřejný 

registr distributorů pohonných hmot přístupný na webových stránkách Celní správy. 

Vytvoření registru je cílené na boj proti daňovým únikům v oblasti pohonných hmot. 

c) Specializovaný finanční úřad 

K 1. lednu 2012 vznikl Specializovaný finanční úřad s celostátní působností, který se 

zabývá velkými právnickými osobami s obratem nad 2 mld. Kč, banky, pobočky zahraničních 

bank, pojišťovny, zajišťovny, spořitelní a úvěrní družstva. Kontrola takových subjektů je 

extrémně časově i odborně náročná. Změna místní příslušnosti je jedinou, která se vybraných 

daňových subjektů týká, ostatní náležitosti jako lhůty pro podání daňového přiznání, splatnost 

daně a další, zůstávají beze změn. Tento úřad má sídlo v Praze a dalších šest poboček v Plzni, 

Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a v Ostravě. Specializovaný 

finanční úřad se od ostatních finančních úřadů svou činnosti neliší, rozdíl mezi nimi je 

v rozsahu územní působnosti. Pro účely správy daní specializovaným finančním úřadem 
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členíme daňové subjekty sektorově. Daňovou kontrolu zajistí odborník na sektor, ve kterém 

daňový subjekt provádí svoji činnost. 

d) Projekt vytvoření jednoho inkasního místa 

V rámci reformy veřejných financí, která probíhá v období let 2007 až 2013, bylo 20. 

prosince 2006 přijato usnesení vlády č. 1462 k záměru sloučení výběru daní, cel a pojistného 

na veřejnoprávní pojištění, 12. září 2007 vláda přijala návrh sloučení orgánů daňové a celní 

správy pro oblast výběru daní a cel usnesením č. 1033, a následně 3. listopadu 2008 přijala 

usnesením č. 1336 i Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy 

veřejných rozpočtů (dále jen „JIM“). Několikaletá koncepční a legislativní práce Ministerstva 

financí byla završena dne 30. prosince 2011 vydáním zákona č. 458/2011 Sb., o změně 

zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a 

pojistných zákonů. Dosažení konečného stavu a zahájení fungování JIM je plánováno od 1. 

ledna 2014. 

JIM je projekt k vytvoření nové soustavy orgánů státní správy a sjednocení funkcí 

výběru daní, cel a poplatků do jediného úřadu. 

Hlavními cíly JIM jsou: 

• Snížení administrativních nákladů pro poplatníka i stát 

• Dlouhodobě stabilní a přehledný daňový systém bez neustálých změn 

• Vytvoření centrálního registru poplatníků a pojištěnců 

• Rychlé a efektivní inkaso příjmů státních a veřejných zdrojů 

• Příjmy do veřejných rozpočtů budou soustředěny na jediný bankovní účet 

• Sjednocení formulářů pro daňová přiznání 

e) Práce finančního analytického útvaru Ministerstva financí 

Finanční analytický útvar je zaměřen na boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. V případě zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu, 

podává finanční analytický útvar trestní oznámení. Útvar předává nejčastěji informace o 

možné existenci karuselových řetězců, tvorbě fiktivních nákladů a o využívání účtů, 

neznámých správci daně, k podnikatelské činnosti. Tyto informace následně používá správce 
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daně k doměření daňové povinnosti nebo k uplatnění dočasné blokace finančních prostředků 

na účtech. 

4.2.4 Četnost daňových kontrol 

Daňová kontrola je významným prvkem boje proti daňovým únikům, proto je potřeba 

zvýšit jejich četnost. Jak bude patné z dalšího výkladu, četnost daňových kontrol v České 

republice je značně nedostačující. 

 

Tab. 4.1 Porovnání počtu daňových subjektů a daňových kontrol v letech 2005 - 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Daňové subjekty41 8 385 889 8 979 483 9 364 316 9 646 384 9 353 050 8 938 745 

Daňové kontroly42 105 409 95 918 90 991 86 087 79 614 69 820 

Zdroj: www.mfcr.cz – vlastní úprava 

Daňová kontrola je orientovaná zejména na významné daňové subjekty, u kterých 

zatím kontrola provedena nebyla nebo na subjekty u nichž správce daně předpokládá možnost 

daňového úniku. 

Jak můžeme vidět v Tab. 4.1 je obrovský nepoměr mezi počtem aktivních daňových 

subjektů a počtem prováděných daňových kontrol. Tento rozdíl se navíc v dlouhodobém 

pohledu dále prohlubuje. Informace o činnosti daňové správy z let 2005 až 2010 uvádí, že ke 

snižování počtu kontrol přispívá složitost prováděných kontrol. Mnoho daňových subjektů se 

snaží znemožnit správci daně splnit lhůtu pro ukončení řízení podáváním neoprávněných 

námitek či stížností, je to dáno tím, že si některé subjekty neuvědomují, že cílem správce daně 

je zkontrolovat správnost určení výše základu daně, a ne subjekt úmyslně poškodit. Jsou 

kladeny vysoké nároky na odbornost správců daně, jelikož jsou podnikatelské činnosti čím dál 

rozmanitější a je obtížné vyznat se v neznámé problematice. Daňové kontroly jsou negativně 

ovlivňovány častými změnami daňových zákonů. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Daňové subjekty aktivní vůči daňové správě ve všech oblastech daní 
42 Údaje o daňových kontrolách všech daní 
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Tab. 4.1 Přehled o podnětech předaných finančními úřady v letech 2001 až 2010 

orgánům činným v trestním řízení 

 

Trestný čin 

2001 2002 2003 2004 2005 

Počet Částka Počet Částka Počet Částka Počet Částka Počet Částka 

Zkrácení daně 1 758 2 062 1 451 2 266 1 383 2 485 1 312 1 558 1 336 2 692 

Jiný 300 72 245 65 255 82 185 46 170 97 

Celkem 2 058 2 134 1 696 2 331 1 638 2 567 1 497 1 604 1 506 2 789 

 

Trestný čin 

2006 2007 2008 2009 2010 

Počet Částka Počet Částka Počet Částka Počet Částka Počet Částka 

Zkrácení daně 1 291 1 646 1 410 4 134 1 333 2 451 1 267 11 658 1 510 6 362 

Jiný 145 42 78 18 74 15 31 12 108 27 

Celkem 1436 1 688 1 488 4 152 1 407 2 466 1 298 11 670 1 618 6 389 

Zdroj: www.mfcr.cz – vlastní zpracování 

Státní orgány jsou podle § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen trestní řád) povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo 

policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Ve 

sledovaném období v Tab. 4. 2 to bylo zejména oznámení o podezření spáchání trestného činu 

dle § 241 trestního zákoníku neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné 

povinné platby a trestného činu podle § 240 trestního zákoníku zkrácení daně, poplatku a 

podobné povinné platby. Trestné činy byly zaznamenány především u daně z přidané hodnoty 

a daně z příjmu fyzických a právnických osob. 

V období let 2001 až 2010 počty daňových úniků odhalených finančními úřady 

kolísají v rozmezí 1 298 až 2 058 případů ročně. Nejvyšší počet případů byl v roce 2001, až 

do roku 2008 se počet pohyboval okolo 1 600 případů ročně, v dalším roce došlo k největšímu 

poklesu na 1 298 případů, ale v roce 2010 opět zaznamenáváme nárůst o 24% oproti 

předešlému roku. 

Hodnoty případů se pohybují od 1 604 mil. Kč do 11 670 mil. Kč. K největšímu 

výkyvu došlo v roce 2009, kdy při nejmenším počtu případů za sledované období byla jejich 

hodnota nejvyšší. V dalším roce se počet případů zvýšil, ale jejich hodnota klesla téměř o 

polovinu. 

Podle informací o činnosti České daňové správy shledáváme, že spolupráce finančních 

úřadů s orgány činnými v trestním řízení je dobrá. Spolupráce zlepšuje platební morálku, 
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jelikož podáním trestného oznámení na dlužníka, jej ve většině případů donutí dlužnou částku 

zaplatit. Trestní oznámení tak splní svůj účel ve velice krátké době. 

Po porovnání dat v Tab. 4. 1 a Tab. 4. 2, můžeme s trochou nadsázky říci, že daňové 

ráje nenajdeme jen v zahraničí, ale i v některých velkých městech České republiky. Vlivem 

velkého počtu daňových subjektů nestíhají finanční úřady provádět daňové kontroly. Podle 

analýzy finančních úřadů provedené 26. března 2011 společností TERRINVEST CAPITAL s. 

r. o., která se zabývá podnikatelským poradenstvím a poskytováním virtuálních sídel, mohou 

firmy se sídlem v Praze 2 očekávat kontrolu z finančního úřadu jen jednou za 264 let43, ale i 

v Praze 6 nebo Praze 10 neklesla perioda kontrol od roku 2005 pod sto let, což potvrzují i 

nejnovější statistiky ministerstva financí. Naopak firmy spadající pod finanční úřad v Blansku 

jsou kontrolovány jednou za 5 let. Takovéto statistiky mohou firmám sloužit k výběru 

vhodného místa k podnikání a v důsledku menší pravděpodobnosti daňové kontroly, zmírnit 

personální a administrativní zátěž. (Křemen, 2010) 

4.2.5 Nutná opatření při boji proti daňovým únikům v oblasti daně 
z příjmu a další doporučení 

Hlavním úkolem zákonodárců je vytvořit daňové zákony, ve kterých se bude jen těžko 

hledat možnost vyhnutí se daňové povinnosti. Daňové zákony by proto měly být sestavovány 

přehledněji, jednodušeji s přesnou formulací. Pokud již k daňovému úniku dojde, musí být 

zajištěna kompatibilita určitého daňového, občanského, obchodního, trestního zákona a 

zákona o správě daní a poplatků. 

Předejít daňovým únikům se dá provedením úprav v daňových zákonech: 

• vzhledem k různorodosti podnikatelských aktivit je vhodné specifikovat 

formulace daňových a nedaňových nákladů 

• většina podnikatelů vykazuje v prvních letech podnikání daňovou ztrátu, která 

by neměla být odečítána od základu daně, místo něj by došlo k obnovení 

daňových prázdnin, tedy investiční pobídky, která zprošťuje poplatníka 

povinnosti po určitou dobu platit daň 

• využití registračních pokladen k zaznamenávání všech provedených operací, 

což by zamezilo možnosti krácení tržeb při platbách v hotovosti 
                                                           
43  Zdroj: http://www.terrinvest.cz 
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• vytvoření jednoduššího způsobu určení optimálního základu daně 

• zajistit zamezení tvorby spekulativní obchodů, za účelem snížení daňové 

povinnosti a potrestání dlužníků zvýšením zakladu daně nebo daně samotné 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, je nutné začít bojovat s daňovými úniky od 

základů. Tímto základem myslím, vytvoření perfektní legislativy v oblasti daní a mezinárodní 

spolupráce, která by nedávala prostor pro jakékoliv podvody a možné využití mezer 

v zákonech.  

Důležitým faktorem pro úspěšné vyhledávání pachatelů daňových trestných činů je 

daňová kontrola, u které bych doporučila celkovou reorganizaci správy daní a posílení 

v personální oblasti. 
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5 Závěr 

V bakalářské práci jsem se věnovala daňové kriminalitě, podrobněji daňovým únikům. 

V první části práce jsou vysvětleny pojmy daňové teorie a podrobně rozebrána soustava a 

systém daní v České republice. Tato látka byla důležitá k pochopení základních principů daní 

a umožnila mi dále pracovat s tématem daňové kriminality.  

V druhé části bakalářské práce jsem upřesnila, jaké trestné činy se řadí do daňové 

kriminality, a definovala jsem pojem daňový únik. Další popis daňového úniku byl soustředěn 

na jeho druhy a příčiny vzniku. Praktická část práce se zakládá na srovnání využití daňové 

optimalizace s výpočtem daně bez využití položek snižujících daň. Zjištěno bylo, že rozdíl 

částek vypočtených daňových povinností je vysoký a legální daňový únik může dosáhnout sta 

tisícových částek. Příklady jsou doplněny i situací, kdy se daňový subjekt dopustí daňového 

úniku a je opět provedeno srovnání. Tyto příklady se týkají jak právnické tak fyzické osoby. 

Nebylo zapomenuto ani na osobu s příjmy ze závislé činnosti, tento příklad nebyl tak obsáhlý, 

ale pro účely této bakalářské práce dostatečně ukázal, o jakou částku stát přijde v případě 

práce na černo. 

Poslední část bakalářské práce je věnována prvkům boje proti daňovým únikům, kde 

je popsána práce zákonodárců v této oblasti a jsou vysvětleny principy a postupy daňové 

kontroly. Prvním krokem k zjištění spáchání daňového úniku jsou daňové kontroly. Jak bylo 

naznačeno v kapitole 4.2.4, je četnost daňových kontrol vůči počtu aktivních daňových 

subjektů nedostatečná. Se zavedením specializovaného finančního úřadu se možná zvýší 

počet kontrol u menších daňových subjektů, ale nejspíše to nebude v míře, která by byla 

schopna ovlivnit celkový počet odhalených daňových úniků, tato myšlenka je založena na 

mém subjektivním názoru. Institucionální podmínky se tedy reorganizací správy daní zlepšily, 

ale je pořád nutné zajistit personální a hmotné zdroje k efektivnímu odhalování daňových 

úniků. 

Daňová kriminalita je celosvětový jev, se kterým se jen těžko vypořádává a v žádné 

zemi zatím nebyl dořešen, dál tak snižuje příjmy do státních rozpočtů. Jak už bylo dříve 

řečeno v České republice je daňové, trestní a správní právo vzájemně nekompatibilní a 

poskytuje více možností výkladu. Takovéto nedostatky v zákoně připravují živnou půdu pro 

trestnou činnost. Z tohoto tvrzení tedy podle mého názoru vyplývá, že hlavním cílem v boji 

proti daňové kriminalitě je zajištění dokonalých právních předpisů. V tomto ohledu udělali 
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zákonodárci České republiky za poslední tři roky již pár kroků. Například zavedení nového 

daňového řádu můžeme hodnotit jako zdařilý legislativní počin. Slibně vypadá i projekt 

vytvoření jednoho inkasního místa, u něhož však ještě budeme muset počkat na to, zda bude 

úspěšný nejméně do roku 2014. Bohužel lze říci, že legislativní změny doposud zavedené, 

stále nejsou dostačující.  

Oblast daní se v tržní ekonomice České republiky formuje teprve 23 let. Za tu dobu 

prošla česká legislativa změnami provedenými po pádu komunistického režimu a dalšími při 

vstupu do Evropské unie. Během té doby bylo možné zaznamenat, že snaha zákonodárců, 

zlepšit systém daní a harmonizovat je s legislativou unie, je vysoká. Tento trend se zvyšuje, a 

proto si myslím, že tvorba ideálního systému daní, který bude zabraňovat vzniku daňových 

úniků je teprve na začátku. 
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