
Abstrakt 

V úvodní části mé diplomové práce nejdříve vysvětluji daně jako obecný institut včetně 

jejich historie a zaměřuji se na postupný vývoj berní soustavy. Státní aparát s rostoucím 

sociálním systémem přichází s neustále vyšším a zejména podrobnějším výběrem daně. Státy 

kvůli potřebnosti plnění rozpočtů musí trestat daňové úniky, bojovat s nepoctivostí v podnikání, 

aby se mohli schopní a poctiví podnikatelé více prosazovat, vzájemně si konkurovat. 

Dále posuzuji složitost systému daně z přidané hodnoty u nás, různé sazby, které dávají 

prostor pro nepoctivost, a časté novelizace zákona o dani z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení 

hodnotím kladně jako nutný a potřebný institut. Docházím k závěru, že institut kontrolního 

hlášení není protiprávní z hlediska ústavnosti, rozcházím se s názory poslanců a senátorů, že je 

to obdobný případ jako s kaucí u pohonných hmot, kterou Ústavní soud zrušil. V kontrolním 

hlášení nacházím velkou nespravedlnost právního vztahu na straně plátce, který má lhůty po 

vyzvání mnohem přísnější než státní správa, přičemž plátce nemá zpětnou odezvu pro kontrolu. 

Snížil bych hranici u kontrolního hlášení z 10 000 Kč na 5 000 Kč. U elektronické evidence 

tržeb a kontrolního hlášení, stát přenáší více zátěže na podnikatele, čímž získává v elektronické 

podobě mnoho údajů zcela zdarma, a velmi si ulehčuje prověřovací a daňovou kontrolu. Stát 

by měl za to plátcům poskytnout kompenzaci snížením daně. Nesouhlasím s tím, že stát 

daňovými opatřenými získá citlivé údaje v rozporu s Listinou základních práv a svobod, ale 

volám po důsledné kontrole toho, kdo má k nim umožněn přístup. Navrhuji, aby plátce daně 

dostával zpětnou vazbu od správce daně i v případě, že je vše v pořádku, aby byla kontrola, zda 

dodržují právní vztah obě strany a plátce nevytváří hlášení, které nikdo nezpracovává. 

Zcela jinak chápu účel projevů opozičních poslanců v poslanecké sněmovně, kde je sice 

legislativně dáno, že jim právo projevu nesmí být odepřeno, ale je potřeba číst zákon v jeho 

účelu, a proto s upřením tohoto práva souhlasím. Taktéž docházím k závěru, že režim přenesené 

daňové působnosti je systém v dnešní době zcela nutný. Současný dominantní systém na 

základě plateb a odpočtů považuji za zastaralý a náchylný k podvodům. Postupné rozšiřování 

zboží a služeb pod režim přenesené daňové působnosti nařízením vlády mi přijde dost 

nešťastné, běžný plátce nemá šanci vše řádně sledovat, vše se pořád tiše mění. Podřazování pod 

jednotlivé kódy mi přijde velmi obtížné, špatně srozumitelné, běžný plátce se v tom nemůže 

dobře orientovat, sám stát sice pomoc nabízí, ale za cenu 10 000 Kč, a tím vlastně sám uznává, 

že to není jednoduchá záležitost. Stát by měl jít cestou komplexní úpravy, měl by zavést plošně 



přenesenou daňovou povinnost na všechny druhy zboží a služby fakturované mezi plátci daně. 

Souhlasím také se zavedením pilotního projektu pro Českou republiku. 

 


