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Abstrakt 

Tato diplomová práce vysvětluje potřebnost vysoké míry transparentnosti ve státní správě 

na konkrétním příkladu ze správní praxe. Byl zvolen příklad aplikace zajišťovacích příkazů 

orgány finanční správy, kdy zajišťovací příkaz je nástrojem ultima ratio v oblasti správy 

daní. Téma bylo značně medializováno, a především pak případy likvidačních účinků 

zajišťovacího příkazu na některé podnikatele a případy, kdy soudy rozhodly v neprospěch 

finanční správy. Vzniklá nedůvěra v aplikaci tohoto nástroje je v práci uvažována jako 

veřejně-politický problém. Práce zkoumá vztah důvěryhodnosti dané státní instituce a míry 

transparentnosti. Zabývá se vlivem byrokracie na státní správu, akontabilitou státních 

činitelů a konceptem dobrého vládnutí, na kterých potřebnost transparentnosti dokládá. 

Vícečetná případová studie v empirické části práce uvádí pět vybraných kritických případů 

aplikace zajišťovacího příkazu, kdy se soudy postavily na stranu dotčených podniků. 

K popisu případů byla využita analýza dokumentů, a to zejména soudních rozsudků, dále 

zpráv a reportáží. Expertní šetření pak nabízí pohled expertů na danou problematiku. Zde 

byla získána primární data formou osmi osobních rozhovorů. Z toho v šesti případech byly 

provedeny hloubkové sociologické rozhovory. Výzkumná zjištění ukazují, že přestože byla 

především v důsledku medializace snížena důvěryhodnost finanční správy, tato instituce 

vystupuje vůči veřejnosti na současné poměry ve státní správě vysoce transparentně. Jsou 

také nastíněny některé možné příčiny nedůvěryhodnosti dané správní praxe v očích 

veřejnosti tak, jak je vnímají samotní odborníci. Poznatky práce dále ukazují, že právě 

transparentnost finanční správy pomohla ukončit veřejnou diskuzi o možném plošném 

nadužívání zajišťovacího příkazu. 

 

 

Abstract 

The thesis explains the need for a high level of transparency in the state administration 

on a concrete example of administrative practice – using of hedge commands 

by the financial administration. For explanation, the hedge command is is the ultima ratio 

tool in the area of the tax administration. The topic was widely publicized and, in particular, 

the cases of liquidation effects of the hedge commands on some entrepreneurs and cases 

where the courts decided against financial administration. The mistrust that has arisen 

in using of this tool is considered a public-political problem in the text. The thesis examines 



 

 

 

the trustworthiness of the state institution in connection with the degree of transparency. 

It deals with the influence of the bureaucracy on the state administration, 

with the accountability of the state officials and with the concept of good governance, 

on which the need for transparency proves. The multiple case study in the empirical part 

of the thesis presents five selected critical cases of the use of the hedge command, when 

the courts decided in favor of the companies. A document analysis was used to describe 

the cases, especially court judgments, also news and reports. The expert survey then offers 

a view of experts on the given issue. The primary data was obtained through eight personal 

interviews. Six of these were in-depth sociological interviews. In spite of the reduced 

credibility of the administrative practise, mainly as a result of the medialization, the research 

shows a high degree of transparency of the financial administration towards the public 

at least in norm of current state administration. Some possible causes of the lack 

of credibility of the administrative practice in the eyes of the public are also outlined 

as perceived by the experts. Furthermore, the findings of the work show that 

the transparency of the financial administration has helped to end the public debate 

on the possible large overusing of the hedge commands. 
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Úvod 

Lidé v demokratických společnostech vyžadují, aby vláda a veřejné instituce 

vykonávaly své úkoly svědomitě a v zájmu celé společnosti. Chtějí znát, za co vláda utrácí 

peníze z jejich daní, o čem a jak úřady rozhodují, a zároveň si přejí, aby ti, kteří se své funkci 

zpronevěří, byli potrestáni. 

Demokratický stát musí být ze své podstaty pro své občany, další obyvatele, 

a dokonce i vůči ostatním státům transparentní a důvěryhodný. Netransparentnost státního 

aparátu a nedůvěra lidí v jeho konání plodí či prohlubuje korupční klima a negativně 

ovlivňuje pozici státu v mezinárodních vztazích (potažmo jeho ekonomickou situaci, a tedy 

i ekonomickou situaci jeho obyvatel). 

Tato diplomová práce se věnuje úloze transparentnosti ve státní správě. Ukazuje 

důležitost tohoto klíčového principu, a to za využití příkladu z praxe. Potřeba 

transparentnosti je dána do souvislosti s užíváním konkrétního nástroje daňové správy. 

Po roce 2011, kdy se zvyšoval tlak politiků na veřejné instituce nejen v boji s korupcí, 

ale i daňovými úniky, se zrodil rostoucí trend využívání zajišťovacích příkazů jako velmi 

účinného nástroje pro zajištění daně v případech hrozících daňových úniků. Od roku 2016 

počet rozhodnutí o jeho vydání opět mírně klesá.1 

V posledních několika letech však v médiích přibývalo zpráv o neoprávněně 

vydaných zajišťovacích příkazech a krutých důsledcích těchto zmiňovaných omylů Finanční 

správy České republiky nejen na postižené podniky, ale především majitele těchto firem. 

Obsah těchto zpráv se dotkl i mě, toto pohnutí a zvědavost mě přiměly o téma se více 

zajímat a vytvořit si vlastní představu skutečnosti založenou na co nejvíce zjistitelných 

faktech. Tato práce má pak za účel informovat o vztahu transparentnosti, důvěryhodnosti 

a oprávněnosti konání státní správy. Využívá k tomu relevantní veřejně-politické teorie, 

přehled několika krajních případů aplikace zajišťovacích příkazů a expertní šetření. 

                                                           

 
1 Viz podkapitola Zajišťovací příkazy. 
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1 Vymezení problému 

Právní stát, kterým je i Česká republika, stojí na principech, mezi něž patří například 

princip právní jistoty, tzv. předvídatelnosti. A právě s tímto principem má silné pouto 

požadavek transparentnosti. Aby právo mohlo být předvídatelné, stabilní a tedy spravedlivé, 

musí být jasné a srozumitelné. A stejně tak musí být jasný a „průhledný“ i způsob 

jeho vymáhání státními orgány. 

Právě oblast veřejné správy a potažmo státní správy je pro zachování zdravé 

demokracie a "zdravé" společnosti klíčová. Státní aparát musí být a zůstat morálně čistý 

a zodpovědný vůči občanům, které zastupuje a hájí. Jedině tak může plnit své funkce. Lid 

by měl být schopen skrze jeho transparentní správu kontrolovat jeho činnost, tedy 

kontrolovat činnost svých volených zástupců a úředníků. 

Transparentnost vyjadřuje požadavek současné demokracie. Dnešní demokratická 

společnost utvářející a uchovávající právní stát tak, jak jsme si předsevzali mimo jiné 

přijetím Ústavy České republiky, je založena na principech, jejichž esenci právě 

i transparence pomáhá zachovávat. 

Tato diplomová práce se zaměřuje na veřejně politický problém spočívající 

v obecné nedůvěře v legitimitu uplatňování zajišťovacích příkazů orgány Finanční 

správy České republiky, jak se také odráží v mediálním obrazu tohoto nástroje posledních 

let a obsahu konkrétních medializovaných kauz. Nejedná se přitom pouze o samotné 

mediální zprávy a reportáže, které tomuto dříve nepříliš známému institutu zajistily 

pozornost veřejnosti, podezření z nadměrného užívání zajišťovacího příkazu se stalo také 

politickým tématem. 

Dlouhotrvající tlak médií v roce 2017 vyprovokoval mimo veřejnou ochránkyni práv 

Annu Šabatovou a také Generální finanční ředitelství k analýze stavu, ani jedna z nich však 

nepotvrdila plošné nadužívání zajišťovacího příkazu. Polemizuje se o legitimitě vydaných 

zajišťovacích příkazů a o tom, jak je možné tuto legitimitu garantovat. Také je vzhledem 

k problematice diskutována pro daňový subjekt až likvidační moc zajišťovacího příkazu, 

nástroje pro boj s daňovými úniky. Zajišťovací příkaz je přitom nástrojem zamýšleným pro 

zcela krajní situace, kdy správce daně již vyloučil využití všech ostatních, šetrnějších 

způsobů dosažení veřejného zájmu při správě daní. 

Míra transparence činnosti finanční správy souvisí s tím, jak je činnost finanční 
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správy při uplatňování výše zmíněného nástroje vnímána médii a (především jejich 

prostřednictvím) i širokou veřejností. Jinak řečeno, nedůvěra v legitimitu vydaných 

zajišťovacích příkazů úzce souvisí s tím, nakolik otevřený a pro společnost 

pochopitelný je postup daňového správce při uplatňování zajišťovacích příkazů. 

Mediální obraz může být také zkreslený různými vlivy zájmových skupin, snahou 

médií zvýšit čtivost zpráv aj. Zároveň nelze říci, že by nedůvěra v daný institut vyplývala 

z nedostatečné transparentnosti, vlivů je mnohem více. Tato práce se však zabývá zejména 

příčinnou souvislostí míry transparentnosti a této nedůvěry. Lze však již před provedením 

šetření předpokládat, že zvýšení transparentnosti by zajistilo zlepšení současného stavu, 

a to následujícími způsoby: 

1) za stavu, kdy by zajišťovací příkazy byly vydávány zcela legitimně a v souladu 

s veřejnými zájmy při maximálním možném šetření práv daňových subjektů, by zvýšení 

transparentnosti umožnilo zvýšit důvěru veřejnosti ve státní správu v oblasti správy daní, 

a zároveň 

2) v případě nelegitimního uplatňování zajišťovacích příkazů by vysoká 

transparentnost celého procesu umožnila snadněji a rychleji odhalit konkrétní pochybení 

daňového správce, napravit je, a dlouhodobě tak zvyšovat legitimitu i důvěryhodnost celého 

nástroje. 

Oba tyto důsledky zvýšení transparentnosti aplikace zajišťovacích příkazů 

lze považovat za žádoucí. Jako občané státu, jako lid, který je zdrojem veškeré české státní 

moci, máme právo na to, aby státní správa byla prováděna na základě platného práva, 

které je výsledkem činnosti námi volených zástupců našeho lidu. Máme právo požadovat 

kontrolu této státní správy. 

V případě našich pochybností o legitimitě výkonu státní správy vzniká mimo jiné 

nedůvěra, která snižuje celkovou životní spokojenost občanů, a tím negativně působí 

na jejich životy. Tzv. generalizovaná důvěra, tedy důvěra v lidi, důvěra v úředníky státní 

správy apod., má přitom nevyvratitelný pozitivní vliv na společnost, a tedy i jednotlivce 

v ní žijící. Tato generalizovaná důvěra mimo jiné také úspěšně působí na redukci korupce, 

přičemž tento vztah platí oboustranně – rozmach korupce naopak výrazně snižuje důvěru 

lidí ve společnosti (Wawrosz, 2016). Z toho jasně vyplývá, že tato generalizovaná důvěra 

by měla být ve společnosti budována – ne jinak než informovaností a kvalitním výkonem 

veřejné správy.  
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2 Výzkumné cíle a výzkumné otázky 

Vizí a ideálem uchopení tematiky této práce je dosažení transparentní státní správy 

rozhodující legitimně v rámci svých svěřených kompetencí, a to takovým způsobem, 

aby hájila veřejné zájmy v respektu k právům a svobodám jednotlivců, a vzbuzovala 

tak jejich důvěru v konání státních institucí při výkonu státní správy. Tato důvěra musí být 

založena na dobrých zkušenostech obyvatel s výkonem státní správy státními orgány 

a prokazatelnosti legitimity vydaných rozhodnutí. 

Tato práce představuje problematiku transparentnosti na příkladu užívání 

konkrétního nástroje státní správy. Cíli této práce je popsat mechanismy aplikace tohoto 

nástroje (zajišťovacího příkazu) ve vztahu k požadavku transparentnosti a na základě toho 

zjistit a pochopit souvislost mezi mírou transparentnosti užívání tohoto nástroje 

a důvěryhodností této praxe. A to z toho důvodu, neboť právě stav nedůvěry veřejnosti 

v postup Finanční správy České republiky při aplikaci zajišťovacích příkazů je ústředním 

veřejně-politickým problémem této práce. Zároveň vedlejším výzkumným cílem práce je 

zjistit, jaká případná opatření mohou zvýšit legitimitu, potažmo důvěryhodnost 

daného nástroje. 

Za účelem dosažení výzkumných cílů jsou stanoveny tyto výzkumné otázky: 

1) Jakým způsobem finanční správa aplikuje zajišťovací příkazy? 

2) Nakolik transparentní je aplikace zajišťovacích příkazů finanční 

správou? 

3) Jak ovlivňuje míra transparentnosti důvěryhodnost finanční správy 

při uplatňování zajišťovacích příkazů? 

4) Jaká opatření mohou zvýšit důvěryhodnost finanční správy v této oblasti 

správní praxe? 

Na tomto místě lze uvést očekávání, která s sebou zkoumaná tematika nese. 

Předpokladem je, že mezi transparentností a důvěryhodností nástroje a mezi transparentností 

a oprávněností jeho užití existuje vztah přímé úměrnosti. Tedy že zvýšením transparentnosti 

celého procesu uplatňování zajišťovacího příkazu dosáhneme také zvýšení důvěryhodnosti 

tohoto instrumentu a zvýšení poměru legitimně uplatněných zajišťovacích příkazů 

na celkovém počtu aplikace zajišťovacích příkazů. Další očekávání přínosu výzkumu 

spočívá ve formulaci a objektivní kritice návrhů na zvyšování legitimity a důvěryhodnosti 
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uplatňování zajišťovacích příkazů. 

K zodpovězení výzkumných otázek a naplnění výzkumných cílů jsou v práci využity 

výzkumné metody, a to vícečetná případová studie a expertní šetření (více viz Metodologie), 

zároveň je však potřeba porozumět klíčovým pojmům a souvislostem. Zajišťovací příkaz je 

nástrojem správy daní, která je součástí státní správy, a má za úkol bránit veřejný zájem na 

výběru daně jako příjmu státního rozpočtu. Právě proto, že jde o velmi účinný a mocný 

nástroj, při jeho aplikaci musí být pečlivě dbáno principů právního státu, zejména pak zásad 

právní jistoty a přiměřenosti. Práce se zabývá zejména transparentností, jejíž důležitost 

vysvětluje na příkladu zajišťovacího příkazu. Sama transparentnost je pak nástrojem 

právního státu, nástrojem využitelným zejména pro snižování rizik zneužití státní veřejné 

moci. 

Vzhledem k nedůvěře, jež užívání tohoto daňového nástroje v posledních letech 

vzbuzovalo, jsou mezi klíčovými pojmy také vysvětlena možná rizika zneužití státní moci, 

která je nutno uvažovat ve vztahu k legitimitě i důvěryhodnosti tohoto instrumentu. 

Zmíněno je riziko střetu zájmů, a to z toho důvodu, že reálný případ střetu zájmů 

je podstatným aspektem veřejně politického problému řešeného v této práci. 

Vydávání zajišťovacích příkazů se odehrává na poli byrokracie řízené politickou 

mocí. Politická moc řízená penězi a protislužbami může negativně působit na legitimitu 

správního rozhodování. Státní správa jako byrokracie má sloužit veřejnému blahu, na místo 

toho se může lehce stát nástrojem vlády elit. Pouze transparentnost může umožnit 

byrokratické organizaci vyprostit se ze spárů oligarchie. Stejně jako musí být díky 

transparentnosti možné odhalit případné excesy, práce se zabývá také potřebností 

akontability, kdy úředníci a politici jsou zodpovědní za své činy. 

Tato práce se snaží především pochopit vztah transparentnosti a důvěryhodnosti 

konkrétní státní instituce, a to v oblasti zajišťovacích příkazů. Jelikož transparentnost 

je jedním z hlavních předpokladů dobrého vládnutí, ideálu, kterého se snaží moderní 

demokratická společnost dosáhnout, i tento koncept je v práci uvažován.   
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3 Metodologie 

Vlastní výzkum v rámci této diplomové práce je proveden v kvalitativním designu. 

Má dvě části. První z nich je tvořena vícečetnou případovou studií a tu druhou představují 

expertní rozhovory. Vícečetná případová studie dokumentuje pět kritických případů aplikace 

zajišťovacích příkazů orgány finanční správy, kdy se daňové subjekty bránily postupu 

finanční správy soudně a uspěly. Tato vícečetná případová studie by měla pomoci 

zodpovědět především první dvě výzkumné otázky, a to, jakým způsobem finanční správa 

zajišťovací příkazy aplikuje, resp. aplikovala, a nakolik je tato jejich aplikace transparentní. 

Tyto případy byly pro účely této práce vybrány úsudkem autorky. Zvoleny jsou 

především z důvodu svého charakteru, kdy na základě každého z nich vznikl významný 

judikát pro další správní praxi. Některé z nich měly také silnou mediální odezvu, která téma 

více otevřela veřejnosti. 

Vícečetná případová studie byla zpracována z dat získaných analýzou dokumentů, 

a to zejména příslušné judikatury a mediálních zdrojů. Jednotlivé případy nejsou 

anonymizovány, neboť veřejně použitá judikatura taktéž není anonymizována, je veřejně 

dostupná a snadno dohledatelná (stejně tak mediální zprávy a reportáže). 

Dále bylo provedeno expertního šetření. První dva oslovení experti zodpověděli 

pouze několik otázek v krátkém rozhovoru, ostatní rozhovory byly provedeny formou 

polostrukturovaných hloubkových sociologických rozhovorů. 

Experti byli osloveni většinou prostřednictvím organizací, ve kterých působí. Jejich 

výběr taktéž proběhl úsudkem, někteří z dotazovaných odborníků pak byli navrženi 

k provedení rozhovoru zástupci daných institucí jako ti vysoce fundovaní v dané oblasti; 

jeden z dotazovaných odborníků byl osloven na doporučení jiného experta. 

Jedná se o odborníky různých profesí, spojuje je především dlouholetost jejich praxe. 

Všichni mají ve svých oborech rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Experti jsou anonymizováni 

z etických důvodů, k jejich identifikaci slouží pouze označení jejich profese. 

V prvních třech měsících roku 2019 byli oslovováni zejména experti z řad účetních 

a daňových poradců, kdy se prvních několik týdnů nedařilo dohodnout žádný rozhovor. 

Potenciální respondenti buď neodpovídali na emailové zprávy či volání, nebo odmítali 

poskytnout rozhovor na dané téma. Jako důvod uváděli nechuť účastnit se takového 
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rozhovoru či nedostatek vlastní odbornosti a názoru na dané téma. Tento neúspěch lze spojit 

mimo výše uvedeného také s vytížeností zástupců těchto profesí, neboť se v daném období 

podávají daňová přiznání. Další kontaktování ohledně výzkumných rozhovorů bylo 

směřováno na zástupce institucí, které se na oblast daní specializují. Zde spolupráce 

probíhala naprosto bezvadně. Oslovené instituce a odborníci byli nesmírně vstřícní 

a ochotní. 

Rozhovory byly provedeny s těmito respondenty v následujícím chronologickém 

pořadí (s právničkou proveden v Brně, ostatní rozhovory v Praze): 

• Finanční ředitel (soukromého podniku s ročními obraty v řádech 

desítek milionů Kč) 

Dne 27. června 2018; trvání 10 minut. 

• Účetní (soukromého podniku s ročními obraty v řádech milionů Kč) 

Dne 31. ledna 2019; trvání 10 minut. 

• Právník (se specializací v oblasti finančního práva a zkušenostmi 

ze státní správy) 

Dne 27. února 2019; trvání 2 hodiny. 

• Ekonom (se specializací na daně a daňovou politiku, také 

výzkumník) 

Dne 29. února 2019; trvání 1,5 hodiny. 

• Úředníci (dva metodici Generálního finančního ředitelství) 

Dne 27. března 2019; trvání 1 hodina, společný rozhovor. 

• Daňový poradce (s poradenskou praxí, působí v Komoře daňových 

poradců) 

Dne 8. dubna 2019; trvání 1,5 hodiny. 

• Právnička (působící v kanceláři veřejné ochránkyně práv, 

specializace ve finanční oblasti) 

Dne 24. dubna 2019; trvání 50 minut. 

• Soudce Nejvyššího správního soudu 
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Dne 25. dubna 2019; trvání 40 minut. 

 

Záznamy shrnující získané poznatky z jednotlivých rozhovorů byly pořízeny 

až po jejich skončení. Nebyl pořizován zvukový záznam rozhovorů, a to z důvodu snahy 

navodit příjemnou a uvolněnou atmosféru. Záznamy z hloubkových sociologických 

rozhovorů byly zpětně autorizovány samotnými respondenty ještě před jejich použitím 

v práci. Tyto záznamy jsou z etických důvodů uloženy v archivu autorky, nicméně 

v podstatě veškerý jejich obsah byl v práci použit, kdy jednotlivé autorizované poznatky 

byly rozřazeny do rubrik podle konkrétní tematiky. Některé získané poznatky (povahy 

osobních úvah expertů) byly zcela vyčleněny a z etických důvodů zařazeny do zvláštní 

rubriky. 

Otázky směřované na respondenty během hloubkových rozhovorů vycházely 

z předem připravené osnovy (viz Příloha č. 1), avšak v průběhu rozhovorů byl odborníkům 

spíše přenechán prostor pro vlastní uvažování o tématu, kdy respondenti většinou samovolně 

během rozhovoru zodpovídaly i dosud nepoložené otázky; tak mohlo být dosaženo získání 

takových poznatků k problematice, které sami odborníci v dané oblasti považují za 

podstatné a které nemusely být zacíleny připravenými otázkami. Většina respondentů 

skutečně odpovídala velice otevřeně. (Je zřejmé, že první dva respondenti vzhledem k délce 

rozhovorů odpověděli pouze několik málo otázek, finanční ředitel sdělil zejména svůj názor 

na zajišťovací příkazy jako takové a na finanční správu, účetní pak sdělila především svůj 

názor na případná opatření zvyšující legitimitu zajišťovacích příkazů.) 

Rozdělení jednotlivých poznatků do tematických rubrik pak vyplynulo především 

z obsahu samotných rozhovorů a rozsahu toho, kolik jednotlivým oblastem odborníci 

věnovali času ve svých odpovědích. K zodpovězení první výzkumné otázky ohledně 

způsobu aplikace zajišťovacích příkazů směřují rubriky o zajišťovacích příkazech a nárůstu 

jejich počtu, dále o možných excesech a o finanční správě. K určení míry transparentnosti 

jednání finanční správy při aplikaci zajišťovacích příkazů (druhá výzkumná otázka) slouží 

zejména rubrika o transparentnosti. Rubrika o návrzích opatření pak zodpovídá čtvrtou 

výzkumnou otázku ohledně opatření, která mohou zvýšit důvěryhodnost finanční správy 

v dané oblasti správní praxe. Celkové vyznění expertního šetření pak zodpovídá třetí 

výzkumnou otázku, a to zjištění souvislosti mezi mírou transparentnosti a důvěryhodnosti 

uplatňování zajišťovacích příkazů finanční správou, zejména je zde vhodné zmínit doplnění 
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k rozhovorům, které vypovídá dost o uvažování oslovených expertů vzhledem k 

debatované důvěryhodnosti finanční správy. 
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4 Vymezení klíčových pojmů a kontextu 

zkoumané tematiky 

4.1 Právní stát 

„Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený 

na úctě k právům a svobodám člověka a občana“ (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky). 

Právní stát (nebo také vláda práva, vláda zákona) je termín označující koncept státu, 

kdy výkon státní moci je omezen zákonem, stejně jako je zákonem omezeno konání běžných 

obyvatel státu. Tento koncept vznikl již na konci 19. století a má své pevné místo 

v moderních demokraciích, postavených na úctě k lidským právům a svobodám (Malast 

a Svoboda, 2017). V právním státě je státní moc dělena a jednotlivé složky státu se navzájem 

kontrolují – hovoří se o vzájemném vyvažování moci. Jde o moc zákonodárnou, výkonnou 

a soudní. 

Klíčovými znaky právního státu jsou kontrola moci a zákonnost. Státní moc 

vykonávaná státními orgány vychází ze zákona a zákon je také jejími hranicemi (státní 

orgány mají pevně stanovené kompetence (Lautenbach, 2013). V základech vlády zákona se 

promítá myšlenka rovnostářství (rovnost před zákonem), princip právní jistoty a nakonec 

vztah právního státu s jeho ústavou, kterou bezmezně respektuje (Dicey in Bingham, 2011). 

Pro právní stát je podstatná stabilita, předvídatelnost práva. Aby mohl existovat právní stát, 

musí být naplňován právní princip zvaný právní jistota (Hendrych a kol., 2009). Jistota jako 

předvídatelnost znamená, že můžeme předvídat výklad právních norem, a že tedy můžeme 

předvídat, jaké chování je žádoucí a jaké bude naopak potrestáno na základě platného práva. 

 

4.2 Rizika ve státní správě 

Co se týče systému národní integrity2 naší země, mezi nejslabšími články v systému 

patří právě státní správa (Jansa in Jansa a Bureš, 2011). Její instituce jsou tedy nejvíce 

rizikové z hlediska korupce. 

                                                           

 
2 Ve smyslu celistvosti, soudržnosti, odolnosti vůči rozkladovým tlakům. 
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Vztah mezi osobou, která oplývá veřejnou mocí a výměnou za její zneužití přijímá 

služby od soukromoprávní osoby, nazýváme klientelismus. Otázkou je, v jakém rozsahu 

a s jakými důsledky jsou korupční činy prováděny, tyto hodnoty nelze určit, a to právě proto, 

že korupce probíhá latentně (Chmelíka Tomica, 2011). 

Chmelík a Tomica (2011) označují právě oblast daňového systému a daňových úřadů 

za jednu z krizových oblastí, kde se korupci takzvaně daří. Klientelismus však není jediným 

rizikem, hrozbu představuje také střet zájmů (v širším pojetí se dá považovat 

za korumpování sebe sama). Střet zájmů, jak již napovídá název, lze spatřovat v situaci, 

kdy subjekt s rozhodovací pravomocí rozhoduje o skutečnostech, které mají přímý vliv 

na jeho osobní zájmy. 

V únoru roku 2019 byla potvrzena existence a používání metodického pokynu 

finanční správy, který vázal zaměstnanecké odměny na výši vyměřených daní a odmítnutých 

odpočtů daně. Ministryně financí Alena Schillerová přitom dříve existence těchto praktik 

razantně popírala (Mačí, 2019, Sezemský, 2019), údajně na základě informací od samotné 

finanční správy. Na schůzi Poslanecké sněmovny ze dne 7. března 2019, po jeho potvrzení, 

filozofii takového odměňování odsoudila. Takový způsob odměňování podrývá legitimitu 

rozhodování finančních úředníků, ti mají rozhodovat podle práva, spravedlivě, a za takové 

jednání mají být odměňováni, nikoliv za výši vyměřené daně či odmítnutí odpočtu daně. 

 

4.3 Transparentnost 

Transparentnost je vlastnost propůjčující danému objektu takzvaně průhlednost 

(vnitřních struktur, financování, postupů atd.). Transparentnost veřejných institucí zvyšuje 

jejich kredibilitu, důvěryhodnost. O transparentnosti se často hovoří jako o přístupu 

k informacím (o fungování instituce, o právech a povinnostech, o kompetencích úředníků 

aj.). Právě tato vlastnost je  velmi účinné opatření v boji proti korupci (Chmelík a Tomica, 

2011, Wawrosz, 2016). 

Transparentnost hraje klíčovou roli v rozhodování ve veřejném sektoru (Ochrana 

a kol., 2017), neboť transparentnost procesu rozhodování jasně propojuje rozhodovatele 

s okolnostmi rozhodování a samotným rozhodnutím a zvyšuje tak zodpovědnost 

(akontabilitu) daného rozhodovatele za jeho konání. To platí jak pro politické, 
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tak pro správní rozhodování. 

Transparentnost ve veřejných službách a přístupu k informacím je jedním 

z nepostradatelných kritérií právního státu. Zároveň má transparentnost vliv na neustálé 

zlepšování těchto služeb a ochranu a rozvoj lidských práv a svobod. Část "dřiny" za zvýšení 

transparentnosti mimo jiné i státní správy podle Jansy (in Jansa a Bureš, 2011) odvedl zákon 

o svobodném přístupu k informacím, který na vyžádání zaručuje poskytování informací 

v zákonem omezeném rozsahu. 

 

4.4 Zajišťovací příkazy 

Zajišťovací příkaz je nástrojem zajišťování daní, daň je přitom peněžité plnění, které 

je povinnými subjekty odváděno v takové výši, která byla oprávněně (právním předpisem) 

stanovena. Daně jsou „příjmem veřejného rozpočtu“ (ust. § 2 odst. 1 daňového řádu). Osoba 

povinná hradit daň je daňovým subjektem. 

Řízení o dani pak musí být podle daňového řádu vedeno dle obecných principů, jako 

např. zásady zákonnosti, spolupráce, rovnosti, rychlosti, hospodárnosti, legálního očekávání, 

přiměřenosti či mlčenlivosti (Malast a Svoboda, 2017). Přestože mají daňové subjekty 

povinnost hradit zákonné daně, někdy nepřiznají své příjmy v celé výši nebo se vyhnou své 

povinnosti jiným způsobem. Takové neuhrazení povinné daně se nazývá daňový únik 

(úmyslný či nedbalostní). Dá se říci, že daňové podvody jsou úmyslné daňové úniky. 

Vyskytují nejvíce u nepřímých daní, často u daní z přidané hodnoty (Balcar, 2017). 

Daňovým podvodům na dani z přidané hodnoty se odborně říká karuselové nebo také 

kolotočové podvody. 

Tyto podvody spočívají v tom, že existuje řetězec nejméně tří subjektů. První subjekt 

prodá určité zboží přeshraničnímu subjektu v rámci Evropské unie. Tento první subjekt 

je osvobozen od daně, tedy za své zboží získá plnou cenu, např. 1 milion Kč. Daň ve výši 

21 % ceny by měl na konci zdaňovacího období zaplatit druhý subjekt, který toto zboží 

obdržel a zaplatil za něj dosud jen čistou cenu 1 mil. Kč. Tento druhý subjekt je však jen 

zprostředkovatelem, obdržené zboží přeprodá třetímu subjektu, ovšem s přirážkou 21 %, 

které má sám na konci období uhradit jako daň finančnímu úřadu. Třetí subjekt tedy zboží 

odkoupí za 1 mil. Kč a 21 % navíc. Protože však tento třetí subjekt využívá dané zboží jen 
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jako výrobní materiál pro své vlastní zboží, jedná se o jeho výdaj a má nárok na odpočet 

nadměrné daně. Od finančního úřadu tedy obdrží zpět oněch 21 % kupní ceny (zboží 

pro výrobu jeho výrobků ho tedy stálo pouze 1 mil. Kč). V případě, že by všechny 

zúčastněné subjekty jednaly poctivě, nebylo by na tomto jednání nic špatného. Ovšem pokud 

druhý subjekt, který má na konci zdaňovacího období uhradit daň 21 % kupní ceny zboží, 

o kterou již navýšil cenu při jeho prodeji třetímu subjektu, najednou "zmizí", a tuto daň 

nezaplatí, jedná se o podvod. Připravil stát o 21 % z onoho 1 mil. Kč, tedy v daném 

modelovém příkladu o 210 000 Kč, které již finanční úřad vrátil třetímu subjektu v rámci 

odpočtu (nevěděl, že mu tuto daň druhý subjekt neuhradí, až bude daň splatná). Druhý 

subjekt je tedy bohatší o onu částku, která pochází ze státního rozpočtu (Balcar, 2017). 

Tento podvod lze mnohonásobně opakovat při zapojení mnohem více subjektů – 

roztočí se "kolotoč" podvodů, kdy stát může být připraven o násobky obrovských sum peněz 

(výše daně je odvislá od subjekty stanovené ceny). Předpokládá se také, že podvodného 

jednání se většinou nedopouští tento druhý subjekt samostatně, zbylé subjekty se na podvodu 

mohou podílet a také získávat část ukořistěných peněz. 

Právě důvodu rizika daňových podvodů byl vytvořen a vložen do rukou správce daně 

velmi účinný nástroj na zajišťování daní. Jedná se o zajišťovací příkaz, jeden z několika 

zajišťovacích institutů, které daňový řád formuluje (dále zástavní právo, ručení, finanční 

záruka, zálohy). 

Zajišťovací je specifický tím, že může být vydán v případech, kdy má správce daně 

odůvodněnou obavu, „že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla 

dosud stanovena, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této době bude 

vybrání daně spojeno se značnými obtížemi“ (ust. § 167 odst. 1 daňového řádu). Jde o 

obecně formulovanou právní normu ponechávající prostor pro výklad správci daně. 

Skutečnostmi zapříčiňujícími obavu o zajištění daně se zabývá mimo jiné zveřejněný 

metodický dokument Generálního finančního ředitelství (2019). Samotné zveřejnění této 

metodiky lze hodnotit kladně, neboť jde o velmi vstřícný krok vůči daňovým subjektům 

a veřejnosti jako takové v duchu principu transparentnosti. Jelikož legislativní úprava 

zajišťovacího příkazu se pohybuje v obecné rovině, zveřejnění metodiky umožňuje široké 

veřejnosti poznat právní interpretaci správního úřadu, v jehož kompetencích daná 

problematika leží. 

Nejde však o první zveřejněnou metodiku týkající se zajišťovacího příkazu, 
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lze dohledat několik metodik, které byly v průběhu let zveřejňovány, a na jejichž obsahu 

lze pozorovat výkladový posun finanční správy při aplikaci tohoto instrumentu. Obsah 

metodik vždy reflektoval dosavadní judikaturu v dané oblasti.3 

Podle současné metodiky musí správce daně velmi důkladně posuzovat (Generální 

finanční ředitelství, 2019): 

1) přiměřenou pravděpodobnost budoucího stanovení daně (pokud již nebyla 

stanovena dosud nesplatná daň, která může být rovněž zajišťována zajišťovacím příkazem) 

a zároveň 

2) odůvodněnou obavu o budoucí dobytnosti daně. 

Obě tyto podmínky musejí být splněny dostatečně silným odůvodněním. Za takovou 

okolnost, která předpokládá budoucí stanovení daně, pak může být např. nepřiznání daňové 

povinnosti správci daně či účast na daňovém podvodu (pokud o podvodu subjekt věděl nebo 

vědět mohl). Pro splnění druhé podmínky, a to obavy z nedobytnosti daně, se za nejsilnější 

indicie považuje útlum či úplné ukončování podnikatelských činností, dále vyvádění 

majetku (nebo vysoká likvidita majetku) a také hrozící insolvence. V rámci zvažování obavy 

se však také uvažují takové skutečnosti jako nespolupráce, nekontaktnost, podivné změny 

sídla podniku, poměr majetku a předpokládané výše daně apod. Všechny skutečnosti 

nasvědčující nedobytnost v budoucnu splatné daně musejí být pečlivě popsány 

v odůvodnění rozhodnutí (Generální finanční ředitelství, 2019). 

Zároveň i pokud se rozhodne zajišťovací příkaz použít, po jeho vydání musí 

postupovat šetrně – předně umožnit daňovému subjektu jím navrhovaný způsob zajištění 

jistiny, pokud je to možné, případně iniciovat alternativní způsob úhrady před tím, 

než přistoupí k zajištění jistoty vydáním exekučního příkazu. Zároveň po vydání 

zajišťovacího příkazu musí správce daně prověřovat minimálně jednou za půl roku, zda stále 

trvají důvody, pro které byl zajišťovací příkaz vydán (Generální finanční ředitelství, 2019). 

Splatnost zajišťovacího příkazů (která může učinit zajišťovací příkaz exekučním 

titulem) může nastat: 

a) do 3 dnů od jeho vydání, 

                                                           

 
3 Viz: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/vymahani-dani/vymahani-metodika/metodika a 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/Metodika/Dr-Metodika. 
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b) okamžikem jeho oznámení daňovému subjektu – hrozí-li nebezpečí z prodlení 

(daňový řád) nebo 

c) okamžikem jeho vydání (aniž by o tom daňový subjekt věděl) – týká-li se daně 

z přidané hodnoty a hrozí-li nebezpečí z prodlení (zákon o dani z přidané hodnoty). 

Splatný zajišťovací příkaz je vymahatelný a jako takový se může stát exekučním 

titulem. Finanční správa byla v minulosti nejvíce kritizována za ekonomickou likvidaci 

daňových subjektů, která souvisela s daňovou exekucí. Právě exekuce je "nejbolestivější" 

důsledek zajišťovacího příkazu pro daňový subjekt. Zmražení bankovních prostředků 

a prodej majetku v exekuci, jejíž náklady také hradí daňový subjekt, jsou velmi tvrdé 

nástroje. 

Následující tabulka ukazuje počet rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu 

v jednotlivých letech od roku 2010 a součet částek jistin, na které byly v těchto letech tyto 

příkazy vydány: 

Tabulka: Počet rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu a celková částka jistin zajišťovaná 

těmito rozhodnutími v milionech Kč v jednotlivých letech 2010 až 2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet rozhodnutí 100 109 269 467 867 1 605 1 561 1 420 1 174 

Částka v mil. Kč 2 578 1 877 2 848 6 188 3 828 3 633 3 329 1 594 1 472 

(Autorka na základě údajů každoročních informačních zpráv Finanční správy České republiky zveřejňovaných 

na jejích webových stránkách a údajů za rok 2018 získaných na základě žádosti o informace.) 

 

Jak je z údajů v tabulce patrné, do roku 2011 byl tento nástroj využíván poměrně 

zdrženlivě, od roku 2012 však počty rozhodnutí o jeho vydání postupně stoupají, 

a to až do roku 2015, kdy se jejich součet vyšplhá na cifru 1 605. Po tomto roce začíná jejich 

počet mírně klesat, i přesto však byl pouze za minulý rok vydán téměř jedenáctinásobek 

zajišťovacích příkazů oproti roku 2011. Je však důležité zaměřit pozornost také na 

zajišťovanou částku. Ta se v roce 2013 vyšplhala na rekordních 6 miliard Kč, následujícím 

rokem však začíná klesající trend. Za nejvýznamnější z pohledu počtu vydaných rozhodnutí 

a zajišťovaných částek se tak dají považovat především roky 2013 až 2016. 

Tento nárůst byl doprovázen také vyšším počtem uplatněných opravných prostředků, 

a tedy i vznikem příslušné judikatury, která současnou podobu správní praxe zformovala. 

Co se opravných prostředků týče, proti zajišťovacímu příkazu lze do třiceti dnů podat 

odvolání (daňový řád), o kterém následně rozhoduje odvolací orgán, Odvolací finanční 
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ředitelství. To musí rozhodnout o odvolání do třiceti dnů, protože jinak je zajišťovací příkaz 

považován za neúčinný (daňový řád). V případě neúspěchu může daňový subjekt podat 

žalobu k soudu, dále případně obrátit se na Nejvyšší správní soud s kasační stížností. 

Z důvodu kombinace zvyšujícího se počtu zajišťovacích příkazů, některých 

rozsudků Nejvyššího správního soudu ve prospěch daňových subjektů, politických tlaků, 

a z těchto okolností vyplývajícího zájmu médií a potažmo veřejnosti, se začalo veřejně 

diskutovat o možném plošném nadužívání tohoto daňového nástroje finanční správou. 

Začalo se také řešit, kdo je za nezákonná rozhodnutí finanční správy odpovědný. Ani analýza 

veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové ani Generálního finančního ředitelství (obě 2017) 

však plošné nadužívání nepotvrdila. 

Podle Generálního finančního ředitelství (2017) bylo celkem od začátku roku 2010 

až do 16. srpna 2017 (dle podání žaloby) v soudním řízení (v konečném rozhodnutí) 

zrušeno pouze 19 rozhodnutí z celkového počtu soudy řešených 186 věcí (asi 10 %). Zároveň 

však v té chvíli nebylo před soudy rozhodnuto ve 112 případech. Z toho lze vyvodit, 

že z počtu již konečných rozhodnutí v té době bylo necelých 26 % v prospěch daňového 

subjektu. 

Je vhodné uvést, že proti zajišťovacím příkazům jako opatření předběžné povahy 

nebylo možné žádat o soudní přezkum až do rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

24. 11. 2009. Tento přelomový rozsudek se však ztotožnil s názorem, že zajišťovací příkaz 

může mít tak silný dopad na daňový subjekt, že tomuto náleží právo na soudní ochranu. 
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5 Konceptuální pojetí 

5.1 Byrokracie 

Finanční správa České republiky je byrokratická instituce. Její byrokratičnost 

je mechanismem umožňujícím kontrolu dodržování daných postupů jednotlivými 

pracovníky i způsobem ochrany občanů před nahodilým a nepředvídatelným výkonem státní 

správy. Úředníci mají nad ostatními občany (a obyvateli) mocenskou i informační převahu. 

Moderní demokratická společnost se však již pravděpodobně bez byrokracie neobejde, 

ačkoliv ta princip transparentnosti příliš nepodporuje (Keller, 2007). 

Neboť politická elita v České republice jsou v podstatě volení členové politických 

stran, je důležité se zamyslet také nad vlivem těchto uskupení na státní správu. Velmi 

závažně se jeví především otázka netransparentnost financování politických stran 

soukromými subjekty, neboť právě politické strany, zvítězivše ve volbách, mají největší moc 

ve státě. Na politické strany pak musí logicky působit byť i jen fakt, že v případě, že jejich 

politická rozhodnutí v získaném mandátu negativně ovlivní ekonomické zájmy jejich 

dosavadních podporovatelů, je téměř jisté, že jejich podpora pro další volební období bude 

zcela vyloučena, nemluvě o aktivním nátlaku. Politici v drtivé většině nechtějí působit pouze 

jedno volební období, a proto potřebují stálou přízeň nejen svých voličů, ale i sponzorů. 

Z toho vyplývá, že politická rozhodnutí mohou být ovlivňována nejen touhou potěšit voliče, 

ale potěšit také své sponzory. 

Pokud by vládu země mohly ovlivňovat soukromé subjekty skrze politické strany, 

které finančně i nefinančně podporují, znamenalo by to život v oligarchii tvářící se navenek 

nanejvýš demokraticky. Bohatí majitelé firem, kteří podporují, či dokonce zakládají 

politické strany, představují obrovské riziko pro náš právní stát. Jde o onen střet zájmů – 

na jedné straně osobní zájmy na prosperitě své společnosti, na růstu svých zisků 

a své prestiže, na druhé straně veřejné zájmy, zájmy obyvatel této země a někde mezi 

tím v rukou obrovská moc, moc vlastních peněz a veřejná moc, moc využívat i proměňovat 

pravidla k obrazu svému – obrovská zkouška charakteru. 

Michels (1999) formuloval tzv. železný zákon oligarchie, který říká, že v podstatě 

každá organizace je řízena oligarchisticky, Podle tohoto autora (tamtéž) je oligarchie, 

ať skrytě, přítomna v každé demokracii. Organizace v demokracii totiž neumějí proti 
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oligarchii bojovat. Jde především o vládu mocných (bohatých) elit skrze politické strany, 

které kolem sebe ve straně shromažďují pouze takové lidi, kteří jim nebudou odporovat 

a budou ochotní podporovat zájmy těchto elit ve své stranické a politické činnosti. Moc 

strany tedy náleží pouze vedoucí elitě – jednotlivcům. Podle autora (tamtéž), nebude moc 

vlády nikdy skutečně náležet lidu. 

Vláda oligarchie má svůj psychologický rozměr. Oligarchii umožňuje způsob našeho 

uvažování, kdy volení mají převahu nad voliči (Michels, 1999). Je to naše uvažování 

a uvažování řadových členů politických stran a úředníků, kdy vkládáme do rukou elit právo 

rozhodování jen z titulu jejich bohatství (vědomí bohatství je společenským vlivem), 

potažmo na základě bohatství získané moci. Tento způsob přemýšlení způsobuje, že jedinci 

za účelem dosahování svých individuálních zájmů navahují oboustranně výhodné vazby 

s těmito elitami a rozrůstají se klientelistické sítě rozkládající se v soukromém i veřejném 

sektoru. 

Rozsáhlá byrokracie organizace státu je způsobem pojištění si mocenského postavení 

oligarchicky řízených politických stran. Složitost a uzavřenost byrokracie řízení státu 

umožňuje politickým stranám snadněji prosazovat své zájmy a udržet si svou moc. 

Byrokracie je v duchu této myšlenky nástrojem oligarchie. Celá myšlenka oligarchů 

vládnoucích skrytě skrze byrokratické organizace demokratické společnosti je podle 

Michelse (1999) nepopiratelná. 

Sama skutečnost, že v době narůstajícího počtu rozhodnutí o vydání zajišťovacího 

příkazu byl ministrem financí Andrej Babiš, majitel velmi cenného koncernu (v současnosti 

beneficient svěřeneckého fondu), se podepsala na mediálním obrazu tohoto nového trendu. 

Ze samotného postavení ministra financí mohou pro podnikatele v této funkci plynout 

konkurenční výhody. Pro konkurenty a obchodní partnery podniku, jehož vlastníkem je 

ministr financí, musí mít logicky již tato skutečnost psychologický efekt. Psychologický 

efekt má však zákonitě také na úředníky daňové správy. Tito zcela jistě uvažují naprosto 

odlišně na jedné straně o kontrolách běžných daňových subjektů a na straně druhé o 

kontrolách podniků, které vlastní samotný ministr financí (Balcar, 2017). 
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5.2 Akontabilita 

Správné fungování byrokratických organizací lze zabezpečit především důslednou 

kontrolou jejich mechanismů a zavedení odpovědnosti za učiněná rozhodnutí. Nalézt 

ten správný způsob takové kontroly není jednoduchou záležitostí. V českém prostředí 

je o správním rozhodnutí uvažováno především jako o rozhodnutí správního orgánu, nikoli 

konkrétní osoby, samotné rozhodnutí v esenciální formě je však většinou výsledkem 

metodických, psaných i nepsaných pravidel, úředníkům dostupných informací 

a kolektivního uvažování. Klíma (2016) však upozorňuje, že rozhodnutí je vždy učiněno 

konkrétní osobou nebo osobami. 

Ve státní správě formálně existují mechanismy (př. oznamovací povinnost), které by 

měly zaručovat odpovědnost pracovníků za jejich konání. Reálně však nefungují. Chybí 

systém ochrany oznamovatelů porušení pravidel či předpisů. Zaměstnanci se bojí oznámit 

korupční jednání nebo jiné protiprávní jednání svého kolegy či nadřízeného, nemají důvěru, 

že by toto oznámení nemělo negativní vliv také na jejich vlastní pozici (chtějí si udržet práci, 

dobré vztahy s kolegy nebo si nejsou jisti, jak by své tvrzení prokázali). Také běžní občané 

nemají k úřadům důvěru, považují zpravidla všechny úřady a jejich úředníky 

za zkorumpované, a proto nevyvíjejí aktivitu k oznámení svých negativních zkušeností 

(Jansa a Bureš, 2011). 

V České republice v podstatě není „skládání účtů“ zvykem. Formálně 

je odpovědnost (či zodpovědnost) popsána, ale prakticky se nevymáhá. Za chyby politiků 

i úředníků zde platí občané – v důsledcích nesprávných rozhodnutí (včetně náhrad škod 

apod.)  

Je otázkou, nakolik může být úřední osoba autonomní v rozhodování, 

a tedy i odpovědná za případné pochybení. Pokud se jedná o úmyslné vydání nezákonného 

rozhodnutí např. za úplatek, jde o situaci naprosto jednoznačnou. Většina rozhodnutí 

je však výsledkem procesu, do něhož je zapojeno hned několik úředníků (metodici, garanti 

aj.). 

Pokud je tedy správní rozhodnutí opravdu výsledkem "zajetých" postupů, metodik, 

nařízení, doporučení, zjištění, spolupráce několika úředníků aj., koho lze hnát 

k odpovědnosti, jestliže správní orgán pochybil? Máme trestat úředníka, který podepsal 

rozhodnutí? Úředníka, jehož rozhodnutí, tolik se podobající rozhodnutím jiných úředníků 
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v obdobných záležitostech, se jako jediné dostalo až k soudu, který ho zrušil? 

Potrestat konkrétní osobu za konkrétní rozhodnutí nemusí být vůbec účinné 

ani spravedlivé, pokud jsou hlavním důvodem výsledku rozhodovacího procesu zažité 

mechanismy instituce. Odpovědnost náleží především celé instituci jako organizovanému 

systému, a proto tato instituce by měla svou odpovědnost zcela přijmout a vlastní iniciativou 

situaci napravit. Odpovědnost ve významu odpovědnosti ke svému konání vůči vyšší 

autoritě, kdy se osoba či instituce odpovídá za své činy a svá rozhodnutí, tzv. skládá účty, a 

musí prokázat důvody svého konání, se jedná o odpovědnost ve smyslu akontability (Kelly, 

2000), tato akontabilita by pak měla zvyšovat kvalitu a efektivitu ve veřejném sektoru a 

zabraňovat zneužívání moci (Veselý, 2012). 

Akontabilita jako schopnost skládat účty je využitelná jak v oblasti politiky, 

tak ve správní oblasti. Ve správní oblasti má akontabilita dva rozměry – vertikální 

a horizontální. Jde o odpovědnost ve vztahu podřízeného k nadřízenému a v horizontální 

dimenzi odpovědnost k občanům, ale i k jiným institucím s kontrolními pravomocemi 

(Kelly, 2000). Lze ji chápat také jako dosažení takových cílů, jako je např. (Veselý, 2012): 

• dobré vládnutí, 

• transparentnost nebo 

• demokracie. 

Zároveň může být podle Veselého (2012) vnímána jako konkrétní mechanismy 

kontroly či zvyšování kvality, např. požadavek transparentnosti. Za znaky správní 

akontability pak Kelly (2000) považuje především úplné podřízení se právním normám 

a pravidlům, autoritě nadřízených orgánů, podrobení se veškerým kontrolním 

mechanismům, vyhodnocování činností a zacházení se zdroji a stanovené následky 

pro případy pochybení. Právě sociální vztah nadřízeného a podřízeného orgánu lze podle 

Veselého (2012) nazývat akontabilitou v úzkém slova smyslu. 

Finanční správa České republiky není nezávislým orgánem, a proto existuje poměrně 

značná možnost kontroly jejích činností ze strany Ministerstva financí. Zároveň se však 

nabízí otázka, zda právě tato závislost příliš neovlivňuje rozhodování tohoto státního orgánu 

a zároveň ho nečiní za jeho konání v důsledcích neodpovědným. Veselý (2012) upozorňuje, 

že někdy zvyšování akontability organizace může vést paradoxně k situaci, kdy se tato 

instituce začne orientovat pouze na viditelné výsledky své práce, zvyšuje efektivitu na úkor 
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samotného účelu činností. Ztrácí se motivace, vnitřní morálka, účelnost, odpovědnost za 

jednotlivé činy, neboť ty mají za účel pouze plnit statistiky, neboť právě statistické hodnoty 

(kolik a v jaké výši) jsou kritériem hodnocení úspěšnosti. 

Veselý (2013) dále uvádí, že může docházet k tzv. asymetrii akontability, 

kdy zatímco jeden z aktérů se stává více zodpovědným, druhý zúčastněný naopak méně, 

jako příklad uvádí instituci poskytující veřejné služby a politiky. Tato nerovnováha 

se projevuje podle Veselého (tamtéž) vzrůstajícím tlakem mezi vládou a občany, také tím, 

že se začnou více projevovat média (investigativní novináři odhalují korupci apod.) 

anebo také rychlými politickými změnami. V souvislosti s tím lze zmínit, že právě v případě 

institutu zajišťovacích příkazů to byla právě média, která finanční správu vinila z nadužívání 

tohoto nástroje. 

 

5.3 Dobré vládnutí 

V současnosti se v moderních společnostech používá pojem dobrá veřejná správa 

nebo také dobré vládnutí. Tento koncept vychází ze snahy reformovat veřejnou správu, 

učinit ji efektivnější, dostupnější a příjemnější běžným občanům a dalším obyvatelům. 

Předpoklady dobré veřejné správy pojmenovali Ochrana a Půček (2011, 34) takto: 

• kvalitní legislativa, 

• veřejné služby zajišťující základní potřeby společnosti, 

• respektovat zájmy všech členů komunity, 

• účelnost, hospodárnost a efektivnost organizace veřejné správy a jejího řízení 

a 

• respektování zásad dobré veřejné správy (např. rovnosti, přiměřenosti, 

transparentnosti aj.) 

Tyto zásady musí být respektovány na všech úrovních rozhodování ve veřejné, 

a tedy i státní správě. Zároveň platí, že nejen způsob rozhodování ve veřejné správě se musí 

podvolit určeným hodnotám, je potřeba zaměřit se především na to, o čem je rozhodováno, 

nejen na proces rozhodování. Zde může být nápomocný model „Dělat správné věci správně“ 

z konceptu Smart Administration. Veškeré činnosti veřejné správy by také měly být 

kontrolovány a dosahování stanovených cílů vyhodnocováno tak, aby mohla být průběžně 
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přijímána opatření ke zlepšování veřejné správy ve jménu zastávaných hodnot (Ochrana a 

Půček, 2011). 

Aby byla zajištěna skutečná participace úředníků na výkonu veřejné správy v duchu 

výše uvedených principů, je nutné, aby jim byla ponechána také určitá míra autonomie 

v rozhodování. Tuto autonomii je třeba až s hodinářskou přesností vyvážit s akontabilitou, 

neboť nastavení kontrolních mechanismů může bránit projevu vlastní iniciativy a úsudku 

v rozhodování. 

V rámci dobrého vládnutí by měla být veřejná správa transparentní vůči veřejnosti, 

měla by vhodně s veřejností komunikovat a informovat ji o své činnosti. Koncept dobrého 

vládnutí je o poskytování kvalitních veřejných služeb v rozsahu pokrývajícím potřeby 

občanů, a to při efektivním využívání veřejných zdrojů a vysokém respektu k lidským 

právům a svobodám. Klíčové je rychlé a spravedlivé rozhodování a přenesení správy blíže 

k občanům (decentralizace), tak aby jim byla dostupnější a aby na ní mohli případně 

participovat (rozvíjení občanské společnosti). 

Světová banka (The World Bank, 1996) považuje za srdce dobrého vládnutí 

akontabilitu. Vláda státu musí být zodpovědná za své jednání, jinak není dobré vládnutí nijak 

zaručeno a stabilizováno. Zároveň transparentnost a informovanost vnímá za posilující 

prvky akontability. Právě tyto síly jsou velmi důležité pro zajištění zodpovědné, dobré vlády 

otevřené veřejnosti, bořící vystavěné překážky byrokracie. Pokud řízení není transparentní, 

hrozí poškození veřejných zájmů. 

Vymětal (2008) jmenuje nejčastěji přisuzované charakteristiky dobrého vládnutí 

(zastávané hodnoty), jsou jimi: transparentnost, participace (hlas v rozhodování), vláda 

práva, akontabilita, citlivost (ke všem zúčastněným stranám), schopnost kompromisu, 

rovnost a začlenění, účinnost a efektivita, integrita, správcovství (šetrnost a zlepšování), 

vedení lidí a otevřenost. 

Principy dobrého řízení musejí být převedeny přímo do jednotlivých institucí 

a musejí být přijaty především jednotlivými zaměstnanci. Jedním ze způsobů ovlivňování 

hodnotového nastavení pracovníků jsou etické kodexy. Pravidla etiky státních zaměstnanců 

mají za úkol především působit na státního zaměstnance v duchu zásad dobré veřejné správy 

(působí preventivně i proti korupci). 
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5.4 Shrnutí 

Spojení výše uvedených teoretických přístupů, tedy teorie byrokracie, akontability 

a dobrého vládnutí uvozuje problematiku této práce. Všechny zmíněné přístupy považují 

transparentnost za jednu z klíčových schopností oprávněné a důvěryhodné veřejné, potažmo 

státní správy. Teorie byrokracie v rozměru vysvětlujícím moc oligarchie v soudobém 

vládnutí popisuje prostředí, ve kterém se státní správa odehrává (repektive prostředí, které 

spoluutváří). Teorie akontability vysvětluje, že politici a úředníci jsou ti, kteří se mají 

zodpovídat, ne naopak. Propojení znalostí o byrokracii a akontabilitě dává znát rozpor mezi 

současností a ideálem, kdy byrokrati nebudou v pozici nadřazenosti a moci, ale v pozici 

služebníků veřejnému blahu. Dobré vládnutí představu ideálního stavu rozvádí, soustředí 

se na propojení veškerých zdrojů se způsobem takového řízení, které směřuje k dosažení 

dobrých cílů a zároveň využívá co nejefektivněji dostupné zdroje.  
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6 Vícečetná případová studie 

Tato vícečetná případová studie se zabývá pěti vybranými případy aplikace 

zajišťovacích příkazů orgány Finanční správy České republiky, které se významně 

podepsaly na podobě budoucí správní praxe v této oblasti. Bylo vybráno pět kritických 

případů, respektive pět obchodních společností, které v minulosti čelily vydaným 

zajišťovacím příkazům, avšak bránily se před soudem a nakonec uspěly. 

 

6.1 Českomoravská olejářská komanditní společnost 

Tato společnost má v předmětu činnosti provozování čerpacích stanic, silniční 

motorové dopravy či nákupu, prodeji a skladování paliv a maziv. Její vznik se datuje do roku 

1998.4 

Dne 18. 12. 2013 rozhodl Finanční úřad pro Jihočeský kraj o vydání zajišťovacího 

příkazu, ve kterém po společnosti požadoval složení jistoty ve výši necelých 170 milionů Kč 

jako úhradu dosud nestanovené daně. Rozhodnutí bylo vydáno ve spojení s ust. § 103 zákona 

o dani z přidané hodnoty (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. ledna 2016), podle 

správce daně tedy hrozilo nebezpečí z prodlení, ačkoliv šlo o společnost se stabilní 

podnikatelskou historií na českém trhu. 

Vyjádření Otakara Lejska za tuto společnost dokresluje situaci, když uvádí, 

že mu nefungovalo bankovní spojení, zaměstnanci mu volali s tím, že na čerpacích stanicích 

stojí pracovníci celní správy, v ranních hodinách obdržel do datové schránky zajišťovací 

příkaz a hned na to exekuční. Vzhledem k tomu, že částku v příkazu, tedy téměř 170 milionů 

Kč nemohli ihned uhradit, exekvovali jim veškeré zboží (in reportáž České televize 

ze dne 19. června 2017). 

Finanční úřad spatřoval důvody pro své konání v „poměru dosud výše nestanovené 

daně k poměru aktiv žalobkyně a ze skutečnosti, že žalobkyně disponuje zanedbatelným 

majetkem“ (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. ledna 2016, I. [8], 3: 14-15). 

Po vydání zajišťovacího příkazu byla provedena daňová exekuce. Společnost nejprve podala 

odvolání, kterému však nebylo vyhověno. Následně podala žalobu ke krajskému soudu, 

                                                           

 
4 Více informací viz: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=42383&typ=PLATNY. 
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ovšem také neúspěšně, tento se ztotožňoval s názorem daňového správce. Až Nejvyšší 

správní soud (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. ledna 2016) jí dal za pravdu, 

když uvedl, že podle něj odůvodnění zajišťovacího příkazu neobhájilo ani dostatečně silnou 

pravděpodobnost budoucího stanovení ani skutečnosti nasvědčující nedobytnost takové 

daně. Že daň následně skutečně doměřena byla, považuje soud za irelevantní. 

Soud poukazoval na to, že společnost byla dosud spolehlivou právnickou osobou 

s cenným vlastnictvím, stálými zaměstnanci a dobrou platební historií. Společnost v průběhu 

správního řízení spolupracovala, dokonce složila bankovní záruku (rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 7. ledna 2016). 

Nejvyšší správní soud vyslovil nezákonnost rozhodnutí správce daně, tak krajského 

soudu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. ledna 2016). Pro další správní praxi 

se tak stal jeho rozsudek významný tím, že určil řádně odůvodnit jak pravděpodobnost 

budoucího stanovení daně, tak pravděpodobnost její nedobytnosti. Slabší pravděpodobnost 

jedné z podmínek sice lze vyvážit silnější pravděpodobností té druhé, ovšem musí to být 

velmi dobře odůvodněno. Pokud by se tak nestalo, mohlo by docházet k absurdním situacím, 

kdy by správce daně mohl vydat zajišťovací příkaz buď: 

1) jen z prosté příčiny, že se domnívá, že bude doměřena daň, nebo 

2) z důvodu, že hypoteticky stanovená daň (bez zabývání se její pravděpodobností) 

bude nedobytná, protože daňový subjekt například nemá dostatek prostředků k uhrazení 

takové dosud neexistující daně. 

Správce daně by tak mohl vydat zajišťovací příkaz v podstatě vůči kterémukoliv 

daňovému subjektu. Tomu však daný rozsudek zabránil, respektive vyslovil nezákonnost 

takového počínání. Česká televize v této souvislosti oslovila tehdejšího generálního ředitele 

finanční správy Martina Janečka, ten se vyjádřil ve smyslu, že pokud bude zbaven 

mlčenlivosti a bude moci o případu promluvit, rozptýlí veškeré pochybnosti o legitimitě 

daného rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu. Zároveň sdělil, že rozsudky Nejvyššího 

správního soudu samozřejmě uznává a finanční správa se judikaturou řídí. Soudce 

Nejvyššího správního soudu Karel Šimka zatím v té samé reportáži vyjadřuje své překvapení 

nad tím, že v některých případech finanční správa pokračovala ve své zajeté praxi určitým 

způsobem, ačkoliv ten již byl vytknut v existující judikatuře, kterou tak finanční správa 

v podstatě přehlížela (in reportáž České televize ze dne 19. června 2017). 
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Je ovšem příhodné doplnit, jak se k této kauze, jakož i dalším toho druhu, vyjádřil 

v roce 2018 tehdejší generální ředitel Finanční správy Martin Janeček (in Finanční správa 

České republiky, 2018) po rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci společnosti 

AREX CZ, a.s., která rovněž převážela pohonné hmoty mezi členskými státy a kdy se podle 

něj potvrdila správnost uvažování finanční správy ohledně skutečnosti zakládající daňovou 

povinnost (vlastnictví pohonných hmot nabyla společnost již jejich nakládkou). Podle něj 

tak toto rozhodnutí potvrzuje, že ve vydání zajišťovacího příkazu pro společnosti 

Českomoravská olejářská komanditní společnost, AUTOTRANS PETROL s.r.o., 

VHS - Ropa plus s.r.o. a další obchodující s pohonnými hmotami, bylo správné.  

Lze pouze podotknout, že Nejvyšší správní soud se otázkou vlastnictví také zabýval, 

uvedl své úvahy a rozhodnutí odůvodnil, a zároveň nikterak ani nepopíral legitimitu 

následného vyměření daně (která však byla o mnoho nižší než částka, kterou požadovali 

v zajišťovacím příkazu), považoval však rozhodnutí finanční správy za nezákonné, neboť 

nebylo dostatečně odůvodněno a uvedené důvody pro vydání zajišťovacího příkazu 

považoval za dalece nedostačující vzhledem k závažnosti dopadu rozhodnutí (rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 7. ledna 2016). 

 

6.2 AUTOTRANS PETROL s.r.o. 

Jde o další společnost, která provozovala čerpací stanice s palivy a mazivy, 

a především obchodovala s těmito látkami. Také podnikala v silniční motorové dopravě, 

ode dne 6. 6. 2018 je ovšem v konkurzu a účinky insolvenčního řízení nastaly 

dne 27. 6. 2016, a to vše z důvodu úpadku dlužníka5 (spojovaným s nezákonným zásahem 

finančních orgánů). 

Dne 20. 5. 2015 vydal Finanční úřad pro Královehradecký kraj 19 zajišťovacích 

příkazů (na jednotlivá zdaňovací období), kdy určil tomuto podniku, „aby okamžikem jejich 

vydání zajistil úhradu dosud nestanovené daně z přidané hodnoty“ (rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 23. února 2017, I. [1], 1: 22), a to ve výši přibližně 89 milionů Kč. 

Správce daně se obával, že daňový subjekt nepřizná daň, která mu vznikla pořízením 

                                                           

 
5 Viz: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=668545&typ=PLATNY. 
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zboží v jiném členském státu Evropské unie a jeho přemístěním do České republiky. 

Z provedené analýzy majetku dále správce daně usoudil, že na uhrazení daně, která bude 

daňovému subjektu doměřena, tento nemá dostatek prostředků. Opět správce daně 

upozornil, že tento typ obchodu bývá spojen s daňovými úniky. Proti zajišťovacím příkazům 

firma podala odvolání. Odvolací orgán jí nevyhověl (rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 23. února 2017). 

Společnost se nevzdala a podala žalobu ke krajskému soudu, kde uspěla (věc vrácena 

k dalšímu řízení). Podle soudu sice správce daně správně usoudil, že pravděpodobně bude 

vyměřena daň, v otázce úvah o dobytnosti takové daně však chyboval. Vydání zajišťovacích 

příkazů bylo podle soudu nepřiměřené vzhledem k účinkům těchto rozhodnutí. Soud také 

upozornil, že nelze na základě nedostatečné hodnoty majetku vyvozovat, že daňový subjekt 

svou daňovou povinnost nesplní. Existuje možnost úvěru či splátek daně a další způsoby. 

Podle soudu správce daně ve svém odůvodnění spekuloval, když tvrdil, že daňový subjekt 

nebude schopen daň uhradit. Společnost se nenacházela v úpadku, a dokonce ani neměla 

problematickou daňovou minulost (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 

2017). 

Odvolací finanční ředitelství však s tímto rozsudkem odmítlo smířit a podalo kasační 

stížnost s tím, že odůvodnění zajišťovacích příkazů nespočívalo pouze na hodnotě majetku 

daňového subjektu vzhledem k výši předpokládané daně, ale že jeho základem byla 

komplexní ekonomická analýza tohoto subjektu, ze které vyplývala skutečná obava 

o dobytnost daně. Podle jeho názoru tak řádně odůvodnil vydání zajišťovacích příkazů 

a rozhodnutí soudu hodnotí jako nesprávné (rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 23. února 2017). 

Samotný podnik uvedl, že důsledky vydaných zajišťovacích příkazů pro něj byly 

likvidační, neboť ukončily jeho činnost, připravily ho o zaměstnance, připravily 

ho o možnost nakládat s vlastním majetkem, a učinily ho tak neschopným plnit své platební 

závazky (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2017). 

Podle Nejvyššího správního soudu se krajský soud vypořádal se všemi důvody 

uváděnými finančními orgány pro vydání zajišťovacích příkazů a výsledek jeho posouzení 

potvrzuje. Apeluje přitom na nutnost komplexního a individuálního posuzování situace 

daňového subjektu a zároveň uvádí, že daňové orgány uvažovaly o daném daňovém subjektu 

v rozsahu nepodložených hypotéz, předpokladů, a dokonce i předsudků vzhledem 
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k obecnému argumentu, že jde o podnikání s rizikovou komoditou. Nejvyšší správní soud 

tak v roce 2017 zamítl kasační stížnost Odvolacího finančního ředitelství jako nedůvodnou 

(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2017. 

Tato kauza se stala jednou z nejvíce medializovaných, a přispěla tak ke zviditelnění 

celé praxe zajišťovacích příkazů. Dokonce Česká televize o tomto případu natočila reportáž 

(ze dne 25. dubna 2017), v níž majitel firmy Jaromír Kryštof hovoří o tom, co prožíval, jak 

se cítil bezmocný. Vypráví, jak toho dne dorazilo asi dvacet úředníků, kteří mu sdělili, 

že všechny zajišťovací příkazy již obdržel do své datové schránky a dotázali se, 

zda okamžitě uhradí oněch 89 milionů Kč. Po zamítavé odpovědi (neboť tyto prostředky pan 

Kryštof neměl v tu dobu k dispozici) musel odevzdat všechno, úředníci zabavili firemní 

i osobní auta, jeho dvacet zaměstnanců přišlo ten den o práci. Finanční správa jeho firmu 

zlikvidovala během chvíle. Od té doby nákladní auta, která zajišťovala hlavní 

podnikatelskou činnost, jen chátrala a ztrácela na hodnotě. Majitel se také podivoval nad tím, 

že finanční úřad takto zakročil bez jakéhokoliv probíhajícího řízení nebo pokusu 

o kontaktování firmy s tím, že se mu zdá něco na podnikání v nepořádku. Zároveň 

upozorňuje, že ho finanční správa nikdy neobvinila z žádného daňového úniku. 

V následující reportáži České televize z 19. června roku 2017, tedy několik měsíců 

po vydání konečného rozsudku Nejvyššího správního soudu však tento podnikatel 

konstatuje, že tímto rozsudkem se v podstatě nic nezměnilo, neboť finanční správa 

ho nekontaktovala a zabavený majetek dosud nevrátila. Dokonce hovoří o tom, že mu hrozí 

exekuce na jeho osobní majetek a že potřebuje splatit dluhy dodavatelům, kterým nemohl 

platit z důvodu obstavení majetku správcem daně. 

K věci se vyjadřovala také Pirátská strana, která výrazně kritizovala konání 

finančních orgánů a zdůrazňovala právě potřebu důvěryhodnosti státu (při výkonu státní 

správy) a v případě finanční správy i potřebu vymáhání odpovědnosti konkrétních úředníků 

za nezákonné jednání.6 Její volání po zodpovědnosti pracovníků finanční správy se podle 

médií naplnilo až odchodem Martina Janečka z funkce generálního finančního ředitele, 

ačkoliv finanční správa pouze zveřejnila krátkou zprávu o tom, že šlo o rezignaci z osobních 

důvodů.7 

                                                           

 
6 Dostupné z: https://www.pirati.cz/program/temata/zajprikazy/. 
7 Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-
2018/rezignace-generalniho-reditele-fs-martina-janecka-9424. 
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6.3 VHS - ROPA plus, spol. s r.o. 

Tato firma vznikla v roce 2000 a podniká rovněž s pohonnými hmotami a v oblasti 

silniční motorové dopravy. Dále se zabývá účetnictvím a daňovou evidencí, lihovinami 

a dalšími obchody.8 

Dne 10. 9. 2015 byla postižena čtyřmi zajišťovacími příkazy, které vydal Finanční 

úřad pro Moravskoslezský kraj, a to v celkové výši téměř 5 milionů Kč. Na základě 

domněnky hrozícího nebezpečí z prodlení byla tato částka splatná taktéž okamžikem jejich 

vydání. Odůvodnění správce daně se opět opíralo o předpoklad, že společnost nesplní svou 

daňovou povinnost vyplývající z finančním úřadem tvrzeného vlastnictví pohonných hmot 

okamžikem jejich nakládky a jejich převozu do tuzemska (rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 28. února 2017). 

Miroslav Müller, jako spoluvlastník firmy, popisuje drsný průběh po vydání 

zajišťovacích příkazů, kdy v jeho případě zasahovala Daňová kobra (tým finanční správy, 

policie a celníků). Zabavili mu úplně všechno, nemohl splácet úvěr, v reportáži dokonce stojí 

před svým rodinným domem a hovoří o tom, že o něj v blízké době přijde, protože banka 

nařídila exekuci (in reportáž České televize ze dne 19. června 2017). 

Odvolání proti těmto zajišťovacím příkazům odvolací orgán jednotně zamítl. 

Rozhodnutí o odvolání však přezkoumal krajský soud a v červnu roku 2016 jej zrušil. 

I v tomto případě se však Odvolací finanční ředitelství rozhodlo proti rozhodnutí soudu 

brojit a podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 28. února 2017). Zároveň finanční orgány pokračovaly v exekuci. 

V ní Odvolací finanční ředitelství namítalo protiřečení si Nejvyššího správního 

soudu, když uvádí, že zajišťovací příkaz musí být vydán, pokud existuje silná 

pravděpodobnost budoucího stanovení daně a zároveň tvrdí, že se v tomto typu řízení 

(o zajištění daně) neprovádí dokazování. Podle odvolacího orgánu je totiž nutné provést 

alespoň základní dokazování, aby mohla být pravděpodobnost stanovení daně v rozhodnutí 

odůvodněna (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2017). 

                                                           

 
8 Více viz: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=60340&typ=PLATNY. 
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Nejvyšší správní soud na to ve svém rozsudku odpovídá sdělením, že sice v řízení 

o zajištění daně není na místě detailní dokazování budoucího vyměření daně, přesto ale musí 

být zdůvodněno, proč se správce daně domnívá, že daň skutečně stanovena bude a jak dospěl 

k její předpokládané výši, jinak by mohl libovolně stanovovat výši předpokládané daně 

a podkládat tak svou obavu z její vymahatelnosti, odkazuje se tak na svou předchozí 

judikaturu. Namítanou rozpornost svého výkladu zcela odmítá. Dále se Nejvyšší správní 

soud vypořádal s odůvodněním odvolacího orgánu k jeho domněnce, že zajišťovací příkazy 

byly vydány oprávněně. Jak správce daně, tak odvolací orgán podle něj však vycházeli pouze 

z jednoho kritéria, a to způsobu přepravy pohonných hmot, což považuje za nedostatečné 

zdůvodnění pravděpodobnosti stanovení daně, zároveň nebyly uvedeny konkrétní důvody 

obav o dobytnost daně (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2017). 

Nejvyšší správní soud sice pojmenoval pochybnosti, které skutečně způsob 

podnikání dané společnosti vzbuzuje, avšak v celkovém vyznění rozsudku sděluje, 

že kasační stížnost zamítá z důvodu slabého zdůvodnění zajišťovacích příkazů. Odvolacímu 

orgánu pak doporučuje, aby v případě přesvědčení, že se společnost skutečně účastnila 

daňového podvodu, aby patřičným způsobem jednala (rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 28. února 2017). 

Za nejpodstatnější však lze považovat to, že podnik v průběhu řízení požádal 

Nejvyšší správní soud, aby jeho majetek nemohl být po dobu řízení rozprodán (o předběžné 

opatření) a tento mu vyhověl (Hajdušek in Sezemský, 2017). Nehledě na další obtíže tohoto 

podniku s finanční správou (viz reportáž České televize ze dne 19. června 2017), 

jde o zásadní judikát. 

 

6.4 Naryner Construction s.r.o. 

Společnosti zabývající se zednictvím, klempířstvím, pokrývačstvím a dalšími 

stavebními pracemi9 vydal Finanční úřad pro Zlínský kraj dne 20. 12. 2016 sedmnáct 

zajišťovacích příkazů na částky v celkové výši přes 2 miliony Kč. Několik měsíců před jejich 

vydáním zahájil správce daně kontrolu ohledně odpočtu daně z přidané hodnoty (rozsudek 

                                                           

 
9 Více viz: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=367686&typ=PLATNY. 
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Nejvyššího správního soudu ze dne 7. srpna 2018). 

Tento dodavatel vykazoval podle správce daně takové znaky jako sídlo 

na tzv. virtuální adrese či nekontaktnost. Zároveň Naryner Construction s.r.o. uvedla, 

že zboží od dodavatele vlastně nikdy neviděla ani neobjednávala, to pouze odběratel. 

Ona pouze vydávala a přijímala faktury. Správce daně se zabýval majetkem společnosti 

a zjistil, že jde o movitý majetek a pohledávky (rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 7. srpna 2018). 

Krajský soud uvážil celou situaci a rozhodl ve smyslu, že společnosti sice opravdu 

nenáleží nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, ovšem zároveň považuje jednání 

finančního úřadu za nepřiměřené, neboť podle jeho názoru bylo možné vůči podniku využít 

šetrnějšího daňového nástroje. Opět nebyla obava finančního úřadu o dobytnost daně 

dostatečně zdůvodněna (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. srpna 2018). 

Rozhodnutí odvolacího orgánu tak krajský soud zrušil, ovšem tento podal kasační 

stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kde namítal nesrozumitelnost tohoto rozhodnutí 

a jeho údajné odchýlení od setrvalé rozhodovací praxe. To však Nejvyšší správní soud 

odmítl s tím, že krajský soud své rozhodnutí odůvodnil řádně a srozumitelně a že ho proto 

nelze takto napadat jako nedostatečné jen proto, že se odlišuje od stanoviska finanční správy. 

Stejně jako krajský soud pak vyjadřuje údiv nad podnikatelskými praktikami a souhlasí, 

že jako takové jsou silným důvodem domnívat se, že v budoucnu bude subjektu vyměřena 

daň, ovšem nic nevypovídají o nedobytnosti daně, a proto nejsou ani dostatečným důvodem 

pro vydání zajišťovacího příkazu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. srpna 

2018). 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu v této věci je zlomový tím, že „zdůrazňuje, 

že daňové řízení zásadně neslouží k trestání daňových subjektů (…), tudíž výsledek 

daňového řízení nemá představovat skryté trestání“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 7. srpna 2018, III. [19], 8: 4-9). Zároveň tento soud uvádí, že zajišťovací příkaz jako 

nástroj daňové správy „nemá sloužit k ekonomické likvidaci daňového subjektu a odčerpání 

všech jeho disponibilních zdrojů,“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. srpna 

2018, III. [19], 8: 23-24) pokud tento subjekt nevykazuje znaky podvodného jednání či např. 

vyvádění majetku. 
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6.5 Wassa s.r.o. 

Tato společnost se ve svém podnikání orientuje na nákladní silniční motorovou 

dopravu a výrobu a rozvod tepelné energie.10 Na trhu se objevila v roce 2007. 

Dne 30. 11. 2016 vůči ní bylo vydáno sedmnáct zajišťovacích příkazů, na jejichž 

základě měla společnost složit jistotu ve výši necelých 44 milionů Kč. Podle Finančního 

úřadu pro Liberecký kraj se podnik stal vědomým „účastníkem v řetězci obchodů, jejichž 

účelem bylo podvodně vylákat nadměrný odpočet“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 17. října 2018, I. [1], 2: 9-10) daně z přidané hodnoty. 

Zajišťovací příkazy byly odůvodněny zejména potvrzenou účastí daňového subjektu 

na daňovém podvodu, mezi další indicie považované daňovým správcem za rozhodující byl 

například nedostatek prostředků k uhrazení očekávané daňové povinnosti (a jeho zatížení 

zástavním právem). Správce daně tyto okolnosti považoval za vážný důvod obav o dobytnost 

budoucí daně. 

Odvolání podané podnikem bylo zamítnuto odvolacím orgánem finanční správy 

a podnik se tak rozhodl bránit u soudu. Namítal, že je stabilní, transparentní, má čistou 

daňovou minulost (bez daňových nedoplatků) a ani se nezbavuje svého majetku, 

který má podle něj značnou hodnotu. Apeloval také na to, že je ekonomicky úspěšným 

a oceňovaným podnikem s velkými obraty, a dokonce zabezpečuje více než sto chráněných 

pracovních míst v chráněné dílně. Podotýká, že hodnota jeho nemovitostí převyšuje částku, 

kterou daňový úřad předpokládá jako výši daňové povinnosti, a přestože nemůže částku 

uhradit jednorázově, může ji třeba splácet, jak nicméně již činí pravidelnými odvody 

na depozitní účet úřadu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. října 2018). 

Krajský soud ovšem vyslovil souhlas s názorem správce daně i odvolacího orgánu 

a žalobu zamítl. Účast na podvodném jednání považoval za dostatečné odůvodnění obavy 

o dobytnost daně, a tedy potažmo pro vydání zajišťovacího příkazu. I proti tomuto 

rozhodnutí se podnik bránil a podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, 

se kterou, uspěl (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. října 2018). 

Nejvyšší správní soud nikterak nerozporoval účast daného daňového subjektu 

na podvodném jednání, ani oprávněné očekávání správce daně, že daňovému subjektu bude 

                                                           

 
10 Více viz: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=134530&typ=PLATNY. 
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pravděpodobně stanovena daň (která nakonec skutečně v průběhu soudního řízení stanovena 

byla, a to v předpokládané výši), tato podmínka pro vydání zajišťovacího příkazu byla 

naplněna. Nejvyšší správní soud však nesouhlasil v otázce přiměřenosti využitého daňového 

nástroje. Bylo třeba prokázat ještě důvody k obavám o dobytnost daně, za které se dají 

považovat skutečnosti vypovídající o daňovém subjektu a jeho jednání, které napovídají, 

že by stanovená daň nebyla od tohoto subjektu vymahatelná (např. ekonomický útlum 

či vysoká likvidita), takové důvody však musí být také uvedeny v samotném zajišťovacím 

příkazu. Takové indicie správce daně v odůvodnění zajišťovacích příkazů však nevyslovil 

(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. října 2018). 

Podle Nejvyššího správního soudu je však naprosto nesmyslné a nepřijatelné, 

aby správce daně mohl vydat zajišťovací příkaz vždy, když se domnívá, že v budoucnu bude 

stanovena daň. Odůvodnění obav z nedobytnosti daně je tedy zcela klíčové (rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 17. října 2018). 

Podvodné jednání však neodůvodňuje obavy z nedobytnosti takové daně, a proto 

samo o sobě není ani dostatečným důvodem k vydání zajišťovacího příkazu. Podle názoru 

Nejvyššího správního soudu ekonomická situace podniku nenasvědčovala nedobytnosti 

v budoucnu stanovené daně a se správcem daně spolupracoval. Dále se Nejvyšší správní 

soud vyjádřil se smyslu, že vzhledem k závažnosti důsledků vydání zajišťovacího příkazu 

je ve svým způsobem sporných případech „nutno postupovat ve prospěch daňového subjektu 

a zajišťovací příkaz nevydat“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. října 2018, 

IV. [34], 10: 39 – 27-28). Šlo tedy o zlomové rozhodnutí, kdy se Nejvyšší správní soud 

postavil za práva daňových subjektů. V případě pochybností by tedy měl být vždy 

upřednostněn zájem daňového subjektu před zájmem na zajištění daně. 

 

6.6 Shrnutí 

Vybraných pět výše popsaných případů aplikace zajišťovacího příkazu pomáhá 

zodpovědět první výzkumnou otázku, a to, jakým způsobem finanční správa daný daňový 

nástroj aplikuje. Přestože jde o kritické případy, které skončily před soudy a vydané 

rozsudky vyznívají ve prospěch daňových subjektů, je patrné, že finanční úřady při vydávání 

těchto zajišťovacích příkazů nepostupovaly zlovolně. Rozhodnutí o vydání zajišťovacích 

příkazů v daném čase svého vzniku odpovídala stavu dosavadní správní praxe a judikatury 
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v oblasti zajišťování daní. Finanční úřady postupovaly v souladu s výkladem zákona, který 

v té době nebyl zpochybněn. Teprve až správní soudy zformulovaly konkrétní požadavky 

aplikace zajišťovacích příkazů. 

Zároveň je z těchto vybraných případů patrná snaha finančních úřadů skutečně 

zajistit daň, kterou tyto úřady předpokládaly ze svého pohledu s vysokou mírou 

pravděpodobnosti vzhledem k povaze výše popsaných podnikatelských činností. Orgány 

finanční správy však neodhadly přiměřenost zajišťovacího příkazu a jeho účinků vzhledem 

k indiciím vypovídajícím o (ne)dobytnosti předpokládané daně. Finanční úřady tedy 

vydávaly podle stanoviska soudů zajišťovací příkazy i v případech, kdy nedostatečně 

odůvodnily svou obavu o dobytnost takové daně nebo bylo možno využít šetrnějších 

prostředků zajištění daně, než byly použity. 
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7 Expertní šetření 

Tato kapitola představuje poznatky získané rozhovory s oslovenými experty, 

ve dvou případech krátkými rozhovory, v šesti případech hloubkovými sociologickými 

rozhovory, jak je avizováno výše v textu v kapitole věnované metodologii. Jednotlivé 

myšlenky zachycené v rozhovorech jsou podle zařazeny do tematických okruhů z důvodu 

lepší orientace mezi zjištěnými poznatky. Nakonec je zařazen oddíl publikující některé 

úvahy oslovených respondentů, které vyjadřují spíše jejich osobní názor (založený na jejich 

vlastních odborných i osobních zkušenostech a znalostech) na věc než expertní názor. 

Z etických důvodů nejsou výroky spojeny s jejich původci ani zařazeny do jednotlivých 

tematických rubrik. Tyto úvahy jsou do práce zařazeny, neboť jsou podnětné a logicky 

na sebe navazují (jsou v souladu), což zvyšuje důvěryhodnost jejich obsahu. 

 

7.1 Zajišťovací příkaz jako nástroj 

Zajišťovací příkaz je nástrojem správy daní na principu ultima ratio, což daňový 

poradce přirovnává k „záchranné brzdě pro jízdu z kopce“. Úředníci podle něj „začali 

používat tuto brzdu při jízdě na rovině. Nedávali si záležet, nectili podmínku nechat daňový 

subjekt žít,“ dokud se neprokáže jeho vina z účasti na podvodu. 

Zajišťovací příkaz jako institut daňového práva hodnotí tento daňový poradce jako 

potřebný, neboť jde o rychlý a v některých případech jediný účinný prostředek v boji proti 

daňovým únikům. Negativně však hodnotí pouze míru jeho využívání, kdy podle něj tento 

nástroj začal být používán i v případech, kdy by byl dostačující a šetrnější jiný dostupný 

nástroj správy daní, jako např. zástavní právo. Tedy, pokud by měl správce daně pochybnosti 

o budoucím uhrazení daně, mohl by zřídit zástavní právo k nemovitostem podniku, které 

by zabránilo u těchto nemovitostí změnu vlastníka. 

Existenci zajišťovacího příkazu v daňovém právu hodnotí daňový poradce celkově 

kladně, takový nástroje je jednoznačně třeba, měl by být ovšem užíván skutečně 

jen v případech, pro který byl zákonodárci zamýšlen. Problém nachází v „totální exekuci“, 

která je většinou se zajišťovacím příkazem spojena. Standardní daňový subjekt si podle 

něj zaslouží šetrnější zacházení. V drtivé většině případů podle něj lze účelu dosáhnout 

jinými, šetrnějšími způsoby. 
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Byly vydány některé rozsudky Nejvyššího správního soudu, které kritizovaly postup 

finanční správy. Oslovení úředníci ovšem upozorňují, že Nejvyšší správní soud 

přezkoumává pouze procesní správnost rozhodnutí. Podotýkají, že tento soud se nevyslovuje 

vždy přímo k otázce potřebnosti zvoleného nástroje v daném konkrétním případě, některá 

rozhodnutí tak byla zrušena z důvodu, že využití daného nástroje správce daně dostatečně 

nezdůvodnil. Existuje tedy možnost, že Nejvyšší správní soud zrušil některá rozhodnutí 

finanční správy kvůli nedostatkům v odůvodnění, ačkoliv nástroj, který správce daně 

vůči daňovému subjektu využil (v tomto případě zajišťovací příkaz), mohl být využit 

vzhledem k okolnostem zcela vhodně. 

Nejvyšší správní soud podle dotazovaných úředníků upravil správní praxi především 

tím, že sdělil, že zajišťovací příkazy by měly být využívány opravdu v krajních případech, 

jako prostředek ultima ratio. Zajišťovací příkazy by tedy měly primárně směřovat 

vůči takovým daňovým subjektům, které vykazují určité významné nestandardnosti, 

tedy například: fiktivní sídlo, časté změny jednatelů, jednatelé bez pracovní a obchodní 

minulosti, rychlý nárůst obratů, nekontaktnost společnosti, firma bez majetku, bez činnosti. 

Úředníci dále upozornili, že výše uvedené indikátory jsou pouze jakýmisi střípky 

celkového obrazu při posuzování důvodů pro vydání zajišťovacího příkazu. Jsou spíše 

jakousi varovnou kontrolkou, která upozorňuje na potřebu hlubšího prošetření daňového 

subjektu. 

Zajišťovací příkazy by pak podle úředníků ze závěrů vyplývajících z rozsudků 

Nejvyššího správního soudu neměly být v zásadě užívány vůči daňovým subjektům 

s dlouhotrvající a bezproblémovou platební minulostí, stabilní majetkovou strukturou, 

již časem ověřenou pozicí na trhu. Zde podle Nejvyššího správního soudu není zpravidla 

na místě uvažovat o vydání zajišťovacího příkazu, neboť neexistuje důvodná obava, 

že by se tyto společnosti vyhýbaly plnění své daňové povinnosti. V případě pochybností 

lze případně využít méně invazivní nástroje, neboť účelem správy daní, potažmo zajišťování 

daní, není likvidace daňových subjektů. 

Všichni respondenti se pak shodují na tom, že zajišťovací příkaz může mít 

na jím dotčený daňový subjekt zcela likvidační účinky. Finanční ředitel na tuto skutečnost 

také upozorňuje a odsuzuje nešetrnost v užívání tohoto nástroje. Vnímá jej (rozhovor 

uskutečněn 27. června 2018) jako nástroj politicky zneužitelný a podle jeho názoru 

i skutečně v minulosti zneužitý k likvidaci některých firem. Jde podle něj o tak mocný 
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nástroj, že svěření takové moci do rukou politicky ovlivněné instituce, tak finanční správu 

v současnosti vnímá, je velmi nebezpečné. 

 

7.2 Nárůst počtu zajišťovacích příkazů 

Výrazný nárůst počtu případů vydání zajišťovacího příkazu si dotazovaný daňový 

poradce vysvětluje až přílišnou motivací vedení Finanční správy České republiky bojovat 

s daňovými úniky. Zajišťovací příkaz se podle tohoto odborníka jako prostředek zajištění 

daní začal ve větším měřítku používat pozvolna od roku 2012. Období mezi lety 2013 

až 2016 lze podle daňového poradce považovat za „období zajišťovacího šílenství“. 

Šílenství ve smyslu nadužívání tohoto nástroje. Veřejně přijatý výraz nadužívání 

zajišťovacích příkazů komentuje slovy, že slovo nadužívání je v tomto kontextu takovým 

eufemismem pro zneužívání. 

Velký vliv na podobu užívání tohoto nástroje měl podle tohoto daňového poradce 

bezesporu vznik ust. § 103 zákona o dani z přidané hodnoty, který je výtvorem bývalého 

generálního ředitele Finanční správy České republiky. Toto ustanovení umožňuje v případě 

hrozícího nebezpečí z prodlení, aby se zajišťovací příkaz stal splatným okamžikem vydání 

(tedy okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení, což je fakticky okamžikem 

elektronického podpisu). Daňový poradce upozorňuje na závažnost vydání zajišťovacího 

příkazu v souladu s ustanovením tohoto paragrafu. V takovém případě je zajišťovací příkaz 

pro daňový subjekt obzvlášť „překvapivý, náhlý“. Daňový subjekt je zcela „připraven 

o zdroje“. Takový zajišťovací příkaz znamená obvykle okamžitou „ekonomickou smrt“. 

Překvapující je podle něj především proto, že zajišťovací příkaz může být vydán 

i bez existence probíhajícího daňového řízení (daňové kontroly nebo postupu k odstranění 

pochybností) s daným subjektem, ten tak vůbec nemusí tušit, že je něco v nepořádku. Jelikož 

v případě užití výše uvedeného ust. § 103 se částka zajišťovaná zajišťovacím příkazem stává 

splatnou okamžikem vydání zajišťovacího příkazu, daňový subjekt nemá příležitost částku 

dobrovolně uhradit, ani pokud by prostředky v dané výši měl, upozorňuje daňový poradce. 

Namísto toho hned po vydání zajišťovacího příkazu vydává správce daně také exekuční 

příkaz z důvodu neuhrazení částky zajišťovacího příkazu. 

Nadměrné využívání zajišťovacího příkazu úředníky spojuje oslovený ekonom 

s obavami vyplývajícími z časového nesouladu mezi výplatou (nadměrného) odpočtu plátci 
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daně A inkasem daně úřadem od plátce B. V praxi to znamená, že na jedné straně vyplatí 

odpočet daně a na druhé straně na konci daného období mu tuto daň již nikdo neuhradí. 

Jednotliví úředníci chtějí také podle ekonoma vykazovat svou činnost a chtějí 

naplňovat očekávání svých nadřízených o objemu vybraných daní a boje s daňovými úniky, 

tento způsob myšlení velmi ovlivňuje výslednou podobu vydávaných rozhodnutí (je třeba 

se zamyslet nad způsobem hodnocení efektivity úředníků – zda hodnotit měřítkem kvantity 

nebo kvality, pozn. autorky). 

Ekonom dále hovoří v souvislosti se zajišťovacími příkazy o trendu četnějšího 

používání tohoto nástroje nastoleném nikoliv Finanční správou České republiky, 

ale samotnou českou vládou. Toto rozhodnutí daňovému správci nenáleží, její aktivity 

při správě daní vychází z politicky prosazované snahy o boj s daňovými úniky. 

Zároveň se ekonom zamýšlí nad tím, že nárůst počtu vydaných zajišťovacích příkazů, 

může být zapříčiněn tím, že finanční úřady za situace vzrůstajícího trendu karuselových 

podvodů již nestíhaly kontrolovat jednotlivé obchody, a účinně tak proti těmto podvodům 

bojovat. Tyto úřady proto začaly zajišťovací příkaz více používat nejen pro zajištění daně 

v odůvodněných případech, ale zároveň jim tento nástroj mohl sloužit jako výstraha 

pro všechny daňové poplatníky, aby byly ostražití a více dbali na to, s kým obchodují. 

Výstraha ve smyslu, že zajišťovací příkaz nemusí být použit pouze na přímo z podvodu 

profitujícího člena sítě obchodníků. Tento nástroj může být použit i na ty jeho obchodní 

partnery, kteří mohli (a měli) vyvinout větší aktivitu při prověřování svého obchodního 

protějšku a jeho praktik a do obchodování s ním nevstupovat. 

Úředníci na konkrétní dotaz ohledně výše uvedeného uvedli, že správci daně 

v minulosti tento nástroj jistě nepoužívali jako výstrahu ve smyslu použití 

i vůči „nevinnému“ daňovému subjektu, který měl být více důsledný v prověřování svých 

obchodních partnerů. „Zda věděl, nevěděl či vědět měl a mohl se dokonce ani nezjišťuje 

v řízení o zajištění daně,“ tímto se správce daně nezabývá, podle úředníků je pro něj klíčová 

pouze skutečnost důvodné obavy, tak jak o ní hovoří daňový řád a jak ji vyložily správní 

soudy. Vědomostní stránka účasti daňového subjektu na řetězci zatíženém podvodem 

na dani, jak je uvedeno výše, je řešena až v řízení o stanovení daně. 

Martin Janeček (ve funkci ředitele Finanční správy České republiky od roku 2014 

do roku 2018, který byl v médiích pro svůj tvrdý přístup vůči daňovým subjektům často 

kritizován, pozn. autorky) podle právníka na svůj post generálního ředitele vstoupil 
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namotivovaný bojovat proti daňovým únikům a v tomto duchu celou instituci také vedl. 

Objem vybraných peněz se skutečně rychle zvýšil. S tímto se ztotožňovala většina 

respondentů. 

Důvodem, proč daňový správce zajišťovací příkazy více využívá (oproti období 

do roku 2011, pozn. autorky), je podle tohoto právníka kromě tzv. znovuobjevení tohoto 

nástroje (viz níže v textu) také skutečnost nově vloženého ustanovení zákona o dani 

z přidané hodnoty, a to ust. § 103. Toto ustanovení umožňující okamžitý účinek 

zajišťovacího příkazu, pokud hrozí nebezpečí z prodlení, dělá ze zajišťovacího příkazu 

mnohonásobně silnější zbraň, než do té doby tento nástroj byl. Právě spojení ust. § 103 o dani 

z přidané hodnoty s ust. § 167 daňového řádu, upravující vydávání zajišťovacích příkazů, 

dává daňovému správci obrovskou převahu nad potenciálními daňovými podvodníky. 

Rychlý nárůst počtu vydaných zajišťovacích příkazů v poslední dekádě pak úředníci 

skutečně vysvětlují snahou zaměřit se na daňové podvodníky. „Podnikatelské prostředí 

se rychle mění,“ a s ním i projevy nelegální činnosti. Bylo třeba „cílit na šedou zónu,“ 

kdy docházelo k nárůstu karuselových podvodů. Zajišťovací příkaz jako nástroj byl ceněn 

pro svou účinnost v boji s těmito podvody. Za důležité také považují upozornění, že počet 

zajišťovacích příkazů není vypovídající o počtu postižených daňových subjektů, neboť 

za každé zdaňovací období se vydává jeden zajišťovací příkaz – vůči jednomu daňovému 

subjektu tak mohlo být uplatněno například i 5 nebo více zajišťovacích příkazů, 

a to s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti případu. 

 

7.3 Medializace 

Právnička vnímá působení medializace aplikace zajišťovacích příkazů v takovém 

rozsahu a formě, v jaké proběhla, spíše jako nešťastné. Daňové subjekty v médiích 

vystupovaly vždy jako nevinné oběti, přičemž ve skutečnosti někteří z nich mohli být 

vědomými účastníky daňových podvodů. Finanční správa na druhou stranu byla vykreslena 

vždy jako úřad vydávající nezákonná rozhodnutí ve věcech zajišťovacích příkazů. Finanční 

správa podle ní je ve vztahu k médiím ve znevýhodněné pozici, neboť má ze zákona 

povinnost mlčenlivosti, i pokud daňový subjekt uvádí do médií neúplné nebo zavádějící 

informace, nemá prakticky možnost je korigovat. Komunikaci vůči veřejnosti má podle 

právničky tato instituce ztíženou i z důvodu právní složitosti tématu zajišťovacích příkazů. 
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Je „tak složité, že pokud by ho zjednodušili (aby bylo pro veřejnost lépe pochopitelné, 

pozn. autorky), tak by (finanční úředníci, pozn. autorky) mohli být osočeni“ (že se dopouštějí 

dezinterpretace zákonných norem, pozn. autorky). Aby bylo téma lépe vysvětlitelné 

veřejnosti, musela by finanční správa opomenout detaily, vynechat informace o netypických 

případech, a to by se mohlo obrátit proti ní. Komunikovat složitost takového daňového 

nástroje, kterým je zajišťovací příkaz, je náročné a správní orgán si nemůže dovolit přílišné 

zjednodušování. 

Medializaci zajišťovacích příkazů a jejich aplikace orgány finanční správy v takové 

míře, v jaké začala probíhat přibližně od roku 2015, podle soudce vyvolal primárně strach 

běžných daňových subjektů, podnikatelů, kteří se začali obávat, že by se tento nástroj mohl 

dotknout i jich. Média se tohoto tématu chytila, protože měl „potenciál hezkého příběhu“. 

Zneužívání státní moci, ať už prokázané nebo ne, je vždy jako téma atraktivní. Jako 

nejvýznamnější mediální počin na téma zajišťovacích příkazů jsou podle něj příslušné 

reportáže z publicistického pořadu Reportéři ČT. Tento pořad podle něj asi v největší míře 

zajistil zajišťovacím příkazům pozornost veřejnosti. Některá další média, včetně médií 

nějakým způsobem politicky zabarvených, se tématu také věnovala. Někdy jednotlivé kauzy 

nekomentovala příliš objektivně. 

Zajímavé na tom podle soudce bylo, že média vesměs zpochybňovala postup 

a rozhodnutí orgánů finanční správy; nikdo se do hloubky nezabýval otázkou, zda finanční 

správa ve skutečnosti nepostupuje správně a zda na ni soud není příliš přísný. Finanční 

správa byla v mediálním vyznění tou institucí, která rozhoduje nesprávně, zároveň 

se však tato instituce sama nedokázala přiměřeně mediálně bránit, naopak, v některých 

případech svými vyjádřeními svou situaci spíše zhoršila. Úředníci mají povinnost 

mlčenlivosti a zřejmě měli pocit, že se nemají vyjadřovat k probíhajícím řízením. 

Zároveň údajné nadužívání zajišťovacích příkazů je podle osloveného právníka 

problémem zpolitizovaným. Podle něj je situace vydávání zajišťovacích příkazů viděna jako 

problém proto, že došlo k její medializaci, respektive medializaci pouze negativních aspektů 

situace vydávání zajišťovacích příkazů. Situace boje proti daňovým únikům a jeho úspěchy 

takto medializovány nebyly. 

Právník ovšem dále poznamenává, že medializace některých excesů měla 

i své pozitivní důsledky, a to, že se tomuto nástroji začalo věnovat více pozornosti, byly 

učiněny některé kroky ke zvyšování oprávněnosti jeho užívání (metodika a návrhy na další 
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organizační opatření, které vyvstaly z analýzy provedené samotnou Finanční správou České 

republiky, pozn. autorky). 

Veškerou metodickou činnost směřující k úpravě správní praxe však naopak podle 

úředníků nelze spojovat s mediálním tlakem, který byl na oblast vydávání zajišťovacích 

příkazů vyvíjen. Ten podle nich nebyl „hybatelem“ těchto činností. Finanční správa podle 

nich dostává svým povinnostem a nezávisle na medializaci upravuje správní praxi v souladu 

s judikaturou. Mediální a politický zájem, který se rozvířil kolem zajišťovacích příkazů byl 

podle úředníků až překvapující, domnívají se, že v dané době šlo pravděpodobně o atraktivní 

politické téma, jak se ostatně domnívají také další oslovení respondenti. 

 

7.4 Možné excesy 

Česká ombudsmanka se rozhodla situaci ohledně aplikace zajišťovacích příkazů 

prověřit v roce 2017 a tehdy nezjistila plošné nadužívání tohoto nástroje. Vedly ji k tomu 

podle oslovené právničky množící se podněty od různých subjektů, a aby na ně mohla 

zodpovědně odpovědět, chtěla si informace sama ověřit. V analýze pak vycházela z údajů 

poskytnutých samotnou Finanční správou České republiky, která má podle ní ze zřejmých 

důvodů údaje nejúplnější a kancelář ombudsmanky zároveň nemá žádný důvod o těchto 

údajích pochybovat. Rovněž analýza Generálního finančního ředitelství z roku 2017 

hovořila ve prospěch orgánů finanční správy. 

Podle právničky jsou často v argumentaci aktérů využívány statistické údaje o počtu 

zajišťovacích příkazů a další související údaje, například poměr zajišťovacím příkazem 

dotčených daňových subjektů v souvislosti s daní z přidané hodnoty vůči všem daňovým 

subjektům, kteří tuto daň odvádějí – porovnávání statistik podle právničky není vždy 

tím nejlepším ukazatelem oprávněnosti. Statistiky nic nevypovídají o kvalitě rozhodnutí 

ani průběhu jednotlivých případů. 

Podle právničky existují případy, kdy soudy zrušily zajišťovací příkazy proto, 

že se změnila judikatura a s ní i nároky na odůvodnění správního orgánu ve vztahu k vydání 

zajišťovacího příkazu. Jen stěží lze finanční správě vytýkat, že změnu judikatury 

„nepředvídala“. 

Podle právníka to není tak, že by finanční správa zajišťovací příkazy nadužívala, ona 
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je "konečně" začala používat. Dříve ty snahy o výběr daní nebyly tak důsledné, 

což se s rokem 2011 změnilo. Podle něj je zřejmé, že nová metodika a postupy správce daně 

v tomto období nemohly být dokonalé, neboť v tomto rozsahu dosud zajišťovací příkazy 

využívány nebyly. Soudy některá rozhodnutí zrušily a finanční správa na základě toho 

průběžně upravuje své postupy. Je iniciativní, na začátku letošního roku dokonce ohlásila, 

že vytváří opět revidovanou metodiku, která by zohledňovala novou judikaturu (po jejím 

vydání v únoru ji následně také zveřejnila, pozn. autorky). Státní správa dělá chyby, a u takto 

„znovuobjeveného“ nástroje je pochopitelné, že ne všechna rozhodnutí daňového správce 

budou soudy potvrzena. Je logické, že pokud se zajišťovací příkazy nevyužívaly, 

neexistovala ani judikatura (v takovém rozsahu). Judikatura má mimo jiné za následek 

změny v metodice a praxi, tzv. „vychytávání chyb“. 

Podle soudce byli někteří podnikatelé vykresleni médii jako nevinné oběti 

byrokratického teroru, finanční úředníci byli „podle médií většinou ti zlí“. Ve skutečnosti 

však věc nebyla tak černobílá – u některých podnikatelů (firem), a to i u těch, kteří u soudu 

vyhráli, existovala docela významná podezření, že mohli být nějak spojeni s daňovými úniky 

či že přinejmenším podnikali nestandardně. Zároveň také z rozsudků, a to občas i tam, 

kde daňové subjekty zvítězily, někdy vyplývalo, že opravdu existovaly skutečnosti 

nasvědčující tomu, že dané subjekty byly účastny daňového podvodu, ale že k vydání 

zajišťovacího příkazu nebyly splněny přísné zákonné podmínky (dostatečně silná 

pravděpodobnost budoucího stanovení daně a zároveň dostatečně silná obava z její budoucí 

nedobytnosti) – někdy totiž finanční správa namísto toho, aby majetek firem zajistila 

pro podezření z podvodu na dani z přidané hodnoty použila formální, ne vždy správný 

právní důvod, a sice že dotyčná firma byla dovozcem, a tedy příjemcem zboží (typicky 

pohonných hmot), avšak toto tvrzení neměla spolehlivě doloženo. 

V řadě dalších případů pak byly postiženy firmy, u nichž sice bylo dostatečně 

pravděpodobné, že jim bude daň doměřena, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by se chtěly 

svého majetku zbavovat. Finanční správa podle soudce pravděpodobně postupovala v dobré 

víře, alespoň se nikdy nesetkal s indiciemi naznačujícími zneužití pravomocí. Nicméně 

zdálo se, že úředníci byli možná až příliš motivovaní. Možná na to má vliv samotná 

atmosféra a systém Finanční správy v té době, kdy se Finanční správa prezentovala jako 

razantní bojovník s daňovými úniky. Přílišná motivace možná vedla k touze vydávat 

zajišťovací příkazy i tehdy, kdy pro to při pečlivém zhodnocení neutrální třetí osobou 
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nebyly dost silné důvody. 

V odpověď na to, jak si soudce vysvětluje nárůst počtu zrušených správních 

rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu, tento uvádí, že v době, kdy úředníci začali více 

využívat zajišťovací příkaz jako nástroj, neexistovala detailní judikatura, která 

by úředníkům mohla poskytnout vodítko, jak postupovat. V době před rokem ca. 2014 

se o zajišťovacích příkazech v judikatuře řeklo pouze obecně, že jsou soudně 

přezkoumatelné; nebyly však případy, kde by se řešily konkrétní sporné a složité situace – 

ty případy přišly na Nejvyšší správní soud až zhruba kolem roku 2014-2015, předtím 

se zkrátka v praxi neobjevily. Možná, že v kauzách zajišťovacích příkazů mohlo lépe 

zafungovat Odvolací finanční ředitelství – to jen pomalu reagovalo na nové judikáty 

Nejvyššího správního soudu a často potvrzovalo i ty zajišťovací příkazy, u nichž bylo 

z nových judikátů pravděpodobné, že nemohou obstát. Nicméně asi se nedalo zabránit tomu, 

že poté, co byly v roce 2015 vydány první pilotní judikáty Nejvyššího správního soudu, 

finanční správě „spadla“ skupina případů, v níž vydala zajišťovací příkazy dříve, tedy za 

situace, kdy podmínky pro jejich vydání nebyly judikaturou detailně vyjasněny. 

Také je podle soudce důležité zmínit, že se proměnilo celé daňové prostředí, objevily 

se zcela nové typy situací, proměnilo se chování daňových subjektů i podoba daňových 

úniků, zároveň se zlepšuje argumentační úroveň jak na straně orgánů finanční správy, 

kde podle názoru soudce v současné době působí opravdoví profesionálové a zdatní lidé, 

tak na straně daňových subjektů a jejich zástupců. Finanční správa však některou judikaturu 

nechtěla akceptovat, podle soudce někdy orgány finanční správy postupovaly podle starého 

„mustru“, ačkoliv již existovala nová judikatura, která s ním byla v rozporu. 

Oslovení úředníci mají za to, že vzhledem k rozsudkům Nejvyššího správního soudu, 

které v rámci přezkumu vydaných zajišťovacích příkazů vyzněly v neprospěch finanční 

správy, lze uvažovat o tom, že v minulosti mohlo docházet k některým případům v podobě 

špatného zacílení rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu. Tyto případy byly podle 

nich zapříčiněny „přílišnou horlivostí“ správce daně. Podle nich došlo k několika případům 

vydání zajišťovacího příkazu směrem k daňovému subjektu, který sice mnohdy s vysokou 

měrou pravděpodobnosti byl účasten podvodného řetězce, tato skutečnost však sama 

o sobě nebyla dostatečná pro naplnění odůvodněné obavy nutné pro vydání zajišťovacího 

příkazu. Pochybení správce daně v některých případech lze s ohledem na rozsudky 

Nejvyššího správního soudu spatřovat právě v nesprávném zacílení tohoto nástroje. 
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Lze ovšem také podotknout k Odvolacímu finančnímu ředitelství, jako jednomu 

z orgánů Finanční správy České republiky, že od několika respondentů zaznělo negativní 

hodnocení tohoto odvolacího orgánu, a to v tom smyslu, že tento orgán funguje pouze 

formálně, resp. do příchodu jednoznačné judikatury tak fungoval určitě. Slovy daňového 

poradce skutečně neplní svoji funkci, jinak by podle něj počty soudem zrušených správních 

rozhodnutí nebyly tak vysoké. Kdyby plnily svou funkci, neoprávněně vydané zajišťovací 

příkazy by byly zrušeny již na základě odvolání, správní praxe by se z těchto případů 

v krátkém čase poučila a otázka, zda zajišťovací příkazy jako nástroj byly nadužívány nebo 

ne, nemusela být vůbec vznesena. Toto téma totiž rozvířila až soudní praxe. 

Odvolací řízení podle daňového poradce sice trvá "pouhý" měsíc, ale soudní řízení 

se často táhne celé roky, a to je pro majitele postižených podniků velmi nepříznivé a náročné. 

(Pokud by tedy případná pochybení správce daně zachytil již odvolací orgán, dotčené 

podniky nemusely být poškozeny v takové míře, v jaké nakonec poškozeny byly, 

pozn. autorky.) 

 

7.5 Finanční správa 

V přístupu orgánů finanční správy v podstatě všichni respondenti vidí určitou 

dynamiku, kdy se s nástupem Martina Janečka do funkce generálního ředitele vůči daňovým 

subjektům přitvrdilo. Judikatura ovšem správní praxi zmírnila a finanční správa se poučila. 

Úředníci působící ve Finanční správě České republiky jsou podle ekonoma 

(již z povahy své profese, pozn. autorky) motivovaní vybrat na dani obecně spíše více 

než méně. Povinností úředníka je, jak popisuje ekonom, vybrat daň; není jeho posláním 

pomáhat daňovým poplatníkům uplatňovat slevy na dani. 

Co se týče odpočtů daně, úředníci mají podle ekonoma obavu tyto odpočty uznat, 

neboť nechtějí ve své funkci pochybit a uznat odpočet subjektu, který může být článkem 

řetězce karuselového podvodu. Daň musí být vybrána včas a ve stanovené řádné výši, nesmí 

být vybráno méně (tzn. může se vybrat výše, pokud daňový poplatník neprotestuje). Je pouze 

a jen na poplatníkovi, aby si uplatnil veškeré položky snižující daňovou povinnost. 

Na pomoc si může vzít daňového poradce. Na druhou stranu, ale to spíše u daní z příjmů 

fyzických osob, bývají úředníci nápomocni daňovému subjektu radou či doporučením, 
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ale není to jejich povinnost. 

 

Postavení kanceláře veřejného ochránce práv má podle právničky, která v této 

kanceláři působí, svá specifika, ombudsmanka spíše dohlíží a doporučuje, nemá pravomoc 

rozhodnutí správních orgánů sama změnit či zrušit. Její spolupráce s finanční správou 

je však podle oslovené právničky bezproblémová, obě strany se respektují, a i když spolu 

ne vždy zcela souhlasí, finanční správa se vždy doporučeními ze strany kanceláře veřejného 

ochránce práv zabývá. Daňové subjekty se však v kauzách zajišťovacích příkazů na kancelář 

veřejného ochránce práv spíše neobracejí, využívají služeb daňových poradců či advokátů, 

kteří jim pomáhají argumentovat před odvolacím orgánem či soudem, a přímo se tak bránit 

správnímu rozhodnutí, které nepovažují za správné. 

Také dotazovaný finanční ředitel uvádí, že jeho vztahy (a vztahy společnosti, 

ve které působí) s finančními úřady jsou zcela bez problémů, naznačuje ale, 

že je k tomu potřeba velká dávka „politické diplomacie,“ kdy je třeba pečlivě vážit 

své kroky, co se týče vyjadřování politické podpory, ale i volby obchodních partnerů apod. 

Finanční úřady ze svého pohledu ovšem finanční ředitel hodnotí jako nepředvídatelné, 

stranící zájmům třetí strany, nedůvěryhodné, byrokratické a udělující nepřiměřené sankce. 

Podle právníka je z jednání finanční správy patrná snaha vykonávat svou činnost 

dobře. Úředníci zveřejňují metodiky, revidují své postupy, reagují na kritiku a judikaturu. 

Podle něj má na Finanční správu České republiky značný vliv politika, tato instituce 

je politizovaná. V posledních několika letech ze strany politiků, a to především současného 

premiéra Andreje Babiše, bývalého ministra financí, vzrostl požadavek na efektivní 

a důsledný výběr daní. Vlivem tohoto tlaku bylo mimo jiné přijetí změny právní úpravy 

vydávání zajišťovacích příkazů a navazující metodiky, ale i zavedení elektronické evidence 

tržeb nebo kontrolních hlášení. 

Úředníci Finanční správy České republiky jsou podle právníka dnes ve velmi složité 

situaci. Jejich kritizovaná činnost je však jen důsledkem politického tlaku na boj s daňovými 

úniky a snahy plnit svou hlavní a zásadní funkci – výběr daní. 

V současnosti pak podle soudce finanční orgány skutečně zmírnily radikalitu 

svého postupu a chovají se vůči daňovým subjektům citlivěji. Judikatura i zájem veřejnosti 

k nastavení tohoto přístupu jednoznačně přispěly. 
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Finanční správa se podle dotázaných úředníků řídí rozsudky a stanovisky Nejvyššího 

správního soudu a promítá je do své správní praxe. Vůči kritice, že tak činí se zpožděním, 

však namítají, že se judikaturou řídí od okamžiku jejího vzniku, nicméně soudy rozhodují 

o správních rozhodnutích se zpožděním i v řádu let, je tedy zřejmé, že v mezidobí vznikají 

nová správní rozhodnutí, která se nemusejí slučovat s později vyslovenými závěry soudu. 

Finanční správa ČR podle úředníků průběžně činí kroky k zapracování příslušné 

judikatury do své praxe, a to formou metodik. Zmiňují zejména metodický pokyn z listopadu 

roku 2017 a jeho nedávnou revizi, která se ke stanoviskům soudu odkazuje. 

Rozsudky Nejvyššího správního soudu se vyslovují mimo jiné také k potřebě 

šetrnějšího přístupu k daňovým subjektům, větší přiměřenosti v rozhodování, 

a to i pokud se daňový subjekt účastnil řetězce podvodného jednání – pro vydání 

zajišťovacího příkazu je třeba odůvodnit obavu z nedobytnosti předpokládané daně, 

k čemuž pouhá účast v takovém řetězci, ať vědomá, nestačí. Daňový poradce 

v této souvislosti upozorňuje, že i kdyby se daňový subjekt skutečně vědomě účastnil 

řetězce s podvodným jednáním, správce daně není příslušný k trestání (exekucí majetku, 

pozn. autorky), jeho zákonným účelem je správa daní. „Daňové řízení jako takové neslouží 

k trestání, úkolem správce daně je pouze doměřit daň.“ Potrestán může být daňový subjekt 

až v případném trestním řízení vedeným příslušnými orgány, které posoudí 

jeho trestněprávní odpovědnost. Správce daně tak má ze zákona přistupovat k daňovým 

subjektům co nejšetrněji, tak, aby nezpůsoboval jejich ekonomickou likvidaci neuváženým 

(a neoprávněným) rozhodnutím. 

Soudce v souvislosti s hodnocením přístupu finanční správy také zmiňuje, 

že se objevovaly zprávy, že finanční správa své pracovníky motivuje finančními odměnami 

ve výši podle objemu vyměřených a zajištěných částek daní, ty však byly oficiálně potvrzeny 

jen v omezené míře. Jen upozorňuje, že takový způsob hodnocení pracovníků ve veřejné 

správě celkově se mu zdá velmi nebezpečný a nevhodný, neboť motivuje pracovníky 

vydávat co nejvíce rozhodnutí, v tomto případě vybrat co nejvíce daní, co nejvíce peněz, 

a nikoliv vydávat zákonná a správná rozhodnutí. Rozumí, že úřady chtějí hodnotit efektivitu, 

ale nesmí to být nikdy za cenu (či jen za cenu rizika) zhoršující se kvality správních 

rozhodnutí. 
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7.6 Transparentnost 

Většina respondentů považuje současnou podobu dané správní praxe finanční správy 

a finanční správu samotnou při uplatňování zajišťovacích příkazů za transparentní. Dokonce 

upozorňují, že co se týče zveřejňování metodik, je finanční správa až nezvykle transparentní 

státní instituce, což vyzdvihují především oslovení úředníci, ale i oslovený právník 

i právnička. Úředníci zároveň kladně hodnotí přínos expertní skupiny, která se zabývala 

praxí aplikace zajišťovacích příkazů a dále vliv ombudsmanky. 

Daňový poradce ovšem v tomto kontextu upozorňuje na jeden z aspektů procesu 

aplikace zajišťovacího příkazu, a to zainteresování Finančního analytického úřadu, 

který často spolupracuje s Celní správou – další institucí oprávněnou k vydání zajišťovacího 

příkazu a zúčastněnou v Daňové kobře. Tento útvar má pravomoc vydat bankovní instituci 

pokyn k zablokování finančních prostředků na jím označeném účtu, a to na 72 hodin, 

popisuje daňový poradce. V praxi se tedy stává, že daňovému subjektu jsou „zmraženy 

účty“, další den je vydán zajišťovací příkaz spolu s příkazem k exekuci, do sídla podniku 

dorazí pracovníci daňové správy, kteří zabavují veškerý majetek, který bude následně prodán 

v exekuci často za zlomek skutečné ceny. Vyvolávací cena je jedna třetina z odhadované 

ceny u movitých věcí a dvě třetiny u nemovitostí. Daňový poradce zde zmiňuje existenci 

exekučních mafií, které exekuční aukce "objíždějí" a majetek levně skupují. Firemní 

zaměstnanci z hodiny na hodinu ztrácejí své zaměstnání, úřady práce jim vyplatí odstupné, 

o něž se následně zvyšují náklady daňového subjektu v exekučním řízení. Tito zaměstnanci 

často ztrácejí spolu se zaměstnáním také důvěru ke svému zaměstnavateli, a proto mu 

následně nejsou ani ochotni pomáhat bránit se proti postupu daňového správce. 

Daňový poradce popisuje, že majitel postiženého podniku tak ztrácí kvalifikované 

zaměstnance jako finanční ředitele, účetní, kteří mají znalost věci a schopnost orientovat 

se v účetních programech apod. Výrazně se tak snižují jeho šance v odvolacím řízení 

(případně následném soudním řízení), pokud se vůbec k němu vůbec odhodlá bez přístupu 

k prostředkům a v příslušných údajích orientovaných zaměstnanců. Na tomto modelovém 

příkladu daňový poradce demonstruje, jak „naprosto netransparentní průběh“ 

má již samotný počátek konkrétního uplatnění zajišťovacího příkazu v praxi. Nepříliš 

transparentní je podle něj i evidence případů uplatnění zajišťovacích příkazů Finanční 

správou České republiky. Statistika "úspěšných" soudních řízení o rozhodnutích o vydání 

zajišťovacího příkazu uváděná Generálním finančním ředitelstvím podle něj „neodpovídá 
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skutečnosti“. Procento vydaných zajišťovacích příkazů označených soudy za nezákonné 

je podle Generálního finančního ředitelství poměrně nízké, v řádech jednotek. Dotazovaný 

daňový poradce má však jiné údaje, a to průběžně aktualizované údaje získané ze soudních 

statistik. Tyto údaje hovoří o 47,5% úspěšnosti daňových subjektů před soudy v řízeních 

týkajících se zajišťovacích příkazů.11 Jde o děsivé číslo. Vzhledem k tomu, že z finančních 

a jiných důvodů jen část postižených daňových subjektů vkročí do odvolacího řízení, a ještě 

o něco méně do soudního řízení po neúspěšném odvolání, je otázkou, jak by se proměnil 

poměr potvrzených rozhodnutí správce daně oproti těm zrušeným, pokud by se proti 

zajišťovacímu příkazu bránili všichni, kteří s jeho vydáním nesouhlasili. Daňový poradce 

se domnívá, že by se třeba mohlo i stát, že by v celkových číslech mohly převládat zrušené 

zajišťovací příkazy. 

Současnou úroveň transparentnosti praxe a její legitimity pak podle daňového 

poradce přinesly za prvé veřejná kritika (skrze média, pozn. autorky), za druhé dvě jednání 

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečněná na toto téma, 

za třetí, a to především, zásahy Nejvyššího správního soudu, respektive jeho judikatura. 

Správní praxe zajišťovacích příkazů je pak podle názoru oslovené právničky neustále 

dotvářena úřady a soudy a stejně jako každá jiná správní praxe nebude nikdy ideální – situace 

i nároky na správní orgány se mění, ale finanční správa se ze své vlastní praxe i judikatury 

učí. Podle právničky také vystupuje ohledně zajišťovacích příkazů snad i v porovnání 

s ostatními orgány velmi transparentně. Zveřejňuje metodiky, zároveň jsou zveřejňovány 

podrobné výroční zprávy a informační zprávy o její činnosti. Nenapadá ji, v čem by mohla 

být ohledně zajišťovacích příkazů nyní tato instituce transparentnější. 

Finanční správa ČR se i podle úředníků snaží otevřít veřejnosti. I podle jejich názoru 

se učí z judikatury, bude pokračovat ve zveřejňování svých metodik, ale rozhodně nebude 

rezignovat na žádnou z oblastí správy daní (pod tlakem medializace apod., pozn. autorky). 

                                                           

 
11 Jde o 57 konečných rozhodnutí soudů ve prospěch daňových subjektů ku celkovému počtu ukončených 120 
soudních sporů. 22 dosud nebylo rozhodnuto. Jde o data získaná osloveným daňovým poradcem z Komory 
daňových poradců od samotných správních soudů v České republice. Zanáší tyto údaje do vlastní statistiky, 
která sleduje konečná soudní rozhodnutí ve věcech zajišťovacích příkazů, a to podle data vydání konečného 
rozhodnutí od 24. 11. 2009. V době konání rozhovoru bylo ve statistice zaneseno jako poslední údaj konečné 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 03. 2019. 
Údaje o těchto konečných rozhodnutích měla autorka možnost díky tomuto daňovému poradci sama 
si důkladně prostudovat včetně samotných rozsudků. 
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7.7 Návrhy opatření 

K návrhům opatření, která měla zajišťovat větší legitimitu rozhodování a která byla 

i odborně diskutována, daňový poradce míní, že toto vznesení návrhů znamenalo „výkop 

do veřejného prostoru, otevření tématu“. Z jeho pohledu jde pouze o správné nastavení 

správní praxe, tedy pokud bude finanční správa „dodržovat rozsudky Nejvyššího správního 

soudu, není třeba dalších opatření“. Jako jediné opatření, které by mělo podle něj skutečný 

smysl a význam ve vztahu k zajišťovacímu příkazu, je právní pomoc zdarma. Tedy, 

aby se postižené podniky, respektive jejich majitelé, mohly skutečně bránit, pokud považují 

správní rozhodnutí za neoprávněné. Exekuce, která následuje buď okamžitě po vydání 

zajišťovacího příkazu, případně po uplynutí šibeničního termínu jeho splatnosti, připraví 

daňový subjekt o veškeré prostředky, proto by zákonný nárok na kvalifikovanou pomoc 

zdarma zajišťoval daňovým subjektům ochranu jejich práv před případnými pochybeními 

v průběhu správního řízení. „Exekucí je vyroben slabý soupeř.“ Pomoc ex offo by 

znamenala vyrovnání sil. 

Vzhledem k formálnímu fungování odvolacího orgánu finanční správy dále nabízí 

daňový poradce zrušení možnosti podat odvolání proti zajišťovacímu příkazu (které je podle 

něj reálně beztak neúčinné). To by znamenalo možnost rovnou podávat žalobu k soudu 

a účinně se proti postupu daňového správce bránit. 

K návrhům podpůrných opatření ke zvýšení legitimity zajišťovacích příkazů 

právnička uvádí, že tyto návrhy přicházely především ze strany Komory daňových poradců, 

která se zasazovala o zlepšení postavení daňových subjektů. Většinu z nich se však později 

ukázala jako legislativně i prakticky problematická a také finančně nákladná pro stát. 

V této souvislosti zmiňuje, že existuje mnoho daňových subjektů dotčených zajišťovacími 

příkazy, které jsou pouze „prázdnými schránkami“, podvodnými subjekty bez skutečných 

obchodních činností. I těmto zcela nekontaktním subjektům by pak stát například musel 

platit dodatečnou ochranu. Domnívá se, že správní praxe tak, jak je v současnosti nastavena 

a deklarována i v metodice zveřejněné finanční správou v tomto roce, je vyhovující. 

Upozorňuje například na poměrně novou metodiku, která řeší potenciálně právně 

problematickou aplikaci úroku z neoprávněného jednání správce daně na zajišťovací 

příkazy. Úrok z neoprávněného jednání správce daně má správce povinnost připsat 



 

 

51 
 

za stanovených podmínek daňovému subjektu po nabytí právní moci rozhodnutí zrušujícího 

nezákonný zajišťovací příkaz. Pokud v souvislosti s tímto neoprávněným rozhodnutím došlo 

i k exekuci vůči dotčenému daňovému subjektu, bude připsán úrok ve dvojnásobné výši. 

Toto opatření považuje právnička za významné a zároveň motivující pro správce 

daně uvážit pečlivě svá rozhodnutí. Satisfakce v podobě tohoto úroku pak bude alespoň 

částečným zadostiučiněním všem neoprávněně dotčeným daňovým subjektům. Jedná 

se tedy o vstřícný krok vůči nim. V rozsahu, ve kterém úrok z neoprávněného jednání 

správce daně nepokrývá vzniklou škodu, může daňový subjekt nárokovat náhradu škody 

u Ministerstva financí a následně u soudu.  Vyčíslit a prokázat vznik škod, však bývá složité, 

přičemž tato řízení mohou trvat také řadu let. Dříve byl tento úrok „použitelný jen pro 

zrušená rozhodnutí o stanovení daně v užším smyslu“, později se ale jeho uplatnění rozšířilo 

i na zajišťovací příkazy, jak je uvedeno též ve zveřejněné metodice finanční správy. 

K problematice odškodňování těch subjektů, u kterých se důvody pro vydání 

zajišťovacích příkazů později nepotvrdily, právník uvádí, že princip odškodňování 

už v příslušné legislativě zakotvený byl v podobě náhrady škody, ovšem toto odškodňování 

bylo spojeno s velkou složitostí stanovování újmy, která byla subjektu způsobena 

neoprávněným rozhodnutím správního orgánu. Zde se počítá ušlý zisk a skutečná škoda. 

Ušlý zisk je předmětem výpočtu ve znaleckém posudku. Znalec musí zodpovědět otázku, 

jaký by byl výdělek podniku, pokud by k zásahu správního orgánu nedošlo, což je velice 

obtížné a problematické. Podnik mohl zažít výrazný ekonomický růst i propad – závisí 

to na poptávce trhu, obchodních schopnostech a mnoha dalších proměnných, jejichž 

konkrétní kombinace způsobují buď úspěch, stagnaci, nebo krach. 

K otázce návrhů na opatření zabraňující nadužívání či nesprávné používání 

zajišťovacích příkazů právník uvádí, že by byl v tomto zdrženlivý. Pokud byl tento nástroj 

v minulosti nesprávně použit, není přece třeba hned měnit zákonnou úpravu, ale je spíše 

vhodné učinit pouze dílčí opatření, kterým je právě již zmíněná úprava metodiky vydávání 

zajišťovacích příkazů. 

Právník uvádí, že v českém prostředí se často přistupuje k novelizacím či úplným 

změnám legislativy, a to hned v reakci na potíže v praxi. Upozorňuje však, že „změna 

právního předpisu není samospásná“. Sám je zastáncem legislativní zdrženlivosti, 

kdy je právní úprava udržována a vylepšována prostřednictvím doplňujících opatření, 

případně dílčích změn. 
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Politiky a odborníky diskutovaná nucená správa podniku, která by měla 

být alternativou k případné exekuci, by podle právníka po svém zavedení přinesla pouze 

problémy nové, které by vyžadovaly řešení. Zajišťovací příkazy jsou podle něj dobrým 

nástrojem, s nímž musí být zacházeno se zřetelem na jeho možné likvidační účinky. Úprava 

užívání tohoto nástroje již nastala, a to je podle něj dostatečnou korekcí na to existující 

procento zrušených rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu. Ovšem jako doplněk 

k zajišťovacímu příkazu by nucená správa mohla fungovat, pokud by byla vhodně 

legislativně ošetřena. 

Opatření, která byla navrhována ke zvýšení legitimity správní praxe, již hodnotí 

oslovený právník pro tuto chvíli za nikoli nezbytná. Nucená správa, která byla nejvíce 

diskutovaným případným opatřením, z jeho pohledu nebyla chtěná ani jednou ze stran, navíc 

by její zavedení bylo legislativně problematické. Šlo by o drahé a nejspíše těžkopádné 

opatření. Pozitivně naopak hodnotí širší používání zástavního práva ve vhodných případech 

namísto zajišťovacího příkazu. Zástavní právo je jako nástroj zajištění velmi účinný a není 

pro daňový subjekt na rozdíl od zajišťovacího příkazu likvidující (ten je podle soudce 

pro daňový subjekt „skoro trest smrti“). 

Nucená správa jako návrh možného opatření byla odmítnuta všemi dotazovanými 

odborníky jako legislativně problematická a nákladná. Ohledně zavedení nucené správy 

podniku například účetní vyjádřila obavy, že by zde mohlo existovat riziko zneužití tohoto 

nástroje. Tento nástroj by podle jejího názoru nepřispěl k tomu, aby zajišťovací příkazy 

vzbuzovaly větší důvěru, především podniky samotné by tento nástroj nemusely uvítat, 

protože správce provádějící tuto nucenou správu by narušoval organizaci i atmosféru 

podniku. 

 

Dotazovaná účetní se přiklání (v rozhovoru ze dne 31. ledna 2019, tedy před vydáním 

zrevidované metodiky, pozn. autorky) k těmto návrhům opatření: 1) revize pravidel 

pro vydávání zajišťovacích příkazů, která by měla uceleně a jasně stanovovat, za jakých 

okolností může být zajišťovací příkaz vydán. Odůvodnění zajišťovacího příkazu by takové 

důvody mělo vždy specifikovat; 2) pravidelné přezkoumávání trvání odůvodnění pro vydání 

zajišťovacího příkazu. 

K návrhu vyžadovat soudní dozor, či dokonce nechávat rozhodnutí o vydání 

zajišťovacího příkazu hodnotí ekonom, stejně tak jako další respondenti, negativně. Pokládá 
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otázku, zda soudce o konkrétním případu bude vědět opravdu více než finanční správa tak, 

aby mohl odpovídajícím způsobem rozhodnout. Soudce nemusí být zcela znalý věci, zároveň 

zapojení soudní moci může celý proces vydávání rozhodnutí značně zpomalit, a v podstatě 

tak zabránit dosažení účelu zajišťovacího příkazu (tedy zabránit daňovému úniku). 

S návrhem, který zazněl od politické strany TOP 09, jak si právník vzpomíná, 

aby zajišťovací příkazy vydával soud, naprosto nesouhlasí. Považuje tento návrh 

za nesprávný ze systémového hlediska. Moc soudní má správní rozhodnutí přezkoumávat, 

ne je sama vydávat (jedná se o kolizi složek státní moci, pozn. autorky). V případě zavedení 

tohoto opatření by se ztrácel význam dělení státní moci (rovnováha by byla narušena, 

pozn. autorky). 

 

V době kritiky zajišťovacích příkazů zaznívaly také návrhy na stanovení 

specifických kritérií pro vydání zajišťovacího příkazu přímo v zákoně. Právní úprava 

zajišťovacího příkazu má obecnou formu, a tak by to podle úředníků mělo i zůstat. „Obecnou 

normu naplní až aplikační praxe.“ Zajišťovací příkaz má ve správě daní své pevné místo – 

odvolávají se úředníci na totožný názor soudce Nejvyššího správního soudu Karla Šimky. 

Úkolem správce daně je pouze hledat správnou míru aplikace tohoto nástroje. 

Kritéria pro vydávání zajišťovacích příkazů by i podle osloveného právníka měla 

zůstat v režii daňového správce, neboť jedině to umožní při správě daní přistupovat 

ke každému jednotlivému případu individuálně (což je i v zájmu samotných daňových 

subjektů, pozn. autorky). Ztotožňuje se s obecným legislativním zněním zákonné úpravy 

zajišťovacího příkazu. Obecná úprava dává „prostor pro uchopení, obecnou normu nelze 

obejít“. Obecná norma umožňuje daňovému správci zvážit všechny skutečnosti, neomezuje 

ho žádný kazuistický a detailní zákonný výčet podmínek a situací, za kterých je dané 

ustanovení zákona použitelné. Konkrétní zákonné normy podle právníka vedou 

k mechanizaci při posuzování konkrétního případu, úředníci si tzv. odškrtávají položky 

ze seznamu, zda jsou splněny či nikoliv, a na základě výsledku se rozhodují. Takový postup 

však „brání správnímu uvážení“, které je pro spravedlivou správu klíčové. 

Nevýhodou obecné normy je však nižší právní jistota, jak upozorňuje právník. 

Zatímco u konkrétní normy adresát zákona (v tomto případě daňový subjekt) může 

na základě splnění výčtu zákonných podmínek s vysokou pravděpodobností předvídat 

rozhodnutí správního orgánu (např. u výše starobního důchodu, kterou si občan dokáže sám 
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předem spočítat, pozn. autorky), tak v případě obecné normy je rozhodnutí mnohem méně 

předvídatelné, neboť správní orgán posuzuje konkrétní případ z několika hledisek a dává 

jednotlivé skutečnosti do souvislostí. 

 

K návrhu, že by bylo vydání zajišťovacího příkazu podmíněno souhlasem soudu, 

se nepřiklání ani soudce. Toto opatření by podle něj bylo nadbytečné, a dokonce proti naší 

právní tradici. Podle něj postačí, pokud budou orgány finanční správy rozhodovat uvážlivě. 

Také návrh na přidělování zástupce daňovému subjektu po vydání zajišťovacího příkazu 

ze zákona, podobně jako např. v trestním právu obviněným z vraždy, nehodnotí kladně. 

Neztotožňuje se s názorem, že daňové subjekty takovou pomoc potřebují, soudní poplatky 

nejsou podle něj natolik vysoké a zároveň v případě soudního sporu může takový subjekt 

žádat o bezplatnou právní pomoc stejně jako u jiných druhů sporů. Uvažuje také, 

že podnikající subjekty, obzvlášť pokud se pohybují v prostředí, kde se objevuje 

nestandardní obchodní jednání, mohou dopředu počítat s tím, že se může něco stát a budou 

potřebovat právní pomoc, na kterou v dané chvíli nebudou mít finanční prostředky. Mohou 

tedy například uzavřít smlouvu s advokátem o zastupování a paušálně si „předplatit“ 

k tomuto účelu budoucí právní služby. Zastupování ze zákona, buď advokátem či daňovým 

poradcem, tedy nepovažuje za potřebné. Tento návrh opatření podle soudce vzešel ze strany 

daňových poradců, kteří by jeho zavedením získali více klientely. 

Současná podoba nastavení správní praxe v oblasti zajišťovacích příkazů je podle 

soudce zcela vyhovující za předpokladu, že orgány finanční správy budou uvážlivě 

a respektovat judikaturu. Roli nové metodiky Finanční správy z letošního roku, která má být 

údajně v souladu s existující judikaturou, nechtěl detailně hodnotit, pro soud sama o sobě 

nemá význam – podstatné pro soud je, aby byl postup Finanční správy, ať již podle metodiky 

nebo jakkoli jinak, v souladu s judikaturou. Zveřejnění této metodiky, stejně jako 

těch předchozích, hodnotí nicméně jako vstřícný krok finanční správy vůči veřejnosti, 

kterým Finanční správa signalizuje, jak bude v budoucnu postupovat. 

K opatřením, která byla zvažována jako podpora legitimity vydaných zajišťovacích 

příkazů, jako nucená správa, souhlas soudu s vydáním zajišťovacího příkazu apod., úředníci 

sdělují, že za dostačující korekci správní praxe považují judikaturu, nová opatření by podle 

nich přinesla pouze legislativní zmatek. Změnu právní úpravy podle nich „praxe 

nepotřebuje, je třeba pouze obezřetnosti a opatrnosti“ při vykonávání správy daní. 
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Pozornost daňového správce by se podle daňového poradce měla přesunout 

na skutečné pachatele daňových podvodů. Daňový správce by měl prověřovat především 

subjekty bez majetkové podstaty, bez zaměstnanců apod., tedy tzv. bílé koně, které 

před svou daňovou povinností uniknou tím, že zcela zmizí. 

Daňového poradce napadá například alternativní řešení (oproti totální exekuci), 

kdy daňový subjekt dobrovolně učiní prohlášení o majetku, které mu zabrání s majetkem 

disponovat, respektive veškerá jeho následná manipulace s majetkem by byla považována 

za neoprávněnou, tedy např. smlouva o prodeji by se považovala za neplatnou. Ošetřit 

tak lze i majetek movitý, se kterým je v běžných případech volnější nakládání 

než s majetkem nemovitým. Zároveň jde o mnohem šetrnější způsob zajištění prostředků 

než exekuce následující po zajišťovacím příkazu. 

 

Pro zajímavost je pak možno uvést návrh opatření ekonoma, který našemu státu jako 

takovému (a především pak jeho představitelům) navrhuje řídit se mottem: Jak nejlépe 

bojovat proti daňovým únikům? 

1) snižovat daně obecně,  

2) efektivně s daněmi nakládat a ukázat, že to je skutečně efektivní způsob, 

jak financovat veřejné statky. 

 

7.8 Doplnění k rozhovorům 

Jak nasvědčují okolnosti a některá sdělení respondentů, která z etických důvodů 

nebyla do předchozích rubrik uvedena, celá „kauza nadužívání zajišťovacích příkazů“ měla 

silně politický nádech. „Zběsilost,“ v užívání tohoto nástroje, jak situaci nazval jeden 

z respondentů, se rozpoutala po nástupu Martina Janečka do funkce generálního ředitele 

Finanční správy České republiky. Svým velmi aktivním přístupem ke správě daní si toto 

místo získal a dá se říci, že ze stejného důvodu i skončil, shodují se někteří z respondentů. 

Zároveň tito respondenti z většiny uvedli, že jeho přístup k práci byl poctivý, dělal svou 

práci v čele instituce, jak nejlépe dovedl, avšak možná byl vůči daňovým subjektům až příliš 

podezřívavý a přísný. 
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Nejprve byl výhodnou figurou politického boje tehdejšího ministra financí Andreje 

Babiše. Zvyšující se výkonnost daňového správce se dala výborně využít jako jeden 

z ukazatelů politického úspěchu a píle. 

Medializace některých přešlapů daňového správce nejen v oblasti zajišťovacích 

příkazů, ačkoliv jich podle dostupných statistik v celkovém poměru nebylo tolik, 

ovšem začala vrhat špatné světlo i na Andreje Babiše, pod jehož vedením správa daní 

přitvrdila, uvádějí někteří respondenti. Dokonce začalo být veřejně spekulováno, 

že likvidace firem prostřednictvím zajišťovacího příkazu se děje na objednávku Andreje 

Babiše, který finanční správu využívá k tomu, aby se jako podnikatel zbavil konkurence, 

což respondenti zaznamenali, ale nepotvrdili. Jeden z respondentů ovšem vyjádřil 

své přesvědčení, že pokud podnikatel zejména v době působení Andreje Babiše 

na ministerstvu financí tuto osobu rozhněval, mohl do týdne očekávat daňovou kontrolu. 

Excesy správce daně se naopak hodily opozičním politickým stranám, i to může být 

považováno za jeden z důvodů poměrně rozsáhlého, až překvapujícího zájmu médií 

o toto téma. Je však nutno dodat, že jakékoliv podezření ze zneužívání veřejné pravomoci 

je velmi atraktivním tématem, kterému se média ráda věnují. 

Dva respondenti nekrytě vyjádřili své úvahy nad tím, že čeští podnikatelé 

se současného premiéra Andreje Babiše bojí, ať už jde o obavy oprávněné či nikoliv. Zprávy 

o tom, že mohl mít jako ministr financí, či že dokonce má i v současné době vliv na finanční 

správu, podle nich na subjekty působí zastrašujícím dojmem. Pokud například přijde nějaká 

obchodní nabídka, i menšího významu, ze strany jednoho z podniků ve svěřeneckém fondu 

pana premiéra, daný oslovený subjekt se bojí, že pokud na ni nepřistoupí, může další den 

očekávat zahájení daňové kontroly. A v tomto ohledu je podle těchto dvou respondentů 

v podstatě jedno, jestli je něco takového reálné či nikoliv. Skutečným problémem je střet 

zájmů, který v tomto případě nesporně existuje. 

Zastrašeni se podle čtyř respondentů musí cítit také samotní úředníci, neboť jsou 

politicky tlačeni do výběru daní v co největším objemu, musí přitom postupovat zcela 

v souladu se zákonem a zároveň, pokud by vůči nějakému daňovému subjektu projevili 

shovívavost, velmi rychle by se to mohlo obrátit proti nim samým (pochybení nebo snad 

úplatek?). 
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7.9 Shrnutí 

Dotazovaní respondenti se až na jednu výjimku shodně domnívají, že v případě 

zajišťovacího příkazu jde o nástroj potřebný a nenahraditelný, zároveň se však shodují také 

na tom, že musí být skutečně užíván pouze za předpokladu, že účelu nelze dosáhnout jiným, 

šetrnějším způsobem. Medializace zajišťovacích příkazů měla spíše politický nádech, míní 

většina respondentů. Jak vyplývá z názoru dotazovaných, častější používání zajišťovacího 

příkazu v posledních letech bylo spojeno s motivací politiků i úředníků řešit problém 

s daňovými úniky. Skutečně v některých případech došlo k nesprávné aplikaci tohoto 

daňového nástroje, jak dokládá judikatura. Orgánům finanční správy totiž chyběla 

dostatečná zkušenost s jeho používáním ale i judikatura, která by jeho užívání blíže 

vymezovala, nešlo o zlovůli úřadů. 

Nově vzniklá judikatura správní praxi korigovala, finanční správa se z ní poučila 

(i když jí to podle některých respondentů v některých případech chvíli trvalo, než vyznění 

judikatury přijala). Finanční správa podle většiny respondentů jedná transparentně, 

nejpatrnější počin je podle nich zveřejňování pravidelně revidovaných metodik. Na druhou 

stranu oslovený daňový poradce upozornil na poměrně zásadní údaj o poměru konečných 

rozhodnutích soudu ve věcech zajišťovacích příkazů, kdy 47,5 % podle ním shromážděných 

dat soudy rozhodly v prospěch daňových subjektů a správní rozhodnutí zrušily.12 

Názory oslovených respondentů upozorňují vzhledem k diskutované 

nedůvěryhodnosti finanční správy především na politizaci tématu zajišťovacích příkazů 

a vliv veřejně vnímaného a debatovaného mocenského postavení a střetu zájmů bývalého 

ministra financí a současného premiéra Andreje Babiše.  

                                                           

 
12 Oslovený daňový poradce si vede vlastní statistiku konečných rozhodnutí ve věcech zajišťovacích příkazů 
(včetně exekucí na základě nich vedených) na základě údajů od samotných soudů. Nelze říci, že by tyto údaje 
vypovídaly o plošném nadužívání tohoto nástroje. Většina soudy zrušených správních rozhodnutí bude 
pocházet díky délce soudních sporů z dob, kdy správní orgány nemohly tušit, že rozhodují nesprávným 
způsobem, neboť soudy tuto nesprávnost vyslovily mnohdy až po letech. Podivuhodné ovšem je, nakolik 
rozdílné jsou právní výklad a právní argumentace finanční správy a soudní moci, když v téměř každém druhém 
soudním sporu mezi daňovým subjektem a finanční správou ve věcech zajišťovacích příkazů daňový subjekt 
před soudy vítězí. 
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8 Diskuse 

Téma zajišťovacích příkazů bylo pro zpracování v rámci diplomové práce lákavé 

především z hlediska toho, že jde o oblast dosud málo prozkoumanou a zároveň o oblast, 

která v několika posledních letech budila velké vášně. O pozornost se zajišťovacímu příkazu 

jako nástroji daňové správy postaral jak trend zvyšujícího se počtu zajišťovacích příkazů a s 

ním spojený rostoucí počet soudních sporů, tak i zejména medializace. 

Zajišťovací příkazy se jako téma objevily jak v reportážních pořadech (Reportéři ČT, 

Zvláštní vyšetřování), tak jako politické téma. Diskutovalo se možné plošné nadužívání 

tohoto nástroje, které bylo posléze vyvráceno (Šabatová, 2017, Generální finanční 

ředitelství, 2017). Ovšem i v roce 2018 se stále objevovaly zprávy v médiích zpochybňující 

legitimitu rozhodování finanční správy v oblasti zajišťovacích příkazů, a dokonce se stále 

objevují, i když již v menší míře. Nejvíce se rozebíralo možné ovlivňování finanční správy 

ze strany bývalého ministra financí a současného premiéra Andreje Babiše ve smyslu 

likvidace podnikatelské konkurence. 

Ačkoliv v podstatě nikdy nebylo skutečně prokázáno ovlivnění rozhodování 

ve prospěch této osoby, obecná nedůvěra přetrvávala. Tato diplomová práce se nevyslovuje 

k oprávněnosti výše uvedených nařčení. Pouze se omezuje na konstatování, že míra 

všeobecné nedůvěry ve finanční správu při uplatňování daného nástroje byla výrazně 

ovlivněna existencí střetu zájmů politické osobnosti Andreje Babiše. Na možnost takového 

nebezpečí upozorňuje jak podkapitola věnovaná rizikům ve státní správě, tak v práci 

uvažovaná Michelsova teorie byrokracie (1999) zabývající se vládou bohatých elit skrze 

politické strany a byrokracie. Je vhodné uvést, že podle této teorie bohatá elita vládne již 

samotnou existencí svého bohatství, a to psychologickým efektem na masy lidí. 

V souvislosti s Andrejem Babišem nelze nezmínit některé poznatky expertního šetření 

napovídající, že tato majetná osoba má podle některých oslovených expertů již takovou moc, 

že působí zastrašujícím dojmem na podnikatele i úředníky. A právě v souvislosti s těmito 

poznatky je Michelsova teorie byrokracie (1999) užitečná, neboť pomáhá pochopit působení 

mocenského vlivu současného premiéra na jeho okolí. 

Přestože některá rozhodnutí finanční správy v případech týkajících se zajišťovacích 

příkazů byla judikaturou odmítnuta jako nezákonná, neznamená to nutně, že finanční správa 

postupovala snad dokonce vědomě nezákonným způsobem. Také se nedá říci, že by úmyslně 



 

 

59 
 

likvidovala nevinné daňové subjekty, zvlášť při uvážení, že samotné soudy se u některých 

případů vyslovovaly souhlasně k obavám správce daně, že se daný daňový subjekt vědomě 

účastnil daňových úniků. Soudy však zejména oponovaly správci daně v otázce přiměřenosti 

vydání zajišťovacího příkazu a jeho důsledků pro daňový subjekt. 

Na základě zjištění uvedených v této diplomové práci nelze hovořit o zlovůli finanční 

správy při aplikaci zajišťovacího příkazu. Příčiny nedůvěry veřejnosti v tuto správní praxi 

lze hledat spíše na politickém poli než v dané oblasti státní správy. Nutno přiznat, že část 

mediálního tlaku pravděpodobně pochází ze stran opozice vůči politické moci Andreje 

Babiše a jím založené politické strany, zároveň však musí být uvedeno, že tento tlak 

by neměl faktickou oporu (přinejmenším ne natolik rozsáhlou), pokud by se Andrej Babiš, 

jako politik a zároveň podnikatel nenacházel ve střetu zájmů (dnes jsou jeho společnosti 

převedeny do svěřeneckého fondu, je však jejich beneficientem a dá se předpokládat, 

že v případě ukončení politické kariéry by se jejich vedení opět chopil). 

Experti předpokládají, že současná podoba nastavení daného nástroje již bude 

přinášet zákonná, a zejména přiměřená správní rozhodnutí. Zejména pak rozšíření 

působnosti opatření v podobě úroku z neoprávněného jednání správce daně i na rozhodnutí 

o vydání zajišťovacího příkazu je velkým krokem ve zkvalitňování správní praxe. 

Jde o garanci pro daňový subjekt, že bude saturovaný, pokud bude vůči němu vydáno 

nesprávné správní rozhodnutí. Jde o projev přijetí odpovědnosti za vydané správní 

rozhodnutí a lze předpokládat, že toto opatření bude působit motivačně na příslušné 

rozhodovatele provádět důkladné šetření před vydáním rozhodnutí a toto precizně 

odůvodnit. Jde o opatření odpovědnosti instituce, tedy za škodu způsobenou nesprávným 

správním rozhodnutím zodpovídá instituce, nikoliv jedinec, což je v duchu teorie 

akontability zcela správné řešení. Vázání odpovědnosti k osobě rozhodovatele by na tomto 

místě bylo zcela nevhodné. Vedlo by pouze k obavě rozhodovat, stagnaci apod. (Individuální 

odpovědnost by měla být vázána pouze na úmyslně vydané nezákonné rozhodnutí). 

Vzhledem k převládajícímu názoru, že správní praxe zajišťovacích příkazů 

je v podobě současného nastavení vyhovující, neboť reflektuje již poměrně rozsáhlou 

judikaturu, a kromě již zavedených opatření není třeba zavádět další, lze využít konceptu 

dobrého vládnutí ve vztahu k pochopení nutnosti šetrného používání daného nástroje, tak jak 

stanovily soudy. Správce daně má jako státní orgán využívající zásad dobrého vládnutí volit 

nástroj zákonný, přiměřený apod. Přiměřenost v tomto smyslu znamená především to, že by 
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měl být využit ten nejvíce šetrný způsob zajištění úhrady daně. Státní správa má vykonávat 

svou činnost, výběr daní, ovšem s maximální dávkou opatrnosti k právům daňových 

subjektů (tedy i pokud se dopustí daňového podvodu, mají právo se ekonomicky "dožít" 

stanovení daně, případně stíhání za tento podvod, finanční správa nemá právo je likvidovat 

zajišťovacím příkazem).  
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Závěr 

Tato diplomová práce se orientuje na vztah transparentnosti a důvěryhodnosti státní 

správy, a to na konkrétním příkladu orgánů finanční správy při aplikaci zajišťovacího 

příkazu, nástroje správy daní. V práci je nejprve zdůrazněn problém nedůvěryhodnosti 

finanční správy v této oblasti své činnosti, která je patrná především prostřednictvím 

mediálního obrazu této instituce. 

Teoreticky jsou vymezeny základní pojmy práce, a to právní stát, právní jistota, státní 

správa, excesy a rizika ve státní správě, transparentnost a samotné zajišťovací příkazy. Jejich 

formulace umožňuje pochopení, nakolik významný je požadavek transparentnosti v právním 

státě. Česká republika je právním státem a v takovém je třeba eliminovat rizika spojená 

se státní správou. V této souvislosti se hovoří se o korupci, a dokonce o korupci sebe 

samého, která se dá v podstatě pojmenovat jako naplněný střet zájmů. 

K vysvětlení vztahu legitimity a důvěryhodnosti rozhodování a potřeby 

transparentnosti státních institucí je využito tří konceptuálních východisek. Teorie 

byrokracie se zaměřením na oligarchické vlivy pomáhá pochopit finanční správu jako 

instituci s vlastní rozhodovací mocí v rámci právního řádu, ale zároveň v podstatě politicky 

závislou. Teorie akontability pak obhajuje potřebu zavedení mechanismů zodpovědnosti 

do systému státní správy i v politice. Veřejní činitelé mají být zodpovědní za své jednání, 

mají společnosti sloužit, ne ji ovládat a zneužívat ke svému prospěchu. Poslední koncept, 

dobré vládnutí, modeluje předpoklady skutečného dobrého vládnutí ze strany úředníků 

a politiků. 

Tato práce pak empiricky hledá odpovědi na několik výzkumných otázek, 

aby tak naplnila stanovené výzkumné cíle. Hlavním cílem je zejména zjistit a pochopit 

souvislost mezi mírou transparentnosti aplikace zajišťovacího příkazu a důvěryhodností této 

praxe. Vedlejším výzkumným cílem práce je zjistit, jaká případná opatření mohou zvýšit 

legitimitu, potažmo důvěryhodnost daného nástroje. 

První výzkumná otázka znějící: Jakým způsobem finanční správa aplikuje 

zajišťovací příkazy? je zodpovězena především prostřednictvím případové studie. 

Tato studie popisuje pět vybraných kritických případů užití zajišťovacího příkazu, 

kdy v rámci soudního sporu zvítězily daňové subjekty, obchodující společnosti. Přestože 

soudy vyhověly těmto firmám, je patrné, že finanční správa nerozhodovala o vydání 
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zajišťovacího příkazu zlovolně. Orgány finanční správy rozhodovaly podle úrovně tehdejší 

judikatury a svých zkušeností s tímto nástrojem. 

Druhá výzkumná otázka: Nakolik transparentní je aplikace zajišťovacích příkazů 

finanční správou? je zodpovězena oslovenými odborníky v rámci expertního šetření. 

Toto šetření bylo provedeno formou osmi rozhovorů a poskytlo poměrně sjednocený pohled 

odborníků na finanční správu. Tato instituce podle většiny z nich vystupuje transparentně, 

zveřejňuje své metodiky, údaje o své činnosti. Podmínky vydání zajišťovacího příkazu jsou 

však v zákoně uvedeny pouze obecně, což v minulosti vedlo ke zrušení několika správních 

rozhodnutí z důvodu nezákonnosti. Finanční správa však nastavení správní praxe upravila 

podle judikatury a v současné podobě na ní většina odborníků neshledává vady. 

Jak ovlivňuje míra transparentnosti důvěryhodnost finanční správy při uplatňování 

zajišťovacích příkazů? Toto je třetí výzkumná otázka. Odpovědí na ni je zjištění, 

že tuto důvěryhodnost jednoznačně ve velké míře ovlivňuje právě míra transparentnosti. 

Pouze zveřejňování pravidelně revidovaných metodik, dále zveřejňování údajů o činnostech 

finanční správy a otevřené reagování na mediální i politickou kritiku ve formě tiskových 

zpráv i předložení vlastní analýzy situace a návrhů revize své praxe postupně přesvědčilo 

odbornou veřejnost o tom, že se finanční správa nedopouští plošného nadužívání 

zajišťovacích příkazů. 

A poslední otázka: Jaká opatření mohou zvýšit důvěryhodnost finanční správy v této 

oblasti správní praxe? má z pohledu expertů dvě roviny. Z jejich úvah je patrné, že současná 

podoba nastavení aplikace zajišťovacích příkazů se jim zdá poměrně vyhovující, možné 

legislativní úpravy hodnotí většinou jako problematické a v současnosti neaktuální. Finanční 

správa se podle nich poučila a prozatím není třeba zavádět nové opatření. Je pouze třeba, 

aby finanční správa dodržovala nově nastavená pravidla. Dá se říci, že především 

předvídatelnost v procesu rozhodování finanční správy a ověřitelnost důvodnosti vydaných 

rozhodnutí může zaručit této instituci důvěryhodnost. Druhá rovina úvah oslovených 

odborníků sledovala především politickou stránku věci. Danou správní praxi 

i její důvěryhodnost v očích veřejnosti podle nich silně ovlivňuje politická scéna, 

a především pak již dlouho debatovaný případ střetu zájmů. 

V rámci expertního šetření se podařilo získat nenahraditelné výzkumné poznatky. 

Jde zejména o zcela překvapivý údaj ve vztahu ke konečných soudním rozhodnutím 

ve věcech zajišťovacích příkazů. Práce nabízí unikátní nahlédnutí do konkrétní oblasti 
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správní praxe, která měla v posledních letech tak dynamický průběh. Měnila se dokonce 

i v průběhu psaní této práce, kdy ještě před rokem doznívala debata nad zavedením možných 

opatření, která by zvýšila legitimitu zajišťovacího příkazu. Při psaní závěru práce se už 

většina odborníků (včetně oslovených) shoduje na tom, že žádné takové opatření již není 

třeba. 

Práce jako celek vyzdvihuje potřebu vysoké míry transparentnosti v české státní 

správě, přímo ukazuje, jak důležitá je transparentnost ve vztahu k důvěryhodnosti státních 

institucí. Provedený výzkum prohlubuje dosavadní úroveň poznání v oblasti aplikace 

zajišťovacích příkazů. Pro účely dalšího bádání je možno doporučit prozkoumat vliv 

způsobu motivace a hodnocení finančních úředníků na legitimitu správní praxe, dále rozsah 

politického vlivu na správní rozhodování či vliv cílené práce se statistickými daty, které 

vypovídají o určitém jevu či oblasti, na veřejné mínění. 

 

 

Summary 

The thesis is focused on link between transparency and credibility of state 

administration which is shown in the example of using of hedge command like a tax 

administration tool by the czech tax authority. Firstly, this work highlights the problem 

of the untrustworthy tax authority in this area of using hedge commands. 

The untrustworthiness is evident mainly through the media image of the institution. 

The basic concepts of work are theoretically defined, it is about the rule of law, 

the principle of legal certainty, the state administration, excesses and risks in the state 

administration, transparency and hedge commands. Such a formulation of the basic concepts 

allows understanding of how significant the requirement of transparency in the rule of law 

is. The Czech Republic is a state of rule of law, therefore the risks associated with the state 

administration must be eliminated. In this context, we talk about a corruption, and even 

a self-corruption, which can be basically named as a filled conflict of interest. 

Three conceptual bases are used to explain the link between legitimacy 

and credibility of decision-making and the need for transparency in the state administration. 

The bureaucratic theory which is focused on oligarchic influences helps to understand 



 

 

64 
 

the czech tax authority as an institution with its own decision-making power within the legal 

system, but at the same time is politically dependent. The theory of accountability then 

advocates the need for mechanisms of accountability to be introduced in both government 

and policy. Public officials should be responsible for their actions, they should serve 

societies, not control and abuse them for their own benefit. The last concept, the good 

governance, models the assumptions of a genuine good governance by officials 

and politicians. 

The thesis then empirically seeks answers to several research questions in order 

to fulfill the research goals. The main goal is to find out and understand the connection 

between the degree of transparency of usigng of hedge commands and the credibility of the 

administrative practice. The secondary research goal of the thesis is to find out what possible 

measures can help to increase the legitimacy and credibility of the instrument. 

First research question: How does the czech tax authority use hedge commands? 

It is mainly answered through a multiple case study. The study describes five selected critical 

cases of using of the hedge commands, where taxpayers, trading companies, won the 

litigations. Although court judgments were in favor of firms, it is clear that the czech tax 

authority have not been deciding on the issue of hedge command malevolently. Financial 

administration have been deciding according to the level of case law at that time 

and its experience with the instrument. 

Second research question: How transparent is the using of hedge commands 

by the financial administration? The question is answered by experts addressed in the expert 

survey. The survey was conducted in the form of eight interviews and provided a relatively 

unified view of experts at the tax authority. According to most of them, this institution acts 

transparently, discloses its methodologies, data on its activities. However, the conditions 

for using the hedge command have only a general form in the law, which in the past led 

to the annulment of several administrative decisions because of illegality. However, 

the financial administration has adjusted its administrative practice according to the case 

law, and most experts do not find the current form of the practise to be defective. 

How does the degree of transparency affect the tax authority's credibility in the using 

of hedge commands? This is the third research question. The answer is finding that this level 

of credibility is greatly influenced by the degree of transparency. Only the publication 

of  regularly revised methodologies, the publication of data on financial administration 
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activities and the open response to media and political criticism in the form of press releases, 

the presentation of its own analysis of the situation and a proposals for revision 

of its practice, all these steps have gradually convinced the professional public 

that the financial administration has been not over-exploiting the hedge commands in larg. 

And the last question: What measures can increase the credibility of the tax authority 

in the debated area of administrative practice? The question has two dimensions 

from the perspective of experts. It is clear from their considerations that the current form 

of the using of hedge commands seems to be quite convenient. Possible legislative 

adjustments are considered problematic and currently out of date. In view of experts, 

the financial administration has learned from its mistakes and there is no need for new 

measures yet. It is only necessary for the financial administration to comply with the newly 

set rules. In particular, predictability in the decision-making proces of tax authority 

and the verifiability of its decisions can guarantee credibility of the institucion. The second 

dimension of considerations of the addressed experts followes the political side of the issue. 

Experts mean taht the administrative practice and its credibility in the eyes of the public 

are strongly influenced by the political scene, and especially by the long-debated case 

of conflict of interest. 

In the expert survey, it was possible to gain some key research findings. In particular, 

there is a totally surprising detail in relation to final judicial decisions on hedge commands. 

The thesis offers a unique insight into the specific field of administrative practice, which has 

been so dynamic in recent years. It even changed during the writing of this work, when a 

year ago there was a debate over the introduction of possible measures to increase the 

legitimacy of the hedge commands. When writing the conclusion, most experts (including 

the respondents) already agree that such a measure is no longer needed. 

Overall, the thesis highlights the need for a high degree of transparency in the czech 

state administration. It directly shows how important transparency is in relation 

to the credibility of state institutions. The research expands the existing level of knowledge 

in the area of the using of hedge commands. For further research, it is advisable to examine 

the influence of the method of motivating and evaluating financial officials 

on the legitimacy of administrative practice, further the extent of political influence 

on the administrative decision-making, or the influence of targeted work with statistical data 

on a given phenomenon or area on public opinion.  
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Předpokládaný název: 

Transparentnost ve státní správě jako institut ochrany právních principů na příkladu aplikace 

zajišťovacích příkazů orgány finanční správy 

 

Řešené téma: 

Diplomová práce se bude věnovat roli transparentnosti ve státní správě a důsledky jejího 

zvyšování v procesech rozhodování. Transparentnost je důležitou proměnnou ve vztahu 

k zajištění základních principů práva, zajištění právního státu, což je hlavní myšlenkou 

teoretické části práce. Tento princip bude demonstrovat empirická část této práce 

na zvoleném příkladu z prostředí finanční správy. V minulosti došlo k nevhodnému užívání 

nástroje finanční správy pro výběr daní, a to zajišťovacích příkazů, náprava praxe nastala 

až díky rozsudku soudu a medializaci některých kauz, jak zmapuje případová studie 

v empirické části. 

O transparentnosti bude v rámci této práce uvažováno z velké části jako o možném nástroji 

proti korupci. O korupci existuje poměrně mnoho zdrojů, o jejím fungování a dopadech toho 

víme dost, na dobrých strategiích boje proti ní však málo. V naší společnosti a potažmo 

ve státní správě je transparentnost značně omezená a je logické, že nelze s úmyslem 

zlepšovat a s potřebným nadhledem nazírat na něco, co je ukryto za rouškou tajemství a kde 

podstatné informace má jen hrstka vybraných. 

Zajišťovací příkazy jako celostní téma nejsou v odborné literatuře příliš rozpracovány. 

Kromě nalezené odborné literatury týkající se tohoto institutu budou využity také legislativa 

a právní literatura. 

Transparentnost je poměrně nově vyzdvihovaná hodnota a bývá v literatuře řešena buď 

na příliš obecné, společenské úrovni nebo se naopak hodnotí ve vztahu ke zcela konkrétnímu 

jevu. Přesto se lze dopátrat i zdrojů věnovaných transparentnosti ve vztahu ke státní správě. 

Na ně bude tato práce navazovat. 

Za hlavní cíl si tato práce klade především objasnit, jakou roli může sehrávat transparentnost 

v procesech rozhodování ve státní správě a jakou konkrétně sehrává roli při uplatňování 

zajišťovacích příkazů jako nástroje Finanční správy při správě daní. 

Dále by tato práce měla vysvětlit případnou potřebu optimalizace míry transparentnosti 

při rozhodování a jaká rizika jsou spojena s jejím nevhodným nastavením. 
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Výzkumné otázky, jejichž odpovědi budou hledány v empirické části práce, zní takto: 

o Jaký vliv má míra transparence při rozhodování ve státní správě? Proč tomu tak je? 

o Jak se projevuje míra transparence při uplatňování zajišťovacích příkazů? Jaký má 

tato míra vliv na chování aktérů? 

Obsah práce bude postaven především na teoretických východiscích, která jsou přímo 

spojena s tématem práce a současnou představou o ideálním výkonu státní správy, potažmo 

Finanční správy. Nejpodstatnějšími jsou zde hodnoty jako transparence a akontabilita, které 

naznačují vnímání státní správy jako služby občanům, kteří mají právo být přesně a úplně 

informováni o fungování této služby a komu by se státní správa měla zpovídat. To také 

odráží koncept dobrého vládnutí, se kterým text bude pracovat. Ve vztahu k cílům práce je 

třeba se také věnovat pojmům jako je zájmová koalice či klientelismus. Z oblasti práva 

dominuje koncept právního státu a právních jistot, jak bylo zmíněno výše. 

  

Metody práce: 

Výzkumným designem je případová studie dokumentující případy uplatnění zajišťovacích 

příkazů v reálném životě. Základem sběru dat budou mediální zprávy o daných případech, 

půjde tedy o obsahovou analýzu mediálních dokumentů. Institut zajišťovacího příkazu bude 

podroben zkoumání z hlediska proměny jeho uplatňování včetně právní stránky věci. 

Analýza dat získaných z médií ve spojení s rozborem vývoje právní úpravy v této oblasti 

a jejího uplatňování v praxi bude doplněna o stanoviska odborníků. 

Relevantní názory odborníků by měly být formulovány v rámci hloubkových rozhovorů 

na dané téma, které budou v rámci řešení práce provedeny. 

 

Předpokládaná struktura: 

Úvod 

Teoretická část: 

- Základní pojmy 

- Státní správa jako zajištění právních principů 

- Dobré vládnutí 

- Význam transparentnosti 

- Zajišťovací příkaz a jeho uplatnění 

Empirická část: 

- Metodologická rozprava 

- Kontext, zájmy a role aktérů 

- Případová studie 

- Shrnutí 

Diskuse 

Závěr 
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Příloha č. 1 

 

Osnova Rozhovoru 

Co si myslíte o používání zajišťovacích příkazů orgány finanční správy? (Zjistit názor 

na zajišťovací příkaz jako takový a obecný přístup respondenta k finanční správě.) 

V posledních letech se objevovala silná kritika zajišťovacích příkazů, a to jak v médiích, 

tak ve vystoupeních politiků, situaci analyzovalo Generální finanční ředitelství, ale také 

ombudsmanka. Nařčení z nadužívání zajišťovacích příkazů se nikdy oficiálně nepotvrdilo, 

co podle Vás tedy vyvolalo tuto vlnu kritiky a nedůvěry? 

Co si o otázce možného nadužívání zajišťovacích příkazů myslíte? 

Mohly orgány finanční správy při uplatňování zajišťovacího příkazu nějakým způsobem 

pochybit? Jak? (Konkrétní případy?) Proč? 

Jak si vysvětlujete nárůst počtu vydaných zajišťovacích příkazů od roku 2012? Co byly 

hlavní příčiny? 

Jakým způsobem podle Vás zapůsobila na správní praxi zajišťovacích příkazů judikatura 

spojená s rostoucím počtem vydaných zajišťovacích příkazů a opravných prostředků proti 

nim? (Jaká byla role Odvolacího finančního ředitelství?) 

Nakolik je podle Vás postup finanční správy v oblasti používání zajišťovacích příkazů 

transparentní? V čem je jednání finanční správy transparentní? V čem nikoliv? Jakým 

způsobem by mohla vystupovat transparentněji? 

Jaké kroky by podle Vás měly být učiněny, aby byla oprávněnost vydaných rozhodnutí zcela 

zřejmá a zvýšila se důvěra veřejnosti ve finanční správu? Jaké kroky již podle Vás učiněny 

byly? 

Byla navrhována k zavedení některá opatření jako pravidelný přezkum důvodů pro vydání 

zajišťovacího příkazu, nucená správa, náhrady škody (úročení) pro případ nezákonného 

rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu, souhlas soudu s vydáním zajišťovacího příkazu, 

specifikace kritérií pro vydání zajišťovacího příkazu v zákoně a další. Jaký názor na tyto 

návrhy máte? 

Myslíte, že by mělo být zavedeno nějaké opatření v souvislosti se zajišťovacími příkazy, aby 
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byla zvýšena jejich důvěryhodnost? Jaké a proč? 

Co jiného by bylo podle Vás vhodné zmínit k pochopení situace kolem zajišťovacích příkazů 

a během rozhovoru nezaznělo?  



 

 

79 
 

Příloha č. 2 

 

Tabulka: Počet rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu a celková částka jistin zajišťovaná 

těmito rozhodnutími v milionech Kč v jednotlivých letech 2010 až 2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet rozhodnutí 100 109 269 467 867 1 605 1 561 1 420 1 174 

Částka v mil. Kč 2 578 1 877 2 848 6 188 3 828 3 633 3 329 1 594 1 472 

(Autorka na základě údajů každoročních informačních zpráv Finanční správy České republiky a údajů za rok 

2018 získaných na základě žádosti o informace.) 

 


