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   Úvod 

 

V předkládané diplomové práci jsem se rozhodla zabývat tématem boje proti daňovým 

únikům, a to z pohledu nástrojů, pomocí kterých dochází k odhalení těchto úniků. Evropský 

parlament v prvním čtvrtletí roku 2019 vydal usnesení o finančních trestných činech, vyhýbání 

se daňovým povinnostem a daňových únicích (2018/2121(INI)) ze dne 26. března 2019,  

v němž hned v úvodu uvedl, že „zastává názor, že stávající daňové předpisy často nestačí stále 

rychlejšímu tempu hospodářství“.1 Evropský parlament v tomto usnesení dále uvedl, že daňové 

předpisy často vznikaly ještě ve 20. století a je nezbytné je na úrovni mezinárodní, unijní  

i vnitrostátní průběžně reformovat, aby odpovídaly hospodářskému, sociálnímu  

a technologickému vývoji. Konečně Evropský parlament také ve zmíněném usnesení poukázal 

na „širokou shodu ohledně toho, že současné daňové systémy a účetní metody nestačí tempu 

tohoto vývoje a neumožňují zajistit, aby všichni účastníci trhu platili spravedlivý díl daní.“2 

Jinými slovy nedostatečná právní úprava daňového systému potřebuje průběžně reformovat,  

aby stačila aktuálnímu vývoji, neboť současná úprava často není dostačující a nahrává  

tak daňovým únikům. Zůstaneme-li na vnitrostátní úrovni, lze říci, že daňovými úniky stát 

přichází o značné sumy peněz, které pak chybějí ve státním rozpočtu k zajištění fungování státu 

a uspokojování dalších potřeb jeho občanů. Je tedy žádoucí, aby byla právní úprava daňové 

povinnosti, její úhrada a správa nastavena efektivně a aby v ideálním případě k daňovým únikům 

nedocházelo.  

 

Sledovat a hodnotit celý daňový systém by bylo pro účely diplomové práce příliš obsáhlé, 

na boj s daňovými úniky se lze zaměřit optikou správy daní a procesních nástrojů upravených 

zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). 

Otázkou je, zda stačí nástroje zakotvené v procesním daňovém právu na boj proti daňovým 

únikům, nebo již nestíhají držet trend se současným vývojem, jak uvádí jako možný problém 

Evropský parlament ve výše zmíněném usnesení.  

 

V této diplomové práci jsem si dala za cíl zanalyzovat a zhodnotit, jak je nastavena 

zákonná úprava v oblasti kontroly a při zjišťování daní. Otázkou je, zda plní procesní instituty 

svou funkci, odhalují daňové úniky, nebo je legislativa v tomto směru nedostačující a nástroje, 

 
1Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o finančních trestných činech, vyhýbání se daňovým 

povinnostem a daňových únicích (2018/2121(INI)).  
2 Tamtéž. 
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které upravuje daňový řád, již nestačí současnému vývoji, ať už hospodářskému, sociálnímu 

nebo technologickému. Pokládám si otázku, zda je potřeba příjmout v tomto směru nová či další 

opatření. V diplomové práci se budu zaměřovat na procesní nástroje, upravené daňovým řádem, 

sloužící k zamezení daňových úniků a na jejich praktické využití. Mým cílem je zhodnotit 

efektivnost a využívání institutů zakotvených v daňovém řádu v boji proti daňovým únikům. 

Zaměřuji se pouze na postupy upravené v daňovém řádu, tedy konkrétně na daňovou kontrolu, 

vyhledávací činnost, místní šetření a postup k odstranění pochybností.  

 

V první části této práce nejprve přiblížím související pojmy, nezbytné pro uchopení dané 

problematiky a samostatnou kapitolu věnuji definici pojmu „daňový únik“. Dále se již budu 

zabývat popisem, analýzou a zhodnocením praktického využití a efektivnosti jednotlivých 

institutů procesního práva, tak zvaných postupů při správě daní, které konkrétně představuje 

vyhledávací činnost, místní šetření, daňová kontrola a postup k odstranění pochybností. 

Výstupem by mělo být zodpovězení otázky, zda je současná úprava v daňovém řádu dostačující.  

 

V úvodní části práce budu využívat zejména deskriptivní metodu. Stěžejní část práce 

zaměřenou na postupy při správě daní budu zpracovávat za použití kombinace deskriptivní 

metody, analytické metody a dedukce. 

 

Při zahájení psaní této práce a při vyhledávání výchozích zdrojů jsem shledala, že zdrojů 

na toto téma bude dostatek. Využívala jsem zejména zákony, jejich důvodové zprávy  

a komentáře, judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, dostupnou odbornou 

literaturu, dále odborné články, pokyny a metodiku Generálního finančního ředitelství, 

uveřejněné informace Ministerstva financí a další internetové zdroje zabývající se obdobnou 

tématikou.  



 

 

 

3 

1 Vymezení základních pojmů 

 

Na začátku je třeba přiblížit pár základních pojmů, které s tématem této diplomové práce 

bezprostředně souvisejí. Základem je pochopit pojem daň a daňové právo jako takové,  

jeho systém a zejména jeho funkci.   

 

1.1 Daň 

 

Daní rozumí literatura příjem veřejného rozpočtu daňového charakteru.3 Dle právnického 

slovníku je daní v právním smyslu zákonem stanovené plnění k získání příjmů státního rozpočtu 

pro úhradu celospolečenských potřeb, aniž by za to existovalo protiplnění.4 Pojem „daně“  

je možné vymezit ve dvou rovinách. Lze je chápat jednak v širokém slova smyslu,  

tedy jako peněžité plnění představující příjmy veřejných rozpočtů, konkrétně daně, poplatky 

(například soudní, správní, místní a další) a jiná obdobná peněžitá plnění, přičemž jiná obdobná 

peněžitá plnění představují cla, odvody nebo veřejná pojistná.5 Daně ale mohou být chápány  

i v úzkém slova smyslu. Takové daně představují zákonem uložené, povinné, nenávratné, 

neekvivalentní, neúčelové, nedobrovolné a nesankční peněžité plnění do veřejného rozpočtu.6 

Konkrétněji se daněmi v úzkém smyslu rozumí především daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, 

spotřební daně, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a další.  Podstatné je,  

že daně a poplatky mohou být ukládány toliko na základě zákona, jedná se o stěžejní princip, 

zakotvený již v Listině základních práv a svobod7 a stát je využívá k naplnění svých funkcí 

a uspokojování dalších potřeb, jak níže v této práci vysvětlím podrobněji.  

 

Pro účely této práce je však zásadní pojetí daně ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který daň definuje v ustanovení § 2. Daní  

se tedy pro účely daňového řádu, jakož i pro účely této diplomové práce, rozumí (i) peněžité 

plnění, které zákon označí jako daň, clo nebo poplatek, (ii) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, 

že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu, (iii) peněžité plnění v rámci dělené správy. 

 
3 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-

7552- 936-7. s. 344. 
4 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, Praha: C. H. Beck, 2009 
5 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-

7552- 936-7. s. 346-351. 
6 Tamtéž.  
7  Čl. 11 odst. 5 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod. 
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Daní je také daňový odpočet, daňová ztráta a jiný způsob zdanění a příslušenství daně. Současně 

musí jít ve všech uvedených případech o příjem či snížení veřejného rozpočtu ve smyslu  

§ 2 odst. 1 daňového řádu.8  

 

 Daň plní hned několik funkcí, které vyplývají z hlavních ekonomických funkcí veřejného 

sektoru.9 Jedná se o funkci alokační, redistribuční a stabilizační. Mezi funkce daní patří i funkce 

fiskální, neboť daně naplňují veřejný rozpočet. Alokační funkce se uplatní, když trh neefektivně 

alokuje zdroje, přičemž příčinou neefektivnosti může být například existence veřejných statků. 

Představuje vložení prostředků tam, kam jich trh vkládá málo, například do školství, a odebírání 

zdrojů tam, kde jich je příliš.10 Daně jsou nástrojem redistribuce hrubého domácího produktu.11 

Redistribuční funkce daní představuje přerozdělení, tedy jistým způsobem solidaritu chudých 

s bohatými. Funkce stabilizační pak zajišťuje zmírnění cyklických výkyvů v ekonomice za 

účelem zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability.12  

 

Z uvedených definic a funkcí je zřejmé, že daně představují příjem do veřejného 

rozpočtu, který je dále využíván k zabezpečení veřejných potřeb. Daňovými úniky tak přichází 

stát o peněžitá plnění, kterými by byl schopen uspokojit veřejné potřeby.  

 

Daňovými prostředky je financována mimo jiné státní sociální podpora, zejména pomoc 

ale v posledních letech doplňovány i výdaje státního rozpočtu na důchody, tedy dávky sociálního 

zabezpečení, které jsou primárně kryté z pojistného na sociální zabezpečení. Zpráva Ministerstva 

financí uvádí, že v roce 2018 nestačilo vybrané pojistné na pokrytí výdajů důchodů, rozdíl činil 

18, 1 miliard Kč, tento rozdíl byl tak pravděpodobně doplněn právě vybranými daněmi,  

byť o tom samotná zpráva výslovně nemluví. Stalo se tak po dlouhé době, a to od roku 2008.  

I pro rok 2019 očekávalo ministerstvo v čele s ministryní Alenou Schillerovou rozdíl mezi 

vybraným pojistným na sociální zabezpečení a výdaji na výplatu důchodů, a to v částce  

 
8 LICHNOVSKÝ, Ondřej, Roman ONDRÝSEK, Petra NOVÁKOVÁ, Eva KASTOLANSKÁ a Tomáš 

ROZEHNAL. Daňový řád. Komentář. 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 5. 
9  KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 7. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, ISBN 978-80-7598-165-

3. s.19. 
10  Tamtéž. 
11 BAKEŠ, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck 

2012, s. 87-93, ISBN 978-80-7400-440-7, 549 s. 
12  KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 7. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, ISBN 978-80-7598-165-

3. s.19. 
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10,4 miliard Kč.13  Dle zprávy Ministerstva financí pro rok 2020 pak ministerstvo očekává rozdíl 

11,4 miliard Kč.14  

 

Výdaje státního rozpočtu jsou daleko širší, než jak uvádím v předchozím odstavci. 

Konkrétně jsou velmi obecně vymezeny zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

ve znění pozdějších předpisů. Výdaje plynou na financování fungování státu, tedy zajišťují 

některé činnosti státu, zejména výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvky 

příspěvkových organizací v působnosti organizačních složek státu.15 Daňové příjmy státního 

rozpočtu jsou tedy využívány pro financování sociálních dávek, jak jsem již zmínila,  

ale také slouží k financování jednotlivých ministerských resortů, jsou to finance, které jdou  

do školství, zdravotnictví a dalších resortů. Výdaje státního rozpočtu představují i netransferní 

investice do rozpočtů na územní úrovni nebo investice do státních investičních fondů.  

Pro přehlednost jsem na základě dat dostupných z portálu Ministerstva financí sestavila tabulku 

základních příjmů a výdajů státních rozpočtů za roky 201716, 201817 a 201918.   

 

 
13 Ministerstvo financí - Sekce veřejné rozpočty. Státní rozpočet 2019 v kostce: Kapesní příručka Ministerstva 

financí ČR [online]. Praha: Ministerstvo financí, 2019, 59 s. [cit. 2020-02-11]. ISBN 978-80-7586-026-2. s. 25 - 26 

Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce.  
14 Ministerstvo financí - Sekce veřejné rozpočty. Státní rozpočet 2020 v kostce: Kapesní příručka Ministerstva 

financí ČR [online]. Praha: Mnisterstvo financí, dle dostupných informací k 1.3. 2020, 59 s. [cit. 2020-05-28]. ISBN 

978-80-7586-039-2. s. 25 Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce/.  
15 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck 2012, 549 s. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 112-116. 
16 ŽUROVEC, Michal. Stát loni hospodařil s druhým nejlepším výsledkem od roku 1997, schodek dosáhl 6,2 mld. 

Kč. Ministerstvo financí ČR [online]. 3.1.2018 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/pokladni-plneni-sr-leden-listopad-2017-30618 
17 VINTRLÍK, Jakub. Stát v roce 2018 hospodařil s přebytkem 2,9 miliardy korun. Ministerstvo financí ČR [online]. 

3.1.2019 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/pokladni-plneni-sr-

33898 
18 ŽUROVEC, Michal. Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019 je o 11,5 mld. lepší než 

očekávání. Ministerstvo financí ČR [online]. 3.1.2020 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pokladni-plneni-sr-37026 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/pokladni-plneni-sr-leden-listopad-2017-30618
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/pokladni-plneni-sr-33898
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/pokladni-plneni-sr-33898
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pokladni-plneni-sr-37026
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Z uvedené tabulky č. 1 plyne, že daňové příjmy tvoří přibližně 50 % z celkových příjmů 

státního rozpočtu, což je znázorněno na grafu č. 1. Dále je z údajů v tabulce č. 1 vidět, že v roce 

2019 šlo téměř 39 % výdajů ze státního rozpočtu na sociální dávky, představované důchody, 

podporou v nezaměstnanosti, státní sociální podporou a ostatními sociálními dávkami,  

což je přehledněji znázorněno níže na grafu č. 2.  

  

Skutečné příjmy a výdaje státních rozpočtů (v mld. Kč) 

 

Položky 2019 2018 2017 

Skutečné příjmy státního rozpočtu 

 

1.523,23 1.403,92 1.273,64 

Daňové příjmy * 

 

762,71 725, 82 687,75 

Pojistné na sociální zabezpečení 

 

551,70 513,11 466,10 

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté 

transfery ** 

 

208, 82 165,00 119,80 

Skutečné výdaje 

 

1.551,74 1.400,97 1.279,80 

Výdaje na sociální dávky *** 

 

602,13 556,56 530,00 

Ostatní běžné výdaje **** 

 

810, 30 724,78 668,15 

Kapitálové výdaje  

 

139,26 119,64 81,64 

* Daňové příjmy obsahují v této tabulce příjmy plynoucí z DPH, spotřebních daní, energetických 

daní, daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob, daní z nemovitých věcí, daní 

z hazardních her, ale i z poplatků za uložení odpadů nebo odvodů za odnětí půdy. 

**Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery jsou tvořeny například příjmy z EU, nebo 

soudními poplatky. 

*** Výdaje za sociální dávky tvoří důchody, prostředky na podpory v nezaměstnanosti, ostatní 

sociální dávky a státní sociální podpora. 

**** Ostatní běžné výdaje zde tvoří neinvestiční transfery veřejným rozpočtům na územní 

úrovni, neinvestiční transfery státním fondům a další. 

Zdroj: autorka práce.  

Tabulka č. 1 
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Zdroj: autorka práce. 

 

 

 

Zdroj: autorka práce. 

 

Daňovými úniky, jejichž odhalováním a potlačením se mám v této práci věnovat optikou 

procesních nástrojů daňového řádu, tak státní rozpočet přichází o příjmy, které by mohl použít na 
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Mělo by být tedy v našem zájmu, aby byl systém nastaven tak, že k únikům bude docházet  

jen minimálně, v ideálním případě vůbec.  

 

1.2 Daňové právo  

 

Daně jsou upraveny daňovým právem. V rámci rozdělení práva na veřejné a soukromé 

právo spadá daňové právo pod právo veřejné. Daňové právo je součástí systému finančního 

práva, konkrétně se jedná o podobor fiskálního finančního práva, který upravuje základní příjmy 

veřejných rozpočtů.19 Jako takové samozřejmě úzce souvisí s právem rozpočtovým. Daňové 

právo v podstatě upravuje tvorbu veřejných rozpočtů. Konkrétně lze říci, že „Daňové právo 

upravuje materializaci tvorby veřejných rozpočtů, to znamená, že konkrétní právní konstrukcí 

daní a stanovením pravidel pro jejich správu vytváří podmínky pro tvorbu příjmů veřejných 

rozpočtů.“ 20 

 

Daňové právo definuje literatura jako soubor právních norem upravujících daně.21  

Lze jej chápat rovněž jako soubor právních pravidel upravujících daňové příjmy veřejných 

rozpočtů, tj. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění.22 Daňové právo lze ale označit také 

jako soubor právních norem, které upravují povinnosti související s takovým majetkovým 

plněním, které je ukládáno právnímu subjektu autoritativně na základě zákona, ale není plněním 

spočívajícím v normě soukromoprávní.23 Tato definice předpokládá existenci společenského 

vztahu, regulovaného normami soukromého práva (například vlastnictví nemovitých věcí),  

na něž se vztahují normy daňového práva, které představuje svým charakterem sekundární vztah, 

spočívající v povinnosti vůči veřejným rzpočtům.24 

 

V rámci výkladu daňové problematiky je třeba vysvětlit také pojmy „daňová soustava“  

a „daňový systém“, které v této práci dále používám. Daňový systém je širší pojem,  

který představuje soustavu daní, i právně, organizačně a technicky konstituovaný systém 

 
19  KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-

80-7552- 936-7. s. 180-188. 
20  Tamtéž.  
21  Tamtéž.  
22  Tamtéž.  
23 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2018. 156 s. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 11. 
24 Tamtéž.  
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institucí, které zabezpečují správu daní, jejich vyměřování, vymáhání a kontrolu.25 Daňová 

soustava představuje pouze souhrn daní vybíraných v určitém čase a v určitém státě, z právního 

pohledu se tedy jedná o jednotlivé daně upravené v daňových zákonech. Daňová soustava se 

promítá do daňového práva hmotného.26   

 

Daňové právo lze rozčlenit na obecnou část, která představuje vymezení samotného 

daňového práva, jeho principů, předmětu a dalších základních pojmů, a zvláštní část, zabývající 

se jednotlivými daněmi, jako je například daň z přidané hodnoty a jiné daně, jakož i právní 

úprava správy daní.27 Dále můžeme rozlišovat daňové právo hmotné a daňové právo procesní.  

 

1.2.1 Daňové právo hmotné 

 

Daňové právo hmotné, představuje právní úpravu rozpočtových příjmů, definuje 

konkrétní daně, které tvoří příjmy veřejných rozpočtů. Je postaveno zejména na principu 

spravedlnosti a proporcionality, principu neutrálnosti, principu vyloučení duplicity zdanění, 

principu srozumitelnosti a principu účinnosti daně.28  

 

V daňovém právu hmotném nalezneme konstrukční prvky jednotlivých daní. Základními 

konstrukčními prvky daní jsou subjekt, předmět, základ daně, sazba, zdaňovací období, výpočet 

daně, rozpočtové určení a splatnost daně. Dalšími konstrukčními prvky jsou pak například 

osvobození od daně, sleva na dani, minimální výše daně a tak dále.29 Hmotněprávních norem má 

český právní řád celou řadu, jemnovitě se jedná o zákon o daních z příjmů,  

zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon 

o dani silniční, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o spotřebních daních, zákon o dani 

z hazardních her a zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v části 45-47, která upravuje 

energetické daně.30  

 

 
25 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck 2012, 549 s., ISBN 978-80-7400-440-7, s. 163-168. 
26 Tamtéž. 
27  KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-

80-7552- 936-7. s. 333-340. 
28 Tamtéž.  
29 Tamtéž.  
30 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2018. 156 s. ISBN 978-80-7380-687-3. s. 19 
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Daňové právo stojí mimo jiné na principu srozumitelnosti, neutrálnosti a účinnosti danní. 

Ukládání jednotlivých daní má být jednoduché a jednoznačné, daňová soustava by měla 

obsahovat pouze nezbytné předpisy, tak aby byla dostatečně efektivní a nebyla nákladná na svou 

správu.31 Zdanění rovněž nemá narušovat hospodářskou soutěž a zkreslovat hospodářské 

procesy, což ale nelze chápat absolutně. Daně mají stále postavení jednoho z nástrojů finanční 

politiky a ovlivňují hospodářské procesy, úprava daňového práva by však měla minimalizovat 

zásahy veřejné moci do ekonomického rozhodování daňových subjektů.32 Úprava daňového 

práva vychází rovněž z principu vyloučení duplicity zdanění, tedy stejný předmět daně, 

například majetek nebo příjmy, by měl být zdaněn jen jednou.33 Obecnými principy daňového 

práva se pro účely této diplomové práce není nutné zabývat podrobněji, je ale třeba podotknout, 

že i dodržování těchto principů je klíčem k minimalizaci daňových úniků.  

 

1.2.2 Daňové právo procesní 

 

Vzhledem k tomu, že již z názvu diplomové práce plyne, že se týká procesních nástrojů 

boje proti daňovým únikům, je třeba alespoň stručně přiblížit pojem daňového práva procesního. 

 

Procesní daňové právo představuje soubor právních norem, které upravují  výkon správy 

daní a procesní postup orgánů spravujících daně, upravuje daňové vztahy vznikající  

při organizaci a výkonu daňové správy.34 Jinými slovy představuje daňové právo procesní soubor 

právních pravidel upravujících správu příjmů veřejných rozpočtů označených jako daně,  

ať už z hlediska formálního, nebo naplňující znaky daně v užším smyslu, tedy z hlediska 

materiálního. 

 

Daňové procesní právo je z velké části upraveno v daňovém řádu, který byl ve Sbírce 

zákonů publikován 3. září 2009 a účinnosti nabyl 1. 1. 2011. Daňový řád nahradil zákon  

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Procesní normy však nalezneme i v některých 

hmotněprávních předpisech. Ústavněprávním základem daňového práva je čl. 11. odst. 5 Listiny 

 
31 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 356 s. ISBN 

978-80-7552- 936-0. s. 144-145. 
32 Tamtéž. 
33 Tamtéž. 
34 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012,. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978 

80-7400-440-7. s. 255. 
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základních práv a svobod35. Ministerstvo financí vydává také tzv. pokyny řady D,  

jedná se o předpisy, které představují interní normativní instrukce vůči podřízeným orgánům 

finanční správy,36 jako takové tedy postrádají obecnou závaznost, ale svým způsobem sjednocují 

interpretační praxi daňových zákonů.37  

 

Úvodem této kapitoly jsem uvedla, že daňová právo spadá do práva veřejného, vzniká 

tedy otázka, zde se v daňovém procením právu použije i zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

(dále také jako „správní řád“), jakožto zákon, který upravuje postup správních orgánů v oblasti 

veřejné správy.38 Vztah daňového řádu a správního řádu je poněkud komplikovaný. Správní řád 

v ustanovenéí § 1 odst. 2 uvádí, že se použije, pokud speciální zákon nestanoví něco jiného. 

Daňový řád přímo vylučuje použití správního řádu.39 Správní řád má však ustanovení § 177, 

které říká, že i pokud je jeho aplikace zvláštním právním předpisem vyloučena, použijí se 

alespoň základní zásady při výkonu správní moci upravené v § 2-8 správního řádu, absentuje-li 

jejich úprava ve zvláštním předpise. Daňový řád si základní principy správy daní stanoví sám. 

V mnoha případech se jedná o obdobné zásady, jako stanovuje řád správní, jsou však doplněny 

specifickými principy správy daní, jak blíže vysvětlím v následující kapitole. Zakotvením 

principů správy daní v daňovém řádu, jakož i zopakováním principů obsažených ve správním 

řádu, se daňový řád skutečně jeví jako specifický zákon, který vylučuje použitelnost řádu 

správního v celém jeho rozsahu. Je však třeba v každém případě jednotlivě zhodnotit,  

zda principy upravené v daňovém řádě stačí, či zda je možné a účelné aplikovat i principy 

upravené ve správním řádě.  

  

 
35 Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního 

pořádku České republiky. 
36 Roszdudek NSS č.j. 7 Afs 111/2007-82 ze dne 17.12.2009. 
37 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2018. 156 s. ISBN 978-80-7380-687-3.s. 14. 
38 Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
39 Ust. § 262 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů, které říká „Při správě daní se 

správní řád nepoužije.“. 
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2 Správa daní a daňové úniky  

 

Předtím než přistoupím k samotným procesním nástrojům, je namístě alespoň stručně 

shrnout správu daní a jejich základní zásady. Postupy při správě daní, které budu zkoumat  

dále v této práci, totiž podléhají především základním zásadám správy daní. Byť je finanční 

právo řazeno mezi právo veřejné, a nabízí se zde proto pro správu daní užití správního řádu, 

nebude tomu tak jednoznačně. Daňový řád přímo vylučuje užití správního řádu, jak jsem  

už naznačila v předchozí kapitoe, a to v ustanovení § 26240. V důvodové zprávě k zákonu  

je pak vysvětleno, že základním hlediskem je skutečnost, že instrumenty využívané v rámci 

správy daní vykazují natolik výrazná specifika, pro která je jen velmi obtížné hledat obecné 

základy v textu platného správního řádu.41 Oproti tomu judikatura, jak blíže vysvětlím  

v této kapitole, v minulosti dospěla k názoru, že v některých případech jsou základní zásady 

upravené správním řádem použitelné i na správu daní, jestliže úprava takové zásady v daňovém 

řádu chybí.  

 

2.1 Správa daní v obecné rovině 

 

Daňový řád chápe správu daní jako „postup, jehož cílem je správné zjištění daně a stanovení 

daní a zabezpečení jejich úhrady“.42 Důraz je přitom právě na správném zjištění, daň by neměla 

být vyměřena ani vyšší, ani nižší, než taková, jakou ji zákon předpokládá. Uvedené podporuje 

rovněž judikatura Nejvyššího správního soudu, a to např. rozhodnutím ze dne 18. 7. 2007,  

č.j. 9 Afs 28/2007-156, kde byla správnost vysoce zdůrazněna, nebo rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ze dne 23. 8. 2013 č.j. 5 Afs 83/2012-46, které uvádí, že již nejde pouze o to, 

aby správce daně dbal na to, že stát nebude krácen, ale nyní správce daně dbá, aby daň byla 

vybrána v souladu s právem, jakož i rozhodnutím ze dne 15. 1. 2015 č.j. 9 Afs 191/2014-50, 

které vykládá správnost tak, že nemá být odvedeno ani míň, ani víc, a konstatuje přitom, že došlo 

ke změně základního cíle správy daně, který upřednostňuje při stanovení daně hledisko 

materiálního pojetí před fiskálním.  

 

 
40 Ust. § 262 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů, které říká „Při správě daní se 

správní řád nepoužije.“ 
41 Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád – obecná část. 
42 Ust. § 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
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Správa daní je zajištěna soustavou orgánů, které vykonávají správní činnost při stanovení 

daňové povinnosti, kontrolují její správné a včasné plnění a vymáhají dlužné daně a pokuty.43 

Zásadní je zde pojem správce daně, představující orgán veřejné správy, který je podle zákona 

věcně a místně příslušný ke správě jednotlivých druhů daní a k vedení daňového řízení a postupů 

při správě daní.44 Postup správců daní a práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, 

které jim vznikají při výkonu správy daní, upravuje daňový řád. 

 

2.1.1 Subjekty správy daní 

 

Subjekty správy daní představuje správce daně a osoby zúčastněné na správě daně,  

což je jak daňový subjekt, tak třetí osoby. Daňový řád přiznává správci daně vykonávat postupy 

při správě daní podle zákona a v daňovém řízení vystupuje správce daně v nadřazeném postavení 

jako orgán, který daňové řízení vede, na druhé straně pak stojí nejčastěji daňový subjekt a další 

osoby zúčastněné na správě daní.45 

 

 Správcem daně je orgán veřejné moci, tedy každý správní orgán a případně i jiný orgán, 

který zvláštní zákon pověří v příslušném rozsahu k výkonu správy daní.46 Jako správce daně  

tak vystupují orgány finanční správy, především finanční úřady, a orgány celní správy 

v případech správy spotřebních daní, energetických daní a daní z přidané hodnoty při dovozu 

neplátci.47 Správcem daně mohou být ale například i soudy při správě soudních poplatků  

a justičních pohledávek, nemusí se tedy jednat pouze o správní orgány, ale i o další subjekty 

v případech, že zákon stanoví procesní postup při správě peněžitých plnění dle zákona 

upravujícího správu daní.48 Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úřední 

osoby.49 Místní příslušnost správce daně se dle ust. § 13 daňového řádu u fyzických osob řídí 

místem pobytu, rozumějme místem, kde se zdržuje, nemusí nutně jít o trvalé bydliště  

a u právnických osob se řídí sídlem.  

 

 
43 SOVOVÁ, Olga; FIALA, Zdeněk, Základy finančního a daňového práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 202 s. ISBN 

978-80-7380-223-3. s.125-126. 
44 Tamtéž.  
45 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
46 Ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
47 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck 2012, s. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 257. 
48 MATYÁŠOVÁ, L. a GROSSOVÁ, M. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
49 Ust. § 12 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
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 Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, 

kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.50 Může se tedy jednat o fyzickou 

nebo právnickou osobu, ale zároveň může jít i o další entity jako organizační složky státu,  

nebo pobočky a jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby, jakož i o jiné 

jednotky, kterým zákon svěřuje výkon práv a povinností osob zúčastněných na správě daní.51 

Daňovým subjektem bude ve smyslu zákona č. 586/1999 Sb., o daních z příjmů například  

i svěřenský a podílový fond.52  

 

 Třetími osobami jsou, dle negativní definice obsažené v ustanovení § 22 daňového řádu, 

osoby jiné než daňový subjekt, které mají práva a povinnosti při správě daní, nebo jejich práva  

a povinnosti jsou správou daní dotčena. Tato skupina tedy zahrnuje především svědky, znalce, 

tumočníky, poddlužníky, ručitele, poskytovatele platebních služeb, jakož i další osoby,  

které budou mít povinnost součinnosti při správě daní.  

 

2.1.2 Základní zásady správy daní  

 

Základní zásady představují principy, které je třeba při správě daní dodržovat.53  Základní 

zásady mají společné to, že mají přímou závaznost a jejich případné porušení je vždy vadou 

řízení a mohou vést až ke zrušení vydaného rozhodnutí.54 Využití mají jak při tvorbě legislativy, 

tak při aplikaci práva, zejména soudy, tak i při postupu zúčastněných subjektů. Jinými slovy 

slouží k ochraně daňových subjektů a stanovení mantinelů činnosti správce daně.55 Jejich 

dodržení je podstatné při postupech správce daně, kterými se zabývám v další kapitole této práce 

a je třeba je představit.  

 

Vzhledem ke specifickému charakteru instrumentů využívaných v rámci správy daní 

upravuje daňový řád v části I., hlavě II, § 5 – 9 zásady platné pro celou správu daní.  

Dle judikatury Nejvyššího správního soudu se však v konkrétních případech mohou použít  

i zásady obsažené v § 2 – 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Daňový řád sice ustanovením  

 
50 Ust. § 20 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů 
51 Ust. § 24 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů 
52 Ust. § 17 zákona č. 586/1999 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 
53 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck 2012, ISBN 978-80-7400-440-7, s. 258. 
54 MATYÁŠOVÁ, L. a GROSSOVÁ, M. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
55 SOVOVÁ, Olga; FIALA, Zdeněk, Základy finančního a daňového práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 202 s. ISBN 

978-80-7380-223-3. s.125 
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§ 262 přímo vylučuje použití správního řádu. Správní řád oproti tomu v § 177 stanoví, že se jeho 

základní zásady použijí i v případě, že speciální zákon vylučuje použitelnost řádu správního,  

ale sám zásady obsažené v § 2 – 8 správního řádu neupravuje. Nejvyšší správní soud svým 

rozhodnutím ze dne 20. 7. 2007, sp. zn 8 Afs 59/2005-83, konstatoval, že ve chvíli,  

kdy tehdy účinný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, postrádá zásadu, upravenou 

v řádu správním, použije se i tato zásada. Uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

je aplikovatelné i za účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, neboť jeho úprava 

setrvává na stejné odlišnosti daňového řádu a správního řádu, jako předchozí zákon o správě daní 

a poplatků.56 Situace je tedy na první pohled nepřehledná, dle komentářové literatury však platí, 

že § 177 správního řádu stojí jako lex specialis k § 262 daňového řádu.57 Jakmile daňový řád 

neobsahuje jistou zásadu, zatímco správní řád ano (například ochrana práv nabytých v dobré 

víře, jak bylo judikováno uvedeným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu), použije se 

správní řád podpůrně i v daňovém řízení.58 A upravuje-li daňový řád zásady vlastní, použijí se  

na daný případ zásady upravené v daňovém řádu.  

 

Nejprve si tedy dovolím představit zásady upravené daňovým řádem, kterými se správci 

daně, jak již bylo naznačeno výše, musí řídit při postupech uvedených níže v kapitole č. 3  

této práce, a potažmo tedy i při odhalování daňových úniků. Na rozdíl od zásad upravených 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, jde o zásady, které se 

netýkají pouze činnosti správních orgánů, tedy správce daně, ale vztahují se i na činnost 

daňových subjektů a osob zúčastněných na správě daní.59 

 

Mezi takové patří zásada zákonnosti, uvedená v § 5 daňového řádu, podle níž správce daně 

postupuje v souladu se zákonem a jinými obecně závaznými právními předpisy. Jde o vyjádření 

ústavní zásady zakotvené již v čl. 2 odst. 2, čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod60. 

Mezi závazné právní předpisy přitom nespadají pokyny Ministerstva financí, respektive 

Generálního finančního ředitelství, ty zavazují pouze správce daně, mají povahu interních 

normativních aktů a podstatné je, že úprava obsažená v takovém pokynu nemůže jít  

 
56 Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb. daňový řád, ze dne 19. 11. 2008. 
57 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. 
58 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D.: Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, s. 1047, ISBN 978-80-7400-751-4. 
59 MATYÁŠOVÁ, L. a GROSSOVÁ, M. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
60 Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního 

pořádku České republiky. 
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k tíži daňového subjektu, nemůže stanovit postupy, které nemají oporu v zákoně.61  

S touto zásadou bezprostředně souvisí zásada zákazu zneužití pravomoci správního úřadu, neboli 

zákaz zneužití správního uvážení,62 který je opět zakotven již v Ústavním pořádku ČR,  

a to v čl. 2 odst. 3 Ústavy63 a čl 2 odst. 2 LZPS64. Správce daně v souladu s touto zásadou 

uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona 

svěřena, a současně v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.65 

 

Dále je třeba zmínit zásadu přiměřenosti, která předpokládá nejméně zatěžující prostředky 

při vyžadování plnění ze strany správce daně po daňových subjektech, neboť správce daně šetří 

práva a oprávněné zájmy daňových subjektů.66 Zásada přiměřenosti a zásada šetření práv 

zúčastněných osob upravené v § 5 odst. 3 daňového řádu zahrnuje rozvněž zásadu hospodárnosti, 

správce daně je povinen používat, při vyžadování plnění povinností daňových subjektů  

a zúčastněných osob, jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a umožňují naplnit cíle 

správy daní.67 

 

V ustanovení § 6 upravuje daňový řád zásadu procesní rovnosti, kterou se rozumí rovnost 

osob zúčastněných na správě daní, nikoli rovnost mezi správcem daně a daňovým subjektem.68 

V rámci postupu při správě daní, kterým se tato diplomová práce blíže věnuje, mají tedy daňový 

subjekt i třetí osoby rovnocenná práva a povinnosti, a nemůže být žádná osoba při možnosti 

uplatňování procesních práv zvýhodňována, či naopak.69 Jinými slovy je správce daně povinen 

při své činnosti postupovat nestranně, a dát všem stejné možnosti. K rovnosti mezi správcem 

daně a daňovým subjektem dochází až v rámci případného soudního řízení správního. V případě 

postupů podle daňového řádu má ale správce daně tak zvané vrchnostenské postavení.70 

 
61 MATYÁŠOVÁ, L. a GROSSOVÁ, M. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
62 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3 
63 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky. 
64 Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního 

pořádku České republiky. 
65 ust. § 5 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
66 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck 2012, ISBN 978-80-7400-440-7. 
67 MATYÁŠOVÁ, L. a GROSSOVÁ, M. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
68 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck 2012, ISBN 978-80-7400-440-7. 
69 MATYÁŠOVÁ, L. a GROSSOVÁ, M. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
70 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2011, 348 s. ISBN 978-80-7400-366-0. 
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Ustanovení § 6 odst. 2 daňového řádu dále zakotvuje zásadu součinnosti, ta představuje 

právo i povinnost osob zúčastněných na správě daní a správce daně vzájemně spolupracovat. 

Tato zásada je stěžejním principem např. pro vyhledávací činnost či místní šetření.  

Touto zásadou se také daňový řád liší od řádu správního, když správní řád počítá pouze  

se spoluprácí na úrovni správních orgánů.71 Spolupráce je povinností, ale neznamená to,  

že správce daně může vyžadovat po daňovém subjektu přímou účast daňového subjektu  

při daňové kontrole například.72 Na druhou stranu v případech, kdy daňový subjekt spolupráci 

zvlášť ztěžuje, nespolupracuje, je nekontaktní, často mění svou adresu pobytu či zmocněnce  

a v podstatě svým jednáním zneužívá svých procesních práv bez zřetelehodného důvodu,  

má správce daně možnost uložit daňovému subjektu pořádkovou pokutu.73 

 

Blíže bych ráda zmínila ještě zásadu materiální pravdy, neboť správce daně vychází  

ze skutečného právního úkonu, není možné vycházet z formálního stavu, pokud ten prokazatelně 

zastřel stav skutečný.74 Důležitý tedy je, v souladu s touto zásadou, skutečný (účastníky 

zamýšlený) obsah právního jednání, který koná osoba zúčastněná na správě daní a nikoli jeho 

formální označení.75 Zásada míří na uzavírání a předkládání fiktivních smluv ze strany daňových 

subjektů za účelem optimalizace daňové povinnosti.76 Dojde-li mezi daňovým subjektem  

a správcem daně ke sporu, zda se jedná o fiktivní úkon, důkazní břemeno k uplatnění zásady 

materiální pravdy nese správce daně.77 Správa daní je neveřejná, úřední osoby i osoby 

zúčastněné na správě daní jsou zákonem vázány zachovávat mlčenlivost o informacích 

získaných při správě daní, důvodem této zásady je povinnost daňového subjektu seznámit 

správce daně se vším, co může ovlivnit výši daní.78 Zásada má svým způsobem motivovat 

daňové subjekty k dobrovolnému plnění svých povinností.79 V neposlední řadě pak daňový řád 

 
71 Ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
72 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2011, 348 s. ISBN 978-80-7400-366-0. 
73 MATYÁŠOVÁ, L. a GROSSOVÁ, M. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
74 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck 2012, ISBN 978-80-7400-440-7. s. 260. 
75 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3 
76 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2011, 348 s. ISBN 978-80-7400-366-0. 
77 Tamtéž. 
78 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck 2012, ISBN 978-80-7400-440-7. s. 260. 
79 MATYÁŠOVÁ, L. a GROSSOVÁ, M. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
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zakotvuje zásadu vyhledávací, která představuje nutnost soustavně zjišťovat a sledovat plnění 

povinností a zákonných podmínek pro vznik a existenci daňové povinnosti.80 Správce daně  

je tak obecně zmocněn prošetřovat daňová tvrzení, daňové subjekty jako takové a plnění jejich 

povinností, a vyhledávat veškeré informace podstatné pro správu daní. Za tímto účelem  

mu také daňový řád přiznává možnost konkrétních postupů, které budu v této práci podrobněji 

rozebírat. 

 

V daňovém řádu je poměrně nově, teprve od roku 2019, upraven § 8 odst. 4, který zní 

„Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu 

daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem 

daňového právního předpisu.“81 Do daňového řádu byl tento odstavec vložen novelou, zákonem 

č. 80/2019  Sb., ze dne 12. 3. 2009 s účinností (v případě tohoto ustanovení) od 1. 4. 2019. Dle 

důvodové zprávy k zákonu č. 80/2019 Sb., jde o tak zvané obecné protizneužívací pravidlo. 

Obecné protizneužívací pravidlo obsahuje ustanovení čl. 6 směrnice Rady Evropské unie 

2016/1164, ze dne 12. 7. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 

povinnostem, které mají přímý vliv na fingování vnitřního trhu označovaná jako „ATAD 1“,  

a to v režimu pro účely daní z příjmů právnických osob. Český zakonodárce toto pravidlo upravil 

jako jednu ze základních zásad při správě daní, tedy rozšířil jej na všechny daně, nikoli pouze  

na případy daní z příjmů právnických osob. Uvedené ustanovení v daňovém řádu cílí  

na ty případy agresivního daňového plánování, na které se nevztahují jiná ustanovení upravující 

zvláštní pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem.82 Slouží k zaplnění mezer  

a k eliminaci využívání takových mezer pro dosahování výhod, které mohou v daňověprávní 

úpravě existovat, avšak nejsou zamýšlené a jejich eliminace je obtížná.83 Jedná se o ustanovení, 

které by mohlo přispět k zamezení vyhýbání se daňové povinnosti a případně i odhalování 

daňových úniků a v kontextu této práce se jeví jako velmi užitečné.  

 

Pro úplný výčet zásad správy daní uvádím, že mezi další zásady správy daní daňový řád 

zahrnuje zásadu poučovací,84 zásadu vstřícnosti a slušnosti,85 zásadu rychlosti a hospodárnosti,86 

 
80 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: 

C. H. Beck 2012, ISBN 978-80-7400-440-7. s. 260 
81 Ustanovení § 8 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
82 Důvodová zpráva k zákonu č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, 

ze dne 13. 6. 2018 
83 Tamtéž. 
84 Ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
85 Ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
86 Ustanovení § 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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zásadu volného hodnocení důkazů,87 zásadu legitimního očekávání88 a zásadu týkající se rozsahu 

oprávnění správce daně ke shromažďování údajů při správě daně.89 

 

Daňový řád tak vypustil zásadu, aby přijaté opatření bylo v souladu s veřejným zájmem, 

kterou nalezneme ve správním řádu90 a oproti správnímu řádu daňový řád přímo počítá  

se shromažďováním údajů o subjektech při správě daní. Jak jsem již uvedla výše na základě 

judikatury, komentářové literatury a důvodové zprávy k daňovému řádu lze konstatovat,  

že ustanovení § 177 správního řádu je speciálním k § 262 daňového řádu a uplatní se ve chvíli, 

kdy daňový řád bude postrádat zásadu upravenou správním řádem, kterážto bude aplikovatelná 

v daném případě, takových ale v aktuální právní úpravě mnoho není. 

 

2.2 Daňové úniky 

 

Bez výběru daní by stát nemohl fungovat, existuje tedy objektivní potřeba výběru daní,  

pro uspokojování dalších potřeb.91 Daně plní funkci alokační, redistribuční a stabilizační, 

představují důležitý nástroj fiskální politiky.92 Díky daním stát vybírá peněžitá plnění, která dále 

spravuje a distribuuje k těm, co je potřebují. Stát má přitom zájem na tom, vybrat daně  

co nejvyšší, občan oproti tomu má zejména zájem na využití svých prostředků pro vlastní 

potřeby a ne o jejich odvádění do státního rozpočtu.93 

 

S růstem daňové zátěže přirozeně roste tendence daňových subjektů k daňovým únikům, 

neúměrná vysoká sazba daně působí na subjekt negativně.94 I nespravedlivě nastavená daň 

povede k tendenci daňových subjektů se takové povinnosti vyhýbat. Další příčiny daňových 

úniků nalezneme v mezerách daňových zákonů, nebo v komplikovanosti výpočtu daně  

 
87 Ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
88 Ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
89 Ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
90 Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
91 LANDGRÁF, Roman, Právní jistota v daňovém právu - meta nebo dotěrný společník? (Legal Certainty in Tax 

Law - Goal or Troublesome Companion?) (November 10, 2014). Conference Proceedings: Den pravni teorie (Day 

of legal theory), Masaryk University Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-210-7369-2, 2014. Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2840922. 
92 LICHNOVSKÝ, Ondřej, Roman ONDRÝSEK, Petra NOVÁKOVÁ, Eva KASTOLANSKÁ a Tomáš 

ROZEHNAL. Daňový řád. Komentář. 3. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 5. 
93 LANDGRÁF, Roman, Princip proporcionality a jeho uplatnění v daních - vybrané poznámky z jurisprudence a 

komparatistiky (Applying the Principle of Proportionality in Taxes - Selected Remarks of Jurisprudence and 

Comparative Law) (September 13, 2015). Daně a právo, 2015(3), ISSN 1801-6006. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2887750. 
94 KLIMEŠOVÁ L.:Daňová optimalizace. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 2014, 248 s., ISBN 978-80-

87974-06-3. s. 47-57 

https://ssrn.com/abstract=2840922
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a v nízkém počtu daňových kontrol. Příčinou daňových úniků mohou však být i jiné okolnosti  

na straně daňového subjektu, jako nízká daňová morálka, špatná finanční situace, snaha obohatit 

se nebo neznalost zákona, jakož i další příčiny, například zpronevěra třetí osobou.95  

 

 Vzhledem k výše uvedenému zájmu osob povinných k dani, minimalizovat svou daňovou 

povinnost, dochází k tak zvaným daňovým únikům. Daňový únik obecně představuje situaci,  

kdy není daň stanovena tak, jak s tím počítá zákon, tedy správně, ale zpravidla je stanovena nižší 

daň až nulová daň.96 Veřejný rozpočet pak nedostává zákonem stanoveným ideální příjem. 

K daňovým únikům může docházet úmyslným, ale i nedbalostním jednáním, daňový únik  

tedy představuje širší pojem, který zahrnuje jak daňový podvod, tak například trestný čin 

neodvedení daně, ale i protizákonnou daňovou opitmalizaci.  

 

 V případech, kdy dojde k daňovému podvodu, se již pohybujeme v trestním právu. 

Konkrétně se jedná o trestný čin podvodou, jehož skutkovou podstatu nalezneme v § 209 odst. 1 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ten konkrétně stanoví  

„Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí 

podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou“97. Pojem daňový 

podvod není konkrétně definován, ale můžeme dovodit, že půjde o podvod dle § 209 odst. 1 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve zněníé pozdějších předpisů, kterého se dopustí 

daňový subjekt nebo správce daně a bude se týkat peněžitého plnění plynoucího do státního 

rozpočtu.98  

 

Další pojmy spojované s daňovými úniky jsou daňová optimalizace, daňové plánování, 

vyhýbání se dani a krácení daní, přičemž vyhýbání se dani a krácení daní je stejně jako daňový 

podvod jednáním nelegálním.  

 

Trestné činy v oblasti daní cel a poplatků patří mezi trestné činy hospodářské a jsou 

upraveny v  hlavě VI, díl II trestního zákoníku.99 Vyhýbání se dani představuje trestný čin 

neodvedení daně, jehož skutkovou podstatu upravuje ustanovení § 241 zákona č. 40/2009 Sb., 

 
95 KLIMEŠOVÁ L.: Daňová optimalizace. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 2014, 248 s., ISBN 978-80-

87974-06-3. s. 47-57. 
96 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-7552- 936-7. s. 

394-395. 
97 Ustanovení § 209 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 
98 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-7552- 936-7.  

s. 394 
99 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se může dopustit pouze plátce daně, tedy osoba 

povinná odvést daň, ať už se jedná zároveň o poplatníka, či jde o zaměstnavatele,  

který má povinnost odvést daň za svého zaměstnance. Krácení daní pak představuje trestný čin 

zkrácení daně, jehož skutková podstate je obsažena v ustanovení § 240 odst. 1 zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Oproti výše uvedenému krácení daní a neodvedení daně, představuje daňová optimalizace 

a daňové plánování zpravidla legální jednání, kterým se daňový subjekt snaží minimalizovat daň, 

což znamená, že jedná tak, aby byla daň stanovena a placena v co možná nejnižší výši.100  

Při takovém jednání ještě nemusí jít o daňový únik, který, je-li správcem daně odhalen, bude 

napraven doměřením daně ve správné výši. Optimalizace může být naprosto v souladu 

s daňovým řádem a dalšími daňovými zákony, daňový subjekt dosáhna daňové optimalizace 

zejména tím, že využije všech alternativních snížení základu daně, například vhodnou volbou 

odpisů, nebo i využitím daňových rezerv, využitím mezinárodních smluv o zamezení dvojího 

zdanění, využitím daňových rájů a podobně.101 Každý daňový subjekt má tedy právo 

optimalizovat svou daňovou povinnost tím, že jí sníží na minimum, aniž by přitom porušil zákon 

a tímto jednáním nedochází k daňovému úniku.102 Je třeba ale rozlišovat situaci, kdy daňový 

subjekt zneužije práva. Tedy takovou situaci, kdy výkonem subjektivního práva dojde  

k neodůvodněné újmě jiné osoby nebo společnosti. V takové situaci pak zákaz zneužití práva, 

který je na základě zásady lex specialis derogat legi generali silnější než právem dovolené 

jednání, nedosáhne soudní ochrany a půjde o jednání protiprávní, čímž současně dojde 

k daňovému úniku.103 

 

Před Nejvyšším správním soudem byl v minulosti projednáván případ daňové 

optimalizace, který byl shledán jako neoprávněný. V tomto případě uplatnil daňový subjekt 

v rámci daňového tvrzení, týkajícího se daní z příjmu, odpočet tak zvaných paušálních výdajů  

a nikoli skutečných výdajů. Zákon o daních z příjmu umožňuje daňovému subjektu využít jeden 

z těchto institutů a přitom je na daňovém subjektu, který z odpočtů zvolí. Může se stát, a v praxi 

to tak vysoce pravděpodobně bývá, že jeden z odpočtů je pro daňový subjekt výhodnější,  

že na jeho základě bude daň vypočtena nižší, než kdyby daňový subjekt využil druhý z odpočtů. 

 
100 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018,. ISBN 978-80-7552- 936-7. 
s. 395-396 
101 KLIMEŠOVÁ L.: Daňová optimalizace. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 2014, 248 s., ISBN 978-80-

87974-06-3. s. 47-57. 
102 Tamtéž. 
103 Tamtéž. 
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Samo uplatnění výhodnějších daňových výdajů v daňovém tvrzení dle mého názoru, na základě 

judikátů a odborné literatury, kterou jsem pročetla, nepředstavuje daňový únik. Nejvyšší správní 

soud v rozsudku ze dne 17. prosince 2008, č. j. 7 Afs 45/2008-44 ale konstatoval, že v případě, 

kdy daňový subjekt podal řádné daňové tvrzení, ve kterém uplatnil paušální výdaje, již nemůže 

dodatečným daňovým tvrzením změnit způsob odpočtu výdajů na výdaje skutečné, z důvodu,  

že je to pro něj výhodnější. Daňový subjekt v tomto případě neměl povinnost dle tehdy účinného 

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků předložit dodatečné daňové tvrzení,  

jeho jednání směřovalo čistě k optimalizaci jeho povinnosti a v tomto konkrétním případě 

Nejvyšší správní soud potvrdil, že nebylo přípustné.  

 

Nejvyšší správní soud řešil pod sp. zn. 1 Afs 107/2004 jiný případ protiprávního jednání, 

který mi pro uchopení pojmu „daňový únik“ přijde přínosný. Žalobce – fyzická osoba, založil 

v tomto případě spolek, který byl řádně registrován u Ministerstva vnitra jako občanské sdružení, 

jeho posláním bylo přispívat k rozvoji sportovních aktivit členů klubu, k podpoře aktivního 

vzdělávání členů klubu a k ochraně zvířat a životního prostředí. Členem spolku se mohl stát 

každý, kdo bude souhlasit s jejich stanovami, reálně byli však členy pouze rodinní příslušníci 

žalobce, jmenovitě jeho manželka, děti, švagr, synovec a sám žalobce. Příjmy spolku 

představovaly dary poskytnuté žalobcem, ten si takto poskytnuté dary odečetl ze základu  

pro výpočet daně z příjmu, a to podle § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Finanční úřad provedl finanční kontrolu daňového subjektu a zjistil, že výdaje spolku ve dvou 

sledovaných letech (2000 a 2001) šly především na úhradu jízdného do školy a na hory,  

na jazykové kurzy, na předplatné do fitcentra, ale i na nákup vstupenek na sportovní a kulturní 

akce pro rodinu a příbuzné, pořádání výletů pro rodinu a příbuzné, nákup sportovního vybavení 

pro rodinu a příbuzné, školné dětí a další. Na úhradu těchto výdajů nebylo dle názoru soudu 

nutné zakládat právnickou osobu. Jednalo se o výdaje na uspokojení potřeb rodiny  

a příbuzenstva, což je rozhodující, třebaže je skutečný stav zastírán stavem formálně právním. 

Takové výdaje se v žádném případě nemohou stát nezdanitelnou částí základu daně. Finanční 

úřad tak na základě daňové kontroly vyměřil žalobci dodatečně vyšší daň za oba sledované roky 

2000 a 2001. Jednání žalobce sice nebylo protiprávní, ale naplňovalo účel, který zákonodárce 

nesledoval, čímž došlo k daňovému úniku.104  

 
104 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10.  11. 2005 sp. zn. 1 Afs 107/2004. 
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Na základě výše uvedených judikátů Nejvyššího správního soudu je zřejmé, že hranice 

mezi legální optimalizací daně a daňovým únikem je v mnoha případech nejednoznačná.105 

 

V poslední době je velmi diskutováno daňové plánování, a to jak na úrovni Evropské 

unie, tak i na poli Organizace pro hospodářskou soutěž.106 Do popředí se dostává zejména 

agresivní daňové plánování. Daňové plánování se sice řadí vedle daňové optimalizace 

k  legitimnímu nástroji snižování daňové zátěže poplatníků a sleduje cíl maximalizovat zisky 

daňových subjektů. V poslední době je však stále propracovanější a složitější, realizované často 

napříč různými zeměmi.107 Agresivní plánování se vyznačuje využíváním technických detailů  

i více daňových systémů za účelem snížení daňové povinnosti a zvýšení zisku daňového 

subjektu. Daňové plánování má mnoho podob, typické je vytváření umělých struktur a vztahů 

jejichž účelem je získání daňové výhody nebo vyhýbání se dani.108 V mnoha ohledech  

je tak daňové plánování obdobně jako daňová optimalizace na pomezí daňových úniků. 

 

 Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že pojem daňový únik označuje  

jednak tak zvané daňové trestné činy, upravené v trestním zákoníku, ale označuje také jednání 

daňového subjektu, které není zákonem přímo zakázané, jde však o takové jednání,  

které nesleduje účel zákona, a dochází tak ke stanovení daně v nesprávné výši. 

   

 
105 KLIMEŠOVÁ L.: Daňová optimalizace. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 2014, 248 s., ISBN 978-80-

87974-06-3. s. 47-57. 
106 SOBOTKOVÁ, Veronika. Agresivní daňové plánování. DAUC [online]. Wolters Kluwer, 21.3.2013 [cit. 2020-

06-25]. ISSN 2533-4484. Dostupné z: 

https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=43999&rez=0&q=agresivni%20planovani. 
107 Tamtéž. 
108 Tamtéž. 
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3 Procesní nástroje v boji proti daňovým únikům  

 

Boj proti daňovým unikům lze vést ve dvou rovinách, které se vzájemně doplňují.  

První způsob zahrnuje snahu o vytvoření co možná nejefektivnější právní úpravy, jak v hmotném 

smyslu, tak pro správu daní, tedy na úrovni zákonodárství, zakotvit jasné instituty, které zabrání 

možnosti obcházet či zneužívat zákon, při plnění daňové povinnosti, jakož i efektivně upravená 

dozorová činnost a správa daní. Druhý způsob představuje přijímání jak obecných, tak zvláštních 

opatření za účelem zamezení daňovým únikům. Mezi taková opatření zařadíme zejména evidenci 

tržeb nebo kontrolní hlášení, ale patří sem rovněž daňová kobra.109  

 

První, výše uvedený způsob bude optimální ve chvíli, kdy bude daňová soustava  

co nejjednodušší a nebude zatížena složitějšími konstrukčními prvky, jako jsou daňové úlevy 

nebo benefity.110  Český právní řád, dle mého názoru, zakotvuje poměrně složitou daňovou 

soustavu, jakož i řadu konstrukčních prvků umožňujících daňové úlevy, představované 

odečitatelnými položkami, jako jsou například v rámci daní z příjmů příspěvky kulturním, 

sportovním a dalším spolkům nebo slevy na dani a jiné instituty. České daňově právo hmotné  

a jeho úprava spíše nahrává daňovým únikům, než aby je mírnila. Podstatou této práce je  

však zhodnotit právě procesní nástroje. Tedy zda je správa daní efektivní v odhalování daňových 

úniků a zda jsou procesní instituty dostačující. 

 

Obecně se v rámci správy daní realizují postupy, které jsou buď řízením, což je zákonem 

upravený postup s cílem vydat rozhodnutí, nebo jiné postupy, jejichž cílem není vydat 

rozhodnutí, ale rovněž jsou upraveny zákonem.111 To ostatně plyne i z názvu hlavy VI daňového 

řádu, který zní „řízení a jiné postupy“. Daňový řád upravuje v části II., hlavě VI., dílu II., 

postupy při správě daní. Takové postupy nejsou dle komentářové literatury podmíněny 

probíhajícím řízením.112 Postup chápejme jako ucelený zákonem upravený proces, jehož cílem, 

na rozdíl od řízení, není vydání rozhodnutí, když v některých postupech ani nelze provést 

dokazování ve smyslu daňového řádu.113 Takto definované postupy mohou k vydání rozhodnutí 

směřovat, ale není to jejich podstatou. Rozlišení postupuů a řízení konstatoval i rozšířený senát 

Nejvyššího správního soudu svým usnesením ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 1 Afs 183/2014.,  

 
109 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552- 936-7. 
110 Tamtéž.  
111 Tamtéž.  
112 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 270. 
113 Tamtéž.  
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kde uvedl „Zatímco ‚postupy‘ jsou komplexní soubory pravomocí správce daně zjišťovat 

rozhodné skutečnosti, a to někdy i prostředky silně vstupujícími do nejrůznějších soukromých 

sfér daňového subjektu, ‚řízení‘ povětšinou směřují k vlastnímu shledání či uložení povinností 

(výjimečně i práv, například na odpočet DPH) daňového subjektu.“114 Postupy lze rozdělit  

na formalizované, jimž právní předpis stanoví jistou formu či strukturu, a neformalizované. 

Formalizované postupy jsou daňová kontrola a postup k odstranění pochybností.  

Mezi neformalizované postupy pak zařadíme například vyhledávací činnost, jak bude blíže 

vysvětleno. Postupy mohou, ale nemusí být součástí probíhajícího řízení.115 

 

Postupy při správě daní slouží ke zjištění a ověření plnění daňových povinností ze strany 

daňových subjektů. Důkazní břemeno ohledně údajů v daňových tvrzeních nese daňový subjekt. 

Správce daně je oprávněn toto tvrzení kontrolovat a prověřovat z hlediska jejich správnosti  

a úplnosti.116 

 

Základním cílem správy daní je správné, úplné zjištění daně a její stanovení, jak jsem  

již uvedla v předchozích kapitolách, a právě prostřednictvím postupů při správě daní má být 

tento základní cíl zajištěn.117 

 

3.1 Vyhledávací činnost  

 

Vyhledávací činnost je postupem při správě daní, který upravuje ustanovení § 78 daňového 

řádu. Tento postup je možné využít jak při probíhajícím řízení, tak mimo jakékoli řízení. Účelem 

tohoto postupu je, jak plyne z uvedeného paragrafu daňového řádu, především zjistit skutečnosti 

rozhodné pro správu daně, a to i bez součinnosti a vědomí daňového subjektu. 

 

Vyhledávací činnost představuje zacílení kontrolní činnosti na konkrétní daňové subjekty 

či na konkrétní druhy daní a v praxi spočívá zejména ve vyhledávání informací z interních, 

externích a veřejně dostupných zdrojů v jejich analytickém zpracování a vyhodnocení.118 

 
114 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 1 Afs 183/2014. 
115 ROZEHNAL, T. Daňový řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR 2019, 500 s. ISBN 978-80-7598-

205-6. s. 129 
116 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
117 Tamtéž.  
118 Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018: Informace o činnosti Finanční správy 

České republiky za rok 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. 10.7.2019 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: 
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Vyhledávací činnost umožňuje, aby správce daně aktivně vyhledával daňové subjekty,  

aby získával informace o daňových subjektech a aby získával informace o plnění  

jejich povinností, přitom se musí řídit základními zásadami správy daní, uvedených výše  

v této práci, a podmínkou, že vyhledávané důkazní prostředky souvisejí s ověřováním  

a zjišťováním plnění povinností při správě daní.119 

 

Informace získané v rámci tohoto postupu však nemohou být samy o sobě použity  

jako důkaz, a to právě proto, že mohou být získány i za nesoučinnosti daňového subjektu. 

Podstatou dokazování při správě daní je přitom právě součinnost daňového subjektu. Na základě 

vyhledávací činnosti nemůže být stanovena daň. Tento postup slouží pro získání podkladů  

pro jiné postupy, na jejichž základě daň vyměřena být může.120  

 

  Dle § 10 odst 4 písm. a) zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky  

ve znění pozdějších předpisů, spadá vyhledávací činnost pod tak zvanou vybranou působností. 

V souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky.  

ve znění pozdějších předpisů, vykonává finanční úřad vybranou působnost na celém území 

České republiky. Pro vyhledávací činnost tedy platí, že finanční úřad ji může vykonávat  

bez omezení místní příslušnosti.  

 

 V roce 2018, ze kterého je již v době zpracovávání této diplomové práce dostupný 

přehled činnosti finanční správy, byla vyhledávací činnost využívána systematicky a periodicky 

v oblasti kontrolních hlášení, tedy v rámci daně z přidané hodnoty.121 V rámci kontroly přímých 

daní se finanční správa v roce 2018 zaměřovala na oblast evidenci tržeb, konkrétněji  

na zjišťování provozoven a kontrolu vydávání účtenek. Vyhledávací činnost byla v roce 2018 

současně využívána a zaměřena na ekonomické aktivity v prostředí internetu, tedy především 

 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-

sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633. 
119 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
120 ROZEHNAL, T. Daňový řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR 2019, 500 s. ISBN 978-80-7598-

205-6. s. 130. 
121 Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018: Informace o činnosti Finanční správy 

České republiky za rok 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. 10.7.2019 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-

sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633.  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633
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sdílené ekonomiky a e-commerce v podobě ubytovacích, přepravních a jiných služeb a 

obchodování s movitým majetkem.122  

 

Do jisté míry byla vyhledávací činnost využívána i pro prokazování původu majetku,  

zde již ale probíhala vyhledávací činnost čistě na základě analytických výstupů správce daně 

nebo podnětů veřejnosti, nikoli plošně. Správce daně se zaměřil v rámci této oblasti na vyhledání 

daňových subjektů, u nichž nárůst jmění, spotřeba nebo jiné vydání neodpovídalo příjmům 

uvedeným v daňových tvrzeních, a přistoupil k následnému ověření správnosti těchto tvrzení.123 

Ke zjednodušení této činnosti a snížení zátěže třetích osob pozitivně přispěo vyhledávání 

daňových účtů pomocí dotazů na centrální evidenci účtů, které zjednodušilo administrativu  

a umožňuje správci daně oslovit konkrétní bankovní instituci.124  

 

Z uvedených dat, která představují reálně uskutečněné postupy za rok 2018 lze dedukovat, 

že vyhledávací činnost má využití ve všech oblastech daní a při všech daňových řízeních. Jejím 

cílem je zjištění rozhodných skutečností a zvolení nejefektivnější cesty k naplnění správy daní. 

Podle každoroční zprávy o činnosti Finanční správy ČR je systematicky prováděná vyhledávací 

činnost prospěšná ke zvýšení efektivity postupů při správě daní a umožňuje cíleně směřovat 

úkony navazujících řízení a dalších postupů.125 

 

Efektivitu této činnosti spatřuji v zacílení na konkrétní daňové subjekty, skupiny daňových 

subjektů a na oblasti ekonomických činností, jakož i v úsporách na administrativní zátěž  

a jednoduché komunikací mezi správcem daně, daňovým subjektem a zůčastněnými osobami.  

Je zřejmé, že vyhledávací činnost je v praxi prováděna s ohledem na výsledky kontrolních 

hlášení a výstupy z elektronické evidence tržeb. Právě kombinace těchto institutů zajišťuje 

efektivní vyhledávání skutečností rozhodných pro správu daně. Pozitivní v souvislosti 

s odhalováním daňových úniků je rovněž to, že vyhledávací činnost je vymezena značně široce, 

bez četných omezujících podmínek, a správce daně může získávat a ověřovat téměř jakékoli 

informace, které shledá jako související se správou daní.  

 

 
122 Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018: Informace o činnosti Finanční správy 

České republiky za rok 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. 10.7.2019 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-

sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633. 
123 Tamtéž. 
124 Tamtéž.  
125 Tamtéž.  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633
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V rámci vyhledávací činnosti se realizuje ještě další institut, a to institut vysvětlení 

zakotvený v § 79 daňového řádu. V podstatě nahrazuje institut svědecké výpovědi.126 Rozdíl  

je zřejmý, svědecká výpověď dle § 96 daňového řádu je na rozdíl od vysvětlení bez dalšího 

brána jako důkazní prostředek a lze ji využít při hodnocení důkazů, na jejichž základě správce 

daně stanoví daň. Opět je to právě proto, že vysvětlení může být podáno i bez součinnosti 

daňového subjektu. Daňový subjekt tedy takovému vysvětlení nemusí být přítomen a nemůže 

proto klást vlastní dotazy osobě podávající vysvětlení. Vysvětlení je tak vhodné například  

při místním šetření, o kterém bude v této práci pojednáno, pro získání informací od přítomných 

osob.127 Podané vysvětlení je pomůckou ve smyslu § 98 daňového řádu. Pomůcky lze využít ve 

chvíli, kdy není možné stanovit daň na základě dokazování. Správce daně tak využije náhradních 

způsobů, může jít o stanovení daně pomůckami nebo sjednání daně.128 Vysvětlení je tedy 

použitelné, pokud skutečnost nelze ověřit jiným úředním postupem.129 Vysvětlení je v praxi 

rovněž využíváno pro získání informací od osob, které nenaplní definici svědka, ale jedná se 

například o osobu znalou podmínek v daném odvětví. Takovou osobou podané vysvětlení může 

sloužit jako listinný důkaz, který bude v rámci dokazování předložen daňovému subjektu, aby se 

k němu vyjádřil.130 Zákon tímto chrání práva daňových subjektů a zabraňuje možnosti obcházet 

dokazování správcem daně.131 K podání vysvětlení je dle ust. § 79 odst. 4 daňového řádu každý 

povinen, pokud neexistují důvody k odepření výpovědi, takové důvody bychom hledali v § 96 

odst. 2 až 4 daňového řádu. Z tohoto ustanovení plyne, že nesplnění povinnosti podat na výzvu 

vysvětlení je sankcionovatelné dle § 247 odst. 2 daňového řádu a osobě, která vysvětlení na 

výzvu nepodá, může být uložena pořádková pokuta. O podání vysvětlení sepíše správce daně dle 

povahy protokol nebo úřední záznam v souladu s § 79 odst. 4 daňového řádu.  

 

Podání vysvětlení je tedy jedním z postupů, kterým správce daně může provádět 

vyhledávací činnost, přičemž se uplatní zejména tam, kde nelze infromace obstarat jinou 

cestou.132 Podané vysvětlení může Správce daně využít s tím, že je třeba zahájit daňovou 

kontrolu a stanovit správnou daň, nelze však takové vysvětlení již v rámci daňové kontroly 

 
126 ROZEHNAL, T. Daňový řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR 2019, 500 s. ISBN 978-80-7598-

205-6. s. 130. 
127 Tamtéž s. 131. 
128 tamtéž s. 176-180.  
129 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
130 ROZEHNAL, T. Daňový řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR 2019, 500 s. ISBN 978-80-7598-

205-6. s. 131-132. 
131 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
132 MATYÁŠOVÁ, L. a M. GROSSOVÁ. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
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použít jako důkaz. Co je dle mého názoru praktické na tomto institutu, je skutečnost, že ve 

chvíli, kdy daňový subjekt například neumožní zahájení daňové kontroly a správce daně nemůže 

zjistit daň na základě dokazování, může se využít i podané vysvětlení jako pomůcka pro 

stanovení daně.   

 

3.2 Místní šetření 

 

Místní šetření představuje další neformalizovaný postup správce daně. Smyslem místního 

šetření je získání informací o daňovém subjektu při zachování minimálního zatěžování daňového 

subjektu.133 Zejména ověření tvrzení daňových subjektů a získání důkazů pro další postupy.  

Na základě místního šetření však stejně jako v případě vyhledávací činnosti nelze stanovit daň, 

což plyne již z dříve uvedené skutečnosti, že místní šetření je vždy součástí vyhledávací činnosti. 

V praxi se tak jedná zejména o vyhledávání daňových subjektů a zjištění, zda daňový subjekt 

plní své povinnosti, prošetření fyzické existence předmětu zdanění, získání daňových dokladů  

či dalších potřebných nebo ověřovacích listin. Informace získané místním šetřením mohou být 

podkladem pro zahájení kontrolních řízení, na jejichž základě lze následně daň vyměřit.134 

 

Místní šetření upravuje § 80 až 84 daňového řádu. Na základě § 78 odst. 3 písm. e) 

daňového řádu provádí správce daně místní šetření vždy při vyhledávací činnosti, je tedy zřejmé, 

že i tento postup může správe daně vykonávat bez součinnosti prošetřovaného subjektu,  

jako tomu bylo v případě vyhledávací činnosti.  Komentář k daňovému řádu konkrétně říká,  

že správce daně je oprávněn pro účely vyhledávací činnosti provádět místní šetření. Přitom  

při jeho provádění není vázán obvodem své územní působnosti.135 Místní šetření může 

proběhnout i u třetích osob, tedy osob zúčastněných na správě daně, a to opět i bez jejich 

součinnosti, nikoli však bez jejich souhlasu. Správce daně není v žádném případě oprávněn 

například překonat překážku, či vniknout do objektu násilím, s šetřením musí dotčená osoba 

souhlasit. Nesoučinnost tedy neznamená libovůli správce daně, k uvedené problematice  

se v rámci této kapitoly vrátím.  

 

 
133 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony.. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 278-281. 
134 ROZEHNAL, T. Daňový řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR 2019, 500 s. ISBN 978-80-7598 

205-6. s. 132-133. 
135 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 278-281. 
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Oproti vyhledávací činnosti má správce daně v rámci místního šetření možnost vyhledávat 

důkazní prostředky na místě, kde se takové důkazní prostředky mohou nacházet.136 Místní 

šetření má úzký vztah s daňovou kontrolou, na rozdíl od ní jde o daleko rychlejší, méně formální 

a méně rigidní postup k prošetření. Účelem je získat prvotní informace a nezatěžovat daňový 

subjekt.137 V souladu s ustálenou judikaturou je místní šetření časově omezené. Jedná se  

o krátkodobé prověření určitého údaje mimo sídlo správce daně (srovnání například rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 1 Afs 15/2004, nebo rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2007, sp. zn. 5 Afs 170/2006). Překračování 

stanoveného rozsahu místního šetření, protahování místního šetření a zatěžování daňového 

subjektu vyzýváním k předložení dalších účetních dokumentů by mohlo vést k obcházení daňové 

kontroly a k nezákonnému postupu, což bylo v minulosti konstatováno i rozsudkem Nejvyšší 

správní soud ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 4 Afs 14/2017, který říká „Pokud správce daně 

prověřuje plnění daňové povinnosti a tvrzení daňového subjektu v konkrétním zdaňovacím 

období a vyzývá daňový subjekt k předložení kompletního účetnictví a evidence pro daňové účely 

pro příslušné zdaňovací období, je povinen zahájit daňovou kontrolu podle § 85 DŘ, a nemůže 

institut daňové kontroly obcházet fingovaným místním šetřením dle § 80 DŘ v rámci vyhledávací 

činnosti.“138 Místní šetření by tedy mělo zůstat u krátkodobého vyhledávání důkazních 

prostředků, aby bylo správci daně prospěšné, jinak by se daňový subjekt mohl bránit, právě tím, 

že správce daně obchází svou povinnost zahájit daňovou kontrolu.  

 

Při vyhledávání důkazních prostředků v rámci místního šetření je třeba rozlišovat  

mezi jednáním se třetí osobou a výslechem svědka. Výslech svědka nemůže být v ránmci 

místního šetření proveden, neboť by byla popřena zásada správy daní, jelikož by se daňový 

subjekt nemusel výslechu zúčastnit a nemohl by klást vlastní dotazy. Jestliže jednání probíhající 

s třetí osobou je vedeno za účelem objasnění významu listiny či jejího obsahu, je stěžejní sama 

listina a jednání nebude posuzováno, jako výslech svědka.139 K této problematice se v minulosti 

vyjadřoval i Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím ze dne 3. 4. 2014 č. j. 9 Afs 95/2012-37. 

V tomto rozhodnutí, které se vztahovalo ještě k úpravě místního šetření v zákoně  

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Nejvyšší správní soud prohlásil, že není možné využít 

 
136 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
137 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 278-281. 
138  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 4 Afs 14/2017. 
139 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 278-281. 
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vysvětlení podané třetí osobou, u níž probíhalo místní šetření, jako důkaz svědeckou výpovědí 

pro doměření daně, když osoby podávající vysvětlení nebyly řádně poučeny o svých právech  

dle § 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a daňový subjekt nebyl místnímu šetřní 

přítomen a nemohl klást dotazovaným osobám vlastní otázky. S obdobným problémem jsem se 

setkala v předchozí části této práce, když se jednalo o podání vysvětlení. Opět je  

zde soudem poukázáno na skutečnost, že místní šetření může probíhat i bez součinnosti 

prošetřovaného daňového subjektu, který takovému šetření nemusí být vůbec přítomen.  

I  přes to má ale správce daně možnost ověřovat a sbírat potřebné informace k odhalení 

případných daňových úniků. A na základě takových informací pak, bude-li to nezbytné, zahájit 

daňovou kontrolu, v rámci které dospěje ke stanovení daně ve správné výši. 

 

Orgány finanční správy mohou místní šetření provádět neomezeně v rámci celé České 

republiky, a to na základě § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě České 

republiky.140 O provedeném šetření se sepisuje protokol či úřední záznam.141 Vzhledem ke 

skutečnosti, že místní šetření je vždy součástí vyhledávací činnosti, zákon tedy přiznává finanční 

správě vybranou působnost, která umožňuje, aby dané postupy vykonával kterýkoliv správce 

daně, nikoliv jen místně příslušný, je však nutné zdůraznit, že vybraná působnost se vztahuje 

pouze na správce daně – finanční úřady.142 

 

V praxi je místní šetření, jak již bylo nastíněno výše, využíváno ke třem stěžejním účelům 

– vyhledávání daňových subjektů, kontrola plnění povinností daňového subjektu a vyhledávání 

nových důkazních prostředků.143 V případě vyhledávání daňových subjektů jde především  

o vyhledávání daňových subjektů, které nesplnily svou registrační povinnost dle ustanovení  

§ 125 daňového řádu.  

 

Ve chvíli, kdy místní šetření probíhá za účelem kontroly plnění povinností daňového 

subjektu, bude nejčastěji docházet k situaci, kdy správce daně objeví skutečnosti,  

které ho opravňují k doměření daně.144 V takovou chvíli tedy dojde k odhalení daňového úniku, 

 
140 Zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky ve znění pozdějších předpisů. 
141 Ustanovení § 80 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
142 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9.  
143 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony.. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 278-281. 
144 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 278-281. 
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na základě těchto zjištění pak správce daně velmi pravděpodobně přistoupí k daňové kontrole  

za účelem získání důkazů k doměření daně.  

 

 Vyhledáváním dalších důkazů správce daně zpravidla prověřuje tvrzení daňového 

subjektu. Z mého úhlu pohledu se účel kontroly plnění povinností a dohledávání dalších důkazů 

překrývá. Na tomto místě se projevuje cíl správy daní, a tedy správné zjištění daně, když správce 

hledá v každém případě jak důkazy ve prospěch daňového subjektu, tak v jeho neprospěch.  

K jejich hodnocení za účelem stanovení daně ale může přistoupit, až v rámci dakozování  

při daňové kontrole. 

 

3.2.1 Práva a povinnosti správce daně 

 

Vzhledem k obecné úpravě vyhledávací činnosti lze místní šetření provádět  

i bez součinnosti daňového subjektu, jehož daňové povinnosti se takové místní šetření týká. 

Správce daně nemá ani povinnost takový daňový subjekt o prováděném místním šetření 

vyrozumět, což potvrdil i Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 14. 3. 2018,  

sp. zn. 5 Afs 62/2017, kde konkrétně uvedl: „NSS souhlasí se závěrem městského soudu,  

že podle § 92 odst. 2 DŘ je správce daně oprávněn sám aktivně vyhledávat důkazní prostředky 

(provádět vyhledávací činnost ve smyslu § 78 DŘ). V rámci toho pak správce daně provádí 

místní šetření (§ 78 odst. 3 DŘ). Správce daně tedy byl oprávněn provést místní šetření, 

 a to i na základě dožádání jiného správce daně (§ 17 odst. 1 DŘ). Správce daně ani nepochybil, 

pokud stěžovatele (jeho právního zástupce) k místnímu šetření (a podání výše uvedených 

vysvětlení) nepřizval, resp. mu podání jejich vyjádření předem neoznámil, neboť § 79 DŘ 

neposkytuje daňovému subjektu právo obdobné právu podle § 96 odst. 5 DŘ.“145  

 

Správce daně má v souladu s § 80 odst. 2 daňového řádu možnost přizvat si třetí osobu 

k místnímu šetření, která disponuje například technickými znalostmi nezbytnými pro posouzení 

předmětu místního šetření.146 Vzhledem k povaze místního šetření, které slouží k vyhledávání 

informací souvisejících se správou daně, a vzhledem ke skutečnosti, že správce daně může 

provádět místní šetření mimo sídlo daňového subjektu, kterého se vyhledávací činnost týka,  

a ten nemusí být o prováděném místním šetření vyrozuměn ani k němu přizván, nelze vysvětlení 

 
145 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 5 Afs 62/2017. 
146 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
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podané těmito přizvanými osobami použít v následném daňovém řízení jako svědeckou 

výpověď. Daňový subjekt totiž nemá zaručené právo k dotazování těchto osob, jako v případě 

výslechu svědka dle § 96 odst. 5 a 6 daňového řádu. Nejvyšší správní soud k tomu proto uvedl 

„V těchto případech NSS vyložil, že je-li u místních šetření pramenem důkazu listina či jiná věc, 

ke které pouze dostal správce daně od třetí osoby vysvětlení, jedná se o zákonný důkazní 

prostředek. Je-li však pramenem důkazu vysvětlení samé, případně skutečnosti vyplývající  

z vysvětlení, jež nelze z listiny či jiné věci vyvodit, bude mít vysvětlení charakter svědecké 

výpovědi. Zde pak platí, že je třeba vždy zajistit možnost daňového subjektu se výslechu účastnit, 

případně klást svědkovi otázky. Bez toho by nebylo možno důkazní prostředek použít,  

neboť by byl získán v rozporu se zákonem.“147 Místní šetření nemůže vést bez dalšího 

k vyměření nebo doměření daně, cílem správce daně je vyhledat a prověřit informace o daňovém 

subjektu a tvrzené daňovým subjektem. Zjistí-li správce daně v průběhu místního šetření,  

že daňová povinnost nebyla vyměřena správně, je jeho povinností postupovat v souladu  

se zákonem a přejít k daňové kontrole a dokázování nebo k výzvě subjektu podat dodatečné 

daňové tvrzení. V případě zahájení daňové kontroly pak správce může třetí osobu, která podala 

vysvětlení, dle uvedeného judikátu předvolat a vyslechnout jako svědka a tuto svědeckou 

výpověď, které bude daňový subjekt přítomen, již použít jako důkaz k vydání platebního 

výměru.148 Na druhou stranu to zajišťuje správci daně možnost stanovit daň i bez součinnosti 

daňového subjektu, který se například dopustil daňového úniku a neumožňuje správci daně 

zahájit daňovou kontrolu.  

 

 Správce daně má v průběhu šetření právo přístupu dle ustanovení § 81 daňového řádu  

a právo na zapůjčení důkazních prostředků dle ustanovení § 82 daňového řádu. Daňový subjekt  

a osoby přítomné jsou na základě ustanovení § 82 odst. 1 daňového řádu povinny poskytnout 

úřední osobě přiměřené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému provedení místního 

šetření. S nesplněním takto stanovené povinnosti jsou samozřejmě spojeny následky. 

Rozlišujeme následky, kteréžto plynou daňovému subjektu, jako neunesení důkazního 

břemene,149 následky v podobě zahájení kontrolních postupů150 nebo stanovení daně  

dle pomůcek,151 ale také následky pro přítomnou osobu, čímž je pořádková pokuta  

 
147 Rozsudek NSS ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 2 Afs 204/2016. 
148 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
149 Ustanovení o důkazním břemeni nalezneme v § 92 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. 
150 Čímž je myšlena daňová kontrola dle § 85 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo zahájení postupu 

k odstranění pochybnosti dle § 89 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. 
151 Stanovení daně dle pomůcek upravuje ustanovení § 98 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. 



 

 

 

34 

dle ustanovení § 247 odst. 3 daňového řádu.152 Je tedy i v zájmu osoby, u které šetření probíhá 

poskytnout součinnost úřední osobě, což zeefektivňuje místní šetření pro účely odhalení 

jakýchkoli nejasností v rámci správy daní.  

 

 Právo přístupu úřední osoby při místním šetření je omezené zásadou přiměřenosti. Místní 

šetření by mělo probíhat jednak v přiměřené denní době, myšleno zejména v pracovní době,  

aby místní šetření neprováděl správce například v nočních hodinách, čímž by byla osoba,  

u níž probíhá šetření, neúměrně zatížena. Přiměřenost omezuje správce daně i při řozsahu 

místního štření, tedy nemělo by probíhat zbytečně dlouho. Správce daně má při místním šetření 

právo přístupu na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních 

prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím,  

a to i na technických nosičích dat.153 V rámci zásady přiměřenosti je správce daně současně 

povinen nezatěžovat prošetřovanou osobu neúměrně, takže šetření probíhá jen v rozsahu 

nezbytném pro dosažení cíle správy daní. Významné je oprávnění správce daně vstoupit  

do obydlí daňového subjektu, je-li zároveň využíváno k podnikání.154 Dochází tím k narušení 

základního lidského práva na nedotknutelnost obydlí, které je upravené v čl. 12 Listiny 

základních práv a svobod155. K takovému postupu může správce daně přistoupit až ve chvíli,  

kdy nelze dosáhnout cíle jinými prostředky, jak plyne již ze samotného znění zmíněného 

ustanovení daňového řádu. Uvedené ustanovení daňového řádu ale neopravňuje správce daně  

při takovém postupu překonat jakoukoli překážku. Neumožní-li osoba, u níž šetření probíhá, 

správci daně vstoupit do obydlí, například neudělením souhlasu, není úřední osoba oprávněná 

vstoupit. Osoba, u níž šetření probíhá, však takovým jednáním poruší svou povinnost 

spolupracovat a správce daně dle komentářové literatury může přistoupit k uložení pořádkové 

pokuty,156 případně z takového jednání mohou, dle mého názoru, nastat důsledky v podobě 

neunesení důkazního břemene ze strany daňového subjektu. 

 

 V rámci místního šetření může správce daně pořídit výpis či kopii účetních záznamů  

a jiných informací.157 Dále zákon ukládá osobám, u nichž místní šetření probíhá, povinnost 

 
152 ROZEHNAL, T. Daňový řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR 2019, 500 s. ISBN 978-80-7598 

205-6. s. 135 
153 Ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů. 
154 Tamtéž.  
155 Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního 

pořádku České republiky. 
156 MATYÁŠOVÁ, L. a M. GROSSOVÁ. Daňový řád s komentářem a judikaturou podle stavu k 1. květnu 2015. 2. 

vydání. Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9. 
157 Ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů. 
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zapůjčit správci daně podklady nezbytné pro správu daní, které si správce daně vyžádá.158  

Pokud osoba nevyhoví, může správce věc zajistit postupem dle ustanovení § 83 daňového řádu. 

 

Zhodnocením výše uvedených skutečností ohledně místního šetření, shledávám úprava 

tohoto institutu účinně zakotvenou, když má správce daně široká oprávnění k ověření infromací 

rozhodných pro správu daní na místě tomu nejvhodnějším, zahrnujícím i obydlí prošetřovaného 

daňového subjektu, které slouží zároveň k podnikání takového daňového subjektu. Správce daně 

tedy disponuje dostatečně široce upravenými pravomocemi pro vyhledávání informací. S těmito 

pravomocemi navíc daňový řád nespojuje mnoho omezujících podmínek. S nesplněním 

povinnosti součinnosti navíc daňový řád spojuje následky, které působí na daňový subjekt  

i zúčastněné osoby. Je v zájmu osoby, u níž šetření probíhá, aby takové následky nenastaly, což 

slouží k motivaci této osoby poskytnout potřebnou součinnost.Tím se tento institut stává 

účelným a efektivním.  

 

3.2.2 Zajištění věci  

 

Institut zajištění věci spadá do oprávnění správce daně, pro jeho složitější právní úpravu 

jsem se ale rozhodla věnovat mu samostatnou část podkapitoly. Ustanovení § 83 daňového řádu 

tedy umožňuje správci daně v rámci místního šetření zajistit věci, které (i) mohou sloužit  

jako důkazní prostředek, a (ii) je-li zde důvodná obava, že by později důkazní prostředek nebylo 

možné provést vůbec nebo s obtížemi.159 Správce daně může přistoupit k zajištění věci  

také ve chvíli, kdy osoba zúčastněná na správě daní neumožní zapůjčení nezbytných podkladů 

pro správu daní.160 Při aplikaci institutu zajištění věci dochází k zásahu do práv prošetřovaných 

subjektů, správce daně proto při jeho aplikaci musí dbát základních zásad, zejména zásady 

přiměřenosti a sledovat cíl správy daní a účel tohoto ustanovení, tedy zamezit případnému 

zničení, pozměnění či ukrytí věcí, které mohou posloužit jako důkazní prostředek.  

Takové jednání by totiž mohlo ohrozit důkazní řízení.161 Dle komentáře k tomuto ustanovení 

však zajištění věci nelze použít tam, kde by správce daně sledoval úmysl zamezit daňovému 

úniku. Jediným účelem zajištění věci může být ochrana důkazních prostředků.162 Nelze  

 
158 Ustanovení § 82 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů. 
159 Ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů. 
160 Ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů. 
161 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
162 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. s. 286-287. ISBN 978-80-7400-604-3. 
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tedy zajistit věc preventivně před tím, než k daňovému úniku dojde, ale pouze následně,  

tak aby sloužila k odhalení takového úniku.  

 

Se zásadou přiměřenosti pak souvisí i povinnost správce daně dle ustanovení § 83 odst. 2 

daňového řádu bezodkladně zrušit rozhodnutí o zajištění věci a vrátit jí vlastníkovi či osobě,  

od které byla převzata, jakmile důvody pro zajištění věci pominou. Zajištění tedy může trvat 

pouze po nezbytně nutnou dobu. Správce daně má pro zajištění věci zákonem upravené tři 

formy, a to v ustanovení § 83 odst. 2 daňového řádu. Nejmenší zásah do práv prošetřované osoby 

představuje forma zajištění, kdy správce věc pouze označí jako zajištěnou a nechá ji na svém 

místě s volným přístupem, dále může správce věc označit jako zajištěnou a současně zamezit 

přístupu kohokoli k zajištěné věci nebo věc převzít a přemístit na vhodné místo.163  

 

O zajištění věci sepíše správce dle ustanovení § 83 odst. 3 daňového řádu protkol 

s odůvodněním, z kterého musí být patrné nejen z jakého důvodu přistoupil správce daně 

k zajištění věci, ale rovněž i odůvodnění zvolené formy zajištění. Jestliže prošetřovaný subjekt 

neposkytne součinnost se zajištěním věci nebo není-li přítomna místnímu šetření osoba, v jejímž 

vlastnictví věc je, sepíše správce daně úřední záznam a vlastní rozhodnutí o zajištění se dotčené 

osobě oznámí samostatným rozhodnutím.164 Správce daně má povinnost zapůjčenou  

či zajištěnou věc po dosažení účelu vrátit, a to vlastníkovi či osobě, od které věc převzal. Jakmile 

ale osoba, od které věc převzal není známa nebo si věc odmítla převzít či jde o věc,  

kteou nelze obchodovat, propadně věc státu v souladu s ustanovením § 84 daňového řádu. 

 

Zajištění věci vzhledem k uvedenému představuje formalizovanější postup správce daně 

v rámci místního šetření, jde ale o velmi užitečný institut v rámci odhalování daňových úniků 

k zajištění důkazních prostředků před jejich zničením před zahájením samotného kontrolního 

postupu, na jehož základě bude doměřena daň.  

 

 

3.3 Daňová kontrola 

 

Daňová kontrola na rozdíl od výše uvedených postupů představuje formalizovaný postup 

správce daně s cílem objasnit skutkový stav, tedy tvrzení daňového subjektu. V rámci daňové 

 
163 Tamtéž. 
164 Tamtéž. 
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kontroly jsou sbírány a hodnoceny důkazní prostředky, vzniká tak podklad pro vyměření  

či doměření daně ve správné výši. Podstatné je rozlišení daňové kontroly, která je stále ještě 

postupem při správě daní, od daňového řízení, což odpovídá už úprava daňové kontroly v rámci 

části II, hlavy VI, díl 2 daňového řádu. Při daňové kontrole tedy ještě nedochází k samotnému 

vyměření nebo doměření daně, ale na základě výstupu z daňové kontroly, kterým je zpráva  

o daňové kontorle, může být daň v konkrétním řízení stanovena.165 Daňová kontrola je upravena 

v ustanoveních § 85 až § 88 daňového řádu. Daňová kontrola má svou úlohu zejména 

v doměřovacích řízeních, ale využívá se i v řízení vyměřovacím u subjektů, které nepodaly 

daňové přiznání, navzdory tomu, že k podání daňového přiznání měly povinnost.166 Daňová 

kontrola je v praxi často realizována již v rámci nalézacího řízení, tedy při vyměřování  

či doměřování daně.167 

 

Daňovou kontrolu může, jak potvrdil Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím ze dne  

20. 12. 2017, č.j. 10 Afs 269/2017-34,  u daňového subjektu zahájit kterýkoli finanční úřad 

v rámci vybrané působnosti podle § 10 odst. 4 ve spojení s § 8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.,  

o finanční správě České republiky ve znění pozdějších předpisů. 

 

Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení nebo jiné okolnosti rozhodné 

pro správné zjištění a stanovení daně konkrétního daňového subjektu.168 Daňová kontrola je 

postup dle daňového řádu, který umožňuje správci daně nejrozsáhlejší a nejpodrobnější 

prošetření daňového subjektu a uvedeného předmětu v porovnání s ostatními zákonnými 

postupy.169 Opět se v rámci tohoto postupu stejně jako u dvou předchozích uplatní zásada 

přiměřenosti. Předmět a rozsah daňové kontroly musí správce daně vymezit tak, aby byl daňový 

subjekt co možná nejméně zatížen, současně však tak, aby bylo možné dosáhnout cíle daňové 

kontroly. Cíl daňové kontroly dle důvodové zprávy k daňovému řádu koresponduje s cílem 

správy daní,170 tedy správné stanovení daně tak, jak s tím počítá § 1 odst. 2 daňového řádu.  

 

 
165 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
166 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 290-299. 
167 Generální finanční ředistelství – sekce metodiky a výkonu daní, Metodická pomůcka k procesním aspektům 

daňové kontroly, č.j. 50071/15/7100-40124-506246. 
168  Ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
169 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 290-299. 
170 Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb. daňový řád, ze dne 19. 11. 2008. 
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Daňový řád nespecifikuje daňový subjetk, u kterého může být provedena daňová kontrola. 

Správce daně si tak může vybrat jakýkoli daňový subjekt pro daňovou kontrolu za účelem 

ověření jeho daňového tvrzení, bez omezení.171 Taková úprava je pozitivní z hlediska  

její preventivní funkce, která působí na daňové subjekty při plnění jejich povinností. Prevenci 

dále doplňuje skutečnost, že k zahájení daňové kontroly nepotřebuje správce daně konkrétní 

podnět, konkrétní pochybnost. Stanovisko pléna Ústavního soudu České republiky,  

ze dne 8. 11. 2011, sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11, k tomuto uvedlo, že správce daně je sice povinen 

postupovat v souladu se zásadou proporcionality, porušením této zásady ale není zahájení 

daňové kontroly  bez podezření podložených konkrétními skutečnostmi.  

 

Ustanovení § 85 odst. 2 daňového řádu zakotvuje možnost správce daně provádět daňovou 

kontrolu u daňového subjektu a zároveň na kterémkoli jiném vhodném místě, jako například 

v externí účetní společnosti nebo v advokátní kanceláři, která má například účetní dokumenty 

v úschově, a na jiných obdobných místech. Komentář k tomuto ustanovení dále uvádí, že výběr 

místa, kde bude daňová kontrola prováděna, by měl být stanoven na základě spolupráce správce 

daně a daňového subjektu a uveden již v protokolu o zahájení daňové kontroly.172  

Jakmile se strany nemohou dobrat shody, měla by daňová kontrola probíhat zejména u daňového 

subjektu, což může znamenat v prostorách sídla, ale také v jiných prostorách v dispozici 

daňového subjektu.173 Tedy vedle osobního rozsahu a předmětu je i místní vymezení daňové 

kontroly v daňovém řádu upraveno velmi široce, a poskytuje tak správci daně vhodné postavení 

pro odhalování daňových úniků. 

 

Správce daně je omezen ve výkonu své pravomoci tím, že se začátkem daňové kontroly je 

povinen vymezit její rozsah.174 Rozsah představuje konkrétně vemezené skutečnosti, které bude 

správce daně v rámci předmětu daňové kontroly zkoumat.175 Ten lze v průběhu daňové kontroly 

upravovat, ať už rozšiřovat prostřednictvím stejného opatření jako při začátku, tedy sepsáním 

protokolu, nebo zužovat, což správce daně nemusí upravit protokolem. Zúžení předmětu daňové 

kontroly, tedy vzhledem k uvedenému, nemá vliv na předchozí úpravu rozsahu tohoto postupu, 

na rozdíl od rozšíření daňové kontroly, kterážto musí být vždy upravena protokolem,  

 
171 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
172 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 290-299. 
173 Tamtéž. 
174 Ustanovení § 85 odstavec 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.. 
175 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
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jinak by správce daně nebyl oprávněn na základě rozšířené daňové kontroly doměřít či vyměřit 

daň.176 Podstetné je, že ve chvíli, kdy správce daně zúží daňovou kontrolu, a na základě zúžené 

daňové kontroly ukončí doměřovací řízení, je správce daně vázán podmínkami ohledně 

opakované daňové kontroly stanovenými v § 85 odst. 5 daňového řádu. 

 

Správce daně má ke správě daní přistupovat zodpovědně, v souladu se základními 

zásadami správy daní a nemá znevýhodňovat a nepřiměřeně zatěžovat daňový subjekt. Takové 

nepřiměřené zatížení je bezpochyby představováno opakovanou daňovou kontrolou. Opakovaná 

daňová kontrola je taková daňová kontrola, která by se svým rozsahem shodovala s kontrolou, 

která již v minulosti jednou proběhla.177 Rozsah daňové kontroly, který je podmnožinou 

předmětu daňové kontroly, je posuzován v materiálním smyslu, ten mohl být v minulosti naplněn 

například i postupem k odstranění pochybnosti a jako takový založit překážku pro opakovanou 

daňovou kontrolu. Rozhodující přitom bude do jaké hloubky v rámci postupu pro odstranění 

pochybností správce daně šel.178 Možnost opakovat daňovou kontrolu je pro účely odhalování 

daňových úniků užitečné, optikou daňového subjektu představuje opakovaná daňová kontrola 

neúměrnou zátěž. Daňový řád vymezil dva legitimní důvody, na jejichž základě je možné 

daňovou kontrolu opakovat. První legitimní důvod je v souladu s ustanovením § 85 odst. 5 písm. 

a) daňového řádu zjištění nových skutečností nebo důkazů, jež nomohly být uplatněny v původní 

daňové kontrole, a to bez zavinění správce daně a které současně zakládají pochybnost  

o správnoti tvrzení daňového subjektu. Za novou skutečnost podle komentáře k uvedenému 

ustanovení nelze považovat takovou, která nastala až po proběhlém řízení.179 Tento legitimní 

důvod se v podstatě shoduje s důvody pro obnovu řízení. Druhým důvodem pro opakování 

daňové kontroly je dle ustanovení § 85 odst. 5 písm. b) daňového řádu, podání dodatečného 

daňového tvrzení daňovým subjektem. Tento postup umožňuje pružnou a adekvátní reakci 

správce daně na nastalou situaci, tedy změnu tvrzení daňového subjektu. Nezbytná je zde opět 

zásada přiměřenosti, jestliže může správce daně změněné tvrzení daňového subjektu ověřit  

a prošetřit například postupem pro odstranění pochybností, nebude na místě zahájit opakovanou 

daňovou kontrolu.180 

  

 
176 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 290-299. 
177 Tamtéž. 
178 Tamtéž. 
179 Tamtéž. 
180 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. s. 290-299. ISBN 978-80-7400-604-3 



 

 

 

40 

3.3.1 Práva a povinnosti daňového subjektu 

 

Daňový subjekt je zejména povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové 

kontroly.181 Tato povinnost je zásadní, neboť zahájení daňové konroly je kompletní, až když 

správce daně začne i fakticky daňovou kontrolu vykonávat.182 Je zřejmé, že daňový subejkt by 

pak mohl svévolně natahovat a bránit zahájení daňové kontroly neumožněním například vstupu 

do místa, kde chce správce daně provést šetření a kontrolu, nebo neposkytnutím součinnosti  

a například nezpřístupněním požadovaných dokumentů. Toto ustanovení tedy chrání správce 

daně a má přispívat k tomu, aby správce mohl řádně zahíji daňovou kontrolu a pokračovat v ní.  

 

Zásadní obranou daňového subjektu proti daňové kontrole představuje právo daňového 

subjektu být přítomen jednání se svými zaměstnanci a dalšími osobami, které vykonávají  

jeho činnost, předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky a navrhovat provedení 

důkazů, které sám nemá k dispozici, jakož i vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně.183 

 

Daňový subjekt je v rámci již zahájené daňové kontroly povinen obdobně jako v rámci 

místního šetření poskytnout potřebnou součinnost a přiměřené prostředky k účinnému provedení 

daňové kontroly, jakož i zapůjčit správci daně vyžádané doklady a další nezbytné věci  

dle § 82 daňového řádu. Navíc je pro účely daňové kontroly daňový subjekt povinen v souladu  

s § 86 odst. 3 písm. a) až e) daňového řádu zajistit vhodné místo a podmínky k provedení daňové 

kontroly; poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, pracovní náplni 

jednotlivých útvarů, oprávněnosti jednotlivých zaměstnanců a jiných informací, což samozřejmě 

vzhledem ke své povaze neplatí pro nepodnikající fyzické osoby; předložit důkazní prostředky 

k prokázání svých tvrzení; umožnit jednání s jakýmkoliv svým zaměstnancem či osobou,  

která vykonává jeho činnost; nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici,  

jakož i ty, o nichž ví, kde se nacházejí. Poslední z uvedených povinností se v praxi jeví jeko 

těžce vymahatelná. S porušením povinností upravených v § 86 daňového řádu je spojena sankce 

v podobě pořádkové pokuty až do výše 500.000 Kč dle § 247 odst. 2 daňového řádu.  

Takové ustanovení by se mohlo zdát jako dostatečná motivace daňových subjektů ke splnění 

uložených povinností. Mám však za to, že  maximální výše pořádkové pokuty  

v částce 500.000 Kč je (v porovnání s předchozí úpravou z roku 1993, kde byla maximální výše 

 
181 Ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.. 
182 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
183 Ustanovení § 86 odst. 2 písm a), b) a c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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pořádkové pokuty ve výši 2.000.000 Kč upravena § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků) nízká a nedostačující pro naplnění svého smyslu. Je zřejmé z ustanovení  

§ 248 odst. 1 daňového řádu, že pořádková pokuta má být stanovena přiměřeně, na míru 

daňovému subjektu, její zákonem stanovená maximální výše proto neznamená,  

že v takové částce bude skutečně ukládána. Naopak pro určité daňové subjekty může být aktuální 

maximální výše pořádkové pokuty zanedbatelná.  

 

3.3.2 Práva povinnosti správce daně  

 

Správce daně má mimo jiné v rámci daňové kontroly pravomoci dle ustanovení  

§ 80 - § 84 daňového řádu, které upravují místní šetření.184  Správce daně má rovněž možnost 

v průběhu daňové kontroly udělit pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč tomu,  

kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení tím, že navzdory 

předchozímu napomenutí ruší pořádek, neuposlechne pokynu úřední osoby, se chová urážlivě 

k úřední osobě či k osobě zúčastněné na správě daní.185 Nebo může uložit pokutu až do výše 

500.000 Kč v souladu s ustanovením § 247 odst. 2 daňového řádu tomu, kdo ztěžuje nabo maří 

správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění 

procesní povinnnosti nepeněžité povahy. K úpravě pořádkové pokuty dle § 247 odst. 2 daňového 

řádu jsem se již vyjádřila v předchozí podkapitole této práce a není třeba tento názor opakovat. 

Nad rámec výše uvedeného ale shledávám, že uvedená ustanovení představují nástroje správce 

daně sankční povahy, která mají zvyšovat efektivitu zajištění klidného a řádného průběhu daňové 

kontroly. Jejich úprava je z hlediska daňových úniků pozitivní, dle mého názoru by však měly 

být tyto nástroje upraveny ve větším rozsahu, tedy maximální výše pokut by měla být stanovena 

vyšší, než jak je tomu dosud. 

 

Ulehčujícím a efektivním oprávněním je možnost změny místní příslušnosti v průběhu 

daňové kontroly. Dle § 87 odst. 1 daňového řádu totiž může správce daně dokončit daňovou 

kontrolu, kterou zahájil, přestože došlo v průběhu této kontroly ke změně místní příslušnosti.  

Jde přitom o možnost, není to povinnost, je na úvaze správce daně, bude-li chtít daňovou 

kontrolu dokončit. Ale jde o důležité oprávnění, daňový subjekt tak nemá možnost uměle 

natahovat ukončení daňové kontroly opakovanou změnou svého sídla.  

 
184 Tyto pravomoci v rámci daňové kontroly zakotvuje ustanovení § 86 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 

ve znění pozdějších předpisů. 
185 Ust. §247 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.. 
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Daňový subjekt by k součinnosti při správě daní mělo motivovat, že úřední osoby jsou  

dle § 52 odst. 1 daňového řádu vázány mlčenlivostí o tom, co se v rámci daňové kontroly 

dozvěděly. K povinnostem správce daně je třeba ještě uvést povinnost šetřit práva a právem 

chráněné zájmy daňových subjektů a v souladu se zásadou přiměřenosti využívat pouze takové 

prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují. Správce daně dále v souladu se zásadou 

hospodárnosti může konat úkony pro různé postupy společně. Prováděná daňová kontrola je 

rozšiřována za účelem hospodárnosti. Není ale možné provádět jednu společnou daňovou 

kontrolu pro více daňových subjektů, to však nevylučuje možnost správce daně zaháji například 

u každého z obchodních partnerů samostatnou daňovou kontrolu. Správce daně je dále omezen 

prekluzivní lhůtou pro stanovení daně, která je tříletá a upravuje jí § 148 odst. 1 daňového řádu, 

správce daně tak má možnost zahájit daňovou kontrolu pouze před uplyntuím této lhůty.  

 

3.3.3 Zahájení daňové kontroly 

 

Zahájení daňové kontroly je velmi podrobně upraveno, vyjadřoval se k tomu v minulosti  

i Nejvyšší správní soud. Zahájení daňové kontroly je zcela zásadním okamžikem jak pro daňový 

subjekt, tak pro správce daně.186  Aby byla daňová kontrola řádně zahájena, musí být naplněny 

tři podmínky, a to (i) správce daně učiní první úkon vůči daňovému subjektu, (ii) v rámci 

prvního úkonu vymezí správce daně předmět a rozsah daňové kontroly a (iii) správce daně začne 

fakticky zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu a jiné okolnosti 

rozhodné pro správné zjištění daně.187  

 

Zásadní tedy je, aby správce daně učinil úkon vůči daňovému subjektu, tím je chráněn 

spíše právě daňový subjekt. Daňová kontrola nemůže být zahájena jen zápisem ve spisu, daňový 

subjekt se o tom musí dozvědět. V určitých situacích by ale tato podmínka mohla značně 

komplikovat uskutečnění daňové kontroly, proto je možnost uplatnit fikci doručení § 47 

daňového řádu. Důležité je rovněž vymezit předmět a rozsah daňové kontroly, jak již bylo 

uvedeno výše. A stěžejním je současně skutečně, tedy fakticky záhájené šetření, čímž je opět 

chráněn především daňový subjekt, aby nedocházelo k formálnímu zahájení daňové kontroly,  

která se zpravidla uskutečňuje pouze za účelem přetržení prekluzivní lhůty dle § 148 daňového 

 
186 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 308-312. 
187 Ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů. 
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řádu pro stanovení daně.188 Pro správce daně musí být ale v praxi náročné splnit všechny tři 

podmínky naráz, proto je běžně nejprve vymezen předmět a rozsah daňové kontroly, s čímž je 

obeznámen daňový subjekt, a až následně dojde k faktickému zahájení daňové kontroly.  

Až při faktickém zahájení šetření, tedy až ve chvíli, kdy má správce daně fakticky k dispozici 

podklady a má skutečnou možnost je prověřit, se bere daňová kontrola jako zahájená.189 

 

Již v obecném úvodu podkapitoly daňová kontrola jsem naznačila, že v minulosti byla 

opakovaně u soudů řešena otázka zahájení daňové kontroly na základě konkrétních pochybností. 

Ústavní soud svým nálezem sp. Zn I. ÚS 1835/07 ze dne 18.11.2008 stanovil názor,  

že pro zahájení daňové kontroly jsou nezbytné právě konkrétní pochybnosti a správce daně 

nemůže zahájit kontrolu svévolně. Takové pochybnosti musí správce daně při zahájení daňové 

kontroly jasně vymezit a sdělit je daňovému subjektu. O pár let později vydal Ústavní soud 

stanovisko ke sjednocení této problematiky, kde mimo jiné uvedl „Daňové řízení a jednotlivá 

dílčí oprávnění svěřená správci daně v průběhu daňového řízení se ocitají mezi veřejným zájmem 

na stanovení a výběru daní na straně jedné a ochranou autonomní sféry jednotlivce na straně 

druhé. Je povinností správce daně při uplatňování jednotlivých procesních institutů,  

tedy i při provádění daňové kontroly, postupovat v souladu s principem proporcionality   

a minimalizovat zásahy tak, aby se konkrétní procesní postup nestal vůči jednotlivci 

nepřiměřeným a v důsledku porušujícím právo na informační autonomii jednotlivce. Za porušení 

těchto principů a realizaci pravomoci v rozporu s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 

nelze považovat bez dalšího postup správce daně, který zahájí daňovou kontrolu ve smyslu § 16 

ZSDP190 bez konkrétními skutečnostmi podloženého podezření, že daňový subjekt nesplnil řádně 

daňovou povinnost.“191 Ústavní soud tímto potvrdil, že správce daně může daňovou kontrolu 

zahájit bez konkrétního podezření, čímž je potvrzen i preventivní charakter tohoto institutu, 

daňový subjekt se má chovat poctivě v každém případě, daňovou kontrolu  

lze dle tohoto stanoviska zahájit i bez jakýchkoli pochybností. Stanovisko lze bezesporu 

vztáhnout i na daňovou kontrolu zahájenou dle daňového řádu. Dle metodiky finanční správy 

navíc není správce daně povinen, pokud disponuje konkrétní pochybností při zahájení daňové 

kontroly, tuto pochybnost daňovému subjektu sdělit.192   

 
188 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 308-312. 
189 Tamtéž. 
190 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. 
191 Stanovisko plána Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2011 sp. zn. Pl. 33/11. 
192 Generální finanční ředitelství, sekce metodiky výkonu daní; Metodická pomůcka k procesním aspektům daňové 

kontroly. č.j. 50071/15/7100-40124-506246., ze dne 4. 8. 2015 s účinností od 1.9.2015. 
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Daňový řád poskytuje ochranu správci daně ve chvíli, kdy by daňový subjekt neumožnil 

správci daňovou kontrolu fakticky zahájit. Což je určitě podstatné, bez takové ochrany by byla 

daňová kontrola značně neefektivní a subjektu daně by stačilo se například pouze uzamknout  

ve svém sídle a neumožnit tak právě faktické zahájení daňové kontroly. V případě, že subjekt 

neumožní správci daně zahájit kontrolu, má správce daně možnost daňový subjekt vyzvat.193 

Výzva správce daně stanoví místo zahájení daňové kontroly, předmět daňové kontroly a lhůtu, 

ve které je daňový subjekt povinen sdělit den a hodinu, kdy je připraven k zahájení daňové 

kontroly.194 To samo o sobě ještě nezní příliš efektivně. Nevyhoví-li však daňový subjekt výzvě 

správce daně ve stanovené lhůtě, aniž by mu v tom bránily závažné důvody, které by správci 

sdělil, může správce daně stanovit daň podle pomůcek nebo daň sjednat.195  

 

Bez spolupráce daňového subjektu tedy daňová kontrola nemůže být zahájena. Správce 

daně má však stále další možnosti, jak daň prověřit a stanovit. Metodická pomůcka k procesním 

aspektům daňové kontroly v čl. 4 odst. 4 například hovoří o stanovení daně dokazováním.  

Tedy ve chvíli, kdy správce daně chce provést například kontrolu daně z příjmů daňového 

subjektu, ten však nespolupracuje a správce nemůže ani přes výzvu zahájit daňovou kontrolu 

daně z příjmu, současně probíhá u stejného daňového subjektu kontrola daně z přidané hodnoty a 

správce daně má k dispozici například kopie daňových dokladů tohoto konkrétního daňového 

subjektu, z nichž je patrná výše zdanitelných příjmů.196 Až pokud nelze stanovit daň 

dokazováním, tedy splněním podmínek v § 98 odst. 1 daňového řádu, přistoupí správce daně 

k stanovení daně pomocí pomůcek.197 Nelze-li ani podle pomůcek daň stanovit, přistoupí správce 

daně v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 daňového řádu ke sjednání daně.  

3.3.4 Dokazování 

 

 Právě dokazování představuje klíčovou fázi daňové kontroly, primárně má daňový 

subjekt povinnost doložit všechny jím v daňovém tvrzení uvedené skutečnosti. Neunese-li 

 
193 Ustanovení § 87 odst. 2 zákona č. 280/2009. Sb, daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
194 Ustanovení § 87 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
195 Ustanovení § 87 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
196 Generální finanční ředitelství, sekce metodiky výkonu daní; Metodická pomůcka k procesním aspektům daňové 

kontroly. č.j. 50071/15/7100-40124-506246., ze dne 4. 8. 2015 s účinností od 1.9.2015. 
197 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 22/2009-68 ze dne 30.07.2009 (Postup, kdy správní 

orgán stanoví daňovou povinnost zcela nebo zčásti dokazováním, avšak svůj postup označí za stanovení daně za 

použití pomůcek, je nezákonným.) či č. j. 7 Afs 27/2009-80 ze dne 22.04.2009 (Pokud správce daně stanoví daň za 

použití pomůcek, nevede již dokazování o jednotlivých, pro stanovení daně rozhodných skutečností - jednotlivých 

daňových dokladů). 
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daňový subjekt důkazní břemeno a správce daně shledá, že zde mohlo dojít k daňovému úniku, 

je třeba dokázat skutečnou výši daně, aby mohla být správně stanovena.  

 

 Jak jsem již uvedla v předchozí podkapitole, dokazování je v rámci hierarchie možností 

stanovení daně na prvním místě,198 až pokud správce daně nestanoví daň dokazováním,  

může přistoupit ke stanovení daně pomůckami, tedy pomocí tak zvaného kvalifikovaného 

odhadu daňové povinnosti a na třetím místě teprve stojí sjednání daně. Daňový subjekt  

má tedy v rámci těchto skutečností povinnost předkládat důkazy k prokázání svého tvrzení  

a správce daně má povinnost zjistit rozhodné skutečnosti co nejúplněji.199 Pokud by správce daně 

stanovil daň na základě neúplného dokazování, které by mělo za následek nesprávné zjištění 

skutkového stavu, půjde o nezákonné rozhodnutí.200 

 

 Důkazní břemeno, kteréžto leží především na daňovém subjektu, upravuje § 92 daňového 

řádu. Daňový subjekt je povinen prokázat všechna svá tvrzení, oproti tomu rozsah toho, co musí 

prokázat správce daně, je podstatně užší, taxativně vymezen a upraven v § 92 odst. 5 daňového 

řádu. Daňový řád převzal znění z předchozího zákona o správě daní a poplatků201 a od začátku je 

takto upravené důkazní břemeno přezkoumáváno a bylo podrobeno i testu ústavnosti. Ústavní 

soud v nálezu pléna ÚS 38/95 shledal, že takto upraveným důkazním břemenem v daňovém 

řízení není v rozporu s čl. 11 odst. 5 ani s čl. 4 odst. 11 Listiny základních práv a svobod,202 

 ani s jinými ústavně zaručenými právy a svobodami.  

 

 V letošním roce bylo vydáno k této problematice významné rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu. Rozhodnutím ze dne 16. 1. 2020, sp. zn. 8 Afs 23/2018-37 stanovil Nejvyšší 

správní soud, že „Důkazní povinnost, kterou podle § 92 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňového řádu, nese daňový subjekt, nedosahuje povinnosti prokázání tvrzených skutečností  

s absolutní jistotou, ale postačí prokázat dostatečnou míru pravděpodobnosti. Ta bude zpravidla 

naplněna, pokud bude možné z provedených důkazů učinit daný závěr bez vážných pochybností, 

přičemž je třeba zohlednit i čas uplynulý od doby, kdy prokazované skutečnosti nastaly.“203  

Což vede k ochraně daňových subjektů, ale stále ponechává unesení důkazního břemene svých 

 
198 Ustanovení § 98 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
199 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2011, 348 s. ISBN 978-80-7400-366-0. (s. 188-221). 
200 Tamtéž. 
201 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. 
202 Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního 

pořádku České republiky. 
203  Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2020, sp. zn. 8 Afs 23/2018-37. 
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tvrzení na daňovém subjektu. Správce daně ale nemá možnost svévolně odmítat tvrzení  

a důkazy, pokud ty postačují k prokázání dostatečné míry pravděpodobnosti, nemůže  

již dále bazírovat na absolutním prokázání tvrzených skutečností, což mohlo být pro daňové 

subjekty zatěžující a v rozporu se zásadou přiměřenosti, potažmo i v rozporu s cílem správy daní 

zjistit daň správně. V kontextu odhalování daňových úniků bylo zřejmě praktičtější požadovat 

prokázání tvrzení s absolutní jistotou bez jakýchkoli pochybností, což ale v praxi mohlo vést 

k neúměrnému zatížení a znevýhodnění daňového subjektu, případně i k nesprávnému, vyššímu 

zjištění daně oproti skutečnosti. Shledávám tedy výše uvedený rozsudek pro odhalování 

daňových úniků přínosný především pro daňové subjekty, které jsou tímto méně zatíženy a 

v kontextu zásady přiměřenosti a cíle správy daní. A pro ochranu daňových subjektů proti 

libovůli veřejné správy jako potřebný.  

 

3.3.5 Zpráva o daňové kontrole  

 

O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly se sepisuje tzv. Zpráva o daňové kontrole 

(dále jen „Zpráva“). Jedná se o završení a finální výstup z daňové kontroly. Zpráva představuje 

komplexní dokument o zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly. Zpráva slouží  

jako podklad pro následné vyměření nebo doměření daně, jak jsem již uvedla v úvodu 

podkapitoly č. 3.3., věnované daňové kontrole. V praxi sice existují i situace, kdy daňová 

kontrola skončí bez nálezu, avšak i v tomto případě je správce daně povinen vypracovat 

Zprávu.204  

 

Podstatné náležitosti Zprávy obsahuje ustanovení § 88 odst. 1 daňového řádu. Dle tohoto 

ustanovení musí Zpráva obsahovat výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů 

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

daňové kontroly, vedených jednáních, jakož i skutečností zjištěných mimo jednání,  

také seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění a vyjádření daňového 

subjektu k výsledku kontrolního zjištění a stanovisko správce daně.205 Zásadní je  

právě seznámení daňového subjektu s výsledkem daňové kontroly, neboť daňový subjekt má 

možnost sporovat závěr daňové kontroly nejpozději v tuto chvíli, jak potvrdil Nejvyšší správní 

soud rozsudkem ze dne 22. 8. 2017, sp. zn. 7 Afs 68/2017, kde uvedl, že pokud takové vyjádření 

 
204 LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 313-321. 
205 Ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů. 
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daňového subjektu nepovede ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze již v rámci 

projednání Zprávy navrhovat jeho další doplnění.  

 

 Koncem května letošního roku, konkrétně 28. 5. 2020, byl poslancům Parlamentu České 

republiky předložen vládní návrh zákona kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony, označen jako sněmovní tisk 841/0.206 

Tímto návrhem by mohlo dojít hned k několika změnám, zásadní by dle mého názoru byla 

změna ukončení daňové kontroly. Dle aktuálního znění návrhu by byla daňová kontrola dle § 

88a ukončena pouze oznámením. Spolu s oznámením o ukončení daňové kontroly by byla 

doručena Zpráva o daňové kontrole, která by již nemusela být podepsána daňovým subjektem. 

Vypuštěn je také institu projednání Zprávy. Úprava zjevně směřuje ke zjednodušení daňové 

kontroly a k donucení daňového subjektu, aby vznášel námitky a navrhoval rozhodné důkazy 

v průběhu daňové kontroly nikoli až po předložení závěrečné zprávy. Bude-li nová úprava 

v tomto znění přijata, mohla by vézt ke zrychlení daňové kontroly a tími k jejímu zefektivnění, 

což bude mít pozitivní vliv pro budoucí odhalování daňových úniků. 

 

3.3.6 Daňové kontroly v roce 2018 

 

 V oblasti daně z přidané hodnoty se daňové kontroly v roce 2018 zaměřily na daňové 

subjekty, u kterých existovalo podezření, že jsou zapleteny do řetězců plátců DPH, jejichž cílem 

je optimalizace daňové povinnosti. Současně probíhaly kontroly daňových subjektů,  

které nepřiznávaly daň při nákupu zboží z jiných členských států EU a daňových subjektů,  

které vykazovaly nízkou výkonnost.207  

 

Z pohledu boje proti daňovým únikům je tedy efektivní kombinace nástrojů jako jsou 

kontrolní hlášení a evidence tržeb, na jejichž základě se lze zaměřit na konkrétní daňové 

subjekty, u nichž pak správce daně efektivněji provádí vyhledávací činnost a zaměřuje daňové 

kontroly na podezřelé subjekty. 

 

 
206 Sněmovní tisk 841/0, část č. 1/4: Novela zákona - daňový řád RJ. Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky [online]. 28.5.2020 [cit. 2020-06-26].  

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=841&CT1=0.  
207 Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018: Informace o činnosti Finanční správy 

České republiky za rok 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. 10.7.2019 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-

sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633.  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=841&CT1=0
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633
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V rámci oblasti daní z příjmu právnických osob se daňové kontroly v roce 2018 

zaměřovaly na prověření položek odčitatelných od základu daně, finanční a úvěrové nástroje,  

na vykazovanou opakující se ztrátu a na správnost a oprávněnost slev na dani.208 U daní z příjmu 

právnických osob kontroloval správce daně zejména oprávněnost výdajů, tedy zda nedocházi 

k odečítání fiktivních výdajů či pořizování majetku nesouvisejícího s podnikáním,  

na prověřování zdanitelných příjmů ve vazbě na výsledky vyhledávací činnosti, prověřování 

finančních toků na bankovních účtech, oprávněnost uplatňovaných slev na dani a daňových 

zvýhodnění, především na vyživované děti.209 

 

V rámci daňových kontrol uskutečněných v roce 2018 byla na dani doměřena celkem 

částka 10.149.312.000 Kč. Dle zprávy finanční správy ČR byly daňové kontroly oproti roku 

2017 efektivnější, doměrka na jednu kontrolu se zvýšila na 866 000 Kč, což je dle informací  

Finanční správy ČR nárůst o 4,4 %.210 Dle mého názoru však nemusí jít o efektivnost daňové 

kontroly, mohly být stejně efektivní jako v předchozím roce, avšak daňové subjekty vykonávaly 

nežádoucí činnost oproti předchozímu roku ve větší míře.  

 

3.4 Postup k odstranění pochybností 

 

Mezi postupy upravené v hlavě VI. patří zároveň postup k odstranění pochybností,  

který by také mohl posloužit k odhalení daňového úniku. Ten se uplatní ve chvíli, kdy má 

správce daně konkrétní pochybnost, na rozdíl od daňové kontroly, pro jejíž zahájení není 

konkrétní pochybnost nutná. K rozlišení jednotlivých kontrolních postupů se vyjádřil Nejvyšší 

správní soud, který ve svém rozsudku uvedl „Na rozdíl od obecné vyhledávací činnosti, místního 

šetření nebo daňové kontroly slouží jen a pouze k objasnění konkrétních pochybností, jež brání 

řádnému stanovení daně. Postup k odstranění pochybností je nepochybně procesním 

prostředkem k neprodlenému a bezprostřednímu zjištění či ověření řádného splnění daňových 

 
208  Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018: Informace o činnosti Finanční správy 

České republiky za rok 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. 10.7.2019 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-

sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633.  
209  Tamtéž.  
210  Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018: Informace o činnosti Finanční správy 

České republiky za rok 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. 10.7.2019 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-

sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633. 
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https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633


 

 

 

49 

povinností daňovým subjektem, který je prioritním nositelem břemene tvrzení  

a tomu odpovídajícího důkazního břemene.“211 

 

 Postup k odstranění pochybností je v daňovém řádě upraven jako nový institut, nahradil 

předchozí vytýkací řízení dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění 

pozdějších předpisů.212 Důvodová zpráva k daňovému řádu označuje tento postup, jako písemný 

či ústní dialog mezi správcem daně a daňovým subjektem.213 Cílem tohoto postupu  

je tedy odstranění konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznposti, nebo úplnosti podaného 

daňového tvrzení.214 Zároveň by postup k odstranění pochybností neměl být zdlouhavý.215 

 

 Dle metodické příručky Generálního finančního ředitelství je správci daně doporučeno, 

zahájit jednání nejprve neformálně, tedy například telefonickým hovorem, což bude užitečné 

k tomu, aby nebyla finanční správa zbytečně zatěžována formalismem.216 Až ve chvíli,  

kdy správci daně neformální vysvětlení nestačí k objasnění daných skutečností, má přistoupit 

k formálnímu postupu k odstranění pochybností.  

 

I na tento postup se uplatní vybraná působnost dle § 10 odst 4 písm. b) zákona č. 

456/2011 Sb., o finanční správě, ve znění pozdějších předpisů,kterou v souladu s ustanovením § 

8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, vykonává finanční úřad na celém území České republiky. 

 

Z dostupných údajů o činnosti finanční správy ČR v roce 2018 víme, že byl  

právě tento postup použit a dokončen celkem 19.840krát. Velké většina těchto postupů byla 

provedena v rámci kontroly daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob. Celkem  

ve 13.467 případech byl postup pro odstranění pochybnosti ukončen s rozdílem oproti 

původnímu daňovému tvrzení daňového subjektu. Tj. v téměř 2/3 prošetřovaných případů byly 

 
211 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 2 Afs 32/2015. 
212 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
213 Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb. daňový řád, ze dne 19. 11. 2008 
214 NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 

2019, 280 s. ISBN 978-80-7400-730-9. 
215 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 1 Ans 10/2012. 
216 Generální finanční ředitelství, sekce metodiky výkonu daní; Metodická pomůcka k postupu k odstranění 

pochybností. č.j. 65447/14/7100-40124-011654., ze dne 8. 1. 2015 s účinností od 10.1.2015. 
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správcem daně zjištěny nesrovnalosti. Celková změna v daňové povinnosti tak činila celkem 

částku 2.864.286.000 Kč. 217 

 

 Postup k odstranění pochybností jako jediný oproti dříve uvedeným postupům vyžaduje 

konkrétní pochybnost správce daňě o úplnosti či pravdivosti tvrzení daňového subjektu. Uvedené 

sice představuje jistou omezující podmínku, i přes to je ale působnost správce daně vymezená 

zákonem široce. Smyslem tohoto postupu je krátké a rychlé odstranění pochybností  

nebo v opačném případě k přistoupení k dalšímu šetření, zejména k zahájené daňové kontroly. 

Dle zprávy zhodnocující postupy k odstranění pochybností je pak patrné, že na základě  

tohoto postupu dochází k odhalení nesrovnalostí ve více jak polovině případů. Suma 

představující změnu daňové povinnosti na základě tohoto postupu není zanedbatelná. Na základě 

těchto zjištění je zřejmé, že jde o účinně nastavený institut správy daní, využívaný ke kontrole 

daňových subjektů a pro odhalování daňových úniků.   

 
217 Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2018: Informace o činnosti Finanční správy 

České republiky za rok 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. 10.7.2019 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-

sprav/2018/zprava-o-cinnosti-financni-spravy-cr-a-c-35633. 
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Závěr  

 

Cílem této práce bylo zhodnotit, zde je legislativní úprava procesních nástrojů, využívaných  

v boji proti daňovým únikům, dostatečná, s ohledem na hospodářský a technický vývoj,  

a zároveň efektivní, případně navrhnout možné úpravy a řešení. Za tímto účelem jsem nejprve 

vymezila základní související pojmy a zásady správy daní, konkrétněji jsem popsala pojem 

daňový únik a dále analyzovala postupy při správě daní, na jejichž základě správce daně může 

odhalit daňové úniky.  

 

Uvedené postupy při správě daní jsou upraveny daňovým řádem,  

který byl publikován v roce 2009, jde o poměrně nový zákon, který v celku úspěšně odráží 

judikatorní závěry Nejvyššího správního soudu, které vznikaly ještě za účinnosti předchozího 

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Daňový řád také prošel dalšími novelizacemi 

zejména s ohledem na přijetí směrnice ATAD 1. Daňový řád dokonce rozšířil ustanovení 

směrnice ATAD a zavedl obecné protizneužívací pravidlo jako jednu ze základních zásad správy 

daní.  

 

Na základě vypracování této diplomové práce jsem dospěla k závěru, že procesní nástroje 

jsou zakotveny v právním řádu České republiky dostačujícím způsobem pro dosažení svého cíle. 

Vycházím z toho, že v rámci vyhledávací činnosti, pod kterou v tomto smyslu řadím i místní 

šetření, poskytuje zákonná úprava správci daně široké pravomoci, není omezen mnoha složitými 

podmínkami a tato činnost je navíc efektivně doplňována dalšími nástroji jako elektronickou 

evidencí tržeb, centrálním registrem účtů nebo institutem kontrolního hlášení. Jak vyplývá  

ze závěrečné zprávy o činnosti Finanční správy ČR, má správce daně, díky těmto doplňujícím 

nástrojům, lepší možnost cílení vyhledávací činnosti na konkrétní daňové subjekty.  

V rámci daňové kontroly pak správnému zjištění daně nahrává povinnost daňového subjektu 

unést důkazní břemeno a prokázat všechna svá tvrení v kombinaci se zásadou materiální pravdy 

a zásadou volného hodnocení důkazů. Správce daně má tedy možnost zkoumat a hodnotit tvrzení 

a jednání daňového subjektu podle jejich skutečného obsahu. Tak jak je úprava zakotvena 

v daňovém řádu navíc na daňové subjekty působí i preventivně. A to s ohledem na skutečnost, že 

mají finanční úřady při všech postupech tak zvanou vybranou působnost a dále také nejsou 

omezeny osobním rozsahem, mohou tedy postupy uplatňovat k prošetření kteréhokoli daňového 

subjektu a při většině postupů, až na jednu vyjímku, mohou zahájit postupy i bez konkrétních 

pochybností.  
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V kontextu usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o finančních trestných 

činech, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích (2018/2121(INI)), které jsem 

uvedla v úvodu této práce, lze konstatovat, že minimálně úprava procesních institutů je v českém 

právním řádě zakotvena dostatečně a jejich využití je v kombinaci s dalšími nástroji efektivní 

při odhalování daňových úniků. 

 

Procesní úpravě bych ale vytkla nízkou maximální výši pořádkové pokuty upravenou 

ustanovením § 247 odst. 2 Daňového řádu. Ekonomicky silné daňové subjekty nemusí být  

takto stanovenou pokutou dostatečně motivovány ke splnění svých povinností. Mohou mít větší 

výhodu z případného daňového úniku. I v minulosti byla pokuta upravena v zákoně  

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v daleko vyšší částce. Maximální výše pokuty v částce 

500.000 Kč je pro ekonomicky silné subjekty zanedbatelná částka, čemuž náhrává i porovnání 

s výsledkem činnosti Finanční správy ČR za rok 2018, kdy jen na základě daňových kontrol činil 

rozdíl daňové povinnosti přes 10 miliard Kč. Úprava maximální výše pokuty v daňovém řádu 

přitom neznamená, že bude využita, správce daně je nadále vázán ustanovením § 248 a zásadou 

přiměřenosti. Navrhla bych proto zvýšit zmíněnou pořádkovou pokutou až do maximální výše 

2.000.000 Kč, jak tomu bylo v úpravě z roku 1993 v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní  

a poplatků. Takto stanovená maximální výše pořádkové pokuty by motivovala více daňových 

subjektů k vyšší míře součinnosti. 
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Shrnutí v českém jazyce 

 

Boj proti daňovým únikům z procesního hlediska.  
 

Tato práce se zabývá bojem proti daňovým únikům optikou procesních nástrojů 

upravených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Je rozdělena  

do tří hlavních kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, nezbytné pro pochopení 

zkoumané problematiky, zejména pojem „daň“ a „daňové právo“. V Druhé části práce je 

přiblížena správa daní v obecné rovině a základní zásady správy daní, v jejichž rozsahu musí 

správce daně při odhalování daňových úniků postupovat. Zaroveň je v druhé části práce 

vymezen pojem „daňový únik“, a to jednak jako trestná činnost upravená trestním zákoníkem. 

Ale i jako činnost, prováděna základě zákona, sledující účel, který zákonodárce při tvorbě 

právních předpisů nepředpokládal a na jejímž základě není daň stanovena správně, tedy tak jak ji 

předpokládá daňový řád. V třetí části jsou rozebrány a zkoumány jednotlivé postupy pro správu 

daní upravené daňovým řádem. Nejprve je analyzována vyhledávací činnost správce daně, jakož 

i místní šetření prováděné správcem daně a zhodnocena efektivnost těchto postupů při 

odhalování daňových úniků i v kontextu záznamů činnosti správce daně za rok 2018. Dále je 

podrobně charakterizován institut daňové kontroly, jakožto jeden z nejvýznamnějších procesních 

postupů, kterým správce daně ověřuje a zjišťuje, zde konkrétní daňový  subjekt plní řádně své 

daňové povinnosti a na jejímž základě pak může správce daně v daňovém řízení daň vyměřit  

nebo doměřit. Daňová kontrola je opět zhodnocena i v kontextu výsledků činnosti Finanční 

správy ČR v roce 2018. V poslední části třetí kapitoly této práce je analyzován postup 

k odstranění pochybností, který předchozí zákon o správě daní neznal a slouží správci daně 

k rychlejšímu odstranění konkrétních pochybností v rámci správy daní. Na základě zkoumaných 

institutů jsem dospěla k závěru, že určitou nedostatečnost představuje maximální výše pořádkové 

pokuty stanovená zákonem. Ta je pro ekonomicky silné subjekty v daňovém řádu upravena 

v nízké částce, která takové subjekty nemotivuje ke splnění jejich povinností. V obecné rovině 

lze však konstatovat, že jsou procesní nástroje při správě daní upraveny dostačujícím způsobem 

a v praxi je jejich efektivní použití doplňováno dalšími nástroji, jako je například institut 

kontrolního hlášení a další.   

 

Klíčová slova: Daňové úniky, Daňový řád, Postupy při správě daní. 
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Resume in english 

 

Fight against tax evasion from a procedural viewpoint 

 

This diploma thesis is about fighting against tax evasion from the point of view  

of procedural tools, which are regulated by Act No. 280/2009 Coll., The Tax Code. The tesis is 

divided into three main chapters. The first chapter defines basic concepts, essential  

for understanding the examined topic, particularly the term „tax“ and „tax law“. The second part 

of the thesis defines tax administration in general and basic principles of tax administration, 

which the tax administrator is obliged to follow in detection of tax evasion. The second part of 

the thesis also defines the concept of tax evasion for the purposes of this thesis. On one hand,  

it defines it as a crime regulated by the Criminal Code. But also as a conduct under the law, 

which pursues a purpose, which the legislature did not presume during preparation  

of the legislation and on the basis of such conduct, the tax is not set correctly, ie. in accordance 

with the Tax Code. The third part analyzes and examines the individual procedures for tax 

administration, regulated by the Tax Code. The detection activity of the tax administrator is 

analyzed in this part of the thesis, as well as local investigation activity carried out by the tax 

administrator, and effectiveness of these procedures in detecting tax evasion is evaluated,  

also in the context of records of the tax administrator's activities for the year 2018. Furthermore, 

the institute of tax control is characterized in detail, as one of the most important procedure  

by which the tax administrator verifies and determines whether a particular tax entity fulfills its 

tax obligations properly and on the basis of which the tax administrator can assess tax in tax 

proceedings. Tax control is also evaluated in the context of the result of the activities  

of the Financial Administration in 2018. The last part of the third chapter of this thesis analyzes 

the procedure for removing doubts, which the previous Tax Administration Act did not 

recognize and which enables the tax administrator to remove specific doubts in tax 

administration more quickly. Based on the examined procedural institutes, I came to  

the conclusion that the inadequacy is represented by the maximum amount of the disciplinary 

fine stipulated by the Tax Code. The fine regulated by the Tax Code is low in amount  

for economically strong entities. In general, it can be said that the procedural tools in tax 

administration are regulated sufficiently and in practice, their effectiveness is complemented  

by other tools, such as the institute of inspection reports and others. 

 

Key words: Tax evasion, Tax Code, Tax Administration Procedures. 


