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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. Zároveň je v druhé části práce 

vymezen pojem „daňový únik“, a to jednak jako trestná činnost upravená trestním zákoníkem. 

Ale i jako činnost, prováděna na základě zákona, sledující cíl, 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.   
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