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Záv�r 

Smyslem této práce bylo definovat a analyzovat n�které nejožehav�jší 

problémy da�ových trestných �in� a jejich postih. Mám tím na mysli postih 

trestn�právní, i když za st�žejní v této oblasti považuji zejména  odstran�ní 

nedostatk� v oblasti prevence da�ových únik� a zvýšení efektivity kontroly pln�ní 

da�ových povinností, kdy tento aspekt by byl i zna�ným ekonomickým p�ínosem ve 

form� reálného p�ílivu finan�ních prost�edk� do státního rozpo�tu. Optimálnímu 

stavu, kdy se v�tšin� da�ových únik� zabrání v rámci da�ového �ízení a trestní �ízení 

bude pouze ultima ratio skute�n� závažné da�ové kriminality, však brání n�kolik 

skute�ností. Nejedná se o nové problémy, snaha o jejich odstran�ní ze strany státu 

trvá již delší dobu, zatím však bez dostate�n� efektivních výsledk�. Jedná se 

zejména o  komplikované da�ové p�edpisy, zejména z odv�tví hmotného da�ového 

práva obsahující �adu r�zných výjimek a odchylek, které jsou navíc p�edm�tem 

�astých novelizací (z hlediska trestního práva m�že mít vliv i na otázku zavin�ní), 

složité reálné i právní podnikatelské prost�edí, z n�hož pochází nejv�tší da�ové 

p�íjmy, ale také nejrozsáhlejší da�ové úniky, odlišný p�ístup finan�ních orgán� a 

orgán� �inných v trestním �ízení vyplývající zejména z rozdílných procesních 

postup� a pravidel dokazování (nap�. problematika d�kazního b�emene v trestním a 

da�ovém �ízení), využívání (nebo zneužívání) otev�enosti ekonomiky �eské 

republiky ve vztahu k cizin� a z toho vyplývajících rozdíl� v právních úpravách 

da�ové problematiky a v praxi da�ových orgán� jednotlivých stát�. V neposlední 

�ad� zde po�ád p�etrvává nutnost nadále zvyšovat odbornou úrove� p�íslušník�

Policie �R v oblasti da�ových p�edpis�.  

Pokud by ze strany represivních složek m�lo v dohledné budoucnosti dojít ke 

zlepšení �innosti, nelze to �ešit izolovan�, ale s pot�ebnou návazností na ostatní 

orgány a organizace, které se touto �inností rovn�ž zabývají. Pokud se jedná o zm�ny 

organiza�ních struktur, efektivní by bylo vytvo�ení jediného celorepublikového 

útvaru, který by se zabýval na vysoké odborné úrovni nejzávažn�jšími formami 

organizovaného zlo�inu, korupce a závažné hospodá�ské a finan�ní kriminality. 

Rozsah pln�ní úkol� tohoto útvaru by m�l být ur�ován policejním prezidentem, který 

by m�l vycházet z vývoje kriminality a celospole�enské pot�eby. V rámci tohoto 



83

útvaru by m�li p�sobit policisté s odborným vzd�láním pot�ebným pro výkon tohoto 

druhu služby. Dále by bylo vhodné platové ohodnocení náro�nosti pln�ní úkol�

v této oblasti. V návaznosti na tyto opat�ení by pak bylo žádoucí zajistit rozší�ení 

po�tu státních zástupc�, kte�í se budou zabývat tímto druhem kriminality. Obdobn�

v oblasti soud� lze navrhnout p�ijetí opat�ení spo�ívajících ve vytvo�ení specializace 

soudc� na vymezený druh kriminality, v�etn� provád�ní jejich dalšího odborného 

r�stu. Obecn� se dá �íci, že jako nejlepší pro �eskou republiku se nabízí p�ijetí 

obdobné právní úpravy, jaká je v sou�asné dob� na Slovensku. Mám tím na mysli 

zejména institucionální rámec a procesní normy, které by zefektivnily odhalování, 

zjiš�ování a usv�d�ování pachatel� zvláš� závažných forem (i da�ové) kriminality. 

Da�ová kriminalita „trápí“ samoz�ejm� nejenom �eskou republiku, je 

ustavi�n� p�edm�tem diskusí a snah o nalézání co nejefektivn�jších protiopat�ení i 

v rámci Evropské unie. Již v roce 2006 se Evropská unie rozhodla, že vydá v p�íštích 

šesti letech 481 milion� eur na spolupráci celních a da�ových ú�ad� �lenských zemí. 

Programy, které  tyto fondy financují, jsou zam��eny p�edevším na boj s dovozem 

pad�laného zboží a na vym��ování informací o da�ových podvodech. Jednalo se o 

podstatné zvýšení oproti minulému období, kdy Unie vydala na tyto ú�ely 224 

milion� eur. Unie vytvá�í celoevropský po�íta�ový systém, který spojuje celní ú�ady 

�lenských zemí a který bude hlavní položkou programu celní spolupráce. Nicmén� i 

p�es všechny tyto a další opat�ení musela Evropská unie v zá�í 2008 konstatovat, že 

je podle odhadu ro�n� chudší až o 250 miliard eur, a to všechno kv�li da�ovým 

ztrátám z podvod�. �ty�icet miliard eur z toho p�ipadá podle zprávy Evropského 

parlamentu na podvody s DPH. Úniky p�edstavují dv� až 2,5 procenta HDP unie. 

Evropský parlament proto nezávazn� vyzval �lenské státy, aby boj proti da�ovým 

podvod�m za�aly kone�n� brát vážn�. Zm�nit by se podle europoslanc� m�l i výb�r 

DPH, aby se snížilo riziko da�ových únik� a podvod� p�i p�eshrani�ním 

obchodování. Parlament nap�íklad navrhuje, aby se vytvo�il systém výb�ru DPH 

v zemi p�vodu, kdy se da� z p�idané hodnoty ú�tuje sazbou vyvážejícího �lenského 

státu. Nyní se da� vybírá tam, kde se zboží spot�ebovává. Kv�li podvod�m na DPH 

unie podle zprávy p�ichází o deset procent p�íjm� z této dan�. U spot�ební dan� na 

alkoholické nápoje pak podle údaj� z roku 1998 jde o osmiprocentní ztrátu, 

u spot�ební dan� na tabákové výrobky o devítiprocentní ztrátu. Da�ové úniky se staly 
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horkým tématem v rámci EU op�tovn� na po�átku roku 2008. N�mecko tehdy za�alo 

vyšet�ovat stovky lidí podez�elých z toho, že si do Lichtenštejnska a dalších 

da�ových ráj� ukryli miliardy eur, aby se vyhnuli placení n�meckých daní z úspor. 

Berlín vyvinul na Lichtenštejnsko tlak, aby uvedlo svá pravidla pro bankovní 

tajemství do souladu s n�meckými pravidly. Proti da�ovým ráj�m se vyslovil 

i Evropský parlament. Unie by podle poslanc� m�la vyzvat Organizaci pro 

hospodá�skou spolupráci a rozvoj, aby prost�ednictvím svých �len� uvalila sankce na 

da�ové ráje, které nebudou spolupracovat p�i odhalování da�ových únik�. Požádal 

také Evropskou unii, aby otázku odstran�ní da�ových ráj� na celém sv�t� ponechala 

na po�adu dne. V �eské republice k nejv�tším známým da�ovým podvod�m pat�ily 

ty s naftou vydávanou za lehké topné oleje, p�i kterých stát p�išel o miliardy. 

Podvody s DPH pak v n�kolika p�ípadech p�esahovaly stamilionové �ástky.

Trestná �innost (a nejenom ta da�ová)  bude vždy sou�ástí spole�nosti, nelze 

ji úpln� vymítit. Ú�elem trestn�právních norem týkajících se da�ové kriminality a 

cílem orgán� �inných v trestním �ízení by m�lo být p�esv�d�ení pachatel�

(eventueln� potencionálních pachatel�) trestné �innosti, že i kdyby se dostali p�es 

kvalitní a propracovanou sí� da�ových zákon� a mimo dosah orgán� správce dan�, 

spravedlivé potrestání je nemine. 

  

  


