
ABSTRAKT 

Ve své diplomové práce se zabývám administrativní náročností daňového systému 
v České republice, jejími příčinami a možnostmi řešení. 

Z důvodu rozsahu práce jsem se omezila pouze na zkoumání přímých daní, ačkoliv 
nepřímé daně vykazují stejně velký potenciál k dosažení úspor v administrativní 
náročnosti a obecné závěry jsou na ně aplikovatelné. 

Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž v kapitole I. vymezuji pojem administrativní 
náročnosti jako příčiny neefektivnosti systému výběru daní. Příčiny hledám v zásadách 
ústavního systému České republiky a daňového systému, tj. v jeho jednotlivých 
daňových zákonech. Pro porovnání zkoumám problematiku i v dalších zemích 
Evropské unie a Rusku, abych dospěla k poznání, jak efektivně fungují daňové 
systémy v ostatních státech.  

V kapitole II. se analyzuji konkrétní parametry daňového systému, jako jsou 
registrační řízení, podávání přiznání k jednotlivým daním, platby doplatků daní a 
platby záloh, komunikaci s úřady, proces vymáhání daní, provádění kontrol. 
V kapitole III. navrhuji řešení, které vyplývá z analýzy provedené v předchozích 
kapitolách a mělo by administrativní náročnost různými metodami snížit. Mým cílem 
je zachování stejného objemu vybraných daní. V závěrečné kapitole IV. se zabývám 
obecnými a ekonomickými důsledky mnou navržených změn a důsledky na 
rozpočtové určení daní. 

Výsledkem této analýzy je poznání, že administrativní náročnost je způsobena jednak 
počtem druhů daní, protože každá dílčí činnost je vázána na druh daně, a jednak 
nejednotností procesní právní úpravy. 

Řešení problému by mělo proběhnout v obou oblastech. V oblasti snižování počtu daní 
navrhuji snížení počtu daní jejich zrušením, včleněním do jedné daně, např. formou 
přičitatelných položek nebo procesním slučováním do jednoho formuláře při 
zachování stávajícího počtu daní. Sjednocení procesní právní úpravy je vhodné provést 
současně s oddělením této úpravy do samostatného procesního předpisu, např. 
daňového řádu, čímž by se úprava i zpřehlednila. 

Aby se předešlo v budoucnu změnám vedoucím zpět k současnému stavu, navrhuji 
také obecné zásady, které by měly být zakotveny v daňových zákonech. Těmito 
zásadami jsou  

- zákaz tvorby nových druhů daní, 
- změny provádět pouze v rámci existujících parametrů (změnami 

procentních sazeb, příp. pevných částek). 


