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POJETÍ DISKUSNÍHO SETKÁNÍ IFA 
 
• VYMEZIT KLÍČOVÉ OTÁZKY 
• DISKUTOVAT INTUITUVNĚ ROZUMNÁ ŘEŠENÍ 
• KONFRONTOVAT ROZUMNÁ ŘEŠENÍ A 

POZITIVNÍ PRÁVO 
• TESTOVAT VÝSLEDKY: PŘINÁŠÍ POZITIVNÍ 

PRÁVO ROZUMNÁ ŘEŠENÍ? 



PRELIMINÁRNÍ OTÁZKY 
VYMEZENÍ A VÝZNAM PROBLEMATIKY  
 

• Právní realismus v českém daňovém právu a 
problematika intuitivní aplikace  

• Dopady aplikace daňového práva na daňový 
systém 

• Pojetí diskusního semináře IFA  
• Cíl: Stanovit východiska pro odborně fundovanou 

analýzu a nalézání systémových řešení dílčích 
kolizních situací  



KONKRETIZACE: VYMEZENÍ OTÁZEK  
 

SPRAVEDLIVÉ ZDANĚNÍ  
• Spravedlivé je to, co je ideálně správné, odpovídající 

požadavkům rovnosti a rozumu, co odpovídá 
požadavkům aequitas, tedy požadavku určité formy 
spravedlnosti založené na rovnosti.  

• Spravedlivé je to, co je skutečně správné, tedy co může 
být řádně a rozumně zdůvodněno a co může každý 

subjekt právního řádu legitimně požadovat.   
• Spravedlivé zdanění je stanovení spravedlivé 

kontribuce poplatníka do veřejného rozpočtu.  



KONKRETIZACE: VYMEZENÍ OTÁZEK  
 

SPRAVEDLIVÁ KONTRIBUCE 
• Spravedlivý příspěvek poplatníka do veřejných 

rozpočtů je stanoven v objektivně správné výši 
(číselně).  

• Spravedlivý příspěvek poplatníka do veřejných 
rozpočtů je stanoven ve spravedlivém řízení (řádném 
řízení).  

• Spravedlivý příspěvek poplatníka představuje správné 
zdanění.  



KONKRETIZACE: VYMEZENÍ OTÁZEK  
 

SPRÁVNÉ ZDANĚNÍ 
• Zdanění je založeno na správné daňové normě, 

odpovídající 
• požadavkům spravedlivé kontribuce,  
• požadavkům čl. 11 odst. 1 a čl. 11 odst. 5 Listiny,  
• požadavkům mezinárodního a evropského práva;  

• Daň je stanovena v daňovém řízení správně:  
• v objektivně správné výši odpovídající zákonu a  
• správnými prostředky, tedy na základě řádně 

vedeného řízení.  



KONKRETIZACE: VYMEZENÍ OTÁZEK  
 
Správně vedené řízení odpovídá požadavkům racionality a 

• daňového řádu,  
• správního práva, 
• ústavního pořádku,  
• mezinárodního práva,  
• evropského práva (včetně směrnic). 

 
Nesprávně vedené řízení některým z uvedených požadavků 
neodpovídá  



PRINCIPIÁLNÍ VÝZNAM PROCESNÍHO PRÁVA 
 
Ústavní soud  
• (…) opakovaně vyložil zásady, pro které - mimo jiné též z 

hledisek znaků právního státu - je respekt k procesním 
(procedurálním) pravidlům nezbytný;  

• (..) jen v procesně bezchybném procesu (ústavně souladném 
řízení) lze dospět k zákonnému a ústavně souladnému 
výsledku (rozhodnutí), a proto procesní čistotě 
rozhodovacího procesu (řízení) je nezbytné věnovat 
zvýšenou pozornost a poskytnout jí důraznou ochranu. 
 

Nález Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 5/02, 
vyhlášen pod č. č. 476/2002 Sb. 



 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY I 
 

• Daňová suverenita státu 
• v mezinárodním prostředí: test respektování 

mezinárodního a evropského práva 
• ve vztahu k poplatníkovi: test legitimity státu  

 
Daňový  systém   představuje  nejen  nezbytný  prostředek k 
materiální   existenci   státu,   nýbrž   především   test  jeho legitimity. 
Soustava daní proto musí  být z hlediska její koncepce i konkrétní  
aplikace  transparentní,  předvídatelná  a přiměřená.  
 
Afs 62/2004 – 70 (Sb. NSS č. 572/2005) 



 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY II 
 

• Požadavky autoritativně kladené na národní právní 
systém  

• Působení nadnárodních autorit (Komise EU) 
• Deklarovaná submisivita státu ve vztahu k 

nadnárodním pravidlům (nebo) relativní faktická 
rezistence národního daňového práva ? 



 
Požadavky autoritativně kladené na 
národní právní systém  
 

• Právní úprava EU  
• Požadavky implementace evropských pravidel, 

transpozice a adaptace národního práva 
• Požadavky praktického respektování práva EU 

• Evropská lidskoprávní úprava 
• Součást ústavního pořádku ČR 
• Problematika konkrétní ochrany práv  

• Mezinárodní daňové právo a požadavky kladené na právní 
systém ČR: zákaz dvojího zdanění  



 
Působení nadnárodních autorit na daňové 
právo ČR  
 

• Politické nástroje a jejich efektivita  
• Vynucení mezinárodních závazků státu v daňové 

oblasti a jeho nástroje  
• Nutnost praktické implementace požadavků 

nadnárodních a mezinárodních norem 
• Existence kolizních situací  
• Význam diskutovaných témat  

 



 
Příklady 

 
• Přijetí mezinárodního práva daňového (smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění) 
• Fakticky omezené působení práva EU (společný 

systém zdanění mateřských a dceřiných 
společností, zákaz daňové diskriminace, DPH, zákaz 
omezení volného pohybu kapitálu působením 
daňových norem) 

• Faktický přenos pravomoci stanovení daně orgány 
trestního řízení 
 



 
Konkrétní problémové příklady I 
 

• Princip aplikační přednosti  
• Právo EU samo stanoví podmínky svého 

působení v členských státech 
• Fakticky omezené působení práva EU  

• Neurčitá rezistence Ústavního soudu ČR  
• Určitá rezistence obecných soudů  
• Relativní rezistence odvolacího orgánu 
• Podstatná rezistence správce daně 



 
Konkrétní problémové příklady II 
 

Stanovení daně orgány trestního řízení 
 
• Faktická nečinnost správce daně v daňové kontrole 
• Stanovení daně správcem daně prvního stupně 
• Faktická nečinnost odvolacího orgánu  
• Stanovení daně jinými státními orgány 

• Policejní orgán 
• Státní zástupce 
• Soud  

 



 
Prezentace 
 

1. TRESTNÍ PRÁVO A DAŇOVÉ PRÁVO PRIZMATEM 
NADNÁRODNÍCH DAŇOVÝCH NOREM 
a) Kdo autoritativně stanoví daň? 
b) Jakým způsobem je daň stanovena?  

2. MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÉ DAŇOVÉ PRÁVO V 
DAŇOVÉM ŘÍZENÍ 
a) Normativní parametry koexistence právních 

řádů 
b) Požadavek slučitelnosti aplikace práva 

 
 



 
TRESTNÍ PRÁVO  

A  
DAŇOVÉ PRÁVO  

PRIZMATEM MEZINÁRODNÍCH A 
NADNÁRODNÍCH DAŇOVÝCH NOREM 

 

• KDO AUTORITATIVNĚ STANOVÍ DAŇ? 
• JAKÝMI PROSTŘEDKY JE DAŇ STANOVENA?  

 



 
I. KDO AUTORITATIVNĚ STANOVÍ DAŇ? 
 

• Standardní situace: Princip autonomie daňového 
práva 

• Nestandardní situace: Daňové právo sleduje 
výsledek trestního řízení  

• Zcela nestandardní situace: Faktické stanovení 
daně orgány činnými v trestním řízení  

• Otázka: Kdo je skutečně správcem daně? 



 
Standardní situace: Princip autonomie 
daňového práva  
 

• Daň stanoví správce daně podle pravidel daňového 
řízení  
• Daň má být stanovena správně: v objektivně 

správné výši, správnými prostředky 
• Trestní právo sleduje výsledek daňového řízení  

• ALE: Trestní posouzení není vázáno posouzením 
daňovým  

• Limity principu autonomie daňového práva 
 



 
Nestandardní situace: Předběžná úvaha o 
dani jiným státním orgánem a následné 
stanovení daně správcem daně  
 

• Jiný orgán uváží, že daňová povinnost měla 
vzniknout, ale stanovena nebyla  

• Daňové právo sleduje výsledek trestního řízení  
• Zachování principu autonomie daňového práva 
• Skutkové okolnosti konstatované pravomocně v 

trestním řízení 
 



 
Zcela nestandardní situace: Stanovení 
daně jiným státním orgánem  
 

• Faktické stanovení daně orgány činnými v trestním 
řízení  
• Nevýhody pro správu daní 
• Nevýhody pro poplatníka  

• Trestní právo daňové vs. Daňové právo trestní  
 



 
Kdo je skutečně správcem daně? 

 
• Finanční orgán  
• OČTŘ  
• Plátce daně z přidané hodnoty 
• Jiný státní orgán?  

 
Modelová situace  

 
 



 
Modelová situace – 1. etapa  
 

• Zahájení daňové kontroly správcem daně 
• Neshody správce daně s prvním zástupcem 

daňového subjektu 
• Změna zástupce daňovým subjektem   
• Neuznání plné moci správcem daně  
• Posouzení předložených důkazních návrhů jako 

neoprávněných  
• Kontrolní zjištění na základě vyhledávací činnosti 

 
 



 
Modelová situace – 2. etapa  
 

• Uznání plné moci druhého zástupce daňového 
subjektu (na základě nepodepsaného protokolu) 

• Zaslání zprávy o daňové kontrole druhému zástupci 
• Vydání dodatečného platebního výměru  
• Odvolání 
• Stanovisko správce daně (§ 113 odst. 3 DŘ) bez 

vyjádření k předloženým důkazům  
• Běžící odvolací řízení 

 
 



 
Modelová situace – paralelní 1. etapa 
 

• Trestní oznámení správce daně na v průběhu 
daňové kontroly 

• Úkony policejního orgánu (prošetřování) 
• Zahájení trestního řízení obviněných (daňového 

subjektu a prvního daňového poradce)  
• Zastavení řízení OSZ (obsahuje posouzení 

důkazních prostředků předložených do daňové 
kontroly a odvolacího řízení) 



 
Modelová situace – paralelní 2. etapa 
 

• Změna rozhodnutí KSZ  
• Druhé zastavení řízení OSZ (obsahuje nové 

posouzení důkazních prostředků předložených do 
daňové kontroly a odvolacího řízení) 

• Změna rozhodnutí KSZ  
• Obžaloba  
• Zastavení řízení soudem (skutek není trestným 

činem) 
• Stížnost proti rozhodnutí soudu (podána správcem 

daně prvního stupně) 
 
 



 
Kdo vykonává správu daní ? 
 

Policie České republiky nevykonává správu daní a 
nedostala se do postavení správce daně dle zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád.  
Výkon práv dle citovaného zákona realizujte u 
příslušného správce daně. 
 
KRPT-XXXXXX-2/ČJ-XXXX-XXXXXX (PČR) 
 

 



 
Kdo vykonává správu daní ? 
 

Pokud jde o výtky směřované k postupu správce daně 
při daňové kontrole, je třeba je směřovat příslušnému 
správci daně. 
 
X KZT XXX/XXXX (státní zastupitelství) 

 



 
Kdo vykonává správu daní ? 
 

Pokud by obviněný (poplatník) za zjevné součinnosti 
s obviněným (daňovým poradcem) realizoval převod 
ochranných známek na svou osobu až po schválení 
návrhu na použití likvidačního zůstatku, tedy přibližně 
o 5 měsíců později, než ve skutečnosti učinil, 
odpovídaly by deklarované údaje v rámci přiznání k 
dani z příjmu ve vztahu k ochranným známkám 
skutečnosti, … 
 

 



 
Kdo vykonává správu daní ? 
 

neboť ochranné známky by pak bylo možno chápat 
jako část podílu na likvidačním zůstatku společnosti se 
všemi důsledky ohledně možnosti započítání výdajů. 
 
XX T XXX/XXXX – XXXX (soud) 
 
 

 



 
Kdo vykonává správu daní ? 
 

Při zohlednění výše rozepsaných okolností je na místě 
uzavřít, že obviněný (poplatník) ve spolupráci s 
obviněným (daňovým poradcem) skutečně v rámci 
přiznání k dani z příjmu fyzických osob uvedl údaje, 
které formálně neodpovídaly skutečnosti, a v jejich 
důsledku mu byla vyměřena nižší daň, než jaká by mu 
byla vyměřena za situace, že by v rámci daňového 
přiznání uvedl vše formálně správně.  
XX T XXX/XXXX – XXXX (soud) 



 
Kdo vykonává správu daní ? 
 

Čistě po formální stránce by tak obviněný mohl 
skutečně naplnit znaky trestného činu podle § 240 
trestního zákoníku. 
 
XX T XXX/XXXX – XXXX (soud) 
 

 



 
Kdo vykonává správu daní ? 
 

Pokud by obviněný postupoval formálně správně, 
počkal s nabytím ochranných známek pouhých cca 5 
měsíců a poté přistoupil k jejich prodeji spol. (...), mohl 
by uplatnit odpočet v rámci výdaje na ochranné 
známky tak, jak je výše podrobněji rozepsáno, 
nevznikla by mu ve vztahu k tomuto prodeji daňová 
povinnost a neporušil by své povinnosti v daňovém 
řízení coby subjekt daně. 
XX T XXX/XXXX – XXXX (soud) 



 
Kdo vykonává správu daní ? 
 

Soud vyhodnotil jako příliš formalistický přístup, pokud 
by spojoval trestní odpovědnost obviněného pouze s 
tím, že svůj podíl na likvidačním zůstatku, na který měl 
fakticky nárok, uplatnil (daňově) ještě před tím, než 
tak mohl učinit, a proto následně nedostál své 
povinnosti doložit své příjmy a výdaje a tím i možnosti 
snížení základu daně v daňovém řízení. 
 
XX T XXX/XXXX – XXXX (soud) 

 



 
II. JAK JE DAŇ STANOVENA?  
 

• Postupy při správě daní  
• Rozdílné pohledy na proces stanovení daně  
• Spolupráce při správě daní a její limity  
• Mlčenlivost 
• Proces jako (ne)významný faktor daňového řízení:  
• Absence normativního obsahu ustanovení 

daňového procesu  
• Výhody a nevýhody nestability právní úpravy 

daňového procesu  



 
Postupy při správě daní   
 

• Zahájení řízení 
• Předběžné důkazní hypotézy  
• Dokazování 
• Předběžné určení relevance důkazů 
• Hodnocení důkazů 
• Zjištění skutkového stavu rozhodného pro 

stanovení daně 
• Rozhodnutí o daňové subjektivní povinnosti  



 
Rozdílné pohledy na proces stanovení 
daně  
 

• Pohled poplatníka  
• Pohled občana, který není poplatníkem 
• Pohled plátce DPH  
• Pohled daňového poradce  
• Pohled advokáta  
• Pohled správce daně  
• Pohled jiných orgánů 



 
Spolupráce při správě daní a její limity 
 

• Pravidlo spolupráce při správě daní  
• Nadužívaný pojem obstrukcí v daňovém řízení  
• Je možno v daňovém řízení skutečně obstruovat?   
• Otázky personálního obsazení správce daně  
• Mlčenlivost úředních osob  
• Mlčenlivost daňového poradce či advokáta  
• Mlčenlivost advokáta  
• Mlčenlivost třetích osob 

 



 
Proces: (ne)významný faktor daňového 
řízení 
 

• Významnost daňového procesu  
• Limity významu procesních otázek  
• Absence normativního obsahu četných ustanovení 

daňového procesu  
• Výhody a nevýhody nestability právní úpravy 

daňového procesu  
•   



 
Nevýhody (nadměrné) flexibility právní 
úpravy daňového procesu 
 

• Interpretační potíže procesních norem daňového 
práva  

• Stávající limity ochrany poplatníka  
• Paradox nebo pravidlo mlčenlivosti úředních osob ?  
• Faktory délky řízení   



 
Argumentace v daňovém řízení  
 

• Otázka hospodárnosti a rychlosti řízení  
• Otázka rovnosti subjektů a osob  
• Otázka srovnatelnosti situací (legitimní očekávání) 
• Otázka vad řízení s vlivem na zákonnost výroku 

rozhodnutí  
• Otázka základních práv úředních osob a jejich 

občanského postavení  



 
Podmínky objektivně správného stanovení 
daně I 
 

• Zásada Vigilantibus iura scripta sunt  
• fungování systému správy daní  
• práva poplatníka  

• Zásada objektivně správného stanovení daně  
• správná kontribuce (nikoliv sankce poplatníku)  

• Rozpor nebo soulad mezi principy? 
• Nastavení systému posuzování vad řízení  



 
Podmínky objektivně správného stanovení 
daně II 
 

Nastavení systému posuzování vad řízení  
• Podstatné vady řízení s potenciálním vlivem na 

zákonnost výroku rozhodnutí  
• Posuzování vad řízení neovlivňujících zákonnost 

výroku rozhodnutí  
 

Výhody a nevýhody stávající koncepce  



 
DISKUZE 
 
• Má být současný systém hodnocen jako optimální, 

jsou vhodné korekce fungování systému nebo by 
mělo vývoj směřovat k systému správy daní 
jinému?  

• Princip úplné separace daňového a trestního práva 
nebo vývoj směrem k finančním orgánům s trestní 
pravomocí?   

• Mezinárodní a evropská dimenze pravidel 
daňového procesu 



 
DÍLČÍ ZÁVĚRY BLOKU I  
• Současný systém separace daňového a trestního 

práva předvídaný zákonem nepotřebuje další vývoj 
směrem k finančním orgánům s trestní pravomocí. 

• Nutno upozornit na stávající rozpačité výsledky 
tam, kde celní orgán je v současnosti rovněž nadán 
pravomocemi orgánů činného v trestním řízení.  

• Modelový případ nutno hodnotit jako důsledek 
nesprávného postupu správce daně, nikoliv jako 
indikaci ke změně systému.  



 
BLOK II  

 
PŘESUNUT NA DALŠÍ SETKÁNÍ IFA  

 


