
AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

TAX MANAGEMENT VERSUS DAŇOVÉ ÚNIKY  

TAX MANAGEMENT VERSUS TAX EVASION 
 

Monika Hodinková, Pavel Svirák 
 

Abstrakt: Řízení daňové povinnosti je možné charakterizovat jako soubor 
činností, které vedou k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Vedle této 
legální činnosti existují další praktiky, které umožňují daňovým subjektům 
snižovat jejich daňové zatížení. Jedná se o aktivity, které většinou bývají 
na hranici legálních a nelegálních praktik, a to záměrné vyhnutí se dani 
a daňové úniky. Cílem tohoto příspěvku bylo provést komparaci přístupů 
ke zkoumané problematice. Závěry výzkumu ukázaly, že pojetí této 
problematiky napříč celosvětovou scénou je skutečně velmi široké a pestré 
a doposud není zcela jednoznačné definováno. Tyto různorodé přístupy jsou 
následně dále diskutovány z mnoha hledisek. 
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Abstract: Tax management can be characterized as a set of activities that 
lead to the optimization of the taxpayer´s tax liability. In addition 
to this legal activity, there are other practices that allow taxpayers 
to reduce their tax burden. These activities are in most cases on the border 
of legal and illegal practices, it is tax avoidance and tax evasion. The 
aim of the paper was to make comparison of diverse approaches to the 
examined issue. The findings of the research showed the concept of the issue 
across the global scene is actually very wide and varied, and so far it is not 
entirely clear 
definied. These diverse approaches are then further discussed from 
many aspects. 
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1 ÚVOD 
Tax management je možné charakterizovat jako soubor činností, které vedou 
k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Jak uvádí Hoffman (2002), 
optimalizaci daňové povinnosti je možné charakterizovat jako racionální 
činnost daňového subjektu schopného řídit své finanční záležitosti takovým 
způsobem, aby optimalizoval své daňové náklady. V daném případě daňový 
subjekt zná a využívá legislativou nabízené způsoby optimalizace, čímž 
realizuje daňovou úsporu. Vedle této legální činnosti ovšem existují také další 
praktiky, které umožňují daňovým subjektům snižovat jejich daňové zatížení. 
Jedná se o aktivity, které jsou na hranici legálních a nelegálních praktik. Jde 
především o záměrné vyhnutí se dani, tedy sporné snižování daňového 
základu, a aktivity zcela jednoznačně se pohybující v nelegální zóně, 
označované jako tzv. daňové úniky. Cílem tohoto příspěvku 
je prostřednictvím analýzy současné situace, identifikovat základní přístupy 
ke zkoumané problematice a provést srovnání těchto přístupů. Pro potřeby 
výzkumu je použita metoda systematického průzkumu literatury. V závěru 
příspěvku jsou také diskutovány dopady existence tzv. daňových rájů, 
na příjmy státních rozpočtů a na daňovou povinnost ostatních poplatníků.  

2 ŘÍZENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI VERSUS DAŇOVÉ 
ÚNIKY 

Část autorů (Čapek, 2008; Lymer a Oats, 2013; Vančurová a Láchová, 2014) 
rozděluje proces optimalizace (minimalizace) daňové povinnosti do tří stupňů, 
které jsou blíže specifikovány dále.  

Čapek (2008) zdůrazňuje, že snaha minimalizovat daňové zatížení může 
nabývat podoby jedné ze tří forem, a to: daňového plánování, vyhýbání 
se daní a zkrácení daně, přičemž hranice mezi těmito situacemi nemusí být 
často dostatečně zřetelná.  

Lymer a Oats (2013) diskutují rozdíly mezi plánováním daňové povinnosti, 
snižováním daňového základu a daňovými úniky. Přesné hranice mezi těmito 
třemi typy aktivit není dle autorů zcela jasně definována. 

Podle Vančurová a Láchová (2014) je proces minimalizace daňové povinnosti 
možné rozdělit do tří stupňů, přičemž prvním stupněm minimalizace daňové 
povinnosti je tzv. daňová úspora, druhým stupněm je vyhnutí se dani a třetí 
stupeň představují daňové úniky. 
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Částečně odlišný pohled na problematiku tax managementu představuje 
Freeland (2013). Plánování daňové povinnosti podle autora zahrnuje 
kombinaci následujících aktivit: minimalizaci daňové povinnosti, snižování 
daňového základu a využívání všemožných odkladů, a právě kombinaci všech 
těchto základních elementů autor označuje jako „Tax Management“. 

Řada autorů zabývajících se problematikou řízení daňové povinnosti 
(Hoffman, 2002; Fallan et al., 1995; Vančurová a Láchová, 2014) klade důraz 
na legálnost praktik označovaných jako tax management či plánování daňové 
povinnosti. Podle Hoffman (2002) daňový subjekt, který zná a využívá 
legislativou povolené způsoby optimalizace daňové povinností, realizuje 
daňovou úsporu. Činí tak za pomoci vhodně zvolené daňové strategie 
a dosahuje tím úspory části finančních prostředků, které by jinak musely být 
vynaloženy na úhradu daně. Fallan et al. (1995) zároveň zdůrazňují, 
že plánování daňové povinnosti podniku je zcela legální činnost, 
která je zaměřena na snížení daňového zatížení podniku.  

Plánování daňové povinnosti podle Lymer a Oats (2013) zahrnuje strategické 
využití legislativou nabízených daňových zvýhodnění, které jsou aplikovány 
za účelem minimalizace daňové povinnosti podniku. Plánování daňové 
povinnosti podle Lymer a Oats (2013) souvisí s využíváním daňových 
zvýhodnění, které jsou obsaženy v zákonech. Jedná se tudíž o zcela legální 
a společensky akceptovatelnou činnost. 

Vančurová a Láchová (2014) podtrhují skutečnost, že je zcela pochopitelné, 
že každý daňový subjekt se snaží zaplatit na daních co nejnižší možnou 
částku. Proces minimalizace daňové povinnosti proto autorky považují 
za zcela racionální ekonomické chování daňového subjektu. 

Evropská komise (2014b) uvádí, že daňové plánování je celosvětově 
považováno za legitimní postup a že jeho struktury jsou stále propracovanější. 
Evropská komise (2014b, s. 2) dále poukazuje na skutečnost, že daňové 
plánování se vyvíjejí „napříč různými zeměmi a způsobují přesun 
zdanitelných zisků do států s příznivými daňovými režimy. Hlavní 
charakteristikou uvedených postupů je, že snižují daňovou povinnost 
prostřednictvím přísně právních opatření, což je však v protikladu k záměru 
zákona.“ Zároveň zdůrazňuje, že agresivní daňové plánování využívá 
technických detailů jednoho daňového systému nebo rozdílů mezi dvěma 
či více daňovými systémy za účelem snížení daňové povinnosti a že může 
nabývat mnoha podob, a proto vyzývá členské státy EU, aby zaujaly stejný 
obecný přístup k agresivnímu daňovému plánování.   
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Vedle legální aktivity daňových subjektů spočívající v řízení jejich daňové 
povinnosti, které též bývají v odborné literatuře označovány jako plánování 
daní či daňový management se nachází také činnosti, které jsou na hranici 
legálních a nelegálních praktik a které bývají označovány jako tzv. vyhýbání 
se dani, či aktivity zcela jednoznačně za hranicí legálnosti, kterými jsou 
tzv. daňové úniky.  

Čapek (2008, s. 17) definuje vyhýbání se dani následujícím způsobem: jde 
o „situace, kdy poplatník postupuje podle textu daňového zákona, a zdánlivě 
tak neporušuje žádné povinnosti stanovené právními předpisy. Jeho postup 
je však na základě obecných principů právní úpravy, a to buď principů 
v úpravě výslovně zakotvených, nebo odvozených na základě judikatury, 
shledán v rozporu se zákonem.“  

Daňové úniky podle Lymer a Oats (2013) přinejmenším zahrnují určité prvky 
podvodu či snahy o neodhalení příjmů, které podléhají zdanění, ale zdaněny 
ve skutečnosti nebyly. Tato aktivita je zcela jednoznačně nelegální. Autoři 
podotýkají, že stanovení hranic „šedé zóny“ označené jako snižování 
daňového základu je v praxi velmi problematické. 

Vančurová a Láchová (2014) uvádí, že dalším stupněm na škále způsobů 
minimalizace daně je tzv. vyhnutí se dani, které představuje minimalizaci 
daně prostřednictvím vyhledávání zákonodárcem nezamýšlených skulin 
ve stylizaci daňových zákonů. Pokud se konkrétní způsob využívání 
nedokonalé formulace daňového zákona začne využívat v širším měřítku, 
vede to ke změně daňového zákona, což způsobuje, že dosahování těchto 
nezamyšlených výhod bývá zpravidla jen dočasné. Takovýto způsob jednání 
není v rozporu se zákonem ve smyslu trestní postižitelnosti, ale může být 
považován za asociální či společensky nepřípustný. Následně Vančurová 
a Láchová (2014) uvádí, že na konci spektra způsobu minimalizace daně stojí 
tzv. daňový únik, který je možné charakterizovat jako protiprávním jednáním 
daňového subjektu s cílem neoprávněně zkrátit velikost daňové povinnosti. 
Pokud je takové jednání úmyslné a současně vede k většímu krácení 
rozpočtových příjmů, může se považovat i za trestný čin zkrácení daně. 

Inger (2014) se ve svém výzkumu věnuje problematice využívání 
různorodých metod snižování daňového základu. Autor podotýká, že v rámci 
této činnosti je vždy nezbytné správně vyhodnotit následující kritéria: 
jak riziková je strategie snížení daňového základu, přináší daňová strategie 
trvalé či pouze dočasné daňové úspory, jaké jsou náklady na proces plánování 
daňové povinnosti a zda jsou zahrnuty, nutnost zohlednit související 
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implicitní daně a rozdílnost při odhalení (prozrazení) zvolené daňové 
strategie. 

Široký et al. (2008)  zdůrazňuje, že je nezbytné rozlišovat využívání 
legálních cest vedoucích k minimalizaci daňové povinnosti poplatníka 
(tzv. tax avodiance) od nelegálních činností označovaných jako tzv. tax 
evasion. Hlavní rozdíl mezi těmito termíny spočívá v tom, že tax avodiance 
představuje vyhýbání se placení daní, přičemž se ale daňový subjekt stále 
pohybuje v mezích zákona a „pouze“ využívá zákonem nabízených výjimek, 
úlev a zákonodárcem nezamýšlených mezer. Naopak tax evasion čili daňový 
podvod či daňový únik je zcela jednoznačně považován za nelegální 
protiprávní činnost, za kterou může být daňový subjekt trestně stíhán.  

2.1 Daňové ráje, jejich využívání a dopad na ostatní daňové 
subjekty 

V souvislosti s daňovými úniky bývá také často skloňován termín „daňové 
ráje“. Larudee (2009) poukazuje na skutečnost, že daňové ráje jsou jurisdikce, 
které nabízí především dvě věci, a to nulové (nebo blížící se nule) zdanění 
podnikových aktivit a bezpečnost vztahující se k finančním aktivům. 

Weyzig a Van Dijk (2009) zdůrazňují, že je zbytné rozlišovat mezi tzv. ryzími 
daňovými ráji a zeměmi které nabízí škodlivě působící zvýhodněné daňové 
režimy. Oba typy daňových rájů mají společné znaky, a to že jejich regulace 
usnadňuje vyhnutí se dani. Autoři upozorňují na skutečnost, že vyhýbání 
se dani je zcela jednoznačně mezinárodní problém, kterému je nutné věnovat 
velkou pozornost.  

Radu (2012) uvádí, že daňové ráje jsou neustále přetrvávající problém, který 
ve skutečnosti neblaze ovlivňuje rozpočtové příjmy zemí s vyšším zdaněním. 
Daňové ráje zavdávají příčinu ke zvyšování zájmu o možnosti snižování 
daňového základu, především pak za pomoci zákonů, umožňující zákonné 
a nezákonné migrace kapitálu, které způsobují finanční nestabilitu a vznik 
finančních krizí.  

Široký (2013) uvádí, že v současné době stále více daňových rezidentů jedné 
země pracuje v zahraničí, mezi státy putuje stále více a více komodit, a tudíž 
musí zcela nezbytně docházet ke spolupráci vlád v daňové oblasti, aby bylo 
možné omezit daňové úniky, a tím pozitivně ovlivnit daňové příjmy 
národních vlád. Tato spolupráce může být podle Široký (2013) chápána jako 
první krok ke sbližování daňových systémů jednotlivých zemí. 
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Raposo a Mourao (2013) uvádí, že kontrolní reakce je možné rozdělit 
na opatření jednostranná a vícestranná. Podle autorů vícestranná opatření 
zahrnují daňovou harmonizaci, požadavky na informace a kontroly. Autoři 
diskutují také hlavní důvody, proč se daňové ráje ve světě objevují a jaké 
následky jejich existence má. Zdůrazňují též, že by byla vhodná jejich silnější 
kontrola ze strany mezinárodních regulátorů, jako jsou Mezinárodní měnový 
fond nebo Světová banka.  V posledních letech se značně vyvíjí nové formy 
daňových rájů, což by podle autorů mělo vyvolat diskusi. Autoři 
předpokládají, že za hlavním nárůstem zájmu o daňové ráje, jsou především 
následující důvody: 

rozvoj daňových rájů je výsledkem relativně volného pohybu peněž kolem 
světa,  

současná forma regulace je dostatečně elastická,  

vytváření daňových rájů je využíváno jako rychlá metoda podpory malých 
ekonomik, která má skrytou oporu v legislativě států, které vytváří tento typ 
jurisdikcí.  

Evropský parlament (2014) uvedl, že boj proti daňovým únikům a vyhýbání 
se daňovým povinnostem je jednou z předních otázek daňové politiky 
Evropské unie. Podle odhadů se v členských státech EU každoročně zkrátí 
přibližně 1 bilion EUR, což značně ohrožuje spravedlivou hospodářskou 
soutěž a způsobuje obrovskou ztrátu státního příjmu. Pro zamezení daňových 
podvodů byl přijat akční plán (COM(2012)0722) a dvě doporučení, z nichž 
jedno řeší otázku agresivního daňového plánování (C(2012)8806) a druhé 
se zabývá podporou řádné správy v oblasti daní (C(2012)8805).  

Evropská komise (2014a) také poukazuje na možnosti, které by mohly zlepšit 
dodržování daňových předpisů a omezit daňové podvody a úniky za pomoci 
lepšího využívání stávajících nástrojů a přijetí připravovaných návrhů. 
Evropská komise (2014a) zároveň vymezuje další oblasti, ve kterých by měly 
členské státy EU přijmout další legislativní opatření a více koordinovat svou 
činnost. Důraz je přitom kladen na skutečnost, že není dostatečné se zaměřit 
pouze na podvodné činnosti a daňové úniky, ale že je nutné se také věnovat 
agresivnímu daňovému plánování, které zahrnuje využití uměle vytvořených 
operací a struktur a které využívá nesouladu mezi daňovými systémy 
členských států EU, a prohlubuje tak ztrátu jejich daňových příjmů. Problémy, 
kterým je nutné podle Evropské komise (2014a) věnovat pozornost, byly 
přitom rozčleněny do následujících oblastí: účinnější výběr daní v členských 
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státech EU, lepší přeshraniční spolupráce mezi daňovými správami 
EU a soudržná politika vůči třetím zemím.   

Otázce daňových rájů se věnuje také organizace OECD (2015), 
která zveřejnila seznam obsahující 38 jurisdikcí, které považuje za daňové 
ráje. Patří sem: Andora, Anquilla, Atiqua a Barbuda, Aruba, Bahamy, 
Bahrajn, Bermudy, Belize, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, 
Cook ostrovy, Kypr, Dominika, Gibraltar, Grenada, Guernsey, Isle of Man, 
Jersey, Libérie, Lichtenštejnsko, Malta, Maršalovy ostrovy, Mauricius, 
Monako, Montserrat, Nauru, Nizozemské Antily, Niue, Panama, Samoa, San 
Marino, Seychely, Sv. Lucie, Sv. Kitts & Nevis, Sv. Vincent a Grenadines, 
Turks & Caicos ostrovy, Americké Panenské ostorvy a Vanuatu. Tyto 
jurisdikce by se podle OECD (2015) měly zaměřit na zlepšení 
transparentnosti a ustanovit efektivní výměnu informací týkajících 
se daňových záležitostí. 

3 SYSTEMATICKÝ PRŮZKUM LITERATURY 
Hlavním cílem systematického průzkumu literatury je poskytnout souhrnný 
přehled již existujících výzkumů zabývajících se danou problematikou. 
Systematický průzkum literatury provádí inventarizaci dostupné literatury 
k určitému datu, a to prostřednictvím využívání filtrujících technik. Každý 
nalezený výzkum je následně kriticky a odůvodněným způsobem zhodnocen. 
Podle Rousseau et al. (2008) systematický průzkum literatury zahrnuje 
uspořádání konceptů, interpretačních odkazů a provedení analýzy celého textu 
na základě souvisejících specifických otázek, které v našem výzkumu jsou 
„řízení daňové povinnosti“ a „daňové úniky“.  

Systematický průzkum literatury byl zaměřen především na publikace 
z celosvětově uznávaných časopisů, ale obsahuje také další publikací 
zabývající se zkoumanou problematikou. Na základě předem definovaných 
výzkumných otázek byla provedena selekce významných publikací ve vztahu 
k jejich použití pro další výzkum. V rámci výzkumu bylo vybráno celkem 
42 klíčových publikací, které byly dále kriticky zhodnoceny a na základě 
jejich relevance k prováděnému výzkumu z nich bylo následně použito 
17 publikací. 
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4 VÝSLEDKY 
Pro potřeby souhrnného přehledu, který je uveden v tabulkách č. 1 a 2, byl 
použit přístup dle Vančurová a Láchová (2014), které rozlišují tři základní 
stupně optimalizace (minimalizace) daňové povinnosti poplatníka, a to: 
optimalizaci (minimalizaci) daňové povinnosti, vyhnutí se dani a daňové 
úniky. Tento přístup byl zvolen, neboť odpovídá současnému modernímu 
pojetí zkoumané problematiky, je v souladu s uznávanými zahraničními 
autory a odpovídá potřebám realizovaného výzkumu.  

Tabulka 2: Charakteristika prvního stupně optimalizace (minimalizace) daňové 
povinnosti 
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Fallan et al. (1995) 
Plánování daňové povinnosti podniku je zcela legální 
činnost, která je zaměřena na snížení daňového 
zatížení podniku. 

Hoffman (2002) 

Využívání legislativou povolených způsobů 
optimalizace daňové povinnosti za účelem daňové 
úspory. Daňový subjekt tak činí za pomoci vhodně 
zvolené daňové strategie. 

Freeland (2013) 

Plánování daňové povinnosti zahrnuje kombinaci 
následujících aktivit: minimalizaci daňové 
povinnosti, snižování daňového základu a využívání 
všemožných odkladů. 

Lymer a Oats (2013) 
Strategické využití legislativou nabízených daňových 
zvýhodnění, které jsou aplikovány za účelem 
minimalizace daňové povinnosti podniku. 

Evropská komise 
(2014b, s. 2) 

Daňové plánování je celosvětově považováno 
za legitimní postup a jeho struktury jsou stále 
propracovanější. Vyvíjejí se „napříč různými zeměmi 
a způsobují přesun zdanitelných zisků do států 
s příznivými daňovými režimy. Hlavní 
charakteristikou uvedených postupů je, že snižují 
daňovou povinnost prostřednictvím přísně právních 
opatření, což je však v protikladu k záměru zákona.“ 

Vančurová a Láchová 
(2014) 

Daňová úspora vzniká tím, že daňový subjekt 
využívá různých možností snížení základu daně 
a daně samotné v rámci všech alternativních postupů 
stanovených daňových zákonem, respektive všech 
povolených způsobů úpravu základu daně při splnění 
zákonem stanovených podmínek. Další část 
daňových úspor má charakter odložení daně 
do budoucích zdaňovacích období. 

Zdroj: vlastní zpracování 

20 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

Tabulka 3: Charakteristika druhého a třetího stupně optimalizace 
(minimalizace) daňové povinnosti  
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Čapek 
(2008, s. 17) 

Jde o „situace, kdy poplatník postupuje podle textu 
daňového zákona, a zdánlivě tak neporušuje žádné 
povinnosti stanovené právními předpisy. Jeho postup je však 
na základě obecných principů právní úpravy, a to buď 
principů v úpravě výslovně zakotvených, nebo odvozených 
na základě judikatury, shledán v rozporu se zákonem.“ 

Široký et al. 
(2008) 

Tax avodiance představuje vyhýbání se placení daní, přičemž 
se ale daňový subjekt stále pohybuje v mezích zákona a využívá 
zákonem nabízených výjimek, úlev a nezamýšlených mezer.  

Lymer a Oats 
(2013) 

Stanovení hranic „šedé zóny“ označené jako snižování daňového 
základu je v praxi velmi problematické. 

Inger (2014) 

Při využívání různorodých metod snižování daňového základu 
nezbytné v rámci těchto činností vždy  správně vyhodnotit 
následující kritéria: jak riziková je strategie snížení daňového 
základu, přináší daňová strategie trvalé či pouze dočasné daňové 
úspory, jaké jsou náklady na proces plánování daňové povinnosti 
a zda jsou zahrnuty, nutnost zohlednit související implicitní daně 
a rozdílnost při odhalení (prozrazení) zvolené daňové strategie. 

Vančurová 
a Láchová (2014) 

Aktivity označované jako tzv. vyhnutí se dani, které představuje 
minimalizaci daně prostřednictvím vyhledávání zákonodárcem 
nezamýšlených skulin ve stylizaci daňových zákonů.  

II
I. 

st
up

eň
:  

D
aň

ov
é 

ún
ik

y 

Široký et al. (2008) 

Tax evasion čili daňový podvod či daňový únik je zcela 
jednoznačně považován za nelegální protiprávní činnost, za kterou 
může být daňový subjekt stíhán. 

Vančurová 
a Láchová (2014) 

Daňový únik je možné charakterizovat jako protiprávním jednáním 
daňového subjektu s cílem neoprávněně zkrátit velikost jeho 
daňové povinnosti.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické vyjádření hranic mezi řízením daňové povinnosti, praktikami 
označovaným jako tzv. vyhnutí se dani a daňovými úniky je uvedeno 
na obrázku č. 1. 

Obrázek 3: Tax management versus daňové úniky 

 

Zdroj: autoři 

Stupeň Autor Charakteristika 
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5 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Proces řízení daňové povinnosti vedoucí k optimalizaci (minimalizaci) 
daňové povinnosti poplatníka je zcela legální činnost, kterou většina autorů 
(Fallan et al, 1995; Hoffman, 2002; Lymer a Oats, 2013) plně podporuje jako 
způsob tvorby daňové úspory, která umožňuje daňovým subjektům 
optimalizovat (snížit) jejich daňové zatížení a následně využít vzniklou 
daňovou úsporu pro jejich další rozvoj. Mezi spornou část problematiky 
optimalizace daňové povinnosti lze zařadit její druhý a třetí stupeň, 
tedy vyhnutí se dani a daňové úniky, mezi nimiž není vždy zcela jednoznačně 
stanovena přesná hranice.  

Vyhnutí se dani část autorů (Čapek, 2008; Široký et al., 2008; Lymer a Oats, 
2013; Vančurová a Láchová, 2014) hodnotí jako určitou „šedou zónu“, jejíž 
hranice je velmi obtížné stanovit. Daňoví poplatníci v tomto případě využívají 
ve svůj prospěch sporné či nedokonale formulované části zákonů. Zvýšené 
využívání těchto nezamýšlených mezer v zákoně bývá většinou ale pouze 
dočasné, neboť používání těchto ustanovení vede většinou zákonodárce 
k vytvoření novely příslušného ustanovení.  

Autoři napříč přístupy se shodují v tom, že daňové úniky jsou zcela 
jednoznačně nelegální aktivitou a představují záměrnou činnost daňových 
poplatníků prováděnou za účelem neplacení daní. Autoři (Široký et al., 2008; 
Vančurová a Láchová, 2014) také zmiňují trestní postižitelnost takovéhoto 
jednání. 

Řada autorů (Weyzing a Van Dijk, 2009; Radu, 2012; Raposo a Mourao, 
2013; Široký, 2013) stejně jako celá řada významných mezinárodních 
organizací (Evropská komise, 2014b; OECD, 2015) také diskutuje 
propojenost národních ekonomik v důsledku globalizace a nepříznivé dopady 
daňových opatření jedné jurisdikce na příjmy jiné jurisdikce. Daňová 
konkurence jurisdikcí může přinášet i kladné účinky, ale i přesto je nezbytné 
podpořit mezinárodní spolupráci zúčastněných stran a zdůraznit význam 
mezinárodní koordinace v oblasti daní s cílem omezit daňové úniky. Problém, 
který souvisí s tzv. daňovými ráji, spočívá především v tom, že vyhne-li 
se dani jeden daňový subjekt, tak nepřímo přenáší svou daňovou povinnost 
na jiného poplatníka, a tím zvyšuje jeho daňové zatížení. Daňové úniky 
současně krátí příjmy veřejných rozpočtů a zvyšují tím náklady států na boj 
proti těmto protiprávním aktivitám, které jsou spojeny s jejich vyhledáváním, 
řešením a následným postihem. Autoři si uvědomují, že činnost 
mezinárodních organizací a jejich boj proti daňovým rájům, je významná 
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aktivita a souhlasí s nutností mezinárodní koordinace dalších kroků v této 
otázce. Jako jediná možná budoucí cesta v této otázce se podle autorů jeví 
harmonizace daňových systémů napříč členskými státy EU a celosvětově 
koordinovaný postoj vůči jurisdikcím označovaným jako tzv. daňové ráje. 

Podle názoru autorů je přesné vymezení hranice mezi řízením daňové 
povinnosti, vyhnutí se dani a daňovými úniky velmi komplikované, 
v mnohých případech také sporné a v případě soudních sporů také obtížně 
prokazatelné. Posouzení této hranice v kontextu České republiky 
je o to složitější, že dochází k častým změnám legislativy a že i renomovaní 
odborníci z řad daňových poradců se často přou o správný výklad daňových 
zákonů. V České republice jsou v současné době na podnikatelské subjekty 
ve vztahu k daňovým zákonům a zákonům souvisejícím (zejména ve vztahu 
k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) kladeny stále vyšší 
nároky, které značně zvyšují administrativní zátěž podnikatelských subjektů 
zde podnikajících (např. nově vzniklá povinnost plátců daně z přidané 
hodnoty podávat kontrolní hlášení). Ke zklidnění celé situace v oblasti daňové 
problematiky by podle autorů zajisté napomohla stabilizace právní úpravy 
a odstranění (či přesnější specifikace) výjimek v nich uvedených, které 
narušují celistvost daňových zákonů a přispívají tak k častějšímu posunu 
do oblasti druhého stupně (tj. vyhnutí se dani) respektive do oblasti tzv. šedé 
zóny, a to ať již cíleně (s úmyslem podnikatelského subjektu), nebo z důvodu 
nesouladu vzájemné provázanosti jednotlivých právních předpisů.  

V rámci dalšího výzkumu bude řešena problematika daňových rájů, 
a to ve vztahu možnosti jejich využívání jako jednoho z nástrojů optimalizace 
daňové povinnosti malých a středních podniků v České republice. 
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