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Abstrakt: V současné době daňový systém vyvíjí v inovativním prostředí a má 

dvojí význam: na jedné straně využívá inovace, které byly vyvinuty a které již 

existují, na druhé straně, předkládá požadavky pro další rozvoj inovativních 

procesů a nástrojů, elektronizaci a automatizaci za účelem zvýšení efektivity 

správy a výběru daní. Z tohoto hlediska sféra zdanění je uživatelem inovačních 

procesů a představuje dva navzájem propojených systémů: Finanční správu 

a Automatizovaný daňový informační systém (ADIS), který je technickou 

podporou tohoto systému. 

 

Klíčová slova: sféra zdanění, uživatel inovačních procesů, automatizovaný 

daňový informační systém, správa a výběr daní. 

 

Abstract: Currently, the tax system is developing in an innovative environment 

and has a double meaning: on the one hand, it uses innovations that have been 

developed and that already exist, on the other hand, it sets requirements for the 

further development of innovative processes and tools, computerization and 

automation in order to improve the efficiency of administration and tax 

collection. From this point of view, the area of taxation is a user of innovation 

processes and consists of two interconnected systems: the Financial 

Administration of the Czech Republic and the Automated tax information 

system (ADIS), which is the technical support of this system. 
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ÚVOD 

V současné době Institut ekonomických studií a analýz Akademie STING 

(IESA AS) a katedra daní Akademie STING pokračují spolupráci s katedrou 

daňové politiky Univerzity fiskální služby Ukrajiny na vědecko-výzkumném 

programu: „Implementace evropských hodnot a technologií zdanění 

na Ukrajině“, Termín realizace: 01. 01. 2016 – 01. 01. 2019, státní registrační 

číslo: 0116U003025. Vedoucí vědeckého výzkumu: prof. Ing.Andruščenko 

Volodymyr Leonidovyč, DrSc., vedoucí katedry daňové politiky Univerzity 

fiskální služby Ukrajiny.  

IESA AS ve spolupráci s katedrou daní Akademie STING pokračuje realizaci 

uvedeného vědecko-výzkumného programu jako mezinárodního 

mezioborového vědeckého výzkumu pod názvem: „Implementace evropských 

hodnot a technologií zdanění (včetně inovačních technologií ve správě  

a výběru daní) v ČR“, reg.č. MGA 04-02 (2016-2019), 

garant VaV doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.  

Příspěvek vznikl jako výstup z výzkumu studentů AS 2017/18 „Inovační 

procesy při správě a výběru daní “ [6,18;26,18].  

Pro účely provedeného výzkumu byla použita analýza platných právních 

předpisů a odborné literatury, rozsudky Krajského soudu v Ostravě, Nejvyššího 

správního soudu a Ústavního soudu, praktické poznatky a zkušenosti autorů 

a kolegů finančních úřadů.  

1 VÝVOJ INOVAČNÍCH PROCESŮ PŘI SPRÁVĚ 

A VÝBĚRU DANÍ 

Globalizace a konkurence za omezené zdroje vyvedly proces vývoje inovací 

na mezinárodní úroveň, vyžadují koncentraci inovačního potenciálu, vytvoření 

nových strategií a adaptaci vývojové politiky k nestabilním, stálé se měnícím 

ekonomickým podmínkám  EU a ve světě. Přitom do popředí vychází problémy 

nejen elektronizace nebo automatizace výrobních procesů ale spíše vybudování 

integrovaných struktur s komplexním využitím digitálních řešení, inovačních 

procesů a nástrojů nejen ve sféře výroby nebo služeb ale i ve státní správě, 

zejména ve správě a výběru daní. 
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Metodologickým základem výše uvedeného výzkumu slouží: 

 všeobecné principy, metody, pravidla a normy: jednoty teoretického 

a empirického poznání; logické vědecké metody (analýza-syntéza, 

indukce-dedukce, abstrakce-konkretizace, modelování, interpretace, 

zobecnění aj.); systematizace vědeckých znalostí (klasifikace-typologie), 

a také zásady objektivity, všestrannosti aj. [1,07;19,12]; 

 principy, metody, pravidla a normy vědeckovýzkumné politiky EU, 

strategické iniciativy a koncepce, zvlášť vytvoření Unie inovací 

a formování jednotného Evropského výzkumného prostoru (European 

Research Area, ERA)  [10,18]; 

 principy, metody, pravidla a normy Národní vědeckovýzkumné politiky 

ČR; strategické iniciativy a koncepce, zvlášť „Inovační strategie České 

republiky 2019–2030“ [12,19 ], „Národní iniciativa ČR „Průmysl 4.0“ 

[20,18], „Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci České republiky“ [21,18]; 

 principy, metody, pravidla a normy spojené s vývojem digitalizace 

v EU a ČR, strategické iniciativy a koncepce, zvlášť vládní koncepce 

vytvoření digitálního prostředí ČR „Česko v digitální Evropě” [7,18]; 

Informační koncepce České republiky (vládní koncepce digitalizace 

v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni) [8,18]; vládní  

koncepce   Digitální ekonomika a společnost (podpora konektivity 

a infrastruktury digitální ekonomiky a společnosti) [9,18]; 

 principy, metody, pravidla a normy spojené s vývojem systému správy 

a výběru daní na jedné straně, jako součásti veřejné správy ČR, a na druhé 

straně, jako samostatného celku, který má vlastní strukturu 

a subsystémy[15,15;16,16]; 

 principy, metody, pravidla a normy spojené s vývojem inovačních 

produktů a procesu, pro účely sféry zdanění [5,06]. 

Jak ukázal náš výzkum, inovativní prostředí a zavedení do praxe sféry zdanění 

inovačních produktů, technologií, komunikačních prostředků aj., a zvlášť 

digitalizace, změnily principy, metody, pravidla a normy fungování správy 

a výběru daní, umožnily vytvoření částečně automatizovaného systému 

s rozšířeným obsahem a poskytování služeb  na kvalitnější úrovni. Za takových 

podmínek pro účely výzkumu složitých, mnoha aspektových, rozsáhlých 

a dynamických objektů, které se neustále mění v čase a v prostoru, slouží 

systémový a komplexní přístup [1,07]. Systémový přístup spočívá v tom, 
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že jevy vyskytující se při řešení vzniklých problémů, jsou chápany komplexně, 

se všemi souvislostmi ve svém dynamickém vývoji a vazbami na okolí. 

Přičemž existují a vymezené cesty působení okolí na systém (vstupy) a na druhé 

straně působení systému na okolí (výstupy) [1,07;19,12].  

Podle názoru odborníků [1,07;19,12], systém (správa a výběr daní 

v inovativním prostředí) může být definován jako účelově uspořádaná množina 

prvků a množina vazeb mezi nimi, s dynamickým chováním, které společně 

určují vlastnosti celku. V rámci dekompozice systému lze vyčlenit podsystémy. 

Podsystém je podmnožina systémových prvků a vazeb, která je z určitého 

důvodu vyčleněna ze systému a je chápana jako nový systém nebo jako prvek. 

Prvek je část systému, který tvoří na dané rozlišovací úrovni dále nedělitelný 

celek, jehož strukturu v rámci analýzy nebudeme rozlišovat. Rozlišovací 

úrovni se označuje stupeň podrobnosti zkoumání systému. Změnou rozlišovací 

úrovně se může dřívější prvek systému stát podsystémem, popřípadě 

i systémem a naopak. Dekompozicí systému na jednodušší prvky, se zvyšuje 

rozlišovací úroveň. 

 Jak ukázala analýza, digitalizace, která slouží základem inovačních procesů 

ve sféře zdanění, ovlivňuje vývoj automatizovaného daňového informačního 

systému a žádá zavádění inovačních nástrojů pro zvýšení efektivnosti 

a výtěžnosti daní, přičemž zavedení elektronické komunikace, kterou 

v současné době využívá většina českých podnikatelů, usnadňuje 

administrativní práce, jednání s úřady, klienty, bankami, pojišťovnami aj.  

Je nutno zdůraznit, že podle názorů odborníků, inovace a inovační procesy 

mohou existovat v následujících formách: objev, vynález, modernizace, 

modifikace, zdokonalení, zlepšení.  

Během času každý inovační produkt a proces, který vznikl jako vynález, může 

procházet modernizací, modifikací, zdokonalení a zlepšení. 

Objev v oblasti vědy je událost, při které je zjištěna nová vlastnost, 

např. materiálu nebo nově popsán fyzikální děj, tedy objev přírodního zákona. 

V současné době se jedná zpravidla o výsledek vědeckého bádání a odborného 

zkoumání světa. Občas je objev zaměňován s vynálezem, kde je podstatou věci 

tvůrčí podíl vynálezce (konstruktéra, technika), který aplikoval zjištěné 

skutečnosti na konkrétním vynálezu [28,18].  

Vynález je výrobek nebo technický postup, který představuje poprvé prakticky 

realizovanou novou myšlenku, která buď zlepšuje současný stav, 

nebo poskytuje úplně nové možnosti. Vynálezem nemůže být objev, vědecká 
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teorie, matematická metoda, vzorec, vnější úprava výrobku, plán, počítačový 

program, nebo uvedení informace [28,18].  

Modernizace znamená obecně uvádění něčeho na současný stav, 

např. modernizace továrny znamená nákup poslední technologie a zavedení 

soudobých výrobních procesů. Rozšiřuje svůj význam na přeměnu, 

optimalizaci a regulaci sociálních vztahů a inovací, na vývoj technických 

zařízení, vzdělávání apod. V novějším pojetí představuje modernizace 

koexistenci racionalizace a kultivace [28,18]. 

Modifikace znamená obecně změnu, úpravu nebo variantu: určitou verzi, 

variantu typu u výrobku nebo standardu, přidání příznaku, jímž dojde k obměně 

(modifikaci) významu [28,18]. 

Zdokonalení je odstranění vážných problémů, omezení výrobních nákladů, 

zkvalitnění ergonomie na pracovišti a zlepšení image společnosti [28,18]. 

Zlepšení - změna, kterou se něco stává lepším [28,18]. 

Zavedení do sféry zdanění inovačních produktů, technologií, komunikačních 

prostředků (Tabulka 1) mění obsah procesu řízení a umožňuje jeho uvedení 

na novou úroveň vývoje, což do značné míry snižuje administrativní zátěž, 

usnadňuje práci vedení a zaměstnanců finančních úřadů, avšak současně 

zvyšuje požadavky k úrovni jejich analytického myšlení, kompetence 

a specializace, vyžaduje urychlení a optimalizaci přijatých rozhodnutí v rámci 

stanovených cílů. Z tohoto hlediska, sféra zdanění může byt považována 

za inovativní. 

Tab.1 Některé moderní inovační technologie a inovace používané ve sféře zdanění 

Inovace Použití Výhody Nevýhody 

Chytrý 

mobilní 

telefon 

Spojení a 

informace 

s okolím 

(kolegové, 

zákazníci a jiní) 

Rychlé spojení, 

neustálý, zdroj 

informací 

Bezpečnost, ztráta 

soukromí, ztráta 

informací, pokud 

nezálohujeme. 

Notebook Psaní 

dokumentů, 

počítání, hledání 

informací, 

komunikace, 

zábava 

Dělá více věcí na 

jednom místě. 

Uložené věci na 

jednom místě. Rychlé 

reagování na události. 

Ztráta věcí bez zálohy, 

provoz baterie, 

bezpečnost- viry, 

zdravotní obtíže při 

každodenním používání 

(bolest hlavy, očí, 

páteře) 

https://cs.wiktionary.org/wiki/zm%C4%9Bna
https://cs.wiktionary.org/wiki/kter%C3%BD
https://cs.wiktionary.org/wiki/se
https://cs.wiktionary.org/wiki/n%C4%9Bco
https://cs.wiktionary.org/wiki/st%C3%A1t_se
https://cs.wiktionary.org/wiki/lep%C5%A1%C3%AD
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Inovace Použití Výhody Nevýhody 

Tablet Přenosný počítač 

bez klávesnice, 

slouží však ke 

stejným účelům 

jako PC. 

Přenosnost, stejné 

nástroje jako PC. 

Jednoduchá obsluha. 

Výdrž baterie, někomu 

nevyhovuje dotykový 

displej, složité psaní 

dokumentů na 

dotykovém displeji. 

Skype Komunikační 

nástroj 

nahrazující 

klasické 

telefonování. 

Jednoduché jako 

telefonování, avšak 

bez poplatků za 

stopáž. Přenos přes 

internetovou síť. 

Můžeme psát text 

nebo volat či dělat 

videohovory.  

Hovořit s lidmi po 

celém světě. 

Možnost 

odposlouchávání od 

třetích stran, ukradení 

komunikace. Poplatek 

za hovor na běžnou tel. 

linku. Ne každý má 

přístup na internet 

anebo pomalou rychlost 

připojení.  

Cloudové 

uložiště 

Uložení souborů 

na vnější disk na 

internetové síti. 

Stačí se připojit na 

Internet a do své 

složky na jakémkoliv 

zařízení a hned má 

své soubory po ruce. 

Funguje jako dobrá 

záloha.  

Nebezpečí prolomení 

klíče a odcizení 

informací. Nemohu 

používat v místech, kde 

není připojení na 

Internet.   

Navigace 

na 

mobilu/autě 

Ukázání cesty 

kam se člověk 

potřebuje dostat. 

Ukazuje cestu, čas 

příjezdu, možné 

komplikace, body pro 

občerstvení, 

benzinové pumpy aj. 

Ukazuje na mapě a 

naviguje hlasem.  

Nenalezení té 

nejvhodnější cesty, 

otravný hlas navigace, 

možné chyby v trase.  

Platební 

karty NFC 

Nahrazují 

hotovost. S NFC 

čipem není 

potřeba zasouvat 

kartu do 

terminálu, stačí 

přiložit ke 

snímači. 

Pohodlnost, není 

potřeba zadávat PIN 

s částkou do 500 Kč. 

Hygieničnost, rychlé 

odbavení, menší 

náchylnost na 

poškození karty.  

Bezpečnost, ne všude 

jsou terminály s NFC, 

poškození čipu NFC 

při radiové komunikaci. 



ACTA STING 

12 

Inovace Použití Výhody Nevýhody 

Čipová 

karta 

Slouží pro 

přístup do 

budov, kanceláře 

nebo areálu.  

 

Stačí jedna karta 

namísto svazku klíčů, 

jednoduché ověření 

přístupu. 

Nebezpečí poškození 

mechanického, ztráty 

karty, odcizení přístupu 

nahráním na jiné 

zařízení. 

Kamerový 

systém 

Hlídání budov, 

kanceláře, areálu 

pomocí kamer 

24 hodin denně. 

Přístup přes 

internetovou adresu, 

možnost sledovat 

kdykoliv, nahrání 

záznamu v případě 

vniknutí do prostoru, 

automatické hlášení 

na mobilní telefon, 

hlídací službě nebo 

policii. 

Zničení kamery 

pachateli, životní cyklus 

kamery, plané 

poplachy, zásahy 

do záznamů kamer.  

Zdroj: vlastní zpracování  

Jak ukázal náš výzkum, působení sféry zdanění jako systému v inovačním 

prostředí má dvojitý význam: na jedné straně využívá inovace, které byly 

vyvinuty a už existují, na druhé straně klade požadavky na další vývoj 

inovačních procesů a nástrojů, internetudigitalizace a automatizace pro účely 

zvýšení efektivity správy a výběru daní. Z tohoto hlediska sféra zdanění 

je uživatelem inovačních procesů a představuje dva systémy, které jsou 

vzájemně propojeny v jeden celek: Finanční správu České republiky 

a Automatizovaný daňový informační systém (ADIS), který  je technickou 

podporou tohoto systému.  

V systému ADIS pracují všechny finanční úřady po celé republice. Jeho 

prostřednictvím se zpracovávají daňová přiznání jednotlivých daní a další 

činnosti jako je evidence, vybírání a vymáhání daní, převody finančních 

prostředků. V rámci ADIS funguje na internetu Finanční správy aplikace 

Daňový portál. ADIS je napojen i na další systémy, které zajišťují podklady 

pro správu daní. Jedná se o data z katastru nemovitostí, z registru vozidel, 

z insolvenčního rejstříku nebo z registru obyvatel. V oblasti správy daní 

zajišťuje ADIS i mezinárodní výměnu informací [14,18]. 

Jak ukázal náš výzkum, implementace inovačních procesů ve správě a výběru 

daní přispěla ke zvýšení efektivity výběru daní, ale především ke zlepšování 

a zrychlování výběru a komunikaci mezi daňovými subjekty, finanční správou 

a ostatními institucemi. To vše za předpokladu vývoje daňového portálu 
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a využití elektronické komunikace. Z provedeného průzkumu Finanční správy 

[25,18] vyplývá, že nadpoloviční většina těch, kteří se průzkumu zúčastnili, má 

přehled o svých daňových povinnostech (58 %). Většina dotázaných (71 %) 

také uvedla, že měli v posledních pěti letech s Finanční správou dobré 

zkušenosti. Lidé, kteří byli v posledním roce v osobním, e-mailovém 

nebo telefonickém kontaktu s pracovníky finančních úřadů, byli v jednoznačné 

většině (92 %) s ochotou, způsobem jednání, ale i řešením dané záležitosti 

spokojeni. Za pozornost stojí také údaj, že 70 % z dotázaných považuje 

Finanční správu za moderní instituci, která jde s dobou. 

Význam digitalizace ve správě a výběru daní spočívá zejména ve zjednodušení 

komunikace správce daně a daňového subjektu při jednotlivých úkonech, 

postupech a řízení při správě a výběru daní. Elektronizace správy daní je 

prováděna zejména za účelem zjednodušení, zefektivnění, a také v konečném 

důsledku z důvodu lepší komunikace daňových subjektů s daňovou správou. 

Elektronická komunikace s daňovou správou nevyžaduje žádné zásadní hlubší 

znalosti. K samotnému využívání daňového portálu jsou na straně daňového 

subjektu dostačující obecné znalosti práce s PC, zejména pak práce s nástroji 

vztahující se k elektronickému prohlížeči, a je nutné také připojení k internetu 

[2,05]. 

Elektronizace ve správě daní je procesem, v jehož rámci jsou zaváděny 

v daňové správě jednotlivé služby pro veřejnost, které jsou dostupné 

prostřednictvím internetu. Tyto informace je možné nalézt na portálu české 

daňové správy a elektronické aplikace mají za cíl zejména usnadnit komunikaci 

veřejnosti, což je například možnost rychle vyhledat různé aktuální informace, 

stejně jako úřední stanoviska nebo tiskopisy ve vztahu ke správě a výběru daní 

[2,05]. Je tu také možnost podávat v elektronické podobě daňová přiznání, 

stejně jako i další podání v elektronické formě, a také za určitých podmínek mít 

přístup do vybraných částí osobních daňových spisů daňových subjektů 

a osobní daňový účet, který označujeme jako tzv. osobní daňovou schránku.  

Služby daňového portálu se neustále rozšiřují a zdokonalují vlivem 

technologických inovací a rozvoje. V současnosti jsou spisy daňových 

poplatníků vedeny v tzv. kombinované formě, tedy část existuje v písemné 

podobě a část v elektronické podobě. Velký posun v elektronizaci celé státní 

správy představovalo zavedení datových schránek, kdy se komunikace směrem 

k právnickým osobám děje výhradně prostřednictvím datových zpráv [4,10]. 
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Datové schránky 

Datové schránky jsou určeny primárně pro komunikaci s orgány veřejné 

správy. Nahradily doporučené dopisy. Datové schránky se řídí zákonem 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů.  

Datové schránky zřizuje Ministerstvo vnitra a jejich provozovatelem je Česká 

pošta. Datové schránky jsou v provozu od 1. 7. 2009. 

Datová schránka je definována jako elektronické úložiště, určené 

pro doručování orgány veřejné moci, prováděním úkonům vůči orgánům 

veřejné moci a dodáváním dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických 

osob a právnických osob. [§2, Zákon č. 300/2008 Sb.] 

Zřízení datové schránky se liší podle typu subjektu, kterému má být zřízena.  

Dle typu rozlišujeme datovou schránku: 

 ze zákona  

 na žádost 

Ze zákona je datová schránka zřizována: 

 orgánu veřejné moci (OVM) (Český rozhlas, Česká televize, státní 

orgány, státní fondy, zdravotní pojišťovny, územní samosprávné celky) 

 orgánu veřejné moci – notáři 

 orgánu veřejné moci – exekutorovi 

 právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku (obchodní společnosti 

a družstvu) 

 právnické osobě zřízené zákonem (některým vysokým školám) 

 podnikající fyzické osobě – advokátovi 

 podnikající fyzické osobě – daňovému poradci 

 podnikající fyzické osobě – insolvenčnímu správci 
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Datová schránka na žádost je zřizována [23,16]: 

 fyzické osobě (platí jak pro občany ČR, tak i pro cizince) 

 podnikající fyzické osobě (subjekt je registrován v ČR, ale i zahraničním 

podnikajícím fyzickým osobám) 

 právnické osobě – na žádost (nejsou zapsané v obchodním rejstříku – 

nadace, spolky, společenství vlastníků, honební společnosti, ústavy, 

církve) 

 schránka OVM zřízena na žádost (územní pracoviště finančních úřadů)  

Datová schránka je zpřístupněna až po prvním přihlášení majitelem 

či oprávněnou osobou, nejpozději 15. dnem po dni, kdy jsou mu doručeny 

přístupové údaje. [§10, Zákona 300/2008 Sb.]. 

Zprávy jsou v datové schránce uloženy pouze 90 dnů a pak zmizí. Povinností 

majitele datové schránky je archivovat zprávy takovým způsobem, aby unesl 

důkazní břemeno doručení zprávy adresátovi.  

K servisu, který zajišťuje Ministerstvo vnitra, patří: 

 oznámení odesílateli o doručení datové zprávy 

 oznámení odesílateli, že datová schránka, do které byla odeslána zpráva, 

byla znepřístupněna, zrušena nebo neexistuje 

 zaslání upozornění na dodání datové zprávy na vybranou externí 

elektronickou adresu [§20, Zákona 300/2008 Sb.]. 

Každé datové zprávě je při odeslání prostřednictvím Informačního systému 

datových schránek přiděleno číslo datové zprávy (tzv. DZ). Číslo přidělené 

datové zprávě je jediným identifikátorem a je shodné na straně odesílatele 

i příjemce datové zprávy. Jedna fyzická osoba může mít více datových 

schránek různého typu. 

Výhody datových schránek jsou [27,16]: 

 jejím prostřednictvím se lze přihlásit do informačního systému finanční 

nebo sociální správy 

 majitelé jsou informováni o vypršení platnosti občanského průkazu 

nebo cestovního pasu 

 pokud jsou o majiteli datové schránky zjišťovány informace v Registru 

obyvatel, je o tom informován 
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 s úřady lze komunikovat téměř 24 hodin denně z jakéhokoliv místa 

 lze si zvolit pověřenou osobu, která má přístup k datovým zprávám 

a může zprávy odesílat jménem subjektu 

 čas odeslání zprávy do datové schránky orgánu veřejné moci je 

považován za čas doručení  

 důkazní prostředek, protože u odeslané zprávy je jednoznačně 

prokazatelné nejen datum, kdy byla odeslána, kdo zprávu odeslal, 

ale především obsah zprávy (Podací lístek u doporučených dopisů 

dokazuje pouze datum odeslání, ale nikoliv obsah.) 

 výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků jsou zdarma 

 zřízení i používání je zdarma  

Nevýhody datových schránek [22,16]: 

 nutnost zodpovědného přístupu majitelů k pravidelnému vybírání zpráv 

 datové zprávy jsou po 10 dnech doručeny, i když nejsou přečteny 

 majitel datové schránky musí podávat daňová přiznání výlučně 

elektronicky 

Znepřístupnění datové schránky [22,16]: 

Na žádost podnikající fyzické osoby lze datovou schránku znepřístupnit. 

Znepřístupněna je třetím pracovním dnem po podání žádosti.  

Novelou zákona k 1. 7. 2017 lze datovou schránku i zpětně znepřístupnit 

podnikající fyzické osobě a právnické osobě, ke dni výmazu ze zákonem 

stanovené evidence. 

Ministerstvo zruší datovou schránku [§13, Zákona 300/2008 Sb.]: 

 podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby po uplynutí 3 let ode dne 

výmazu této osoby, ze zákonem stanovené evidence 

 fyzické osoby, po uplynutí 3 let od jejího úmrtí 

Elektronický podpis 

Za uznávaný elektronický podpis je považován zaručený elektronický podpis 

(ZAREP) s kvalifikovaným certifikátem, který je vydán kvalifikovaným 

poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Jednoznačnou identifikaci 

podepisující osoby zajištuje Identifikátor MPSV (IK MPSV). [29,18].  
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Používání kvalifikovaného certifikátu je povinné pro vybrané podání vůči 

správci daně. 

Kvalifikovaný certifikát je platný jeden rok. 

Správce daně musí používat k podepisování svých písemností kvalifikovaný 

elektronický podpis, který je nejvyšší formou elektronického podpisu [24,17]. 

Neexistuje žádný seznam majitelů elektronického podpisu. U podání 

opatřených elektronickým podpisem je vždy identifikována podepisující osoba 

dle certifikátu autora podpisu a kontroluje se také platnost certifikátu. 

Vlastnictví elektronického podpisu je dobrovolné. 

Autorizovaná konverze 

Autorizovaná konverze dokumentů je upravena zákonem č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Z technického 

hlediska je konverze upravena vyhláškou č.193/2009, o stanovení podrobností 

provádění autorizované konverze dokumentů. 

Konverzí se rozumí pouze převedení dokumentu 

 v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

s připojením doložky o provedené konverzi 

 v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě s připojením doložky 

o provedené konverzi. Při tomto postupu konverze je ověřena platnost 

elektronického podpisu [§22, Zákona č. 300/2008 Sb.,] 

Konverze se neprovádí u dokumentů v listinné podobě (např. občanský průkaz, 

řidičský průkaz apod.), u kterých nelze tuto jedinečnost zajistit. Dále u listin, 

které jsou pozměňovány, nejsou prvopisem, obsahují plastické razítko 

apod. [§24, Zákona č. 300/2008 Sb.,] 

Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy a advokáti. 

Orgány veřejné moci provádějí pro vlastní potřebu konverzi z moci úřední 

[§22, Zákona č. 300/2008 Sb.]  

„Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu 

a jejich soulad s právními předpisy.“ [§24, Zákona č. 300/2008 Sb.] 

O provedených konverzích je vedena evidence. [§226, Zákona č. 300/2008 Sb.] 

Implementace inovativních nástrojů do správy daní by měly přinášet zvýšení 

efektivnosti a výtěžnosti správy daní. Mezi inovativní nástroje, které staví 

základy při budování moderního daňového systému, patří zavedení 
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Kontrolního hlášení, Elektronická evidence tržeb (EET), Daňová kobra 

a Reverse charge. 

Kontrolní hlášení 

Kontrolní hlášení je nástrojem, který Finanční správa využívá v boji proti 

rozsáhlým daňovým podvodům na dani z přidané hodnoty. Zavedení tohoto 

nástroje by mělo přinést efektivnější výběr daní bez nutnosti zvýšení daní. Jeho 

cílem a smyslem je umožnit správci daně získat informace o vybraných 

transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifikovat 

riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční 

prostředky z veřejného rozpočtu [18,18].  

Povinnost podávat Kontrolní hlášení vznikla od 1. 1. 2016.  

Elektronická evidence tržeb [11,18]: 

Zavedení elektronické evidence tržeb (EET), má také sloužit k efektivnějšímu 

výběru daní. Využití tohoto moderního nástroje má finanční správě usnadnit 

kontrolní činnost a zamezit daňovým únikům. Elektronická evidence tržeb 

spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka 

účtenku s unikátním kódem. Obchodník musí nejpozději při uskutečnění 

evidované tržby odeslat datovou zprávu prostřednictvím internetového 

připojení na server Finanční správy, kde se informace ukládají, a vygeneruje 

se unikátní kód. Následně je kód odeslán zpět obchodníkovi na jeho zařízení, 

který je společně s ostatními údaji vytištěn na účtence. Do EET jsou zařazeny 

tržby, které vznikly z podnikatelské činnosti a zároveň jsou uhrazeny 

v hotovosti, šekem, směnkou nebo také např. stravenkou. Evidence tržeb je 

zaváděna postupně pro různé druhy podnikání ve čtyřech fázích. Důvodem 

je pozvolné zatěžování systému a zároveň poskytnutí podnikatelům dostatek 

času pro přípravu. 

Daňová kobra [3,18] 

Daňová Kobra je společný tým Národní centrály proti organizovanému zločinu, 

Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. Spolupráce 

mezi jednotlivými složkami umožňuje včas odhalovat a potírat daňové úniky. 

Cílem fungování celého týmu je zajištění řádného výběru daní, vrácení 

nezákonně získaných prostředků do státního rozpočtu a postih pachatelů. 
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Reverse charge 

Reverse charge, česky přenesená daňová povinnost je postup užívaný v oblasti 

daně z přidané hodnoty (DPH). Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování 

DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné 

plnění má plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, v režimu přenesení daňové 

povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce 

plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, 

pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který 

uskutečnil zdanitelné plnění, vystaví daňový doklad, kde neuvede výši DPH – 

namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, 

pro kterého bylo plnění uskutečněno. [13,18] Režim přenesení daňové 

povinnosti je v zákoně o DPH upraven od 1. 4. 2011 v ustanoveních 

§ 92a (obecná pravidla) a dále v § 92b až 92i..  

Projekt Moje daně 

V současné době připravuje Ministerstvo financí nový projekt Moje daně, který 

by měl do budoucna přinést zjednodušení daňového systému, nový zákon 

o daních z příjmů, samovyměření, nový IT systém Finanční správy 

a tzv. Daňový kiosek, který představuje virtuální Finanční úřad, a který umožní 

vyřešit daně z domova [17,18]. 

Na konci roku 2018 vláda ČR vypracovala a schválila celou řadu strategických 

iniciativ: „Inovační strategie České republiky 2019–2030“ [12,19], Národní 

výzkumnou a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky“ 

[21,18]; a koncepci: „Česko v digitální Evropě” [7,18]; Informační koncepce 

České republiky [8,18]; Digitální ekonomika a společnost [9,18], které jsou 

zaměřeny na vybudování integrovaných struktur s komplexním využitím 

digitálních řešení, inovačních procesů a nástrojů,  a vytyčují nové priority, 

jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi 

nejinovativnější země Evropy. K uvedeným prioritám patří nejen uživatelsky 

přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy, digitálně přívětivá 

legislativa nebo efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy, 

ale i rozvoj celkového prostředí podporujícího digitální technologie, 

konektivitu a infrastrukturu digitální ekonomiky a společnosti, 

což také přispěje ke zvýšení kvality a efektivnosti fungování správy daní. 
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2 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Jak již bylo výše uvedeno, význam elektronizace ve správě a výběru daní 

spočívá zejména ve zjednodušení komunikace správce daně a daňového 

subjektu při jednotlivých úkonech, postupech a řízení při správě a výběru daní. 

Elektronizace správy daní je prováděna zejména za účelem zjednodušení, 

zefektivnění, a také v konečném důsledku z důvodu lepší komunikace 

daňových subjektů s daňovou správou a inovační nástroje ve správě a výběru 

daní přispívají ke zvýšení efektivnosti a výtěžnosti správy daní.  
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