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Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou daňových doměrků a příčinami 
jejich vzniku v okruhu působnosti územních pracovišť finančních úřadů. 
Na základě analyticko-syntetického přístupu je vyhodnocena daňová kontrola 
jako významná etapa daňového řízení včetně počtu registrovaných daňových 
subjektů a provedených kontrol s následným inkasem daňových doměrků 
podle jednotlivých daní se strukturálním vyhodnocením, a to včetně daňových 
dopadů vyplývajících z výsledků vytýkacích řízení a postupů k odstranění 
pochybností. Nedílnou součástí příspěvku je identifikace daňových doměrků 
se specifikací u jednotlivých daní s navržením postupů a nástrojů, které 
by mohly vést ke zvýšení efektivnosti ve výběru daní.   
 
Klíčová slova: Daňová kontrola, daňový doměrek, inkaso, struktura, vytýkací 
řízení, postupy k odstranění pochybností, výběr daní, efektivnost. 
 
Abstract: The paper deals with the issues related to additional tax 
assessments and the reasons for them in the sphere of the competence 
of regional offices of tax authorities. Using an analytic-synthetic approach, 
tax inspection is assessed as an important stage in tax proceedings, including 
the number of registered tax entities and performed inspections with 
the subsequent collection of additional tax assessments by specific taxes with 
a structural assessment, including tax implications arising from the results 
of tax review proceedings and procedures for the elimination of doubts. 
An integral part of the paper is also an identification of additional tax 
assessments with a specification for particular taxes, including proposed 
procedures and tools that could lead to an increase in the efficiency of tax 
collection.   
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1 ÚVOD 

Daňová politika státu patří mezi klíčové politiky každého státu. Součástí této 
politiky je výběr, správa a kontrola daní.  Daňová kontrola je jedním 
z procesních nástrojů, kterým si správce daně zjišťuje a prověřuje skutečnosti 
pro správné určení výše daně nebo pro vznik daňové povinnosti. Správce daně 
si zároveň vytváří obraz o tom, jak jsou v daňové praxi dodržované, 
realizované a aplikované ustanovení především daňových hmotně-právních 
norem. 
 
Daňová kontrola je charakteristická tím, že při žádném jiném procesním 
úkonu nedochází k tak rozsáhlému bezprostřednímu a dlouhodobému 
kontaktu mezi zástupci správce daně a daňovým subjektem. Je jedním 
z důležitých institutů daňového řízení, neboť daně jsou v České republice 
vybírány na základě principu samovyměření, kdy daňový subjekt 
(až na výjimky) je povinen sám daň vypočítat, přiznat, uhradit a doložit. 
Princip odpovědnosti daňového subjektu navíc posiluje daňový řád, který 
neumožňuje podat odvolání proti vlastnímu daňovému tvrzení.  
 
Výsledky daňové kontroly mohou mít pak i podstatný vliv na další 
ekonomické, sociální a právní postavení kontrolovaného daňového subjektu. 
Po ukončení daňové kontroly jsou výsledky zjištění zaznamenány 
do protokolu a případně implementovány do platebního výměru 
nebo dodatečného platebního výměru. Vznikají tak daňové doměrky, které 
umožňují zvyšovat příjmy státního rozpočtu.  
 
Z koncepčního hlediska je daňová kontrola souborem dílčích úkonů správce 
daně realizovaných v rámci konkrétního daňového řízení, kterým se rozumí 
řízení o jedné dani za jedno zdaňovací období nebo řízení vedené ve vztahu 
k jednotlivé skutečnosti. Nejčastěji se pak jedná o řízení doměřovací. 
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2 HLAVNÍ ČÁST PŘÍSPĚVKU (materiál, metodika a výsledky) 

Podkladové údaje pro objektivizaci výsledků tohoto příspěvku byly získány 
z databáze Ministerstva financí. Z metod vědeckého zkoumání byly využity 
především metody analýzy a syntézy, ale také metoda deskripce a komparace. 
Teoretickou oporou pro vypracování příspěvku byly především publikace 
autorů Kobík a Kohoutková (2010) , Baxa (2011), Zatloukal (2011) a Babčák 
(2012). Především pak bylo využito příslušných ustanovení zákona 
č. 280/2009 Sb., daňového řádu. 
Lze konstatovat, že daňové doměrky při sledování jejich inkasa v letech 2007 
až 2012 mají rostoucí tendenci. V tab. 1 je pak uveden vývoj daňových 
doměrků z daňových kontrol (A) a z vytýkacích řízení a postupů k odstranění 
pochybností (B). 
 
Tabulka 1 : Vývoj daňových doměrků z daňových kontrol (A) a z vytýkacích 
řízení a postupů k odstranění pochybností (B) v letech 2007 až 2012 (údaje 
v tis. Kč). 
 
Ukazatel/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
A 5 698 961 6 820 922 4 627 245  8 270 849  6 685 979  8 430 763 
B 1 804 456 1 698 659 3 704 167  5 736 861  7 318 107  6 528 438 
Celkem 7 503 417 8 519 581 8 331 412 14007 710 14004 086 14959 201 
 

Zdroj : databáze Ministerstva financí. 
 
Tabulka 2:  Počet registrovaných daňových subjektů podle jednotlivých daní 
v letech 2007 až 2012. 
 
Daň/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DPH    504 691   518 389    531 750    532 055    534 904    534 880 
DPPO    389 343   415 514    439 620    462 340    484 715    505 976 
DPFO-p 1 994 831 2 031 552 2 080 174 2 130 436 1 072 971 1 306 587 
DPFO-zč    469 381    478 740    487 974    493 247    500 397    523 030 
DP-zs    379 122    389 500    398 504    404 511    412 895    420 956 
DN 3 473 098 3 609 821 3 795 411 3 899 162 3 991 993 4 008 480 
DS    816 705    820 997    828 008    828 378    819 079    811 639 
DděDdaDPN    380 188    342 208    291 102    275 936    269 542    295 751 
Celkem  8 409 359 8 606 721 8 852 543 9 026 065 8 075 056 8 407 299 
 

Zdroj: databáze Ministerstva financí. 
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*Vysvětlivky:  
DPH = daň z přidané hodnoty; 
DPPO = daň z příjmů právnických osob; 
DPFO-p = daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání; 
DPFO-zč = daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti; 
DPFO-zs = daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou daně 
ze samostat. základu daně;  
DN = daň z nemovitostí; 
DS = daň silniční; 
DděDdaDPN = daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. 

 
Z údajů uvedených v tab. 2 vyplývá, že v počtu registrovaných daňových 
subjektů nejsou statisticky významné výkyvy u jednotlivých daní, 
ale je zřejmé, že v průměru za sledovanou časovou řadu vzrostl počet 
registrovaných subjektů u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
na úkor počtu subjektů u daně z příjmů fyzických osob z podnikání. Dochází 
i k mírnému poměrně kontinuálnímu nárůstu počtu registrovaných subjektů 
k dani z přidané hodnoty. 
 
Tabulka 3: Počet kontrol daňových subjektů podle jednotlivých daní v letech 
2007 až 2012. 
 
Daň/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DPH   20 073    18 714    18 281    17 144    13 710 13 466 
DPPO   12 470    11 850    10 854    10 259      7 809   7 307 
DPFO-p   20 946    20 214    19 272    15 489     10 095   9 466 
DPFO-zč   14 106    12 959    11 767    10 216      5 683   5 550 
DP-zs     5 307      5 628      5 013      3 905      1 966   2 031 
DN     6 694      6 922      6 370      5 928      4 022      669 
DS   11 359      9 726      7 972      6 821      4 121   3 962 
DděDdaDPN          33           74           84           58           66        15 
Celkem   90 988    86 087    79 613    69 820    47 472 42 466 
 

Zdroj: databáze Ministerstva financí. 
 
Z údajů uvedených v tab. 3 vyplývá, že počet kontrol ve sledované časové 
řadě výrazně klesá, a to u všech daní, přičemž za kontrolu se považuje 
kontrola jedné daně za jeden rok.  Daňová kontrola se zaměřuje především 
na významné poplatníky a plátce, dále na daňové subjekty, u kterých dosud 
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nebyla provedena kontrola a na daňové subjekty, u nichž lze podle různých 
informací a indicií předpokládat možnost daňových úniků. V určitých 
časových intervalech jsou prováděny tzv. tématické kontroly zaměřené 
na určitý segment poplatníků (např. zaměřené na zdravotnictví s kontrolou 
u soukromých lékařů).  
 
Je zřejmé, že na počet kontrol i výsledky kontrol má vliv celá řada faktorů. 
Patří mezi ně např. neustále narůstající odborná a časová náročnost 
prováděných kontrol, zvyšující se náročnost prokazování skutečností 
v daňovém řízení a někdy i složitostí získávání důkazních prostředků, situace 
je komplikována potřebou provádění řady dožádání a součinností apod. 
 
Tabulka 4 : Výše doměrků z kontrol podle jednotlivých daní v letech 2007 
až 2012 (tis. Kč). 
 
Daň/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DPH 1 885 655 1 696 313 2 169 316 5 949 126 3 879 254 6 830 573 
DPPO 2 628 457 3 998 656 1 451 935 1 342 599 2 200 423 1 136 611 
DPFO-p    836 845    876 696    745 602    639 008    443 473    311 258 
DPFO-zč    240 328    192 875    213 138    256 481    127 954    104 184 
DP-zs      86 689      34 200      23 073      45 697        9 748      34 965 
DN        8 518        9 151      10 947      10 830        7 523        2 097 
DS      12 087      13 023      12 483      27 112      17 516      10 979 
DděDdaDPN           382               8           751            - 4             88             96 
Celkem 5 698 961 6 820 922 4 627 245 8 270 849 6 685 979 8 430 763 
 

Zdroj: databáze Ministerstva financí. 
 
Pokles počtu daňových kontrol je rovněž provázen u většiny daní 
i kontinuálním snižováním výše doměrků z těchto kontrol, s výjimkou 
doměrků daně z přidané hodnoty, kde naopak dochází k nárůstu objemu 
doměrků, jak je zřejmé z údajů uvedených v tab. 4. U daně silniční 
je tendence rostoucí a následně klesající s parabolickým průběhem. Je zřejmé, 
že „kontrolní pozornost“ se přesouvá postupně do oblasti daně z přidané 
hodnoty, resp. nepřímých daní obdobně jako se jeví situace u struktury inkasa 
daní, což lze považovat za pozitivní tendenci. Lze se domnívat, že právě 
u daně z přidané hodnoty jsou v daňové jurisdikci České republiky zřejmě 
nejvyšší daňové úniky. 
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Tabulka 5: Struktura výše doměrků z kontrol podle jednotlivých daní v letech 
2007 až 2012 (%). 
 
Daň/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DPH     33,09     24,87     46,88     71,93    58,02     81,02 
DPPO     46,12     58,62     31,38     16,23    32,91     13,48 
DPFO-p     14,68     12,85     16,11       7,73      6,63       3,69 
DPFO-zč       4,22       2,83       4,60       3,10      1,91       1,24 
DP-zs       1,52       0,50       0,50       0,55      0,15       0,42 
DN       0,15       0,13       0,24       0,13      0,11       0,02 
DS       0,21       0,20       0,27       0,33      0,26       0,13 
DděDdaDPN       0,01       0,00       0,02       0,00      0,00       0,00 
Celkem   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 
 

Zdroj: databáze Ministerstva financí. 
 
V tab. 5 je uvedena struktura výše doměrků z kontrol podle jednotlivých daní, 
z nichž je zřejmá tendence výrazně se zvyšujícího podílu daně z přidané 
hodnoty na celkovém objemu výše doměrků, a to z úrovně 33,09 % v roce 
2007 až na hodnotu 81,02 % v roce 2012. Naopak u ostatních daní, především 
u daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob dochází 
v této časové řadě k poklesu jejich podílu ve struktuře výše doměrků. 
 
Tabulka 6:  Počet ukončených vytýkacích řízení, resp. postupů k odstranění 
pochybností v letech 2007 až 2012.  
 

Daň/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DPH   31 393   23 016   20 724    20 434    14 864    16 045 
DPPO     6 403     2 626     2 372      2 112      1 031      1 258 
DPFO   30 363     9 685     7 777      6 131      4 440      6 471 
Celkem   68 159   35 327   30 873    28 677    20 335    23 774 
 

Zdroj: databáze Ministerstva financí. 
 
U vytýkacích řízení a postupů k odstranění pochybností se správci daně 
zaměřili zejména na prověření jednak vysokých nadměrných odpočtů u daně 
z přidané hodnoty, ale také daňových ztrát u daně z příjmů fyzických 
a právnických osob (tab. 6). 
 
Počet ukončených vytýkacích řízení se zjištěnými diferencemi je uveden 
za sledované období v tab. 7. U daně z přidané hodnoty byly zjištěné 
diference v 35 až 48 % ukončených kontrol.  V tab. 8 jsou pak kvantifikovány 
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objemy změn v důsledku vytýkacích řízení, resp. postupů k odstranění 
pochybností. Uvedené částky dokonce převyšují výrazně objemy doměrků 
u kontrolovaných daní. 
 
Tabulka 7:  Počet ukončených vytýkacích řízení, resp. postupů k odstranění 
pochybností se zjištěnými diferencemi v letech 2007 až 2012 
 
Daň/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DPH   11 498     8 522      7 896     8 290      6 779     7 767 
DPPO     1 311        655         603        620        353        427 
DPFO     9 495     3 810      2 527     1 796     1 213     1 691 
Celkem   22 304   12 987    11 026   10 706     8 345     9 885 
 

Zdroj: databáze Ministerstva financí. 
 
Tabulka 8 : Změny v důsledku vytýkacích řízení, resp. postupů k odstranění 
pochybností v letech 2007 až 2012 (tis. Kč) 
 

Daň/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DPH  2 344 435 2 942 237 4 579 326  7 513 843 9 109 973  9 234 601 
DPPO     468 549 380 149 842 739     412 151    565 005     418 636 
DPFO       44 649 128 295 77 278     350 294      45 250       45 643 
Celkem  2 857 633 3 450 681 5 499 343  8 006 287 9 720 228  9 698 880 
 

Zdroj: databáze Ministerstva financí. 
 

Z údajů uvedených v tab. 8 vyplývá, že z uvedených daní jsou ve všech letech 
zkoumané časové řady rozhodující změny v důsledku vytýkacích řízení, resp. 
postupů k odstranění pochybností, přičemž např. v roce 2012 činí podíl DPH 
v rámci těchto změn celkem 95,2 %. 
 
Lze konstatovat, že u daně z přidané hodnoty je změnou v důsledku 
vytýkacího řízení jak změna vlastní daňové povinnosti, tak i změna týkající 
se snížení nadměrného odpočtu. Např. v roce 2007 činila změna daňové 
povinnosti v důsledku vytýkacích řízení celkem 2 344 435 tis. Kč, z toho 
vlivem zvýšení vlastní daňové povinnosti 1 450 977 Kč (61,9 %) a vlivem 
snížení nadměrného odpočtu 893 458 Kč (38,1 %), v roce 2012 pak z celkové 
úrovně 9 234 601 Kč připadlo na zvýšení vlastní daňové povinnosti 6 528 438 
Kč (70,7 %) a na snížení nadměrného odpočtu 2 706 163 Kč (29,3 %). 
Absolutně tedy narůstají diference jak u vlastní daňové povinnosti, tak rovněž 
u nadměrného odpočtu. 
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V případě daně z příjmů právnických osob se jedná o diference ve směru 
zvýšení daňové povinnosti či snížení daňové ztráty. V roce 2007 činila změna 
daňové povinnosti v důsledku vytýkacích řízení celkem 468 549 tis. Kč, 
z toho vlivem zvýšení daňové povinnosti 308 355 Kč (65,8 %) a vlivem 
snížení daňové ztráty 160 194 tis. Kč (34,2 %), v roce 2012 pak celkem 418 
636 tis. Kč, z toho vlivem zvýšení daňové povinnosti 129 330 tis. Kč (30,9 %) 
a vlivem snížení daňové ztráty pak 289 306 tis. Kč (69,1 %). 
 
U daně z příjmů fyzických osob se jedná rovněž o změny ve směru zvýšení 
daňové povinnosti či snížení daňové ztráty.  V roce 2012 činila změna daňové 
povinnosti v důsledku postupu k odstranění pochybností celkem 45 643 tis. 
Kč, z toho vlivem zvýšení daňové povinnosti v objemu 31 706 tis. Kč (69,5 
%) a vlivem snížení daňové ztráty 13 937 tis. Kč (30,5 %). 
Data uvedená v tab. 6, 7 a 8 se týkají pouze daně z přidané hodnoty, daně 
z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob. To proto, 
že vytýkací řízení byla nejfrekventovaněji prováděna na dani z přidané 
hodnoty, na dani z příjmů právnických osob a na dani z příjmů fyzických 
osob.  Vytýkací řízení se provádělo bezprostředně po podání daňových řízení 
a před vrácením nadměrných odpočtů u daně z přidané hodnoty. S účinností 
od 1. 1. 2011 bylo vytýkací řízení nahrazeno tzv. postupem k odstranění 
pochybností podle ustanovení § 89 a 90 zákona č. 280/2009 Sb., daňového 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tento postup správce daně využívá 
na odstranění pochybností týkajících se správnosti, průkaznosti, úplnosti 
nebo pravdivosti daňového tvrzení. Důvody, které vedou k odstranění 
pochybností, jsou různé, nejčastěji však jde o chybně vykázaný základ daně, 
chybně vykázaná ztráta z minulých let, podání daňových přiznání bez 
povinných příloh, nesoulad údajů v daňovém přiznání a v souhrnném 
hlášení aj.   
 
3 SHRNUTÍ, ZÁVĚR 

Z výsledků tohoto příspěvku vyplývá, že problematice daňových kontrol 
a postupů k odstranění pochybností je věnována ze strany správců daně 
relativně významná pozornost. Jde však o to, zda je toto úsilí dostatečné 
a přiměřené a zda lze najít cesty, jak zvýšit efektivnost ve výběru daní 
a prostřednictvím této cesty zvýšit inkaso daní. Pozitivní je skutečnost, 
že i přes počet klesajících kontrol u jednotlivých daní bylo v posledním roce 
sledované časové řady (rok 2012) dosaženo nejvyššího objemu hodnoty 
doměřených daní. V této souvislosti lze připomenout, že na počtu daňových 
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kontrol se zřejmě podepsala i skutečnost, že správci daně postupně 
absorbovali přechod z dlouhodobě uplatňované správy daní a poplatků 
na legislativní podmínky dané novým daňovým řádem. 
 
Jak ukazují zprávy z prostředí správců daně, zvyšuje se počet a objem 
daňových úniků pramenících nikoli z neznalosti daňové a účetní legislativy, 
ale naopak z perfektní znalosti daňové problematiky a především z nedostatků 
pramenících z daňové i nedaňové legislativy. Stále frekventovaněji 
se objevují vynalézavější, komplikovanější a propracovanější způsoby krácení 
daňové povinnosti. Mění se, podle mého soudu, „společenské vědomí“. Např. 
studenti, zejména zahraniční, ve výuce daňových předmětů podle jejich 
vyjádření nechtějí znát, jak správně mají daně fungovat včetně všech 
jednotlivých daňových instrumentů, ale požadují znalosti ve směru „co a jak 
dělat, abych nemusel daně platit“.  Často tento „styl myšlení“ podporuje 
samotná daňová legislativa České republiky, která, jako jediná v Evropské 
unii, umožňuje určité skupině osob samostatně výdělečně činných z titulu 
znění daňového zákona neplatit daně a zdravotní a sociální pojistné platit 
v minimální zákonem stanovené výši (dlouhodobě už od roku 1993). Týká 
se to především poplatníků s možností využít možnosti stanovit výdaje 
ve výši 80 % z příjmů, I když v tomto směru byla v posledních letech 
legislativně provedena určitá úprava, i když poměrně ne zcela adekvátní 
a odpovídající principu platební schopnosti. V žádné jiné zemi EU není 
stanovena možnost uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % (např. na Slovensku 
je řadu let možnost stanovit paušální výdaje pouze ve výši 25 % a 40 %). 
Vývojové tendence výběru daně od OSVČ od roku 1993 trend výrazného 
poklesu výběru daně od vymezené skupiny poplatníků jednoznačně potvrzují 
nekoncepční řešení daného problému. Z pohledu daňové teorie to dokonce 
znamená závažné porušení principu platební schopnosti (Vybíhal, 2012).  
 
Daňové doměrky jsou výslednicí nedostatků, které jsou zjišťovány v rámci 
daňových kontrol. U daně z přidané hodnoty jsou to především: 

 uplatnění nároku na odpočet daně od neplátců daně; 

 nepřiznání všech uskutečněných zdanitelných plnění; 

 uplatnění daně z faktur znějících na fiktivní plnění; 

 neuplatnění daně na výstupu při pořízení zboží z jiného členského 
státu EU; 

 neprokázaný vývoz zboží do 3. země; 
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 zkreslování krátícího koeficientu; 

 uplatňování chybné sazby daně, aj. 
 

U daně z příjmů právnických osob jsou to zejména: 

 krácení výnosů z různých důvodů; 

 uplatňování daňových nákladů ve vazbě na fiktivní plnění; 

 chybný výpočet odpisů (nesprávná vstupní cena, zatřídění majetku); 

 nerespektování pravidla nízké kapitalizace; 

 nesprávné uplatnění daňového odpisu pohledávek; 

 nesprávné uplatnění časového rozlišení; 

 vykazování osobní spotřeby do daňových nákladů, aj. 
 

U daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání: 

 nepřiznání příjmů; 

 uplatňování daňových výdajů znějících na fiktivní plnění; 

 neoprávněné navyšování příjmů na provoz motorových vozidel; 

 nezahrnutí zdanitelných příjmů z pojistných plnění; 

 neupravení základu daně o pohledávky a zásoby při ukončení 
činnosti, aj. 

 
V zájmu zvýšení efektivnosti provádění daňových kontrol a výběru daní 
je třeba „vyčistit“ daňovou legislativu i trestní zákoník, neboť korupce 
a finanční kriminalita v podmínkách České republiky neustále narůstá. Kromě 
již zavedených opatření v letech 2011 až 2013, je třeba se zaměřit na zvýšení 
efektivnosti daňových kontrol.  
 
V oblasti daňové kontroly je třeba se zaměřit především na problematiku 
zatajování příjmů, které nabývá v praxi značných rozměrů (podle osobních 
zkušeností z praxe autora příspěvku). Bylo by třeba zavést rovněž: 

 dozor nad účty všech firem; 

 elektronickou evidenci tržeb; 

 zrušit, resp. regulovat virtuální adresy a sídla firem; 
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 zveřejňovat seznamy daňových dlužníků; 

 zavést instrument minimální daně pro různé skupiny firem podle 
obratu;   

 další průřezová opatření na straně státu. 

 
Příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů interního grantového projektu 
IGA č. 7752 „Fiskální opatření uplatňovaná v souvislosti s ekonomickou krizí 
a jejich sociálně ekonomické důsledky“ řešeného autorem na Vysoké škole 
finanční a správní v Praze. 
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