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1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním 

původu majetku  

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele 

Ministerstvo financí 

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. ledna 2016 

 

Implementace práva EU: Ne  

2. Cíl návrhu zákona  

Jednoznačně definovaným hlavním cílem je zavedení nástroje, který zajistí zdanění 

nepřiznaného a nezdaněného příjmu zjištěného na základě navrženého postupu.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Fiskální vliv na státní rozpočet je marginální (mírně pozitivní) a není ani sledovaným cílem. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 

Úprava zasáhne podnikající fyzické osoby a podnikající právnické osoby, které zatajují 

příjmy podléhající zdanění.  

Efektivnější odhalování a zdaňování zatajených příjmů z hlediska narovnání konkurenčního 

prostředí pozitivně dopadne na podnikající subjekty, které řádně plní své povinnosti 

a nezatajují daňové příjmy. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Ačkoli územně samosprávné celky coby právnické osoby nejsou z důvodu dodržení zásady 

rovnosti vyňaty z předmětu zákona, lze konstatovat, že se z povahy věci nepředpokládá 

faktický dopad na tyto subjekty. 

3.4 Sociální dopady: Ano 

Důsledkem návrhu zákona bude vyšší motivace poplatníků daní z příjmů řádně přiznat 

a zdanit příjmy. Současně bude posíleno společenské vnímání ohledně dodržování zásad 

spravedlivého zdanění a věrohodnosti daňového systému. 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne 
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Úvod 

1 Popis problému 

Hlavním problémem je existence zatajených příjmů a s tím související existence „šedé či 

černé“ ekonomiky. Dle odhadů Českého statistického úřadu je objem nevykázaných příjmů 

v České republice zhruba 162 mld. Kč. Problém nevykazování příjmů by však měly z větší 

části pokrýt jiné nástroje boje proti daňovým únikům – konkrétně kontrolní hlášení 

a elektronická evidence tržeb.  

Myšlenku ohledně existence nezdaněných příjmů podporují také údaje poskytnuté 

Generálním finančním ředitelstvím. Z činnosti finanční správy je patrné, že se mimo jiné 

každoročně projevuje u daní z příjmů fenomén zkreslování údajů (zatajování příjmů, 

respektive výnosů), zatímco u daně z přidané hodnoty jsou to již tradiční modifikace 

nejrůznějších podvodných modelů obchodních řetězců, vytvořené za účelem zneužití systému 

této daně především prostřednictvím inkasování neoprávněně nárokovaných nadměrných 

odpočtů. Hodnoty nelegálních aktivit na úseku daní z příjmů odhalených finanční správou 

například v roce 2013 přesahovaly hodnotu 14 mld. Kč1 (včetně změny daňové ztráty). 

Důvod pro to, že je výše zmíněná problematika v současné době tak silně akcentována, lze 

spatřovat v sílící společenské poptávce po opatřeních, která by vedla k větší transparentnosti 

majetkových transakcí, a tím i podpořila boj proti daňovým únikům a rozkrývání převodů 

odehrávajících se v „šedé či černé“ části ekonomiky, tj. mechanismů, které zajistí efektivní 

odhalení zatajených či nezdaněných příjmů poplatníka a jejich následné zdanění.  

Ze strany veřejnosti je pak citlivě vnímána existence majetku, o němž existuje důvodné 

podezření, že pochází z nelegálních zdrojů, nebo že příjmy vedoucí k jeho dosažení nebyly 

řádně zdaněny. V konečném důsledku takový stav negativním způsobem působí na všeobecný 

pocit daňové spravedlnosti, jakož i na věrohodnost a funkčnost daňového systému. Obecně 

platí, že daňový systém musí přesvědčit poplatníky k dobrovolnému plnění svých daňových 

povinností, aby byla zachována rovnoměrnost zdanění. Při nedodržení této věrohodnosti hrozí 

tzv. „zdanění hloupých“, kdy poctivě postupující poplatníci se považují za hlupáky, kteří se 

dosud nevyvlékli ze své daňové povinnosti. 

Proti „šedé či černé“ ekonomice lze bojovat prostřednictvím důslednějšího odhalování 

a zdaňování zatajených příjmů. Jedním z nástrojů, pomocí něhož lze existenci zatajených 

příjmů indikovat, je srovnání deklarovaných příjmů s nárůstem jmění a spotřebou či jiným 

vydáním poplatníků v daném období a identifikace případného nepoměru. 

Problémem je nedostatečnost nástrojů, kterými by se indikace takového nepoměru dala 

zjišťovat, aby mohlo následně dojít k dodatečnému zdanění (viz část A kapitola 1.2). 

Z následujícího grafu je patrné, že mezi roky 2005 a 2013 vzrostlo jmění osob téměř 

dvojnásobně, než rostly příjmy ve stejném období. Tento fakt by tedy mohl indikovat, že část 

růstu jmění byla financována ze zatajených, nepřiznaných příjmů. Nelze však s jistotou říci, 

jak velká část příjmů byla domácnostmi použita na pokrytí základních potřeb a jak velká část 

náleží akumulaci jmění.  

                                                 

1 Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2013  
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Obrázek 1: Vývoj růstu příjmů a jmění v ČR 

 

Zdroj: Český statistický úřad: Příjmy a životní podmínky domácností; Credit Suisse: Global Wealth Databook 

20132 

2 Metodika řešení 

Celá problematika je řešením postupných dílčích rozhodovacích problémů v rámci 

rozhodovacího stromu. Dílčí problémy jsou jednotlivými kapitolami této studie.  

V prvním kroku bylo třeba jasně stanovit vhodný nástroj k realizaci definovaného záměru. 

Bylo třeba zvážit, zda je rozsah daňových úniků natolik významný, ať z hlediska fiskálního, 

morálního nebo četnosti výskytu, aby bylo třeba problém řešit a pokud ano, jakým způsobem. 

Byly zhodnoceny varianty realizace z hlediska rozsahu právní úpravy – zda zavést plošnou 

úpravu, nebo individuálním způsobem cílit na subjekty, u nichž existují důvodné obavy, 

že vlastní majetek, který nebyl řádně zdaněn. Byla také zvážena možnost, zda by problém 

mohl být řešen prostřednictvím zvýšení kvality výkonu správy daní – např. zvýšením počtu 

pracovníků a/nebo zavedením metodických pokynů Finanční správy ČR. 

Druhý krok spočíval v rozhodování ohledně volby okruhu poplatníků daní z příjmů, kterých 

se bude právní úprava dotýkat. Bylo třeba uvážit, zda postihnout pouze poplatníky daně 

z příjmů fyzických osob, poplatníky daně z příjmů právnických osob nebo obě skupiny. 

Dalším rozhodovacím problémem bylo rozhodnutí o dosahu právní úpravy na poplatníky daní 

z příjmů z hlediska daňové rezidentury. 

Posledním krokem celého řešení bylo rozhodnout o důsledcích při nesplnění povinností 

týkajících se poskytnutí informací a povinností důkazních. 

Jednotlivé dílčí rozhodovací problémy byly vyhodnoceny různými metodami užitými 

v dílčích studiích. Postup řešení je graficky zachycen na následujícím schématu: 

                                                 

2 Autory Global Wealth Databook 2013 jsou profesoři v oborech distribuce příjmů a bohatství, nerovností ve 

společnosti, chudoby a mobility Anthony Shorrocks Jim Davies. Studie se snaží o nejlepší možné odhady 

vlastnictví bohatství a jeho vývoje od roku 2000, a to na celosvětové úrovni. Bohatství je zde definováno jako 

čisté – tedy hodnota finančních a nefinančních aktiv minus závazky. Metodika studie vychází z bilancí 

domácností (household balance sheet) případně z dotazníkových šetření domácností, studie odkazuje na dřívější 

práce Davies, J. B. (ed) (2008): Personal Wealth from a Global Perspective, Oxford University Press, Oxford a 

Davies, J. B., S. Sandström, A. F. Shorrocks and E. N. Wolff (2011): “The level and distribution of global 

household wealth”, Economic Journal 121: 223-254. Studie Credit Suisse: Global Wealth Databook 2013 je 

veřejně přístupná online. 
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Obrázek 2: Schéma studie 

 

Legenda:  
ČR – Česká republika 

FO – Fyzické osoby 

FS – Finanční správa České republiky 

PO – Právnické osoby 

Poplatníci DzP – Poplatníci daní z příjmů 

TZ – Trestní zákoník 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9X3BTA3S)



 

 

3 Cíle  

Hlavním cílem je zavedení nástroje, který zajistí zdanění nepřiznaného a nezdaněného příjmu 

zjištěného na základě navrženého postupu. Je žádoucí, aby tento nástroj byl dostatečně 

efektivní a účinný, a to jak z hlediska preventivního a stimulačního, tak z hlediska 

reparačního. K dosažení efektivity je žádoucí, aby nově navržený mechanismus nebyl pojat 

příliš široce a plošně. K tomu by mělo mj. napomoci nastavení vhodných kvalitativních 

i kvantitativních limitů, zejména jeho zacílení pouze na zatajované příjmy ve významné výši. 

Tato výše je parametrem a její posouzení není předmětem RIA. 

Řešení, které bude navrženo, musí být účinným nástrojem, který umožní prověřování, 

zda nárůst jmění, spotřeba nebo jiné vydání poplatníka daně z příjmů odpovídá příjmům, které 

správci daně deklaroval v minulých obdobích. Účelem je, aby nepřiznaný a nezdaněný příjem 

zjištěný na základě tohoto postupu byl následně zdaněn. 
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A Volba nástroje 

1 Důvod předložení a cíle  

1.1 Název 

Volba nástroje pro realizaci prokazování původu majetku. 

1.2 Definice problému 

Celý záměr vyvstává ze skutečnosti, že v České republice existuje majetek nabytý ze zdrojů, 

které nebyly řádně zdaněny (viz kapitola 1 Popis problému). Je záměrem tyto zatajené příjmy 

řádně zdanit. Problémem je nedostatečnost nástrojů, kterými by se dodatečné zdanění dalo 

efektivně realizovat. 

Ačkoli správce daně disponuje procesními nástroji ke zjištění informací o příjmech a jmění 

poplatníka, neposkytují tyto nástroje komplexní přehled o stavu těchto skutečností. Je to 

způsobeno jednak tím, že nástroje, které předpokládají aktivitu poplatníka (daňové tvrzení), 

jsou omezeny pouze na deklarování příjmů, které podléhají zdanění. Nejsou tvrzeny příjmy 

osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, ani jiné skutečnosti, které nemají povahu 

příjmů, avšak způsobují faktický nárůst jmění (např. právní události). Daňové tvrzení, 

na základě něhož by mohl správce daně získávat informace o stavu jmění poplatníka, 

v současné době neexistuje. 

Vedle toho má správce daně k dispozici obecné kontrolní a vyhledávací nástroje, kterými 

koná ex officio při správě všech daní. Tyto nástroje jsou upraveny v obecném právním 

předpise – daňovém řádu. Z pohledu odhalování zatajených příjmů, tak absentuje 

specializovaný nástroj, který by zohledňoval specifika daně z příjmů a využitelnost stavu 

jmění jako indikátoru podezření na krácení daně.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době existují následující nástroje, které mohou správci daně sloužit k získání 

informací ohledně příjmů: 

 tvrzení poplatníka; tj. zejména daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, které je 

základním zdrojem informací pro stanovení daně na základě dokazování; tímto způsobem 

správce daně získává informace toliko o příjmech, které jsou zdaňovány (nikoli 

o příjmech, které nejsou předmětem daně, a o příjmech osvobozených), 

 oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob (§ 38v zákona o daních z příjmů), 

které umožňuje správci daně získat informace o osvobozených příjmech vyšších než 

5 mil. Kč, 

 nástroje vyhledávací a kontrolní činnosti (zejm. § 78 a násl. daňového řádu); v obecné 

rovině jde o nástroje, jimiž správce daně získává informace v rámci vlastní činnosti 

(ex officio), tj. především místní šetření, získávání informací z rejstříků a evidencí, 

získávání informací od jiných subjektů nebo orgánů veřejné moci, postup k odstranění 

pochybností a daňová kontrola. 
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V současné době existují následující nástroje, které mohou správci daně sloužit ke zdanění 

zatajených příjmů: 

 zajištění daně (§ 167 a násl. daňového řádu) jakožto nástroj pro předběžné zajištění 

dosud nestanovené daně,  

 stanovení daně na základě dokazování (§ 92 a násl., § 139 a násl. a § 143 a násl. 

daňového řádu); tj. vyměření či doměření daně, ke kterému dojde na základě důkazních 

prostředků předložených poplatníkem (zejména daňové tvrzení) nebo získaných správcem 

daně v rámci vyhledávací a kontrolní činnosti, 

 stanovení daně podle pomůcek (§ 98 odst. 1 až 3 daňového řádu); sekundární způsob 

stanovení daně, který nastupuje v případě, kdy daň nelze stanovit na základě dokazování, 

 stanovení daně sjednáním (§ 98 odst. 4 daňového řádu); jde o terciální způsob stanovení 

daně, který nastupuje v případě, kdy daň nelze stanovit ani za pomoci pomůcek. 

Z hlediska časového je možné ke stanovení daně přistoupit do doby, než uplyne lhůta pro 

stanovení daně (§ 148 daňového řádu), která je prekluzivní. Ke stanovení daně lze přistoupit 

i po uplynutí lhůty pro stanovení daně, pokud dojde k pravomocnému odsouzení za daňový 

trestný čin nebo v souvislosti s účinnou lítostí (§ 148 odst. 6 a 7 daňového řádu). 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Poplatníci daní z příjmů 

Subjektem, kterého postihne navrhovaná regulace, by vždy měl být poplatník daní z příjmů, 

který své příjmy zatajuje, nepřiznává, tj. řádně je nedaní. 

Správce daní z příjmů  

Zdanění příjmů, u kterých nebyl prokázán jejich původ a vznik, probíhá skrze systém daně 

z příjmů fyzických či právnických osob. Správu těchto daní vykonávají orgány Finanční 

správy České republiky. 

Orgány veřejné moci a třetí osoby 

Při prověřování původu majetku je možné využít spolupráce (i) s jinými správci daně, 

zejména s orgány Celní správy České republiky, dále pak (ii) s jinými orgány veřejné moci, 

zejména s orgány činnými v trestním řízení (orgány Policie České republiky či státní 

zastupitelství) a (iii) s dalšími subjekty disponujícími údaji získanými z jejich činnosti 

(např. banky a jiné finanční instituce).  

1.5 Popis cílového stavu 

Stanoveným cílem je umenšit objem zatajovaných či nezdaněných příjmů prostřednictvím 

indikace, zda nárůst jmění, spotřeba nebo jiné vydání poplatníka daně z příjmů odpovídá 

příjmům, které správci daně deklaroval v minulých obdobích. Účelem je, aby nepřiznaný 

a nezdaněný příjem zjištěný na základě tohoto postupu byl následně zdaněn. 

Cílem tohoto parciálního hodnocení dopadů regulace je identifikovat možnosti zdanění 

nedeklarovaných příjmů a vyhodnotit, který nástroj je nejvhodnější. Ten podrobit detailnější 

analýze a případné implementaci do právního řádu.  

Pro vyhodnocení nejvhodnější varianty byla zvolena kritéria, jejichž optikou je každý 

navržený mechanismus hodnocen. 
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1.6 Zhodnocení rizika 

Navrhovaná právní úprava musí zohlednit možná rizika a cílit na jejich eliminaci nebo 

alespoň jejich snížení. U výčtu rizik je uveden komentář. Těmito riziky jsou zejména 

následující:  

Soulad s ústavním pořádkem České republiky  

Riziko nesouladu s ústavním pořádkem vychází z nezbytnosti zohlednit při přípravě nové 

právní úpravy ústavní pořádek i judikaturu Ústavního soudu. Pro oblast daní, poplatků 

a jiných obdobných peněžitých plnění je stěžejní čl. 11 odst. 5 Listiny, který stanoví, že daně 

a poplatky lze ukládat toliko na základě zákona. Ústavní soud ve svých nálezech judikoval, 

že zákonodárce má široký prostor pro rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků 

a jiných obdobných peněžitých plnění.3 Zároveň však v jiném rozhodnutí deklaroval, že právo 

státu ukládat daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění není neomezené. Zákonodárce je 

povinen zohlednit kritérium rovnosti, objektivity a racionality.4  

Velká část evropských států, která právní úpravu obdobného typu zavedla, se s problematikou 

ústavnosti musela vypořádat. Navržená právní úprava se bude muset vypořádat zejména 

s principem právní jistoty, ústavně zaručenou ochranou vlastnického práva a s garancemi 

práva na spravedlivý proces. Kritériem hodnocení variant je riziko nesouladu s ústavním 

pořádkem. 

Zásah do právem chráněných zájmů poplatníků 

Poplatníci, kteří v minulosti řádně daň tvrdili a uhradili, mohou být zasaženi navrženou 

regulací. Ta by neměla zasahovat do právem chráněných zájmů poplatníků. 

Toto riziko může být sníženo přijetím takového mechanismu, který zohlední individuální 

podmínky konkrétního případu a umožní správci daně posuzovat jen ty poplatníky, u kterých 

existuje důvodné podezření, že tvrdil příjmy neúměrně nízké vůči hodnotě jeho majetku. 

Porušení povinnosti mlčenlivosti a riziko úniku informací 

Možným důsledkem některých zvažovaných opatření může být navýšení objemu informací 

shromažďovaných orgány Finanční správy České republiky. Hrozícím rizikem může být 

individuální selhání ze strany úředních osob správce daně a vědomé či nevědomé porušení 

povinnosti mlčenlivosti. Toto riziko je nutné zohlednit při výběru vhodné varianty k realizaci. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Rovina získávání informací 

Zachování stávajícího stavu 

Možností, která je zvažována, je zachování současného stavu, tj. zajištění získávání informací 

standardními postupy správce daně, kterými jsou tvrzení poplatníka, oznámení 

o osvobozených příjmech fyzických osob, nástroje vyhledávací a kontrolní činnosti 

(viz kapitola 1.3) při zachování současné kvality výkonu správy daní ze strany správců daně.  

                                                 

3 Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 
4 Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 22/92 
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Kvalitativní posílení správce daně (nelegislativní opatření) 

Možností realizace stanoveného cíle je efektivnější využití v současnosti v právním řádu 

existujících a funkčních nástrojů při současném kvalitativním posílení správce daně při vedení 

řízení, a to např. zajištěním specifické odbornosti, proškolováním jednotlivých úředních osob 

správce daně, zvýšením jejich počtu, metodickým předpisem a vedením, jakož i posílením 

spolupráce s jinými správci daně, s orgány činnými v trestním řízení nebo s jinými subjekty. 

Z důvodu nutnosti zavedení systému do praxe (zejména zahájení nového typu řízení), 

následující varianty získávání informací také předpokládají kvalitativní posílení správce daně. 

Individuální získávání informací 

Stávající nástroje jsou doplněny o nástroje, které cílí pouze na poplatníky, u kterých existuje 

důvodné podezření, že své příjmy řádně nezdaňují. Mechanismus se aktivuje až na základě 

určité indikace existence nezdaněného příjmu. Výzvou je třeba rozumět individuální správní 

akt (rozhodnutí) doručované poplatníkovi, kterým se vyzývá ke splnění určité povinnosti 

(v daném případě poskytnout informace). To mimo jiné znamená, že i administrativní zátěž 

spojená s tímto nástrojem dopadá pouze na subjekty, u kterých existuje důvodné podezření, 

že neplní řádně své povinnosti.  

Předpokladem pro získání informací o příjmech a jiných skutečnostech ozřejmujících nárůst 

jmění je zavedení speciální právní úpravy, na jejímž základě správce daně získá možnost 

vyzvat poplatníka ke sdělení a prokázání těchto skutečností. Z hlediska prokazování 

uváděných informací je zachován současný princip, že břemeno tvrzení a na něj navazující 

důkazní břemeno je na poplatníkovi.  

Možným nástrojem k získání potřebných informací o stavu jmění (tj. majetku a dluhů) 

poplatníka může být individuální prohlášení o majetku. S ohledem na administrativní 

náročnost spojenou s jeho vypracováním by využití tohoto nástroje mělo být podmíněno tak, 

aby k jeho využití docházelo pouze tehdy, je-li to důvodné. 

Plošné získávání informací 

Jedná se o nástroj, který se za účelem zajištění získání informací ohledně nepřiznaných příjmů 

administrativně dotýká všech poplatníků daní z příjmů bez rozdílu, zda řádně plní své 

povinnosti či nikoliv, resp. zda je u nich indikováno podezření ohledně neplnění těchto 

povinností.  

V současné době je plošným nástrojem pro získávání informací daňové tvrzení (daňové 

přiznání, hlášení či vyúčtování). Pokud by měl mít správce daně komplexní přehled 

o příjmech a jiných skutečnostech ozřejmujících nárůst jmění, bylo by nutné rozšířit okruh 

údajů tvrzených v rámci daňových tvrzení.  

V případě získávání informace o jmění poplatníků by bylo nutné zavést tvrzení týkající 

se majetku, tj. plošné majetkové přiznání. Tento nástroj je postaven na pravidelném podávání 

tvrzení, ve kterém povinná osoba uvede údaje o svém majetku včetně ocenění, případně jmění 

(uváděly by se i dluhy).  

2.2 Rovina zdanění 

Zachování stávajícího stavu 

Možností je zachování současného stavu, tj. zajištění individuálního zdanění příjmů 

současnými mechanismy daňového práva při zachování dosavadních mechanismů ze strany 
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správce daně. Těmito standardními mechanismy jsou zajištění daně, stanovení daně 

na základě dokazování, stanovení daně podle pomůcek a stanovení daně sjednáním. 

Bližší komentář k těmto nástrojům s odkazem na legislativní text je obsažen v kapitole 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti. 

Kvalitativní posílení správce daně (nelegislativní opatření) 

Tato varianta je založena na zachování současných mechanismů daňového práva. 

Nepředpokládá se vytvoření nového nástroje, pouze zlepšení využití a efektivity v současnosti 

právně funkčních nástrojů, a to např. zajištěním specifické odbornosti proškolováním 

jednotlivých zaměstnanců správce daně, zvýšením jejich počtu, metodickým předpisem 

a vedením a posílením vzájemné spolupráce s jinými správci daně, s orgány činnými 

v trestním řízení nebo s jinými subjekty. 

Z důvodu nutnosti zavedení systému do praxe (zejména zahájení nového typu řízení) 

následující varianty zdanění také předpokládají kvalitativní posílení správce daně. 

Individuální zdanění 

Nástroj individuálního zdanění je mechanismus, který se aktivuje až na základě určité 

indikace možnosti existence nezdaněných příjmů. To mimo jiné znamená, že administrativní 

zátěž spojená s tímto nástrojem a následné zdanění dopadá pouze na poplatníky, kteří neplní 

řádně své povinnosti.  

Příkladem individuálního nástroje sloužícího ke zdanění zjištěných zatajených příjmů 

by například mohlo být zdanění přírůstku jmění neprokázaného původu. Břemeno tvrzení 

a na něj navazující důkazní břemeno je na osobě, která měla faktický příjem. V rozsahu, 

ve kterém nebude prokázán původ daného příjmu, bude stanoven základ daně. Tj. správce 

daně odhadne výši příjmů, které by musel poplatník dosáhnout, aby to odpovídalo nárůstu 

jeho jmění, spotřebě nebo vydání.  

Plošné zdanění 

Plošné zdanění znamená, že od každého poplatníka daní z příjmů jsou vyžadovány úkony a je 

požadována daň bez rozdílu, zda poplatník řádně plní své povinnosti, či nikoli.  

Příkladem plošného nástroje je zavedení zvláštní majetkové daně, či daně z bohatství, která 

by sice znamenala vytvoření nového daňového mechanismu, ovšem k problematice zdanění 

nepřiznaných a utajených příjmů by mohla přispět pouze okrajově a znamenala by zcela nové 

daňové zatížení majetku jako takového. To vše bez ohledu na skutečnost, zda poplatník své 

příjmy řádně přiznal, či nikoliv.  

Variantou plošného zdanění, kterým by v konečném důsledku došlo ke zdanění dříve 

zatajených příjmů, je důsledné uvalení daně dědické a darovací na všechny poplatníky 

(včetně příbuzných). Tímto je možné s určitým zpožděním zdanit majetek nabytý z dříve 

nezdaněných příjmů. Důsledkem tohoto konceptu je „dvojí“ zdanění příjmů poplatníků, kteří 

své daňové povinnosti řádně plnili. 

Dalším příkladem takového nástroje může být tzv. zdanění životního stylu, 

kdy východiskem zdanění je předpoklad, že daňový subjekt, který vlastní určitý majetek, musí 

mít příjem alespoň ve výši nákladů (výdajů) spojenými s pořízením tohoto majetku a jeho 

udržením. Právní předpis stanoví, jak vysoké náklady se pojí s konkrétním statkem (službou). 

Typickým příkladem je vlastnictví luxusní rezidence se služebnictvem, vlastnictví stáje, lodě 

nebo letadla. Takto vymezenému majetku je přiřazena výše příjmů, kterých poplatník musí 

dosáhnout, aby daný majetek mohl získat a udržovat. Pokud je tvrzený příjem nižší než 
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minimální příjem potřebný k nabytí a udržení tohoto majetku, pak je daň stanovena 

z minimální výše příjmu potřebného pro jeho nabytí a udržení. Dalším kritériem, které 

ve vztahu ke zdanění životního stylu připadá v úvahu, je průměrná spotřeba společnosti. 

Tímto klíčem lze průměrovat osoby podle toho, jaké mají vzdělání nebo jakou ekonomickou 

činnost vykonávají. V případě, kdy by daňový subjekt tvrdil nižší příjem, než který by pokryl 

spotřebu průměrného jedince v dané kategorii, daň by byla stanovena z této průměrné částky.  

Dalším možným plošným nástrojem je zavedení možnosti využít daňové amnestie. Tím 

se rozumí postup, při kterém by daňový subjekt mohl dodatečně přiznat daň, kterou 

v minulosti netvrdil. Daň stanovená na základě tohoto tvrzení by byla zatížena standardní 

sazbou daně (například u daní z příjmů fyzických osob je to 15 %, u daně z příjmů 

právnických osob 19 %), bez toho aniž by k dani přibylo příslušenství. Je třeba uvést, 

že v důsledku aplikace daňové amnestie dojde k legalizaci nezákonného jednání. 

2.3 Identifikace variant 

Možnosti identifikované optikou dvou výše uvedených rovin byly představeny v kapitolách 

2.1 a 2.2. Jejich kombinací lze identifikovat následující varianty: 

 Varianta 0 - Zachování stávajícího stavu, 

 Varianta 1 - Kvalitativní posílení správce daně (nelegislativní opatření), 

 Varianta 2 - Individuální získávání informací, individuální zdanění, 

 Varianta 3 - Plošné získávání informací, individuální zdanění, 

 Varianta 4 - Plošné získávání informací, plošné zdanění. 

2.4 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Z důvodu, že všechny identifikované varianty vedou ke stanovenému cíli, budou dále všechny 

varianty dále posuzovány. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady 

a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých navržených variant.  

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována: 

 administrativní zátěž na straně státu a na straně subjektů, 

 dopad na společnost, 

 naplnění základního cíle správy daní (tj. řádné zdanění). 

Dále pak z analýzy rizik vyplynula další kritéria: 

 soulad s ústavním pořádkem, 

 zásah do právem chráněných zájmů poplatníků, 

 porušení povinnosti mlčenlivosti a riziko úniku informací. 

Kritéria vzešlá z identifikace rizik byla představena v kapitole 1.6. 
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3.2 Náklady a nevýhody 

Administrativní zátěž na straně státu a na straně subjektů 

Toto kritérium zohledňuje administrativní dopady na straně státu ve formě nákladů 

na zajištění personálu a technického zařízení potřebného k vedení řízení. Také to jsou náklady 

spojené se zavedením a sjednocením metodiky, a to jak interně uvnitř orgánů správce daně, 

tak také u orgánů na řízení zúčastněných. Je také nutné uvážit náklady poplatníků související 

se zavedením nového mechanismu a náklady spojené s jeho užíváním. Na straně poplatníků 

jsou to náklady související s nutností účastnit se řízení (resp. správy daní), spolupracovat 

s danými orgány a související s nesením důkazního břemene.  

Administrativní zátěž na straně správce daně se promítne do nákladů. Z hlediska 

identifikovaných variant v kapitole 2 je možné obecně říci, že pokud bude zachován současný 

stav, nevzniknou na straně správce daně žádné dodatečné náklady.  

Varianty, které jsou založeny na individuálním sběru informací (varianta 1 a varianta 2), jsou 

zatíženy nutností zvýšení počtu úředních osob při nesnížení kvality ostatních činností správce 

daně. Intenzivnější využívání stávajících nástrojů (varianta 1) či nových individuálních 

nástrojů (varianta 2) bude znamenat větší administrativní dopad na poplatníky, kteří budou 

muset poskytnout nezbytnou součinnost. 

Varianty, které zavádí plošný sběr informací (varianta 3 a varianta 4), si vyžádají významně 

vyšší počet úředních osob, a to s ohledem na příjem, zpracování, vyhodnocení a archivaci 

vysoké kvantity informací z podaných tvrzení. Tyto varianty budou vyžadovat výraznější 

zásah do informačních systémů a rozsáhlejší úpravu formulářů. To se projeví v nákladech 

správce daně, které budou několikanásobně vyšší než u předchozích variant. Srovnatelně 

vzrostou náklady na straně poplatníků, a to zejména s ohledem na výrazně vyšší kvantitativní 

zacílení. 

3.3 Přínosy a výhody 

Dopad na společnost 

Kritérium zohledňuje, jaký dopad by řešení mělo na společnost. Jednak je posuzováno, zda je 

daný nástroj schopen plnit preventivní funkci a odradit subjekty od zatajování příjmů. 

K preventivnímu účinku přispívá jednak kvalita a přesvědčivost právní úpravy, ale též 

intenzita následku, který za protiprávní činnost hrozí, jakož i očekávaná pravděpodobnost, 

že takováto činnost bude daným nástrojem skutečně postižena. Zároveň je zohledněn 

potenciální negativní dopad na poplatníky, kteří řádně a poctivě plní své povinnosti. 

Naplnění základního cíle správy daní (řádné zdanění) 

Kritérium řádného zdanění zohledňuje zejména principy daňového práva a cíl správy daní, 

kterým je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Řádné zdanění dosud 

nezdaněných příjmů je hlavním cílem plánovaného záměru. Řádné zdanění příjmů je též 

pozitivně vnímáno veřejností a tento uvažovaný nástroj ve svém důsledku posílí míru daňové 

spravedlnosti, a bude motivovat k řádnému plnění daňových povinností. V důsledku toho 

dojde i k posílení věrohodnosti daňového systému. 
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3.4 Vyhodnocení variant 

Varianta 0 (Zachování stávajícího stavu) 

Jak uvádí kapitola 1.3, není stávající systém dostatečně efektivní a zachování stávajícího 

stavu není vhodné. Ačkoli v platné právní úpravě existují některé (zejména obecné) nástroje, 

které by bylo možné použít k dosažení požadovaného cíle, nedávají správci daně možnost 

získávat komplexní informace o příjmech a majetku poplatníků. Stávající nástroje navíc 

nejsou v praxi dostatečně efektivně využívány. Pokud by byl bez dalšího zachován současný 

stav, pak by nebyl naplněn stanovený cíl.  

Varianta 1 (Kvalitativní posílení správce daně) 

Zachování současného právního stavu by bylo účinnější, pokud by byl kvalitativně posílen 

správce daně. Je pravděpodobné, že přes legislativní omezení tato varianta může přinášet jisté 

úspěchy v odhalování zatajovaných příjmů a bude zlepšen výběr daně. Realizací dané 

varianty je možné dosáhnout lepšího zdanění nepřiznaných příjmů. Tato varianta však nedává 

správci daně dostatečné nástroje pro získávání informací o příjmech a majetku (resp. jmění) 

poplatníků. 

Varianta 2 (Individuální získávání informací, individuální zdanění) 

Představuje nástroj, jenž individuálně míří na odhalení a individuální zdanění příjmů, které 

nebyly dosud řádně zdaněny. Výhodou tohoto individuálního nástroje je možnost zohlednit 

individuální podmínky konkrétního případu a umožnit správci daně posuzovat jen ty 

poplatníky, u kterých existuje důvodné podezření, že tvrdili příjmy neúměrně nízké vůči 

hodnotě jejich majetku. Speciální individuálně cílený mechanismus bude v konkrétních 

případech vést ke spravedlivému zdanění a tímto i naplnění základního cíle správy daní.  

Varianta 3 (Plošné získávání informací, individuální zdanění) 

Tato varianta je velmi vhodná z hlediska míry řádného zdanění – od poplatníků jsou vyžádány 

informace a jen ti, kteří mají nezdaněný příjem, budou dotčeni daní. Z hlediska potenciálu pro 

naplnění vytýčeného cíle je však kvalitativní přístup nahrazen kvantitativním, což ve svém 

důsledku může vést k zahlcení správce daně, který musí postupovat v souladu se zásadou 

oficiality a rovnosti, řešením málo významných rizik. Slabina tohoto přístupu se projeví 

zejména při nedostatečném počtu pracovníků správce daně. 

Varianta 4 (Plošné získávání informací, plošné zdanění) 

Tato varianta sice potenciálně naplňuje vytýčený cíl, ale zdaněním budou zatíženi i poplatníci 

řádně plnící své povinnosti. Tato varianta tak postrádá jeden z klíčových aspektů stanoveného 

cíle, tj. narovnání nežádoucího rozdílu mezi poctivými a nepoctivými poplatníky. Z hlediska 

potenciálu pro naplnění vytýčeného cíle je kvalitativní přístup nahrazen kvantitativním, což 

ve svém důsledku může vést k zahlcení správce daně, který musí postupovat v souladu 

se zásadou oficiality a rovnosti, řešením málo významných rizik. Slabina tohoto přístupu se 

projeví zejména při nedostatečném počtu pracovníků správce daně. 

Hodnocení variant společně 

Jednotlivé varianty byly vyhodnoceny optikou stanovených kritérií, která vyplývala 

ze stanovených cílů a identifikovaných výnosů, nákladů a rizik. Argumentace hodnocení je 

uvedena dále. 
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Z hlediska administrativní zátěže vychází nejlépe varianta 0, neboť nenese prakticky žádná 

z definovaných rizik. S variantou 1 se pojí druhé nejnižší administrativní náklady. 

Individuální zacílení nevyvolá výrazně zvýšené náklady na straně správců daně, ani 

poplatníků, což je významný rozdíl oproti plošným mechanismům. Maximální plošné zacílení 

je nejnákladnější a nejvíce administrativně náročné. 

Dopad na společnost u variant předpokládajících legislativní změnu bude značný – zavedení 

nového nástroje bude značně medializováno a veřejnost se velmi rychle o existenci nového 

nástroje dozví. Tím se posílí preventivní účinek mechanismu. Z tohoto pohledu vychází 

nejlépe varianty 2 až 4. Pouhý kvalitativní posun v činnosti správce daně předpokládaný 

ve variantě 1 bude jistě pozitivně ovlivňovat mínění „poctivých“ poplatníků, nicméně bude 

trvat delší dobu, než veřejnost tento posun zaznamená, a to i s ohledem, že zvýšení kvality při 

výběru daní jí je slibováno prakticky neustále. Varianta 0 ztrácí v důsledku neefektivity 

v kritériu dopadu na veřejnost. Zejména po učiněných proklamacích by volba této varianty 

znamenala signál, že budou nadále existovat poplatníci, kteří nepřiznávají a nezdaňují svůj 

příjem ve významné výši. 

Faktor naplnění základního cíle správy daní byl popsán u jednotlivých variant, neboť je 

úzce spjat s jejich charakteristikou. 

Z hlediska souladu s ústavním pořádkem představuje nejmenší riziko varianta 0 

zachovávající současný stav, u nějž nebyl indikován nesoulad s ústavním pořádkem. 

U varianty 1 je riziko pouze nepatrně vyšší, neboť kvalitativní zlepšení činnosti správce daně 

neznamená zásah do právního řádu. Zanedbatelné riziko tak může představovat toliko 

vybočení ze zásady legitimního očekávání změnou ustálené správní praxe. Varianty 2 až 4 

předpokládající legislativní změnu s sebou nesou riziko spojené s každou novou úpravou 

a jejím náběhem do praxe. Z hlediska rizika souladu s ústavním právem jsou individuálně 

zacílené nástroje potenciálně rizikové zejména z pohledu dodržení zásady rovnosti. I plošně 

zacílené nástroje jsou potencionálně rizikové, a to zejména z pohledu testu proporcionality. 

Výše uvedená rizika lze významně snížit, resp. eliminovat, kvalitní právní úpravou, které 

faktor ústavnosti vhodně posoudí. 

Zásah do právem chráněných zájmů poplatníků je nejnižší u varianty 0, která 

nepředstavuje změnu oproti současnému stavu. Varianta 1 znamená pouze nepatrně vyšší 

riziko zásahu do právem chráněných zájmů poplatníka. Potenciální nevýhodou zde může být 

užití stávajících nástrojů, které s ohledem na sledovaný cíl mohou být zbytečně zatěžující 

(např. užití daňové kontroly namísto zacílené výzvy). U nástrojů individuálního charakteru je 

zásah do právem chráněných zájmů poplatníků rovněž relativně nízký, a to zejména 

s ohledem na nízký kvantitativní dopad a zacílení na problém. Varianty předpokládající 

plošné řešení významným způsobem zasahují do právem chráněných zájmů poplatníků. 

Bez ohledu na to, zda poplatníci řádně zdanili svůj příjem, byly by na nich opět vyžadovány 

administrativní povinnosti. Enormní je též kvantitativní zásah.  

Porušení povinnosti mlčenlivosti a riziko úniku informací nepředstavuje obecně velké 

riziko s ohledem na existující povinnost mlčenlivosti, nicméně lze konstatovat, že čím větší je 

rozsah shromažďování informací, tím větší je toto riziko. Z tohoto pohledu je nejméně 

riziková varianta 0. U individuálně zacíleného získávání informací, které předpokládají 

varianty 1 a 2, je toto riziko výrazně nižší než u plošného sběru dat.  
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4 Návrh řešení  

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií 

a identifikovaných rizik vyplynula jako nejvhodnější varianta 2.  

Tabulka 1: Vyhodnocení navržených variant 

 

Administrativní 

zátěž na straně 

státu i subjektů 

Dopad na 

veřejnost 

Naplnění 

základního 

cíle správy 

daní 

Soulad 

s ústavním 

pořádkem 

Zásah do 

právem 

chráněných 

zájmů 

poplatníků 

Porušení 

povinnosti 

mlčenlivosti a 

riziko úniku 

informací 

Průměr 

V0 1 5 5 1 1 1 2,3 

V1 2 3 3 1 2 2 2,2 

V2 3 1 1 2 2 2 1,8 

V3 4 1 2 2 4 5 3 

V4 5 1 3 2 5 5 3,5 

Hodnocení je v rozsahu od 1 do 5. Číslice 1 znamená nejlepší výsledek, číslice 5 je nejhorší.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny budou provedeny novelizací zákona o daních z příjmů obsaženou 

v zákoně o prokazování původu majetku. Daň z příjmů je spravována podle zákona o daních 

z příjmů a podle daňového řádu. Kompetentním správcem daně jsou orgány Finanční správy 

České republiky. Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat prostřednictvím 

mechanismů stanovených ve zmíněných zákonech. 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že kontrola fungování nové právní 

úpravy bude prováděna úředními osobami správce daně. Výsledky daného hodnocení 

provedené Finanční správou České republiky budou součástí Informace o činnosti Finanční 

správy České republiky za kalendářní rok, která je přílohou každoročně zpracovávané Zprávy 

o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky. Tuto zprávu 

Ministerstvo financí předkládá vládě v souladu s Plánem nelegislativních úkolů vlády jako 

informativní materiál. Po schválení vládou je zpráva k dispozici veřejnosti na webových 

stránkách Ministerstva financí i Finanční správy.     

7 Konzultace a zdroje dat 

Návrh právní úpravy byl konzultován se zástupci Generálního finančního ředitelství 

a se zástupci odborné veřejnosti. 

8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Mgr. Eva Dědková 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel +420 257 042 458, e-mail: eva.dedkova@mfcr.cz 
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Ing. Marek Štěpán 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel +420 257 044 452, e-mail: marek.stepan@mfcr.cz 
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B Okruh poplatníků daní z příjmů z hlediska právní formy 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Okruh poplatníků daní z příjmů z hlediska právní formy. 

1.2 Definice problému 

Návrh právní úpravy má za cíl zdanit dříve nezdaněný (zatajený) příjem. Z tohoto důvodu se 

logicky dedukuje dopad na poplatníky daní z příjmů, u nichž je možné předpokládat existenci 

těchto nezdaněných příjmů.  

Na základě návrhu zákona bude mít poplatník, který naplní zákonem stanovená kritéria, 

povinnost vznik a původ takových příjmů (a další skutečnosti) dostatečně prokázat. 

A contrario se právní úprava nebude vztahovat na ty poplatníky, u nichž pochybnosti 

o existenci předmětných příjmů neexistují. Tento závěr byl učiněn na základě analýzy 

provedené v části A - Volba nástroje.  

Předmětem tohoto dílčího hodnocení dopadů regulace není posouzení v zákoně navržených 

kritérií pro vydání výzvy správcem daně, ale určení okruhu poplatníků daní z příjmů, na které 

se bude navrhovaná právní úprava vztahovat, a to z hlediska jejich právní formy.  

Při posouzení okruhu poplatníků je nutné zohlednit potencionální kvantitativní dopad. 

Pro jeho přesnější určení je nutné vyjít z parametrických hodnot, které nejsou předmětem 

posouzení RIA. Konkrétně jde o kvantifikaci rozdílu mezi deklarovanými příjmy a nárůstem 

jmění, spotřeby a jiných vydání. Pro potřeby následujícího textu je zvolena hodnota 

10 mil. Kč. 

Regulace předpokládající odhalování zatajených příjmů na základě indikace rozdílu mezi 

deklarovanými příjmy a nárůstem jmění může mít vliv pouze na ty poplatníky, jejichž jmění 

(„čistý majetek“, tj. majetek po odečtení dluhů) se zvýšilo za určité časové období o zvolenou 

parametrickou hranici (10 mil. Kč). Maximální možný rozsah regulace bude omezen počtem 

fyzických osob, jejichž majetek přesahuje tuto hranici.  

Protože poplatníky daní z příjmů nejsou pouze poplatníci daně z příjmů fyzických osob, 

ale také poplatníci daně z příjmů právnických osob, je nutné veškeré tyto subjekty zahrnout 

mezi potencionálně dotčené. Pokud je možné připustit, že každá právnická osoba je fakticky 

majetkem nějaké fyzické osoby, pak je v bohatství fyzických osob již zahrnuto jmění 

právnických osob, protože velikost jmění fyzické osoby je kalkulována i s přihlédnutím 

k jejímu majetku ve formě podílu na právnických osobách.   

K určení velikosti části populace, která má jmění ve výši přesahující 10 mil. Kč byla využita 

publikace Global Wealth Databook 2013 od Credit Suisse. Kruhový graf níže uvádí velikost 

jmění dospělé populace v České republice.  
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Obrázek 3: Rozdělení dospělé populace podle velikosti bohatství v ČR 

 

Zdroj: Credit Suisse: Global Wealth Databook 2013 

Za pomocí dat od Českého statistického úřadu o počtu dospělé populace (nad 18 let včetně) 

a za předpokladu normálního rozdělení, by se navrhovaná regulace mohla dotknout 

maximálně cca 300 tis. fyzických osob. Samozřejmě nelze tvrdit, že všechny tyto osoby 

zatajují své příjmy. 

Pro jejich aproximaci lze použít odhad velikosti šedé ekonomiky v České republice, 

respektive její podíl na hrubém domácím produktu, který se pohybuje kolem 16 - 18 % 

hrubého domácího produktu. Pokud by stejný podíl reprezentoval i počet osob zatajujících své 

příjmy, pak by teoreticky šlo o skupinu čítající cca 50 tis. osob. Je velmi pravděpodobné, 

že zatajované příjmy budou jednotlivými poplatníky daně z příjmů fyzických osob často 

v částkách v řádech tisíců nebo desítek tisíc Kč. Odhadem předkladatele je, že osob, u nichž 

existuje podezření, že zatajují příjmy ve významné výši (nad 10 mil. Kč), je z této skupiny 

50 tis. osob pouze velmi malý podíl. 

Tato čísla lze považovat pouze za hrubé odhady. Pokud by správce daně znal počet osob 

zatajujících své příjmy, pak by znal i jejich totožnost a použil by dané informace k zahájení 

daňové kontroly či jiných postupů vedoucím k doměření daně na základě současných 

nástrojů.  

Z hlediska reparačního potenciálu nové regulace je nutné z množiny zatajovaných příjmů 

odečíst ty příjmy, jejichž zdanění již není možné s ohledem na prekluzi práva stanovit daň. 

Lhůta pro stanovení daně je ve své základní délce tříletá. Z okruhu potenciálně dotčených 

subjektů jsou tak vyloučeni ti, jejichž majetek pochází z období, které je již prekludováno, 

a současně se jedná o majetek, jehož nabytí si může správce daně dopředu ověřit (typicky 

nemovité věci zapisované do katastru nemovitostí). Naopak dotčeni regulací mohou být ti, 

jejichž majetek sice pochází z prekludovaného období, avšak tento údaj nelze bez jejich 

součinnosti zjistit.  

Obdobná situace nastane u příjmů, které jsou osvobozené, nebo které nejsou předmětem daně. 

Příjemci takovýchto příjmů mohou být regulací dotčeni s ohledem na to, že informacemi 

o těchto příjmech správce daně až na výjimky nedisponuje. Lze proto očekávat dopad 

v podobě informační povinnosti a s ní souvisejícím důkazním břemenem.  
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Současný právní stav je dán zákonem o daních z příjmů, který vymezuje okruh poplatníků 

daně z příjmů fyzických osob, jakož i daně z příjmů právnických osob.  

V souladu s teorií daňového práva lze obecně daňové subjekty rozdělit na poplatníky a plátce 

daně (srov. například § 20 daňového řádu či § 2 zákona o daních z příjmů). Poplatníkem je 

ten, komu je zákonem uložena daňová povinnost. Poplatníkem daně z příjmů je pak ten, jehož 

příjmy jsou přímo podrobeny dani.5 Naproti tomu plátce daně je ten, kdo je pod vlastní 

majetkovou odpovědností povinen daň vypočítat, vybrat (či srazit) a odvést6, ačkoliv sám 

daňovou povinností zatížen není. Z povahy věci plyne, že navrhovaná právní úprava bude cílit 

toliko na poplatníky daní z příjmů. 

V rámci zákona o daních z příjmů pak lze poplatníky dělit na poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob (srov. § 2 a násl. zákona o daních z příjmů) a na poplatníky daně z příjmů 

právnických osob (srov. § 17 a násl. zákona o daních z příjmů). 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou právnické osoby, organizační složky 

státu, podílové fondy podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, 

podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího 

investiční společnosti a investiční fondy, fondy penzijní společnosti, kterými se rozumí fondy 

obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle 

zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, dále pak svěřenské fondy podle občanského 

zákoníku nebo jednotky, které jsou podle právního řádu státu, podle kterého jsou založeny 

nebo zřízeny, poplatníkem. Poplatníky daně z příjmů právnických osob tak nejsou pouze 

právnické osoby. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Poplatníci daní z příjmů 

Subjektem, kterého postihne navrhovaná úprava, by vždy měl být poplatník daní z příjmů 

fyzických osob, který své příjmy zatajuje, nepřiznává, tj. řádně je nedaní. Navrhovanou 

úpravou mohou být dotčeni i poplatníci daně z příjmů právnických osob, kteří se dopouští 

obdobného prohřešku. Zahrnutí poplatníků daně z příjmů právnických osob je předmětem této 

studie. 

Správce daně z příjmů  

Zdanění příjmů, u kterých nebyl prokázán jejich původ a vznik, probíhá skrze systém daně 

z příjmů fyzických či právnických osob. Správu těchto daní vykonávají orgány Finanční 

správy České republiky. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu právní úpravy je zvolit takový okruh poplatníků daně z příjmů z hlediska jejich 

formy, na které bude právní úprava dopadat tak, aby mohly být nové nástroje využívány 

efektivně a proporcionálně. Současně je třeba při určení předmětného okruhu poplatníků 

                                                 

5 Srov. JÁNOŠÍKOVÁ, P. a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 308. 
6 Srov. BAXA, J. a kol. Daňový řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. s. 123. 
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vycházet z možností správce daně, tj. mít na zřeteli kapacitní možnosti a míru administrativní 

zátěže na straně správce daně. 

Kritéria je třeba nastavit proporcionálně tím způsobem, aby vedle sebe fungovala v pokud 

možno co nejvyšší možné rovnováze. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Jelikož se jedná o návrh nové právní úpravy, lze hodnotit rizika toliko de lege ferenda. Riziko 

spočívá zejména v tom, nakolik se určení šíře okruhu poplatníků projeví ve funkčnosti 

a efektivitě nové právní úpravy a v kontextu celého právního řádu, a zda její důsledky 

nebudou negativní. 

Riziko tak lze shledat v možném obcházení dané úpravy. Je nutné navržený mechanismus 

zacílit dostatečně široce, aby nedocházelo k obcházení úpravy skrz účelové zakládání 

subjektů či jiných entit (zejména svěřenských fondů), na které se úprava vztahovat nebude, 

a následného transferu majetku do nich. 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Jelikož současné mechanismy sloužící k odhalování zatajených příjmů dopadají na poplatníky 

daně z příjmů fyzických osob i na poplatníky daně z příjmů právnických osob, mohla by být 

jako výchozí stav zvolena tato kombinace. Takovýto závěr by však nebyl korektní, neboť 

cílem následujícího hodnocení je posoudit okruh dotčených poplatníků z pohledu nových 

regulatorních opatření, které v současnosti český právní řád nezná.  

Za nulovou variantu by bylo možné považovat prázdnou množinu poplatníků, což by ovšem 

znamenalo faktickou neúčinnost jakéhokoli regulatorního opatření. Nulová varianta je tak 

irelevantní a není zapotřebí její další hodnocení.  

Varianta 1 – Poplatníci daně z příjmů fyzických osob  

Tato varianta počítá s tím, že právní úprava prokazování původu majetku by dopadala toliko 

na poplatníky daně z příjmů fyzických osob. A contrario by byli vyloučeni poplatníci daně 

z příjmů právnických osob. 

V potaz byl vzat samotný rozdíl mezi fyzickými osobami a umělými subjekty, tj. právnickými 

osobami a jinými entitami. Variantou, která cílí novou regulaci pouze na fyzické osoby, by 

bylo možné částečně postihnout i zatajené příjmy poplatníků daně z příjmů právnických osob. 

Právnická osoba je do jisté míry fiktivní entita využívaná v konečném důsledku osobou 

fyzickou. Teoreticky se dá počítat s tím, že nárůst jmění právnické osoby se promítne 

v nárůstu jmění fyzické osoby, která má na ní podíl, protože vzroste ocenění tohoto podílu. 

V takové situaci by bylo možné podrobit zdanění fyzickou osobu, které má v právnické osobě 

(či jiné entitě) podíl. Takováto konstrukce prověřování je však složitá a nákladná jak pro 

správce daně, tak pro fyzické osoby mající podíl v právnických osobách. Navíc možnosti 

finanční správy zjistit, jaká fyzická osoba drží podíl na některých právnických osobách nebo 

je beneficientem trustu, jsou výrazně omezené.  
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Varianta 2 – Poplatníci daně z příjmů právnických osob  

Tato varianta počítá s tím, že právní úprava prokazování původu majetku by dopadala toliko 

na poplatníky daně z příjmů právnických osob. A contrario by byli vyloučeni poplatníci daně 

z příjmů fyzických osob. 

Varianta 3 – Poplatníci daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob 

Tato varianta počítá s tím, že právní úprava prokazování původu majetku by v souladu 

s dělením zákona o daních z příjmů dopadala jak na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, 

tak na poplatníky daně z příjmů právnických osob, tj. jedná se o souhrn variant 1 a 2. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Varianta 0 nebude dále podléhat hodnocení dopadů regulace. Dále budou posuzovány pouze 

identifikované varianty 1 až 3. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady 

a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých řešení. Hlavními hodnotícími kritérii jsou: 

 soulad s ústavním pořádkem, 

 administrativní zátěž na straně státu a na straně subjektů, 

 vliv na veřejné rozpočty a finanční dopad na daňové subjekty, 

 dopad na společnost a  

 naplnění základního cíle správy daní (řádné zdanění).  

Níže je uveden stručný popis těchto kritérií. 

3.2 Náklady a nevýhody 

Soulad s ústavním pořádkem  

Kritérium souladu s ústavním pořádkem vychází z nezbytnosti zohlednit při přípravě nové 

právní úpravy ústavní pořádek a ustálenou judikaturou Ústavního soudu. Ústavní soud 

ve svých nálezech judikoval, že zákonodárce má široký prostor pro rozhodování o předmětu, 

míře a rozsahu daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.7 Zároveň však v jiném 

rozhodnutí deklaroval, že právo státu ukládat daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

není neomezené. Zákonodárce je povinen zohlednit kritérium rovnosti, objektivity 

a racionality.8  

Co se týká konkrétního rizika nesouladu s ústavním pořádkem v otázce rozsahu okruhu 

poplatníků daně z příjmů z hlediska jejich formy, na něž se bude nová právní úprava 

vztahovat, je možné toto riziko spatřovat zejména v otázce rovnosti jednotlivých skupin 

poplatníků před zákonem (srov. čl. 1 Listiny základních práv a svobod či § 6 daňového řádu), 

                                                 

7 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 7/03. 
8 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 8. 10. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 22/92. 
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tj. v tom, aby nedocházelo k neodůvodněnému zvýhodnění některé skupiny poplatníků oproti 

skupině jiné.  

Administrativní zátěž na straně státu a na straně subjektů 

Administrativní zátěž na straně státu (prostřednictvím správců daně) lze spatřovat ve dvou 

rovinách. Jednak v rovině obecné, kterou představuje přijetí nové právní úpravy a s tím 

spojená zátěž (proškolení zaměstnanců, sjednocení postupů, eventuálně přizpůsobení 

informačních systémů aj.), jednak v rovině konkrétní. Konkrétní rovinou je nutno rozumět 

administrativní zátěž vzniklou projednáváním jednotlivých případů, které nová právní úprava 

vyvolá. 

Z tohoto hlediska platí, že čím užší okruh poplatníků, na něž bude nová právní úprava 

dopadat, tím nižší bude administrativní zátěž v konkrétní rovině (administrativní zátěž 

v obecné rovině by prakticky měla být neměnná). Na druhou stranu je nežádoucí za cenu nižší 

administrativní zátěže rezignovat na splnění základního cíle správy daní (a s tím spojený 

fiskální přínos). 

Kritérium administrativní zátěže na straně poplatníků zohledňuje náklady poplatníků 

související se zavedením nového mechanismu a náklady spojené s jeho užíváním. Na straně 

poplatníků jsou to náklady s obstaráním nezbytných dokladů k prokázání příjmů, náklady 

související s nutností účastnit se řízení, spolupracovat s danými orgány a související 

s nesením důkazního břemene. Zvýšení administrativní zátěže poplatníků lze očekávat u těch 

poplatníků, kteří budou v konkrétním případě povinni prokázat svoje příjmy. Nicméně i zde 

platí, že administrativní zátěž musí být hodnocena vždy ad hoc v konkrétním případě a nelze 

ji paušálně vztahovat na celé skupiny poplatníků. Platí, že každý poplatník bude dokládat své 

konkrétní příjmy v konkrétním případě, a to pouze tehdy, pokud bude mít správce daně 

o vzniku a původu jeho příjmů (a další skutečností) pochybnosti a poplatník bude k jejich 

odstranění vyzván.  

Vliv na veřejné rozpočty a finanční dopad na poplatníky 

Vliv na veřejné rozpočty může být pozitivní i negativní (mimo příjmů veřejných rozpočtů je 

nutné uvažovat též o výdajích veřejných rozpočtů). Výdaje budou spočívat zejména 

v přizpůsobení se dotčených orgánů veřejné moci nové právní úpravě (výdaje na proškolení, 

na eventuální změnu informačních systémů aj. – viz shora). Jelikož však lze očekávat 

obdobnou výši obecných nákladů pro všechny dotčené varianty, určují hlavní hledisko 

posuzování tohoto kritéria potenciální příjmy veřejných rozpočtů. I zde platí pravidlo, že čím 

širší okruh poplatníků, na něž bude nová právní úprava dopadat, tím vyšší potenciální fiskální 

přínos lze očekávat. 

Na druhou stranu bude návrh právní úpravy dopadat i na poplatníky, a to zejména v negativní 

rovině prostřednictvím administrativních nákladů (jednání se správcem daně, zjištění 

a prokázání příjmů – zejména opatření potřebných listin, vypracování prohlášení o majetku 

aj.). Nicméně vždy bude záležet na konkrétním poplatníkovi a tyto dopady tak nelze 

paušalizovat pro žádnou z výše uvedených skupin poplatníků.  

3.3 Přínosy a výhody 

Dopad na společnost 

Kritérium zohledňuje, jaký dopad by řešení mělo na společnost. Je posuzováno, zda jsou dané 

mechanismy zacíleny dostatečně široce, aby právní úprava nezavdávala příčiny k jejímu 

snadnému obcházení skrz účelové zakládání subjektů či jiných entit (zejména svěřenských 
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fondů), na které se úprava vztahovat nebude, a následného transferu majetku do nich. Čím 

vetší je potenciál pro obcházení dané právní úpravy, tím nižší je preventivní funkce přijaté 

regulace, jakož i celková věrohodnost přijatých opatření. 

Naplnění základního cíle správy daní (řádné zdanění) 

Kritérium řádného zdanění zohledňuje zejména principy daňového práva a cíl správy daní, 

kterým je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Řádné zdanění dosud 

nezdaněných příjmů je hlavním cílem plánovaného záměru. Řádné zdanění příjmů je též 

pozitivně vnímáno veřejností. Uvažovaný nástroj ve svém důsledku posílí míru spravedlnosti 

a bude motivovat k řádnému plnění daňových povinností. 

3.4 Vyhodnocení variant 

Jednotlivé varianty byly vyhodnoceny společně optikou stanovených kritérií, která vyplývala 

ze stanovených cílů a identifikovaných výnosů, nákladů a rizik. Argumentace hodnocení je 

uvedena dále. 

Z hlediska souladu s ústavním pořádkem se jeví jako nejvhodnější varianta 3, která 

neupřednostňuje žádnou z potenciálně dotčených skupin poplatníků. Méně vhodné 

(a to stejnou měrou) jsou varianty 1 a 2, které ve svém důsledku vytváří nežádoucí nerovnost 

mezi prověřovanými subjekty, neboť činí nedůvodný rozdíl mezi procesními nástroji, kterými 

lze prověřovat poplatníky daně z příjmů fyzických osob a poplatníky daně z příjmů 

právnických osob. Přičemž již podle stávající právní úpravy se daň podle pomůcek stanoví 

i poplatníkům daně z příjmů právnických osob. Obdobné je to u dalších mechanismů 

využívaných ke zjištění zatajených příjmů. Šlo by tak o nekoncepční vybočení z dnešního 

stavu a možný argument pro případnou neústavnost, neboť by docházelo ke zvýhodnění určité 

skupiny oproti jiné. 

Z hlediska administrativní zátěže na straně státu se jako nejméně žádoucí jeví varianta 3, 

neboť platí, že čím užší okruh poplatníků, na něž bude nová právní úprava dopadat, tím nižší 

bude administrativní zátěž v konkrétní rovině (administrativní zátěž v obecné rovině by 

prakticky měla být neměnná). V případě variant 1 a 2 pak bude administrativní zátěž nižší. 

S ohledem na to, že většina poplatníků daně z příjmů právnických osob je povinna vést 

účetnictví, a pokud je účetnictví vedeno řádně, správce daně díky tomu disponuje větším 

přehledem o stavu jejich příjmů, majetku a jmění, než je tomu u poplatníků daně z příjmů 

fyzických osob, lze předpokládat vyšší využitelnost navrhovaných nástrojů u fyzických osob. 

Proto lze očekávat vyšší zatížení na straně státu u varianty 1 než u varianty 2. Z hlediska 

administrativní zátěže na straně poplatníků není možné určit preferovanou variantu. 

Administrativní zátěž z povahy věci vznikne vždy konkrétnímu poplatníkovi, přičemž nehraje 

roli, zda je subjekt právnickou, nebo fyzickou osobou či non-subjektem. Uplatní se pravidlo, 

že administrativní zátěž musí být hodnocena vždy ad hoc v konkrétním případě a nelze 

ji paušálně vztahovat na celé skupiny poplatníků.   

Z hlediska vlivu na veřejné rozpočty vychází nejlépe varianta 3, neboť čím je širší okruh 

poplatníků, na něž bude nová právní úprava dopadat, tím vyšší potenciální fiskální přínos lze 

očekávat. Jelikož lze předpokládat vyšší využitelnost navrhovaných nástrojů u fyzických 

osob, lze očekávat vyšší fiskální přínos na straně státu u varianty 1 než u varianty 2. V rámci 

finančního dopadu na daňové subjekty z hlediska posouzení variant je pořadí přesně opačné. 

Tato kritéria je nutné posuzovat společně, neboť důsledkem (obrácenou stránkou) zvýšení 

příjmů veřejných rozpočtů je zvýšení daňové zátěže poplatníků. V této souvislosti vychází 

všechny varianty shodně, tj. oč se zvýší výnosy veřejné rozpočtů, o to se zvýší daňová zátěž 

poplatníků.   
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Z hlediska dopadu na společnost vychází nejlépe varianta 3, neboť taková právní úprava 

nezavdává příčiny k jejímu snadnému obcházení prostřednictvím účelového zakládání 

subjektů či jiných entit (zejména svěřenských fondů), na které se úprava vztahovat nebude, 

a následného transferu majetku do nich. Varianta 1 cílí na hlavní skupinu, tj. fyzické osoby, 

u níž je větší potenciál pro efektivní použití daného mechanismu, avšak otevírá potenciál pro 

obcházení skrze transfer majetku do umělých entit. Varianta 2 opomíjí primární cílovou 

skupinu, vůči níž má mechanismus cílit. 

Z hlediska naplnění základního cíle správy daní vychází nejlépe varianta 3, neboť zúžení 

okruhu poplatníků, na něž bude nová právní úprava dopadat, pouze na poplatníky daně 

z příjmů fyzických osob, nebo jen na poplatníky daně z příjmů právnických osob, by 

v konečném důsledku představovalo rezignaci na prověřování majetku u těchto poplatníků, 

na které právní úprava prokazování původu majetku dopadat nebude, a též nenaplnění 

základního cíle správy daní, tj. zdanit to, co dani mělo podléhat. Oproti variantě 1 je varianta 

2 nejméně vyhovující, neboť opomíjí primární cílovou skupinu, vůči níž má mechanismus 

cílit. 

4 Návrh řešení  

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií, vyplynula 

jako nejvhodnější varianta 3. Tato varianta je dále rozpracována v návrhu právního 

předpisu. 

Tabulka 2: Vyhodnocení navržených variant 

 Soulad s 

ústavním 

pořádkem 

Administrativní 

zátěž na straně 

státu a na straně 

subjektů 

Vliv na veřejné 

rozpočty 

a finanční dopad 

na poplatníky 

Dopad na 

společnost 

Naplnění 

základního 

cíle správy 

daní 

Průměr 

V0 - - - - - - 

V1 2 2 1 2 2 1,8 

V2 2 1 1 3 3 2 

V3 1 3 1 1 1 1,4 

Hodnocení je v rozsahu od 1 do 3. Číslice 1 znamená nejlepší výsledek, číslice 3 je nejhorší.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

5.1 Vynucování 

Navrhované změny budou provedeny novelizací zákona o daních z příjmů obsaženou 

v zákoně o prokazování původu majetku. Daň z příjmů je spravována podle zákona o daních 

z příjmů a podle daňového řádu. Kompetentním správcem daně jsou orgány Finanční správy 

České republiky. Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat prostřednictvím 

mechanismů stanovených ve zmíněných zákonech. 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že kontrola fungování nové právní 

úpravy bude prováděna úředními osobami správce daně. Výsledky daného hodnocení 

provedené Finanční správou České republiky budou součástí Informace o činnosti Finanční 
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správy České republiky za kalendářní rok, která je přílohou každoročně zpracovávané Zprávy 

o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky. Tuto zprávu 

Ministerstvo financí předkládá vládě v souladu s Plánem nelegislativních úkolů vlády jako 

informativní materiál. Po schválení vládou je zpráva k dispozici veřejnosti na webových 

stránkách Ministerstva financí i Finanční správy.     

7 Konzultace a zdroje dat 

Návrh právní úpravy byl konzultován se zástupci Generálního finančního ředitelství a dalších 

orgánů Finanční správy České republiky a se zástupci odborné veřejnosti. 

8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Mgr. Eva Dědková 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel.: +420 257 042 458, email: eva.dedkova@mfcr.cz 

 

Ing. Marek Štěpán 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel +420 257 044 452, e-mail: marek.stepan@mfcr.cz 
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C Okruh poplatníků daní z příjmů z hlediska rezidenství 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Okruh poplatníků daní z příjmů z hlediska rezidenství. 

1.2 Definice problému 

Navržená úprava směřuje jak na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, tak na poplatníky 

daně z příjmů právnických osob. Jiný způsob rozlišování poplatníků daní z příjmů spočívá 

v jejich rozdělení na základě tzv. rezidentury. Předmětem této analýzy je určení okruhu 

poplatníků, na které se bude navrhovaná právní úprava vztahovat, a to z hlediska jejich 

rezidenství. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Regulace vychází ze současné právní úpravy v oblasti daní z příjmů.  

V rámci zákona o daních z příjmů lze poplatníky dělit na poplatníky daně z příjmů fyzických 

osob (srov. § 2 a násl. zákona o daních z příjmů) a na poplatníky daně z příjmů právnických 

osob (srov. § 17 a násl. zákona o daních z příjmů). Jiný způsob dělení spočívá v rozdělení 

poplatníků na základě tzv. rezidenství – na daňové rezidenty České republiky a daňové 

nerezidenty, přičemž poplatník může být vždy právě v jedné z těchto kategorií. 

Fyzické osoby jsou daňovými rezidenty České republiky tehdy, pokud mají na území České 

republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají 

daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 

republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (srov. § 2 odst. 2 zákona o daních 

z příjmů). A contrario jsou daňovými nerezidenty pro potřeby zákona o daních z příjmů ty 

fyzické osoby, na které se nevztahují podmínky daňové rezidence. Stejně tak je fyzická osoba 

daňovým nerezidentem tehdy, pokud to o ní stanoví mezinárodní smlouva. Daňoví nerezidenti 

mají obecně daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území 

České republiky. Jako časové kritérium pro určení toho, zda je, či není fyzická osoba 

daňovým rezidentem České republiky, slouží hranice 183 dní v příslušném kalendářním roce, 

po které zde tito poplatníci souvisle nebo v několika obdobích pobývají (srov. § 2 odst. 4 

zákona o daních z příjmů). 

V případě poplatníků daně z příjmů právnických osob se daňová rezidence určí podle toho, 

zda na území České republiky mají své sídlo nebo místo svého vedení, eventuálně pokud tak 

stanoví mezinárodní smlouva (srov. § 17 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů). 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Poplatníci daní z příjmů 

Dotčenými subjekty budou poplatníci daní z příjmů fyzických a právnických osob.  

Na základě dalšího řešení pak vyplyne, zda se bude jednat jen o daňové rezidenty České 

republiky nebo současně i o daňové nerezidenty.   
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Správci daní z příjmů 

Zdanění příjmů, u kterých nebyl prokázán jejich původ a vznik, probíhá skrze systém daně 

z příjmů fyzických či právnických osob. Správu těchto daní vykonávají orgány Finanční 

správy České republiky. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu právní úpravy je zvolit takový okruh poplatníků z hlediska rezidentury, na které 

bude právní úprava dopadat tak, aby mohly být nové nástroje využívány efektivně 

a proporcionálně.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Jelikož se jedná o návrh nové právní úpravy, lze hodnotit rizika toliko de lege ferenda. Riziko 

spočívá zejména v tom, nakolik se určení šíře okruhu poplatníků projeví ve funkčnosti 

a efektivitě nové právní úpravy a v kontextu celého právního řádu, a zda její důsledky 

nebudou negativní. 

Riziko tak lze shledat v možném obcházení dané úpravy. Je nutné navržený mechanismus 

zacílit dostatečně široce, aby nedocházelo k obcházení úpravy skrz účelovou změnu 

rezidentství. 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Jelikož současné mechanismy sloužící k odhalování zatajených příjmů dopadají na poplatníky 

daně z příjmů fyzických osob i na poplatníky daně z příjmů právnických osob bez ohledu 

na jejich rezidenství, mohla by být jako výchozí stav zvolena tato kombinace. Takovýto závěr 

by však nebyl korektní, neboť cílem následujícího hodnocení je posoudit okruh dotčených 

poplatníků z pohledu nových regulatorních opatření, které v současnosti český právní řád 

nezná.  

Za nulovou variantu by bylo možné považovat prázdnou množinu, což by ovšem znamenalo 

faktickou neúčinnost jakéhokoli regulatorního opatření. Nulová varianta je tak irelevantní 

a není zapotřebí její další hodnocení.  

Varianta 1 – Poplatníci daně z příjmů, pouze daňoví rezidenti České republiky 

Tato varianta počítá s tím, že právní úprava prokazování původu majetku by dopadala toliko 

na daňové rezidenty České republiky. A contrario by byli vyloučeni daňoví nerezidenti. 

Varianta 2 – Poplatníci daně z příjmů, daňoví rezidenti České republiky a daňoví nerezidenti 

Tato varianta počítá s tím, že právní úprava prokazování původu majetku by dopadala jak 

na daňové rezidenty České republiky, tak na daňové nerezidenty, tj. na všechny poplatníky 

daní z příjmů.  

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Varianta 0 nebude dále podléhat hodnocení dopadů regulace. Dále posuzovány budou pouze 

identifikované varianty 1 a 2. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9X3BTA3S)



33 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady 

a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých řešení. Hlavními hodnotícími kritérii jsou: 

 soulad s ústavním pořádkem, 

 administrativní zátěž na straně státu a na straně subjektů, 

 vliv na veřejné rozpočty a finanční dopad na daňové subjekty, 

 dopad na společnost a  

 naplnění základního cíle správy daní (řádné zdanění).  

Níže je uveden stručný popis těchto kritérií. 

3.2 Náklady a nevýhody 

Soulad s ústavním pořádkem  

Kritérium souladu s ústavním pořádkem vychází z nezbytnosti zohlednit při přípravě nové 

právní úpravy ústavní pořádek a ustálenou judikaturou Ústavního soudu. Ústavní soud 

ve svých nálezech judikoval, že zákonodárce má široký prostor pro rozhodování o předmětu, 

míře a rozsahu daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.9 Zároveň však v jiném 

rozhodnutí deklaroval, že právo státu ukládat daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

není neomezené. Zákonodárce je povinen zohlednit kritérium rovnosti, objektivity 

a racionality.10  

Co se týká konkrétního rizika nesouladu s ústavním pořádkem v otázce rozsahu okruhu 

poplatníků z hlediska rezidentury, na něž se bude nová právní úprava vztahovat, je možné toto 

riziko spatřovat zejména v otázce rovnosti jednotlivých skupin poplatníků před zákonem 

(srov. čl. 1 Listiny základních práv a svobod či § 6 daňového řádu), tj. v tom, 

aby nedocházelo k neodůvodněnému zvýhodnění některé skupiny poplatníků oproti skupině 

jiné.  

Administrativní zátěž na straně státu a na straně subjektů 

Administrativní zátěž na straně státu (prostřednictvím správců daně) lze spatřovat ve dvou 

rovinách. Jednak v rovině obecné, kterou představuje přijetí nové právní úpravy a s tím 

spojená zátěž (proškolení zaměstnanců, sjednocení postupů, eventuálně přizpůsobení 

informačních systémů aj.), jednak v rovině konkrétní. Konkrétní rovinou je nutno rozumět 

administrativní zátěž vzniklou projednáváním jednotlivých případů, které nová právní úprava 

vyvolá. 

Z tohoto hlediska platí, že čím užší okruh poplatníků, na něž bude nová právní úprava 

dopadat, tím nižší bude administrativní zátěž v konkrétní rovině (administrativní zátěž 

v obecné rovině by prakticky měla být neměnná). Na druhou stranu je nežádoucí za cenu nižší 

administrativní zátěže rezignovat na splnění základního cíle správy daní (a s tím spojený 

fiskální přínos). 

                                                 

9 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 7/03. 
10 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 8. 10. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 22/92. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9X3BTA3S)



34 

 

Kritérium administrativní zátěže na straně poplatníků zohledňuje náklady poplatníků 

související se zavedením nového mechanismu a náklady spojené s jeho užíváním. Na straně 

poplatníků jsou to náklady s obstaráním nezbytných dokladů k prokázání příjmů, náklady 

související s nutností účastnit se řízení, spolupracovat s danými orgány a související 

s nesením důkazního břemene. Zvýšení administrativní zátěže poplatníků lze očekávat u těch 

poplatníků, kteří budou v konkrétním případě povinni prokázat svoje příjmy. Nicméně i zde 

platí, že administrativní zátěž musí být hodnocena vždy ad hoc v konkrétním případě a nelze 

ji paušálně vztahovat na celé skupiny poplatníků. Platí, že každý poplatník bude dokládat své 

konkrétní příjmy v konkrétním případě, a to pouze tehdy, pokud bude mít správce daně 

o vzniku a původu jeho příjmů (a další skutečností) pochybnosti a poplatník bude k jejich 

odstranění vyzván.  

Vliv na veřejné rozpočty a finanční dopad na poplatníky 

Vliv na veřejné rozpočty může být pozitivní i negativní (mimo příjmy veřejných rozpočtů je 

nutné uvažovat též o výdajích veřejných rozpočtů). Výdaje budou spočívat zejména 

v přizpůsobení se dotčených orgánů veřejné moci nové právní úpravě (výdaje na proškolení, 

na eventuální změnu informačních systémů aj. – viz shora). Jelikož však lze očekávat 

obdobnou výši obecných nákladů pro všechny dotčené varianty, určují hlavní hledisko 

posuzování tohoto kritéria potenciální příjmy veřejných rozpočtů. I zde platí pravidlo, že čím 

širší okruh poplatníků, na něž bude nová právní úprava dopadat, tím vyšší potenciální fiskální 

přínos lze očekávat. 

Na druhou stranu bude návrh právní úpravy dopadat i na poplatníky, a to zejména v negativní 

rovině prostřednictvím administrativních nákladů (jednání se správcem daně, zjištění 

a prokázání příjmů – zejména opatření potřebných listin, vypracování prohlášení o majetku 

aj.). Nicméně vždy bude záležet na konkrétním poplatníkovi a tyto dopady tak nelze 

paušalizovat pro žádnou z výše uvedených skupin poplatníků.  

3.3 Přínosy a výhody 

Dopad na společnost 

Kritérium zohledňuje, jaký dopad by řešení mělo na společnost. Je posuzováno, zda jsou dané 

mechanismy zacíleny dostatečně široce, aby právní úprava nezavdávala příčiny k jejímu 

snadnému obcházení prostřednictvím změny rezidenství. Čím vetší je potenciál pro obcházení 

dané právní úpravy, tím nižší je preventivní funkce přijaté regulace, jakož i celková 

věrohodnost přijatých opatření. 

Naplnění základního cíle správy daní (řádné zdanění) 

Kritérium řádného zdanění zohledňuje zejména principy daňového práva a cíl správy daní, 

kterým je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Řádné zdanění dosud 

nezdaněných příjmů je hlavním cílem plánovaného záměru. Řádné zdanění příjmů je též 

pozitivně vnímáno veřejností. Uvažovaný nástroj ve svém důsledku posílí míru spravedlnosti 

a bude motivovat k řádnému plnění daňových povinností. 

3.4 Vyhodnocení variant 

Varianta 1 (Pouze poplatníci daně z příjmů, kteří jsou daňovými rezidenty České republiky) 

Případné zúžení rozsahu navrhované právní úpravy pouze na daňové rezidenty České 

republiky by mohlo mít následující negativní dopady. Navrženým mechanismem by nebylo 

možné postihnout osoby, které si účelově změní rezidenství, aby se vyhnuly tuzemské daňové 
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povinnosti, tj. byl by tu okruh osob, které nezdanily příjmy v souladu se zákonem, na které by 

se navrhovaná úprava nevztahovala.  

Varianta 2 (Poplatníci daně z příjmů, kteří jsou daňovými rezidenty České republiky, 

nebo daňovými nerezidenty) 

Řešení spočívající v aplikaci navržených mechanismů jak na daňové rezidenty České 

republiky, tak na daňové nerezidenty, respektuje stávající koncepci stanovení daně podle 

pomůcek, která je využitelná pro všechny poplatníky daní z příjmů bez ohledu na to, zda jsou 

daňovými rezidenty, nebo nerezidenty. Obdobné platí i pro další nástroje, jimiž lze v současné 

době postihnout zatajené příjmy. Poplatník, který je daňovým nerezidentem, je tak již dnes 

povinen prokázat, z jakých zdrojů příjmy nabyl. Pokud mu plynou ze zdrojů na území České 

republiky, můžou mu být zdaněny. Pokud poplatník prokáže, že plynou ze zdrojů mimo 

Českou republiku, může správce daně toliko poskytnout tuto informaci správci daně státu jeho 

rezidentství na základě zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (šlo by 

o tzv. spontánní výměnu informací podle § 14 odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 

spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů). 

Výše zmíněné se pak pozitivně projeví i v hledisku společenském, kde lze dále očekávat 

preventivní funkci navrhované právní úpravy, neboť na jejím základě budou poplatníci řádně 

tvrdit svoji daň, aby se vyhnuli případné aplikaci nově zaváděných nástrojů. 

Toto se v důsledku projeví ve skutečnosti, že poplatníci budou dodržovat zákonné povinnosti, 

což je jeden ze základních společenských požadavků. K tomu přispívá fakt, že pokud se bude 

daná úprava vztahovat na všechny poplatníky daní z příjmů, nebude prostor pro účelové 

obcházení navrhované úpravy skrze změnu své rezidentury.  

Hodnocení variant společně 

Jednotlivé varianty byly vyhodnoceny optikou stanovených kritérií, která vyplývala 

ze stanovených cílů a identifikovaných výnosů, nákladů a rizik. Argumentace hodnocení je 

uvedena dále. 

Z hlediska souladu s ústavním pořádkem vychází lépe varianta 2, která neupřednostňuje 

žádnou z potenciálně dotčených skupin poplatníků. Nevhodná je varianta 1, která ve svém 

důsledku vytváří nežádoucí nerovnost mezi prověřovanými poplatníky, neboť činí nedůvodný 

rozdíl mezi procesními nástroji, kterými lze prověřovat daňové rezidenty České republiky 

a daňové nerezidenty, přestože již podle stávající právní úpravy se daň podle pomůcek stanoví 

i daňovým nerezidentům. 

Z hlediska administrativní zátěže na straně poplatníků není možné určit preferovanou 

variantu. Administrativní zátěž z povahy věci vznikne vždy konkrétnímu poplatníkovi, 

přičemž nehraje roli, zda je daňovým rezidentem nebo nerezidentem. Uplatní se pravidlo, 

že administrativní zátěž musí být hodnocena vždy ad hoc v konkrétním případě a nelze 

ji paušálně vztahovat na celé skupiny poplatníků.  Z hlediska administrativní zátěže na straně 

státu se jako méně žádoucí jeví varianta 2, neboť platí, že čím užší okruh poplatníků, na něž 

bude nová právní úprava dopadat, tím nižší bude administrativní zátěž v konkrétní rovině 

(administrativní zátěž v obecné rovině by prakticky měla být neměnná). V této souvislosti je 

pak nutné poznamenat, že zjišťování informací ze zahraničí je daleko administrativně 

náročnější a z hlediska případného nezdaru náchylnější, než získávání informací v tuzemsku. 

V případě varianty 1 pak bude administrativní zátěž nižší.  

Z hlediska vlivu na veřejné rozpočty vychází lépe varianta 2, neboť čím je širší okruh 

poplatníků, na něž bude nová právní úprava dopadat, tím vyšší potenciální fiskální přínos lze 
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očekávat. V rámci finančního dopadu na daňové subjekty z hlediska posouzení variant je 

pořadí přesně opačné. Tato kritéria je nutné posuzovat společně, neboť důsledkem (obrácenou 

stránkou) zvýšení příjmů veřejných rozpočtů je zvýšení daňové zátěže poplatníků. V této 

souvislosti vychází všechny varianty shodně, tj. oč se zvýší výnosy veřejných rozpočtů, 

o to se zvýší daňová zátěž poplatníků.   

Z hlediska dopadu na společnost vychází lépe varianta 2, neboť taková právní úprava 

nezavdává příčiny k jejímu snadnému obcházení prostřednictvím změny rezidenství.  

Z hlediska naplnění základního cíle správy daní vychází lépe varianta 2, neboť zúžení 

okruhu poplatníků, na něž bude nová právní úprava dopadat, pouze na daňové rezidenty 

České republiky (varianta 1), by v konečném důsledku představovalo rezignaci 

na prověřování majetku daňových nerezidentů, kteří však mají daňovou povinnost vztahující 

se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, a též nenaplnění základního cíle správy 

daní, tj. zdanit to, co dani mělo podléhat. 

4 Návrh řešení  

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií, vyplynula 

jako vhodnější varianta 2. Tato varianta je dále rozpracována v návrhu právního předpisu. 

Tabulka 3: Vyhodnocení variant 

  

Soulad s 

ústavním 

pořádkem 

Administrativní 

zátěž na straně 

státu a na straně 

subjektů 

Vliv na veřejné 

rozpočty 

a finanční 

dopad na 

poplatníky 

Dopad na 

společnost 

Naplnění 

základního cíle 

správy daní 

Průměr 

V0 - - - - - - 

V1 2 1 1 2 2 1,6 

V2 1 2 1 1 1 1,2 

Hodnocení je v rozsahu od 1 do 2. Číslice 1 znamená nejlepší výsledek, číslice 2 je nejhorší.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

5.1 Vynucování 

Navrhované změny budou provedeny novelizací zákona o daních z příjmů obsaženou 

v zákoně o prokazování původu majetku. Daň z příjmů je spravována podle zákona o daních 

z příjmů a podle daňového řádu. Kompetentním správcem daně jsou orgány Finanční správy 

České republiky. Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat prostřednictvím 

mechanismů stanovených ve zmíněných zákonech. 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že kontrola fungování nové právní 

úpravy bude prováděna úředními osobami správce daně. Výsledky daného hodnocení 

provedené Finanční správou České republiky budou součástí Informace o činnosti Finanční 

správy České republiky za kalendářní rok, která je přílohou každoročně zpracovávané Zprávy 

o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky. Tuto zprávu 
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Ministerstvo financí předkládá vládě v souladu s Plánem nelegislativních úkolů vlády jako 

informativní materiál. Po schválení vládou je zpráva k dispozici veřejnosti na webových 

stránkách Ministerstva financí i Finanční správy.     

7 Konzultace a zdroje dat 

Návrh právní úpravy byl konzultován se zástupci Generálního finančního ředitelství a se 

zástupci odborné veřejnosti. 

8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Mgr. Eva Dědková 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel.: +420 257 042 458, e-mail: eva.dedkova@mfcr.cz 

 

Ing. Marek Štěpán 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel +420 257 044 452, e-mail: marek.stepan@mfcr.cz 
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D Vynucování informací o jmění 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vynucování informací o jmění. 

1.2 Definice problému 

Základním cílem navrženého řešení je získat informace, které povedou ke zdanění 

nepřiznaných a nezdaněných příjmů. Výše bylo vyhodnoceno, že nejefektivnějším nástrojem 

k dosažení daného cíle je použití prostředků na individuální bázi. Jedním z prostředků, jak od 

daňového subjektu získat informace o jeho majetku, resp. jmění je výzva, tedy individuální 

správní akt (rozhodnutí), který je doručován konkrétnímu poplatníkovi. Tento nástroj slouží 

správci daně k tomu, aby mohl v případě, kdy nedisponuje dostatečnými informacemi o stavu 

majetku (resp. jmění) poplatníka, které potřebuje k posouzení toho, zda poplatník řádně plnil 

své daňové povinnosti, poplatníka vyzvat k vyjevení, jakým majetkem disponuje. 

Pokud poplatník na výzvu správce daně nereaguje nebo v odpovědi na výzvu uvede nesprávné 

údaje, správce daně nebude mít požadované údaje k dispozici a stanoveného cíle nebude 

dosaženo. V této souvislosti je nutné s přihlédnutím ke stanovenému cíli, tj. zajištění zdanění 

nepřiznaných a nezdaněních příjmů, zvolit vhodné nastavení následků spojených 

s nesplněním povinnosti na výzvu správce daně řádně reagovat. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Český právní řád zná instituty, které slouží k získávání informací o majetku osob. Jedním 

z nich je institut prohlášení o majetku. Prohlášení o majetku podle platné právní úpravy 

slouží pro účely výkonu exekuce v širším slova smyslu. Cílem je obstarání si informací 

o majetkové sféře dlužníka tak, aby bylo možno zvážit, zda vůbec exekuci largo sensu nařídit 

a případně jakým způsobem, resp. zda lze postihnout jiný majetek dlužníka než pohledávku 

z účtu u poskytovatele platebních služeb. 

Tento institut je ve stávajícím právním řádu upraven ve více zákonech. Lze se s ním setkat 

v rámci občanského soudního řádu (§ 260a až 260h), exekučního řádu (§ 50 odst. 2 a § 52 

odst. 2), insolvenčního zákona (§ 214 až 216), zákona o výkonu zajištění majetku a věcí 

v trestním řízení (§ 5 odst. 1 až 4). Pro oblast daňového práva je institut upraven v § 180 

daňového řádu. 

Spouštěcím mechanismem prohlášení o majetku dle § 180 daňového řádu je výzva správce 

daně, na jejímž základě má dlužník povinnost ve stanovené lhůtě toto prohlášení podat. V této 

výzvě správce daně poučí dlužníka o povinnostech spojených s doručením výzvy 

a případných následcích spojených s nepodáním prohlášení nebo uvedením nepravdivých 

anebo hrubě zkreslených údajů. Nesplní-li dlužník povinnost učinit pravdivé prohlášení 

o majetku, není správce daně vázán povinností mlčenlivosti pro účely trestního řízení. 

Následkem porušení povinnosti učinit řádně prohlášení o majetku je sankce upravená 

v trestním zákoníku. Stávající právní úprava trestního zákoníku vymezuje v § 227 skutkovou 

podstatu trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. Objektivní 

stránka tohoto trestného činu se vztahuje na nesplnění (nebo nedostatečné splnění, včetně 
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vyhýbání se splnění, jež se v praxi rovněž poměrně často vyskytuje) zákonné povinnosti 

učinit pravdivé prohlášení o majetku v jakémkoli řízení nejen před soudem, ale i jiným 

orgánem veřejné moci.  

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku je v českém trestním právu 

koncipováno jako samostatný trestný čin teprve s účinností trestního zákoníku, tedy 

od 1. ledna 2010. V období od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2009 bylo porušování této 

povinnosti postihováno v rámci trestného činu poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 

písm. d) zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Skutková podstata trestného činu porušení 

povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 trestního zákoníku je oproti 

předchozí úpravě koncipována obecněji a není podmíněna zmařením uspokojení pohledávky 

věřitele, ani žádným jiným škodlivým či obdobným následkem. 

Z dostupných statistik je patrné, že četnost trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé 

prohlášení o majetku není vysoká. 

Tabulka 4: Četnost trestného činu dle § 227 TrZ 

  2012 2013 2014 

Počet stíhaných osob 11 14 7 

Zkrácené přípravné řízení 10 7 14 

Počet odsouzených osob 7 16 9 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti 

Za spáchání trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 

trestního zákoníku lze v současné době uložit trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz 

činnosti. Pro přehlednost jsou v praxi uložené tresty zaznamenány v následující tabulce. 

Je však nutno vzít v potaz, že trestný čin učinit pravdivé prohlášení o majetku byl v řadě 

případů spáchán v souběhu s jiným trestným činem, což se odráží i ve výši a druhu uloženého 

trestu. 

Tabulka 5: Tresty uložené za spáchání trestného činu dle § 227 TrZ 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti 

* Trest byl uložen v délce 30 měsíců 

** Trest byl uložen následovně: 1 x 10 000 Kč, 2 x 20 000 Kč 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Poplatníci daní z příjmů 

Poplatníci daní z příjmů, kteří na výzvu správce daně nesplní povinnost poskytnout informace 

o svém majetku (jmění) prostřednictvím institutu prohlášení o majetku. 

 
2012 2013 2014 

Odnětí svobody nepodmíněné 0 1* 0 

Odnětí svobody podmíněně odložené 7 10 7 

Obecně prospěšné práce 0 1 1 

Peněžitý trest 0 3** 0 

Zákaz činnosti 0 0 2 

Přiměřená omezení a povinnosti 0 0 1 

Upuštěno od potrestání 0 1 1 
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Správci daní z příjmů 

Správce daně bude poplatníky daně z příjmů fyzických osob a poplatníky daně z příjmů 

právnických osob vyzývat k učinění prohlášení o majetku. Správu těchto daní vykonávají 

orgány Finanční správy České republiky. 

Orgány činné v trestním řízení 

Orgány činné v trestním řízení budou potenciálně příjemci oznámení ze strany správců daně 

a následně budou posuzovat naplnění skutkové podstaty trestného činu a vést trestní řízení. 

Mezi tyto orgány je nutné řadit především orgány Policie České republiky, státní 

zastupitelství a trestní soudy. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je vytvoření účinného nástroje, který spolu s ostatními instituty návrhu zákona vytvoří 

kompaktní systém nástrojů sloužících k efektivnímu odhalování zatajených či nezdaněných 

příjmů poplatníka a jejich následnému zdanění.  

Předpokladem je zjištění informací o stavu jmění poplatníka, na základě něhož by bylo možné 

indikovat a potvrdit existující či budoucí rozpor s deklarovanými příjmy. Konkrétním cílem je 

vytvoření dostatečně efektivního nástroje pro vynucení splnění této povinnosti, ať už 

z hlediska preventivního působení, tak z hlediska represe.  

Pokud k naplnění tohoto cíle bude možné dospět za využití prostředků z oblasti trestního 

práva, bude cílovým stavem rovněž vhodné nastavení: 

 skutkové podstaty trestného činu za porušení povinnosti poskytnout informace o svém 

majetku, resp. jmění,  

 trestu (trestního následku), který bude za protiprávní jednání následovat. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Absence adekvátní odpovědnosti a právní úpravy následku, který by dostatečným způsobem 

odrazoval potenciální porušitele stanovených povinností a případně sankcionoval ty, 

kdo se společensky škodlivé činnosti spočívající v porušení stanovených povinností skutečně 

dopustí, by se v konečném důsledku mohla projevit negativně v celém konceptu prokazování 

původu majetku. 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Ačkoli podle současné právní úpravy je porušení povinností spojených s podáním prohlášení 

o majetku postihnutelné prostředky trestního práva, není možné tento stav považovat 

za nulovou variantu, neboť existující institut prohlášení o majetku není využíván pro účely 

získání informací potřebných k odhalení zatajených příjmů.  

Za nulovou variantu by bylo možné považovat prázdnou množinu, tj. absenci jakéhokoli 

následku směřujícího k vynucení povinnosti. Takovýto stav je však z pohledu komplexnosti 

právní normy nežádoucí, neboť daná právní norma by byla imperfektní. Nulová varianta 

je tak irelevantní a není zapotřebí její další hodnocení.  
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Varianta 1 – Vynucování pouze prostředky daňového práva 

Tato varianta vychází z toho, že by následky nesplnění povinností spojených s prohlášením 

o majetku byly upraveny výlučně v rámci daňového práva. Motivace k dobrovolnému splnění 

dané povinnosti (preventivní účinek), jakož i vynucování splnění dané povinnosti by tak bylo 

zajišťováno daňovými instituty (např. zhoršení důkazní pozice, sankce v podobě 

pořádkového, správního či platebního deliktu). 

Důsledkem této varianty by byl dvojí přístup k institutu prohlášení o majetku z hlediska 

hrozících sankcí. Stávající institut prohlášení o majetku sloužící pro účely exekuce by byl 

sankcionován prostředky trestního práva, zatímco obdobně pojatý institut sloužící pro 

získávání informací o majetku za účelem jejich porovnání s deklarovanými příjmy by takto 

sankcionován nebyl. 

Následující varianty předpokládající trestněprávní postih nevylučují to, že následkem 

nesplnění povinností spojených s prohlášením o majetku mohou být i určité konsekvence 

v rámci daňového práva (zhoršení důkazní pozice), ovšem při zachování zásady ne bis in idem 

(zejména nemožnost sankcionovat totéž jednání současně jako trestný čin a správní delikt). 

Varianta 2 – Vynucování skrze trestní zákoník – stávající skutková podstata 

Tato varianta vychází z toho, že by následky nesplnění povinností spojených s prohlášením 

o majetku byly upraveny rovněž v rámci trestního práva. Trestní právo představuje prostředek 

poslední instance (ultima ratio) – doplňuje ochranu poskytovanou normami jiných odvětví 

práva a nastupuje tam, kde ostatní právní prostředky se ukáží jako neúčinné. K tomu, 

aby mohlo trestní právo tuto ochranu poskytovat, svěřuje právní řád příslušným orgánům 

dostatečně účinné nástroje k vynucení plnění zákonných povinností. Pokud bude tato 

povinnost poplatníkem porušena, bude následovat trestněprávní postih. Porušení uvedené 

povinnosti se v případě této varianty subsumuje pod stávající skutkovou podstatu trestného 

činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle ustanovení § 227 trestního 

zákoníku. 

Zakotvením právní úpravy institutu prohlášení o majetku do zákona o daních z příjmů dojde 

k rozšíření okruhu případů, na které by mohla skutková podstata trestného činu dle ustanovení 

§ 227 trestního zákoníku dopadat. Tato varianta předpokládá využití zákonných znaků 

stávající skutkové podstaty, tudíž nedojde ke kriminalizaci nového typu jednání (jde stále 

o neposkytnutí informací), ani k rozšiřování stávajícího katalogu skutkových podstat trestných 

činů. Současně nedojde k dvojí metodě sankcionování porušení povinností spojených 

s prohlášením o majetku. 

V rámci této varianty dále přichází v úvahu možnost změny nastavení sankčního systému 

za porušení předmětné zákonné povinnosti (v současnosti pachateli hrozí trest odnětí svobody 

až na 1 rok a trest zákazu činnosti). Lze uvažovat o zvýšení horní hranice sazby trestu odnětí 

svobody, případně o zakotvení dalšího druhu trestu, který trestní zákoník umožňuje. 

S ohledem na to, že jde o parametrickou změnu, není její posuzování předmětem RIA. 

Varianta 3 – Vynucování skrze trestní zákoník – nová skutková podstata  

Tato varianta vychází z toho, že by následky nesplnění povinností spojených s prohlášením 

o majetku byly upraveny rovněž v rámci trestního práva. Pokud bude tato povinnost 

poplatníkem porušena, bude následovat trestněprávní postih. Trestní právo představuje 

prostředek poslední instance (ultima ratio) – doplňuje ochranu poskytovanou normami jiných 

odvětví práva a nastupuje tam, kde ostatní právní prostředky se ukáží jako neúčinné. K tomu, 

aby mohlo trestní právo tuto ochranu poskytovat, svěřuje právní řád příslušným orgánům 

dostatečně účinné nástroje k vynucení plnění zákonných povinností. Na rozdíl od varianty 2 
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tato varianta spočívá v zakotvení nové skutkové podstaty do zvláštní části trestního zákoníku 

(zřejmě v rámci trestných činů hospodářských nebo v rámci trestných činů proti pořádku 

ve věcech veřejných). 

Rozšíření katalogu trestných činů o novou skutkovou podstatu by znamenalo vymezení 

nových zákonných znaků jednání, které by bylo v trestním zákoníku prohlášeno za trestné. 

Dále by bylo nezbytné nastavit i vhodný druh a výši sankce, která by za spáchání takového 

činu hrozila a která by umožnila státu potrestat pachatele adekvátním způsobem. Ačkoli 

nedochází k dvojí metodě sankcionování porušení povinností spojených s prohlášením 

o majetku z hlediska různorodosti právních oborů, dochází k odlišení v rámci oboru trestního 

práva. Sankce za porušení povinností spojených s prohlášením o majetku by tak byly v rámci 

trestního řádu normovány na dvou místech. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Varianta 0 nebude dále podléhat hodnocení dopadů regulace. Dále posuzovány budou pouze 

identifikované varianty 1 až 3. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady 

a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých řešení. Hlavními hodnotícími kritérii jsou: 

 soulad s ústavním pořádkem, 

 administrativní zátěž na straně státu a na straně subjektů, 

 dopad na společnost, 

 prevence protiprávního jednání, 

 vynucení zákonné povinnosti. 

Níže je uveden stručný popis těchto kritérií. 

3.2 Náklady a nevýhody 

Soulad s ústavním pořádkem 

Toto kritérium vychází z nezbytnosti respektování souladu navrhované právní úpravy 

s ústavním pořádkem i judikaturou Ústavního soudu. Jelikož se v případě navrhované právní 

úpravy může v partikulárním případě jednat o zásah do sféry subjektu, je nezbytné zajistit, 

aby tento zásah byl co nejcitlivější.  

Návrh právní úpravy musí v obecné rovině dodržovat ústavní pravidlo dle čl. 39 Listiny 

základních práv a svobod, který uvádí, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem 

a jaký trest, jakož i jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit. Jedná 

se o projev základní právní zásady nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Mimo 

Listinu základních práv a svobod pak musí navrhovaná právní úprava odpovídat též zásadám 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (zveřejněné ve Sbírce zákonů sdělením 

federálního ministerstva zahraničních věcí jako č. 209/1992 Sb.), konkrétně pak jejímu čl. 7, 

který uvádí, že „nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo 

spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem“. 
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V případě institutu, který bude sloužit jako vynucující prostředek k poskytnutí informací 

o stavu majetku dotyčného (formou prohlášení o majetku reagujícího na výzvu správce daně), 

bude třeba zabezpečit zároveň dodržení zásady nemo tenetur se ipsum accusare (tj. zákaz 

sebeobviňování) vyplývající z článku 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

Administrativní zátěž na straně státu a na straně subjektů 

Toto kritérium zohledňuje administrativní dopady na straně státu ve formě nákladů 

na zajištění personálu a technického zařízení potřebného k realizaci vynucení splnění 

povinností spojených s prohlášením o majetku. Také to jsou náklady spojené s vytvořením 

metodiky a samotným vedením jednotlivých řízení, a to jak na straně správce daně, 

tak u orgánů činných v trestním řízení.  

Zvýšení administrativní zátěže lze očekávat u těch subjektů, které budou na základě nové 

právní úpravy činit právně relevantní úkony, jež budou vést k poskytnutí požadovaných 

informací týkajících se jejich majetku (jmění). Nicméně zde platí, že administrativní zátěž 

musí být hodnocena vždy ad hoc v konkrétním případě a nelze ji paušálně vztahovat 

na všechny subjekty, a to zejména s ohledem na volbu individuálního nástroje pro získávání 

informací o majetku. Konkrétní projevy administrativní zátěže budou představovat zejména 

obstarání nezbytných údajů a dokladů k možnosti podání prohlášení o majetku, interakce 

s orgány veřejné moci atp. 

3.3 Přínosy a výhody 

Dopad na společnost 

Kritérium zohledňuje, jaký dopad by řešení mělo na společnost a jak bude toto řešení 

veřejností vnímáno. Jednak je posuzováno, zda je daný nástroj schopen plnit preventivní 

funkci a odradit subjekty od neplnění dané povinnosti. K preventivnímu účinku přispívá 

jednak kvalita a přesvědčivost právní úpravy, ale též intenzita následku, který za protiprávní 

činnost hrozí, jakož i očekávaná pravděpodobnost, že takováto činnost bude daným nástrojem 

skutečně postižena. Zároveň je zohledněn potenciální negativní dopad na subjekty, které 

řádně a poctivě plní své povinnosti. 

Prevence protiprávního jednání 

Navrhovaná právní úprava má za cíl odrazovat subjekty od budoucího potenciálního 

protiprávního jednání a předcházet porušení povinnosti. Primárně půjde o povinnost 

poskytnout informace týkající se majetku dotyčného (primární efekt). V konečném důsledku 

jde však o plnění povinností souvisejících s přiznáváním a úhradou daní z příjmů, neboť 

celková účinnost nástrojů sloužících k odhalování zatajených příjmů prostřednictvím indikace 

nárůstu majetku (jmění) se nutně projevuje v samotné ochotě poplatníků řádně plnit své 

daňové povinnosti (sekundární efekt). 

Jestliže bude za nesplnění zákonné povinnosti subjektu, který tuto povinnost nesplnil, hrozit 

trestněprávní postih, je možné se nadále zabývat preventivními účinky trestního práva. 

Preventivní funkce trestního práva patří mezi jeho základní funkce, přičemž je možné 

rozlišovat prevenci generální (působící vůči všem, blíže nevymezeným, potenciálním 

pachatelům) a prevenci individuální (působící na konkrétního pachatele trestného činu). 

Prostřednictvím individuální prevence pak trestní právo působí preventivně na ostatní 

potenciální pachatele. 
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Vynucení zákonné povinnosti 

Porušení povinnosti dodat informace o majetku může vykazovat vysokou míru společenské 

škodlivosti a současně může oslabovat výsledný mechanismus, který předpokládá 

porovnávání nabytého majetku a deklarovaných příjmů. V konečném důsledku tak 

nedostatečné nástroje směřující k vynucení povinností souvisejících s prohlášením o majetku 

mohou ohrozit efektivitu odhalování zatajených příjmů a obecný cíl (řádné zdanění). V rámci 

tohoto kritéria je tak posuzována efektivita jednotlivých variant z hlediska potenciálu zajistit 

splnění daných povinností, a to jak dobrovolně, tak dodatečně (při zjištění pochybení). 

3.4 Vyhodnocení variant 

Hodnocení variant společně 

Jednotlivé varianty byly vyhodnoceny optikou stanovených kritérií, která vyplývala 

ze stanovených cílů a identifikovaných výnosů, nákladů a rizik. Argumentace hodnocení 

je uvedena dále. 

Z hlediska souladu s ústavním pořádkem se jako nejvhodnější jeví varianta 1, u které by 

potenciální nesoulad s ústavním pořádkem připadal v úvahu pouze v souvislosti 

s implementací do právního řádu, což je ovšem faktor pro všechny varianty společný. Nadto 

varianty 2 a 3 představují potenciální riziko z hlediska vypořádání se s ústavními principy 

typickými pro trestní právo. Ačkoliv se nepředpokládá, že by změna trestního zákoníku 

představovala zásah takové intenzity, který by navrhované řešení stavěl do rozporu 

s ústavními principy, existuje nízké riziko nedodržení zásady nemo tenetur se ipsum accusare 

vyplývající z článku 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Rozdíl mezi variantou 2 a 3 

lze spatřovat v rozdílnosti přístupu k nesplnění povinností souvisejících s prohlášením 

o majetku. Zatímco varianta 2 počítá se shodným přístupem jako u prohlášení o majetku 

sloužících k jiným účelům, tak varianta 3 předpokládá rozdílný přístup. V tom lze spatřovat 

potenciální riziko nerovného přístupu. 

Z hlediska administrativní zátěže na straně státu se jako méně žádoucí jeví varianty 2 a 3 

využívající prostředky trestního práva. Trestní řízení (zejména pokud se dostane do fáze řízení 

před soudem) je z povahy věci nákladnější než správa daní. Co se týče posouzení 

administrativní zátěže na straně daňového subjektu, odvíjí se od konkrétní podoby prostředku 

daňového práva, jehož prostřednictvím by byla povinnost vynucována (např. zhoršení 

důkazního postavení znamená nižší administrativní náklady než uložení sankce za správní 

delikt vyžadující součinnost subjektu ve správním řízení). V každém případě jsou však 

pro subjekt více zatěžující varianty 2 a 3 vyžadující jeho účast v trestním řízení (náklady 

na obhajobu apod.). 

Z hlediska dopadu na společnost vychází lépe varianty 2 a 3, neboť úprava prostředky 

trestního práva má potenciál mít vyšší odstrašující i represivní účinek. Veřejnost bývá 

zpravidla lépe obeznámena s následky v trestněprávní rovině než s následky v rovině správní 

či daňové. Stejně tak je veřejností více kvitováno, že společensky škodlivé jednání bývá 

postihováno prostředky trestního práva. Skutečnost, že věc posuzuje v konečném důsledku 

nezávislý soud, je pro veřejnost větší zárukou odbornosti a nezávislosti aplikace daného 

mechanismu. 

Z hlediska prevence protiprávního jednání lze jako nejméně vhodnou označit variantu 1. 

Při její realizaci by právní řád neobsahoval účinný prostředek, který by mohl dostatečně 

odrazovat subjekty od budoucího protiprávního jednání a který by dostatečně předcházel 

porušení povinnosti spojené s řádným poskytováním informací. Jako více žádoucí se jeví 

varianty 2 a 3, které umožní využít generální preventivní funkci a individuální preventivní 
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funkci trestního práva. To poté v souladu s instrumenty daňového práva vytvoří komplexní 

systém nástrojů vhodných k předcházení protiprávního jednání. 

Z hlediska vynucení zákonné povinnosti lze jako nejméně vhodnou označit variantu 1, která 

tento požadavek naplňuje nejméně. Varianty 2 a 3 umožní využití efektivních vynucovacích 

nástrojů, kterými trestní právo disponuje. 

4 Návrh řešení  

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 

jako nejvhodnější varianta 2. Tato varianta bude dále předložena k rozpracování do návrhu 

právního předpisu. 

Tabulka 6: Vyhodnocení variant 

 Soulad 

s ústavním 

pořádkem 

Administrativní zátěž na 

straně státu a na straně 

subjektů 

Dopad na 

společnost 

Prevence 

protiprávního 

jednání 

Vynucení 

zákonné 

povinnosti 

Průměr 

V0 - - - - - - 

V1 1 1 2 3 3 2 

V2 2 2 1 1 1 1,4 

V3 3 2 1 1 1 1,6 

Hodnocení je v rozsahu od 1 do 3. Číslice 1 znamená nejlepší výsledek, číslice 3 výsledek nejhorší.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny budou provedeny novelizací zákona o daních z příjmů a novelizací 

trestního zákoníku obsaženými v zákoně o prokazování původu majetku. Vynucování nově 

stanovených pravidel bude probíhat na základě vstupních informací ze strany správců daně 

z příjmů, tj. orgánů Finanční správy České republiky, prostřednictvím mechanismů 

upravených v trestněprávních předpisech (mimo trestní zákoník zejména trestním řádu). 

Kompetentními orgány jsou orgány činné v trestním řízení.  

6 Přezkum účinnosti regulace  

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že kontrola fungování nové právní 

úpravy bude prováděna úředními osobami správce daně. Výsledky daného hodnocení 

provedené Finanční správou České republiky budou součástí Informace o činnosti Finanční 

správy České republiky za kalendářní rok, která je přílohou každoročně zpracovávané Zprávy 

o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky. Tuto zprávu 

Ministerstvo financí předkládá vládě v souladu s Plánem nelegislativních úkolů vlády jako 

informativní materiál. Po schválení vládou je zpráva k dispozici veřejnosti na webových 

stránkách Ministerstva financí i Finanční správy.     

7 Konzultace a zdroje dat 

Návrh právní úpravy byl konzultován se zástupci Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího 

soudu a další odborné veřejnosti.  
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8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Mgr. Lenka Dudková 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel +420 257 044 024, e-mail: lenka.dudkova@mfcr.cz 

Ing. Marek Štěpán 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel +420 257 044 452, e-mail: marek.stepan@mfcr.cz 
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E Standardní versus zpřísněné zdanění  

1 Důvod předložení a cíle  

1.1 Název 

Standardní versus zpřísněné zdanění. 

1.2 Definice problému 

V souvislosti se zjištěním, že individuální nástroje nejlépe přispějí k efektivnímu odhalení 

zatajených či nezdaněných příjmů poplatníka a jejich následného zdanění, je jedním 

ze zvolených mechanismů, jak získat informace o příjmech a jmění poplatníka indikující 

nepřiznaný či zatajený příjem, výzva, tj. individuální správní akt (rozhodnutí), kterou správce 

daně doručí poplatníkovi. Tento mechanismus správci daně umožní, aby v případě, kdy zjistí 

nepoměr mezi příjmy deklarovanými poplatníkem a nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo 

jiným vydáním, jej mohl vyzvat k prokázání skutečnosti, že nárůst jeho jmění nebo jeho 

spotřeba či jiné vydání odpovídá jeho příjmům a že tyto příjmy byly řádně zdaněny.  

Pokud poplatník toto důkazní břemeno neunese, nelze mu stanovit daň na základě dokazování 

a správce daně přistoupí ke kontumačnímu stanovení daně na základě pomůcek.   

V této souvislosti je nutné s přihlédnutím ke stanovenému cíli, tj. zajištění zdanění 

nepřiznaných a nezdaněných příjmů, zvolit vhodné nastavení zdanění při neprokázání 

skutečností požadovaných ve výzvě, které v sobě zahrnuje stanovení daně podle pomůcek, 

sazbu daně a penále. Pojem „zdanění“ je v této souvislosti nutné chápat v širším slova smyslu, 

tj. včetně mechanismu stanovení základu daně, výše sazby i příslušenství daně (penále). 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Primární iniciativa v tvrzení a prokazování správnosti daně náleží daňovému subjektu, 

neboť daňový subjekt má na základě § 92 odst. 3 daňového řádu povinnost prokázat všechny 

skutečnosti, k jejichž tvrzení je povinen. Pokud daňový subjekt neunese důkazní břemeno, 

a to do té míry, že mu nelze daň stanovit na základě dokazování, správce daně dle § 98 odst. 1 

daňového řádu přistoupí ke stanovení daně podle pomůcek jako další metodě stanovení 

daňové povinnosti a provede tzv. kvalifikovaný odhad daňové povinnosti. 

V rámci stanovení daně dle pomůcek je správce daně vázán cílem správy daní (správné 

zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady). Správce daně je povinen přihlížet při 

určení výše příjmů, resp. při stanovení daně obecně, i ke všem zjištěným okolnostem, 

ze kterých vyplývají výhody pro daňový subjekt, i když je sám subjekt neuplatnil. Takovými 

výhodami mohou být například s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu u daně 

z příjmů přiměřené výdaje, položky snižující základ daně či daň. 

Přistoupí-li správce daně ke kontumačnímu stanovení daně z příjmů, uplatní se standardní 

sazba daně z příjmů, která je předmětem úpravy zákona o daních z příjmů. Zákon stanovuje 

odlišnou sazbu v případě daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, 

která je dále diferencována podle právní formy poplatníka daně z příjmů právnických osob. 

Pokud jde o poplatníky daně z příjmů fyzických osob, zdaňují se jejich příjmy zahrnované 

do obecného základu daně podle § 16 zákona o daních z příjmů sazbou ve výši 15 %. 

S účinností od 1. ledna 2013 zákon o daních z příjmů v § 16a upravuje solidární zvýšení daně, 
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které činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně 

podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem 

průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. 

Nejedná se o zavedení dalšího daňového pásma pro daň z příjmů fyzických osob, ale toto 

zvýšení je součástí výpočtu daně podle § 16 zákona o daních z příjmů. Původním záměrem 

bylo zavést solidární zvýšení daně na omezenou dobu, a to do 31. prosince 2015. S účinností 

k 1. lednu 2015 byla však tato omezená časová působnost zrušena zákonem č. 267/2014 Sb.  

Sazba daně z příjmů právnických osob je upravena v § 21 zákona o daních z příjmů 

diferencovaně podle právní formy poplatníka daně z příjmů právnických osob. Podle odstavce 

1 činí základní sazba 19 %, pokud není v odstavcích 2 a 3 stanoveno jinak. Odlišná sazba 

ve výši 5 % je stanovena pro základní investiční fond a ve výši 0 % pro fondy penzijní 

společnosti nebo instituce penzijního pojištění za podmínek stanovených v § 21 odst. 3 

zákona o daních z příjmů.   

Institut penále, který je obligatorní sankcí vznikající přímo ze zákona, upravuje § 251 

daňového řádu. Jde o následek nesplnění povinnosti tvrzení, který stíhá daňový subjekt, 

pokud správce daně z moci úřední doměří daň vyšší nebo pokud je snižován daňový odpočet 

či daňová ztráta, než jak byly stanoveny na základě tvrzení daňového subjektu. Penále 

fakticky zvyšuje efektivní výši stanovené daně a je s procesem stanovení daně nerozlučně 

spojené. Jde tedy o sankci vznikající v rovině nalézací, čímž se odlišuje od úroku z prodlení, 

který je sankcí v rovině platební. Na rozdíl od samotné daně existuje u penále možnost 

částečné liberace ex post prostřednictvím institutu prominutí příslušenství daně (§ 259a 

daňového řádu). 

Povinnost uhradit penále vzniká z částky doměřené daně z moci úřední oproti poslední známé 

dani ve výši 20 %, je-li daň doměřena ve vyšší výši 20 %, je-li snižován daňový odpočet 

a ve výši 1 %, je-li snižována daňová ztráta. Povinnost uhradit penále nevzniká, pokud byla 

daň doměřena na základě dodatečného daňového tvrzení, viz § 251 odst. 4 daňového řádu. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Poplatníci daně z příjmů 

Subjektem, kterého postihne navrhovaná regulace, by vždy měl být poplatník daní z příjmů, 

který své příjmy zatajuje, nepřiznává, tj. řádně je nedaní. 

Správce daně z příjmů  

Zdanění příjmů, u kterých nebyl prokázán jejich původ a vznik, probíhá skrze systém daní 

z příjmů fyzických či právnických osob. Správu těchto daní vykonávají orgány Finanční 

správy České republiky. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je nastavení takové výše celkového zdanění při neprokázání skutečností požadovaných 

ve výzvě (neunesení důkazního břemene), které bude maximálně efektivní. Skrz nastavení 

vhodné výše zdanění je cílovým stavem zajištění: 

 motivace poplatníka k přiznávání a zdaňování příjmů (preventivní účinek), 

 zohlednění společenské škodlivosti zatajování příjmů a náprava tohoto stavu (reparační 

účinek), 

 motivace poplatníka k součinnosti při odhalování jeho pochybení (stimulační účinek). 
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1.6 Zhodnocení rizika 

Navrhovaná právní úprava musí zohlednit možná rizika a cílit na jejich eliminaci nebo 

alespoň jejich snížení. Nejvýznamnějším rizikem je konfiskační či rdousící účinek daně.  

Daň je v literatuře definována jako povinná zákonem předem stanovená částka, kterou se více 

méně pravidelně odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu 

ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněžního fondu bez poskytnutí 

ekvivalentního protiplnění.11 Aby bylo určité peněžité plnění daní, musí být plněním 

nenávratným, nedobrovolným, neekvivalentním a nesankčním, ukládaným na základě zákona 

a spravovaným státem nebo jinými osobami vykonávajícími veřejnou správu. Sankční 

charakter představuje především penále a jiné sankce předvídané zákonem.  

Zejména při volbě výše sazby daně a penále je třeba dbát principů daňového práva, a to, 

že daň nemá ze své podstaty charakter sankce a též, že jakákoliv povinná peněžitá plnění 

jednotlivce vůči státu nesmí mít tzv. rdousící efekt. Jinými slovy daň nebo peněžitá sankce 

nesmí mít ve svých důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě 

jednotlivce a odčerpávat tak majetek jednotlivce, k tomu to cíli slouží prostředky zejména 

trestního práva. Právní úprava nerespektující tyto skutečnost by mohla být shledána jako 

protiústavní. 

Zdanění ze své podstaty nemá sankční ani reparační charakter a slouží pouze ke zdanění 

příjmů, které nebyly prokázány jako zdaněné ani osvobozené, resp. dani nepodléhající. 

V opačném případě by bylo kontumační stanovení daně v kombinaci s 100% daní ve svém 

důsledku pro poplatníka likvidační.  

Není však vyloučeno, aby sazba daně byla vyšší oproti standardní, za podmínky respektování 

základních principů daňového práva. Kritériem hodnocení variant je riziko nesouladu 

s ústavním pořádkem, které tato rizika daně zahrnuje. 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 0 – Standardní zdanění 

Tato tzv. nulová varianta představuje zachování současného právního stavu v otázce použití 

pomůcek, výše sazby daní z příjmů a výše penále. Neprokáže-li poplatník skutečnosti 

požadované ve výzvě k prokázání příjmů a daň nebude možné stanovit dokazování, správce 

daně přistoupí ke stanovení daně podle pomůcek podle daňového řádu a zdaní jim odhadnutý 

základ daně standardní sazbou daně z příjmů fyzických (15 %, popř. solidární zvýšení daně) 

nebo právnických osob (19 %, popř. 0 %, 5 %). Pokud se bude jednat o doměření daně, 

vznikne poplatníkovi povinnost zaplatit penále ve standardní výši 20 % z daně doměřené 

pomůckami, pokud byla takto doměřená daň ve vyšší výši oproti poslední známé dani 

poplatníka, nebo ve výši 1 %, pokud byla snižována daňová ztráta. 

Varianta 1 – Zpřísněné zdanění 

Varianta 1 – zpřísnění zdanění zohledňuje intenzitu následku, který se sebou nese zatajování 

a nepřiznávání příjmů, a s tím související potenciální riziko zkrácení daně. Společenská 

poptávka po dopadení poplatníků zkracujících daň ve významné míře má odraz 

v mechanismu výzvy, pomocí něhož lze takové pochybení odhalit. Zpřísnění ve zdanění se 

                                                 

11 RADVAN, Michal, et al. Finanční právo a finanční správa: Berní právo. 1. vydání. Brno: Doplněk, Masarykova univerzita, 

2008. 509 s. ISBN 978-80-210-4732-7, 978-80-7239-230-8. s. 23. 
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projeví následně v rozsahu, ve kterém nebude prokázán vznik a původ daného příjmu, bude 

stanoven základ daně dle zpřísněných pomůcek. Zpřísnění pomůcek oproti standardním 

představuje omezení možnosti zohlednění položek modifikujících základ daně nebo 

výslednou daň při stanovení daně. Zpřísnění zdanění je možné realizovat též skrze zvýšení 

sazby daně z příjmů nebo zvýšení penále.  

S ohledem na potřebu dbát principů daňového práva je vhodné zachovat standardní sazbu daní 

z příjmů a naopak zpřísnit penále tak, aby odráželo nesplnění povinnosti řádně a včas tvrdit 

daň a současně i zohledňovalo případnou nespolupráci poplatníka, který svou nesoučinností, 

obstrukcemi či liknavostí ztěžuje správci daně získávání důkazů potřebných pro stanovení 

daně. Zvýšení sazby lze považovat za více rigidní a z hlediska přehlednosti daňového systému 

méně vhodný nástroj k tomu, jak docílit zpřísněného zdanění v individuálních případech. 

Vzhledem k volbě individuálního přístupu k odhalování i zdaňování zatajených příjmů, 

není změna sazby daně systémová. Vyšší efektivní zdanění prostřednictvím penále umožňuje 

lépe zohlednit individuální případ i s ohledem na možnost případného prominutí podle § 259a 

daňového řádu. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Protože obě varianty vedou ke stanovenému cíli, jsou obě identifikované varianty dále 

posuzovány. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady 

a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých řešení. Hlavními hodnotícími kritérii jsou: 

 soulad s ústavním pořádkem, 

 vliv na veřejné rozpočty a finanční dopad na daňové subjekty, 

 motivace poplatníků k přiznávání a zdaňování příjmů (preventivní účinek), 

 motivace poplatníků k součinnosti při odhalování jeho pochybení, 

 zohlednění společenské škodlivosti zatajování příjmů. 

Níže je uveden stručný popis těchto kritérií. 

3.2 Náklady a nevýhody 

Soulad s ústavním pořádkem 

Kritérium nesouladu s ústavním pořádkem vychází z nezbytnosti zohlednit při přípravě nové 

právní úpravy ústavní pořádek i judikaturu Ústavního soudu. Pro oblast daní, poplatků 

a jiných obdobných peněžitých plnění je stěžejní čl. 11 odst. 5 Listiny, který stanoví, že daně 

a poplatky lze ukládat toliko na základě zákona. Ústavní soud ve svých nálezech judikoval, 

že zákonodárce má široký prostor pro rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků 

a jiných obdobných peněžitých plnění.12 Zároveň však v jiném rozhodnutí deklaroval, 

že právo státu ukládat daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění není neomezené. 

                                                 

12 Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 
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Zákonodárce je povinen zohlednit kritérium rovnosti, objektivity a racionality.13 Podle 

judikatury byl potvrzen základní princip platný v daňovém právu, podle kterého daň nesmí 

mít tzv. rdousící efekt na daňové subjekty. Hrozí vážná kolize s ústavním právem v případě, 

kdy by míra zdanění měla konfiskační dopad na poplatníky daní z příjmů.  

Vliv na veřejné rozpočty a finanční dopad na poplatníky 

Kritérium vlivu na veřejné rozpočty (státní rozpočet a rozpočty obcí) zohledňuje výši výnosu 

plynoucího do veřejných rozpočtů a nákladů souvisejících se správou daně. Finanční dopad 

na poplatníky představuje kritérium zohledňující zvýšení celkového daňové zatížení 

poplatníků daně z příjmů, kteří neprokážou skutečnosti požadované ve výzvě.  

3.3 Přínosy a výhody 

Motivace poplatníků k přiznávání a zdaňování příjmů (preventivní účinek) 

Kritérium preventivního účinku, tj. zajištění motivace poplatníka k řádnému zdaňování 

a ke spolupráci se správcem daně při prokazování původu a vzniku příjmů skrz intenzitu 

následku, který za protiprávní jednání (zatajování příjmů a nespolupráci) hrozí. Účinné 

preventivní působení se projeví ve větší motivaci pro poplatníky unést důkazní břemeno 

ohledně toho, co tvrdil, nebo tvrdit měl. To přispívá k větší kvantitě stanovení daně 

na základě dokazování, které více reflektuje skutečné příjmy, oproti stanovení daně 

na základě pomůcek, která pouze odhadují skutečný příjem. Preventivní účinek je tak jedním 

z nástrojů, jak dosáhnout cíle správy, tj. zajistit, aby bylo skutečně zdaněno to, co reálně má 

být zdaněno. 

Motivace poplatníků k součinnosti při odhalování jeho pochybení 

Kritérium naplnění zásady spolupráce, tj. skutečnost, zda se v rámci procesu prokazování 

příjmů rozlišuje mezi poplatníkem, který je dostatečně součinný, ale nemá dostatečné důkazní 

prostředky na své straně, aby prokázal původ a vznik svých příjmů, a poplatníkem, který není 

součinný a ztěžuje tak nebo brání stanovení daně.  

Zohlednění společenské škodlivosti zatajování příjmů 

Kritérium zohlednění společenské škodlivosti potencionálního zatajování příjmů vyjadřuje, 

jakým způsobem se projeví intenzita následku, který s sebou nese zatajování a nepřiznávání 

příjmů, a s tím související potencionální riziko zkrácení daně v míře celkového zdanění 

(včetně příslušenství), pokud se zjistí, že poplatník zatajil příjem ve vyšších řádech. Toto 

kritérium v sobě kumuluje jak reparační prvek (náprava nežádoucího stavu spočívajícího 

v nezdanění příjmů, které měly být zdaněny), tak prvek sankční, který je realizován 

prostřednictvím příslušenství daně (penále), které je jakousi „přirážkou“ ke stanovené dani. 

3.4 Vyhodnocení variant 

Varianta 0 (Standardní zdanění) 

Nevýhodou užití standardního zdanění při neprokázání požadovaných skutečností ve výzvě je 

nižší motivace poplatníků přiznávat a zdaňovat příjmy a současně spolupracovat se správcem 

daně při zjišťování zdrojů, ze kterých došlo k nárůstu jmění poplatníka. Výsledná daňová 

                                                 

13 Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 22/92 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9X3BTA3S)



52 

 

zátěž dopadající na poplatníka při stanovení daně při použití nového mechanismu bude 

shodná jako při současných způsobech stanovení daně z moci úřední podle daňového řádu. 

V důsledku tak tato varianta nedostatečně rozlišuje mezi poplatníkem, který nespolupracuje, 

a tím brání stanovení daně, a poplatníkem, který při prokazování příjmů spolupracuje 

a přispěje k odhalení vlastního pochybení. Tato varianta nenese žádný nadstandardní sankční 

charakter reflektující fakt, že poplatník nepřiznal a nezdanil příjmy, přestože tyto příjmy 

zdanit měl, přičemž toto pochybení lze kvantifikovat jako škodu významného rozsahu. 

V případě realizace této varianty nevznikají na straně správce daně a poplatníků daně z příjmů 

žádné administrativní či související náklady. U této varianty nehrozí riziko nesouladu 

s principem, že daň či penále nesmí mít rdousící efekt či principem, že daň nesmí mít 

charakter sankce.   

Varianta 1 (Zpřísněné zdanění) 

Tato varianta představuje zvýšení celkového daňového zatížení poplatníků daní z příjmů, 

na které dopadne navrhovaný způsob stanovení daně, oproti standardnímu stanovení daně 

z moci úřední. Současně při příliš vysoké sazbě či příliš vysokém penále ve spojení s tím, 

že základ daně je stanoven pouze odhadem, existuje riziko kolize s daňovým principem, 

že daň nesmí mít charakter sankce a že peněžité sankce ukládané jednotlivcům vůči státu 

nesmí mít ve svých důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě 

jednotlivce. Proto je vhodnější jít cestou zvýšeného penále oproti zvýšené sazbě, 

neboť zvýšení penále nezvyšuje celkové daňové zatížení v takové míře jako zvýšení sazby, 

a je u něj mnohem menší riziko kolize s tímto principem daňového práva.  

Realizací varianty 1, tj. hrozbou zpřísněného zdanění při zatajení příjmů a jejich následného 

odhalení, je možné dosáhnout preventivního účinku u poplatníků daní z příjmů a přispět tak 

k odrazení od protiprávního jednání.  

Požadovaný sankční charakter daného opatření v souvislosti s prokazováním příjmů, tj. odraz 

společenské škodlivosti potenciálního zkrácení daně ve vyšších řádech, je zajištěn skrz 

zvýšené penále. Lze konstatovat, že je tak činěno v souladu s  principem daňového práva, 

že daň nemá charakter sankce, naproti tomu penále je peněžitou sankcí za nesprávné 

(v neprospěch veřejných rozpočtů) tvrzení daně. Současně již samotný způsob stanovení daně 

podle pomůcek zvláštním způsobem v sobě nese sankční prvek, neboť díky tomu, že základ 

daně, vůči němuž se sazba aplikuje, bude určen odhadem správce daně, bude poplatník 

dodanění pociťovat citelněji, než v případě, kdy by daň byla stanovena na základě 

dokazování.  

Nadto lze penále zvýšit i v případech, kdy poplatník neunese důkazní břemeno ohledně 

skutečností požadovaných ve výzvě a současně je nesoučinný. Nastavením penále do dvou 

pásem dochází k odlišení poplatníka, který v rámci procesu prokazování příjmů spolupracuje, 

avšak nemá dostatečné důkazní prostředky na své straně, aby prokázali původ a vznik svých 

příjmů, od poplatníka, který nespolupracuje.  

V případě realizace této varianty nevznikají na straně poplatníků daně z příjmů žádné 

administrativní či obdobné náklady. Na straně správce daně lze identifikovat pouze 

marginální vstupní náklady související s úpravou informačních systémů (změna výše penále). 

U této varianty je minimální riziko nesouladu s principem, že daň či penále nesmí mít 

rdousící efekt. S ohledem na zachování stejné sazby daně nehrozí nesoulad s principem, 

že daň nesmí mít charakter sankce. Sankční složka je zajištěna prostřednictvím penále. 
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Hodnocení variant společně 

Jednotlivé varianty byly vyhodnoceny optikou stanovených kritérií, která vyplývala 

ze stanovených cílů a identifikovaných výnosů, nákladů a rizik. Argumentace hodnocení je 

uvedena dále. 

Z hlediska souladu s ústavním pořádkem vychází lépe varianta 0 (standardní zdanění). 

Varianta 1 nese nepatrné riziko shledání za protiústavní z důvodu nedodržení zákazu 

rdousícího působení daně, pokud by byly sazby daní z příjmů a penále příliš vysoké. 

Z hlediska posouzení případného nesouladu s principem, že daň nesmí mít charakter sankce, 

neznamená ani jedna z variant riziko. Z důvodu zabránění shledání porušení tohoto principu, 

se nepředpokládá zvýšení sazby daně z příjmů, ale pouze penále, které představuje peněžitou 

sankcí za nesprávné tvrzení daně (v neprospěch veřejných rozpočtů).  

Z hlediska vlivu na veřejné rozpočty vychází lépe varianta 1, neboť představuje zvýšené 

zdanění oproti standardnímu zdanění. V rámci finančního dopadu na daňové subjekty 

z hlediska posouzení variant je pořadí přesně opačné. Tato kritéria je nutné posuzovat 

společně, neboť důsledkem (obrácenou stránkou) zvýšení příjmů veřejných rozpočtů je 

zvýšení daňové zátěže poplatníků. V této souvislosti vychází obě varianty shodně, tj. oč se 

zvýší výnos veřejných rozpočtů, o to se zvýší daňová zátěž poplatníků.   

Z hlediska preventivního účinku vychází lépe varianta 1, neboť v sobě zahrnuje jednak 

zpřísněné pomůcky a jednak hrozbu vyššího zdanění, která může odradit poplatníky 

od zatajování příjmů. Naopak varianta 0 tento prvek nezahrnuje. U této varianty je tak shledán 

nedostatek v nižším preventivním účinku.  

Z hlediska rozlišení poplatníků podle míry spolupráce více vyhovuje varianta 1, neboť 

jejím obsahem může být diferencované penále ze stanovené daně na základě zpřísněných 

pomůcek v závislosti na aktivitě poplatníka a jeho snaze o spolupráci se správcem daně. 

Naopak varianta 0 tuto skutečnost nerozlišuje. U této varianty je nedostatek shledán 

v nedostatečném odlišení mezi součinným a nesoučinným poplatníkem. 

Z hlediska zohlednění společenské škodlivosti zatajování příjmů více vyhovuje varianta 1, 

neboť v míře zdanění společenskou škodlivost nepřiznaných příjmů lépe zohledňuje, 

a to zejména zpřísněnými pomůckami a vyšším penálem, tj. má v sobě nadstandardní sankční 

charakter reflektující fakt, že poplatník nepřiznal a nezdanil příjmy, přestože tyto příjmy 

zdanit měl. Má tak větší potenciál pro reparaci závadného stavu. Naopak varianta 0 tento 

prvek nezahrnuje. 

4 Návrh řešení  

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií a jejich 

výhod a nevýhod, vyplynula jako vhodnější varianta 1. Tato varianta bude dále předložena 

k rozpracování do návrhu právního předpisu. 
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Tabulka 7: Vyhodnocení variant 

 

Soulad 

s ústavním 

pořádkem 

Vliv na veřejné 

rozpočty a 

finanční dopad 

na subjekty 

Motivace 

poplatníků k 

přiznávání a 

zdaňování 

příjmů 

Motivace 

poplatníků k 

součinnosti při 

odhalování jeho 

pochybení 

Zohlednění 

společenské 

škodlivosti 

zatajování 

příjmů 

Průměr 

V0 1 1 2 2 2 1,6 

V1 2 1 1 1 1 1,2 

Hodnocení je v rozsahu od 1 do 2. Číslice 1 znamená nejlepší výsledek, číslice 2 je nejhorší.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny budou provedeny novelizací zákona o daních z příjmů obsaženou 

v zákoně o prokazování původu majetku. Daň z příjmů je spravována podle zákona o daních 

z příjmů a podle daňového řádu. Kompetentním správcem daně jsou orgány Finanční správy 

České republiky. Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat prostřednictvím 

mechanismů stanovených ve zmíněných zákonech. 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že kontrola fungování nové právní 

úpravy bude prováděna úředními osobami správce daně. Výsledky daného hodnocení 

provedené Finanční správou České republiky budou součástí Informace o činnosti Finanční 

správy České republiky za kalendářní rok, která je přílohou každoročně zpracovávané Zprávy 

o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky. Tuto zprávu 

Ministerstvo financí předkládá vládě v souladu s Plánem nelegislativních úkolů vlády jako 

informativní materiál. Po schválení vládou je zpráva k dispozici veřejnosti na webových 

stránkách Ministerstva financí i Finanční správy.     

7 Konzultace a zdroje dat 

Návrh právní úpravy byl konzultován se zástupci Generálního finančního ředitelství a se 

zástupci odborné veřejnosti. 

8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Mgr. Eva Dědková 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel +420 257 042 458, e-mail: eva.dedkova@mfcr.cz 

Ing. Marek Štěpán 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel +420 257 044 452, e-mail: marek.stepan@mfcr.cz 
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