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Advokát Ond!ej Truba" pat!í k#p!edním 
"esk$m expert%m na#oblast trestního práva 
da&ového. Dlouhodob' poukazuje na#rizika 
spojená nap!. s#da&ov$mi kontrolami. 
Orgány "inné v#trestním !ízení se podle 
n'j letos zam'!í hlavn' na#systematické 
zneu(ívání „covidov$ch“ podpor "i 
karuselové a#dal)í podvody na#DPH. 
Da&oví poradci by pak p!i poskytování 
da&ového poradenství podle n'j nem'li 
zapomínat rovn'( na#prevenci rizik 
na#úseku jejich potenciální odpov'dnosti. 

Ond!ej Truba":
„Tak!ka ka#dá v$t%í 
da&ová kontrola 
m'#e skon"it 
v(trestním !ízení.“

Jak !asto vstupuje trestní právo do"da#ov$ch otázek?
Je evidentní, !e kriminalizace da"ov#ch únik$ je ur%it#m trendem 
dne&ní doby. Oproti d'ív(j&ku trestní právo zasahuje do)da"ov#ch 
otázek mnohem %ast(ji a)na)podnikatele m$!e dopadnout „!elezná 
bota“ trestního stíhání i)v)situacích, kdy by se d'íve * nan%ní ú'ad spo-
kojil s)dom('ením dan(. Vrchol byl mezi lety 2016 a)2017, kdy podle 
statistik státního zastupitelství skokov( narostl po%et trestních ozná-
mení podávan#ch * nan%ními ú'ady, a)to z)55 % na)a! neuv('iteln#ch 
89 % p'ípad$, kdy byla dom('ena da" p'evy&ující 50 tisíc korun, co! 
byla tehdej&í hranice trestného %inu zkrácení dan(. Dnes je to 100 ti-
síc korun. P'esto!e se z)aktuálních statistik zdá, !e po%et trestních 
oznámení podávan#ch Finan%ní správou klesl zhruba na)polovi-
nu, ta %ísla jsou stále alarmující a)klient$m v!dy doporu%ujeme, 

a+ v(nují ka!dé da"ové kontrole nále!itou pozornost. Nelze toti! 
vylou%it, !e po)%ase za%ne „druhé kolo“ v)podob( trestního 'ízení.

%ím to je? 
Navzdory tomu, !e trestní právo má b#t uplat"ováno a! v) p'ípa-
dech, kde u!ití jin#ch prost'edk$ nep'ichází v)úvahu, je nutno zd$-
raznit, !e da"ové trestní delikty jsou obecn( pova!ovány za) zá-
va!né (nap'íklad pokud jde o)v#&i hrozících sankcí), a)proto osoby 
rozhodující o)tom, zda trestní oznámení podat %i nepodat, mohou 
mít tendenci v)p'ípad( pochybností up'ednostnit úvahu sm('ující 
k)tomu, a+ tyto pochybnosti prov('í k)tomu p'íslu&né orgány místo 
nich. Rostoucí po%et trestních oznámení podan#ch * nan%ními ú'a-
dy lze interpretovat také jako zájem státu na)zv#&ení míry vymaha-



telnosti da!ov"ch povinností. Zde je v#ak t$eba upozornit, %e a&koli 
je zkrácení dan' úmysln" trestn" &in, hranice mezi v'domou nedba-
lostí (která není trestná, ale nap$íklad v(oblasti podvod) na(DPH ob-
vykle vede k(dom'$ení dan') a(nep$ím"m úmyslem je velmi tenká. 
Trestní stíhání tak dnes nehrozí zdaleka jen organizátor)m da!o-
v"ch podvod) nebo „bíl"m ko!)m“, ale i(nepozorn"m podnikate-
l)m, kte$í n'komu zkrátka nalet'li a(umo%nili mu spáchat podvod.

Pro! by m"lo trestní právo zajímat da#ové poradce? 
Klí&ová informace pro n' je, %e tak$ka ka%dá v't#í da!ová kontro-
la m)%e potenciáln' skon&it v(trestním $ízení. Da!oví poradci by 
m'li mít v%dy na(pam'ti, %e v'c m)%e mít i(trestn'právní aspek-
ty – a(to jak v(p$ípad', %e klienta „jen“ zastupují v(da!ové kontro-
le, tak v(p$ípad', kdy zkoumanou da!ovou operaci vym"#leli nebo 
schvalovali. V(takovém p$ípad' toti% mohou b"t ohro%eni i(oni. Ne-
z$ídka jsou toti% spolu s(podnikateli stíháni i(jejich ú&etní a(da!o-
ví poradci. Navíc nelze vylou&it, %e se n'kte$í klienti budou sna%it 
svalit „vinu“ práv' na(svého poradce a(podsouvat mu „rady“, kte-
ré v)bec neu&inil. Pro klienta m)%e jít o(snadnou cestu ke(zbave-
ní se zodpov'dnosti ve(stylu „já nic, to poradce“ a(policisté mohou 
této verzi uv'$it. Da!oví poradci by tak p$i poskytování da!ové-
ho poradenství nem'li zapomínat rovn'% na(prevenci rizik na(úse-
ku jejich potenciální odpov'dnosti: v(tomto smyslu lze nap$íklad 
da!ov"m poradc)m doporu&it, aby m'li v%dy písemné &i elektro-
nické záznamy, z(nich% je mo%no dovodit, jakou konkrétní otázku 
da!ov"ch poradce posuzoval, jaké k(tomu m'l vstupní informace 
a(podklady od(klienta a(jaká k(p$edm'tné otázce dal doporu&ení.

Je u$da#ov%ch poradc& tedy namíst" strach z$této oblasti? 
Jeliko% da!oví poradci nejsou obvykle vystudovaní právníci 
a(trestní právo není jejich denním chlebem, tak bych ur&it' dopo-
ru&oval tyto kauzy zkonzultovat s(kolegy advokáty, kte$í se trest-
nímu právu da!ovému v'nují. Nepochybn' bych doporu&oval 
poradit se s(kolegou advokátem o(nastavení systému za(ú&elem 
prevence vzniku trestní odpov'dnosti, tedy jak nastavit postupy 
v(kancelá$i, aby se takové riziko sní%ilo. Tato konzultace s(advoká-
tem m)%e stát da!ového poradce n'kolik málo hodin poradenství 
advokáta, nicmén' zpravidla si da!ov" poradce ji% s(implementa-
cí navrhovaného $e#ení zvládne poradit sám a(tato drobná inves-
tice ho m)%e t$eba i(uchránit od(pozd'j#ích zna&n' vy##ích nákla-
d), které by musel hradit na(obhajobu v(trestním $ízení.

Pro! se v'echny da#ové delikty ne(e'í nejprve prost(ednic-
tvím správního trestání? 
Ono by to tak samoz$ejm' b"t m'lo, %e trestní právo je a% ultima 
ratio, tzn. nejzaz#í mo%né $e#ení. Ostatn' i(podle trestního zákoní-
ku je trestní postih namíst' jen tehdy, pokud neposta&í sankce po-
dle jiného právního p$edpisu. Nicmén', jak jsem uvedl i(v"#e, pro-
blém je s(tím, %e z(pohledu trestního zákoníku se v(p$ípad' vy##ích 
&ástek jedná o( trestné &iny s( vysokou mírou spole&enské #kod-
livosti. Primární sankcí je pro klienty samoz$ejm' ji% dom'$ení 
dan', které velmi &asto vnímají jako nespravedlivé a(brání se pak 
nap$íklad správními %alobami. Soub'%n' ze zákona vzniká povin-

nost zaplatit penále ve(v"#i 20 % z(dom'$ené &ástky a(pom'rn' 
vysok" úrok z(prodlení, kter" a% novela ú&inná od(1. ledna 2021 
sjednotila s(úroky podle ob&anského zákoníku. Kdy% ale vezmeme 
v(potaz, %e se da! leckdy dom'$uje a% po(mnoha letech, sankce 
&asto narostou skoro do(v"#e dom'$ované dan'. Mo%nost %ádat 
o(prominutí sice existuje, nejde na(to v#ak spoléhat.

Nehrozí problémy kv&li takzvanému dvojímu trestání v$da#o-
v%ch v"cech? Mohl byste tuto oblast vlastn" na'im !tená(&m 
více p(iblí)it?
 Toto se hodn' $e#ilo n'kolik let nazp't, kdy Evropsk" soud pro 
lidská práva a(Nejvy##í správní soud rozhodly, %e da!ové penále 
má povahu trestu. Ve(vztahu k(zásad' ne bis in idem, tedy %e oso-
ba nesmí b"t trestána dvakrát za(stejn" skutek, bylo klí&ové roz-
hodnutí #trasburského soudu ve(v'ci A(a(B proti Norsku z(listopa-
du 2016, kde soud konstatoval, %e za(da!ové úniky lze za(ur&it"ch 
podmínek soub'%n' ulo%it dva tresty, a(to * nan&ní sankci ze stra-
ny * nan&ního ú$adu a(zárove! trest podle trestního práva, ani% by 
p$itom ale do#lo k(poru#ení zásady zákazu nového stíhání pro t"% 
skutek. V(&eském kontextu bylo klí&ové, jak se k(v'ci postaví Nej-
vy##í soud. V(lednu 2017 pak navázal na(uvedené rozhodnutí ESLP 
a(uvedl, %e v(p$ípad', kdy je ukládán trest poté, co u% bylo ulo%e-
no penále (co% je p$i dom'$ení dan' v%dy), musejí trestní soudy 
p$i stanovení druhu trestu a(jeho v"m'ry k(této skute&nosti, tj. %e 
sankce v(podob' penále byla ji% ulo%ena, p$ihlédnout.

Jak klí!ovou roli hrálo v$ této oblasti zavedení trestní odpo-
v"dnosti právnick%ch osob? 
Ur&it' to roli hraje, proto%e právnické osoby za(da!ové trestné &iny 
nejen%e stíhány b"t mohou, ale také &asto stíhány jsou. Celá polovina 
trestních stíhání právnick"ch osob se t"ká práv' da!ov"ch delikt). 
Dnes u% je b'%né, %e krom' jednatele je za(trestn" &in zkrácení dan' 
stíhána i(obchodní spole&nost. V(kancelá$i se v(poslední dob' hod-
n' v'nujeme problematice „tax compliance“, kdy se klient)m sna%í-
me poradit, jak da!ová rizika eliminovat, a(to v&etn' rizik trestních.

Tomuto tématu se ka)doro!n" v"nujete na$ odborné konfe-
renci. Jaká témata h%bala oblastí trestního práva da#ového 
v$lo#ském roce? 
V(lo!ském roce prob'hl ji% t$etí ro&ník konference Trestní právo da-
!ové, kterou mimo jiné po$ádáme práv' za(podpory Komory da!o-
v"ch poradc). Z(mého pohledu je asi nejv't#ím tématem poslední 
doby snaha o(postih podnikatel), kte$í byli zata%eni do(podvod-
ného $et'zce na( DPH. Nepochybuji o( tom, %e snad ka%d" da!o-
v" poradce se s(takov"mi p$ípady setkal. Mám za(to, %e se nesm'jí 
do(jednoho pytle házet organizáto$i t'chto podvod) a(podnikate-
lé, kte$í jen nakoupili slu%bu a(po(mnoha letech jim * nan&ní ú$ad 
nebo policie vyt"ká, %e si nezkontrolovali, zda má jednatel profesi-
onální vizitku nebo zda má * rma zalo%ené ú&etní záv'rky ve(sbírce 
listin… Posuzování otázky p$ípadného v'domého zapojení do(da-
!ového podvodu, tedy ono omílané „v'd't m'l a(mohl“, je proble-
matikou velmi slo%itou i(pro osoby s(právnick"m vzd'láním. Vez-
meme-li v(potaz skute&nost, %e da!ové subjekty ani ú$ední osoby 
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správce dan! právní vzd!lání "asto nemusejí mít, a#dále té$ spe-
ci% kum da&ového 'ízení spo"ívající v#tom, $e o#unesení d(kazní-
ho b'emene ohledn! této otázky rozhoduje tá$ osoba, která má 
procesní povinnost jej unést, je to jen $ivná p(da pro kontroverze. 
To je jen umocn!no tím, $e da&ové subjekty mají tendenci podce-
&ovat otázku prevence nedbalostního zapojení do#da&ov)ch pod-
vod( a#správce dan! zase má "asto tendenci p'i posuzování této 
otázky v#rámci da&ové kontroly lp!t na#izolovan)ch díl"ích skute"-
nostech a#neumí se na#v!c podívat ve#v*ech souvislostech z#pohle-
du podnikatele. +koda jen, $e tento p'ístup tak záva$n! ovliv&uje 
$ivot lidí, kte'í musejí hájit zcela normální obchody.

A!jaká podle vás budou klí"ová letos? 
U$ jsme se setkali s#kauzami, kdy chce stát vrátit „covidové“ pod-
pory. Jde ale vesm!s o#formální chyby, které by nem!ly mít trest-
ní p'esah. V#médiích jsem nicmén! zaznamenal p'ípady systema-
tického zneu$ívání t!chto podpor, tak tam stíhání nelze vylou"it. 
P'edpokládal bych, $e poroste tendence stíhat karuselové a#dal*í 
podvody na#DPH, jde ostatn! o#jednu z#priorit i#na#evropské úrovni.

Jak aktivní je v! oblasti trestního práva da#ového Finan"ní 
správa? 
Podle dat Nejvy**ího státního zastupitelství v#minulosti podávaly 
% nan"ní ú'ady u#80 % dom!rk( nad 50 tisíc korun trestní oznáme-
ní. Aktuální procentuální statistika k#dispozici není, nicmén! jak u$ 
jsem 'íkal, v#absolutních "íslech za#rok 2019 po"et trestních ozná-
mení klesl zhruba na#polovinu, co$ jsou stále dost vysoká "ísla.

V!lo#ském roce se zvedla hranice trestnosti za!zkrácení dan$  
dan$, a!to ze zmi#ovan%ch 50 tisíc korun na!100 tisíc korun. 
Nem$la by se podle vás hranice je&t$ zv%&it, kdy' jsou pr(-
m$rné nedoplatky mnohonásobn$ vy&&í? 
Ta hranice n!kde b)t stanovena musí a#málokdo skon"í za#zkrácení 
dan! v#prvním odstavci, tedy on!ch 100 tisíc korun, ve#v!zení. P'es-
to to m($e p(sobit preventivn!, a, u$ na#konkrétního podnikatele, 
kter) je rád, $e od#soudu vyvázl s#podmínkou, nebo na#spole"nost. 
Osobn! bych pova$oval za#mnohem d(le$it!j*í, aby se za"aly více 
vyu$ívat odklony v#trestním 'ízení a#aby se jasn!ji vymezily pod-
mínky pro ú"innou lítost. Jin)mi slovy, aby m!l podnikatel mo$-
nost se p'iznat, da& doplatit a#vyjednat si mírn!j*í trest. Nevidím 
v#tom p'itom n!jaké „kupování spravedlnosti“ v#negativním smys-
lu, stát toti$ dostane zp!t své peníze a#nelze zapomínat, $e nap'í-
klad v)kon trestu z#pohledu státu stojí také pom!rn! hodn! pen!z.

Jak )e&í oblast trestního práva da#ového v!okolních zemích? 
Osobn! znám hlavn! situaci v#Rakousku, která mi p'ijde inspirativ-
ní i# pro "eskou legislativu. Problematika trestního práva da&ového 
(v"etn! p'íslu*n)ch institut(, nap'. ú"inné lítosti) je komplexn! 'e*ena 
v#samostatném speciálním zákon! o#% nan"ním trestním právu z#roku 
1958. V#tomto zákon! jsou uvedeny trestní sankce za#da&ové delikty 
a#podle jejich záva$nosti se také li*í orgán, kter) uvedené delikty pro-
jednává. Pokud se jedná o#nejzáva$n!j*í delikty, tak o#v!ci rozhoduje 
soud. V#p'ípad! ni$*í *kody je k#projednání p'íslu*n) specializovan) 

senát z'ízen) u#n!kter)ch % nan"ních ú'ad(. A#mén! záva$né p'ípady 
pak projednávají „jen“ samostatné a#nezávislé ú'ední osoby. Je nicmé-
n! klí"ové, $e kauza musí mít trestn!právní p'esah. Pokud nic nena-
sv!d"uje tomu, $e úmyslem bylo spáchat trestn) "in, v*e se posuzuje 
jen podle da&ov)ch p'edpis( a#z#nich vypl)vajících sankcí.

Klí"ová je v!této oblasti také judikatura. Jak se v!sou"asnosti 
p)istupuje k!institutu ú"inné lítosti? 
U# nás jsou podmínky ú"inné lítosti obecn! stanoveny v# trestním 
zákoníku a#„na# papí'e“, jsou jednoduché – napravení *kodlivého 
následku a#dobrovolnost. A#tady je zakopán pes, proto$e zatímco 
první podmínka v#praxi ne"iní obtí$e (je t'eba podat dodate"né da-
&ové p'iznání a#uhradit da& v#plné v)*i), druhá podmínka je daleko 
slo$it!j*í. Existuje bohatá judikatura Nejvy**ího soudu, kdy je je*t! 
úhrada dobrovolná a#kdy u$ ne. Nap'íklad obecná obava z#trestní-
ho stíhání dobrovolnost nevylu"uje. Napln!ní podmínek ú"inné lí-
tosti m($eme zaru"it pouze v#p'ípad!, kdy je*t! proti klientovi není 
vedena $ádná da&ová kontrola ani se o#n!j nezajímá policie. Tako-
v)ch p'ípad( v*ak není mnoho, proto$e typicky lidé hledají právní 
pomoc a$ v#situaci, kdy mají zahájenou kontrolu nebo jsou p'edvo-
láni k#podání vysv!tlení. Pak se ji$ a$ na#v)jimky ocitáme v#situaci, 
kdy sice stále lze v)razn! zmírnit mo$né trestn!právní následky, ale 
zpravidla je ji$ nelze eliminovat. Do#budoucna bych tak nap'íklad 
pova$oval za#ideální, kdyby se provedlo legislativní zp'esn!ní ú"in-
né lítosti u#da&ov)ch delikt(. V#rámci právní jistoty by bylo vhodné, 
aby existoval p'esn) „návod“ pro ty, kte'í se dostali do#podobn)ch 
problém( a#cht!jí své pochybení napravit.

A!co téma lhostejnosti? Tomu se soudy také v$novaly… 
Zde se vracíme k#problému, $e hranice mezi v!domou nedbalos-
tí a#nep'ím)m úmyslem je velmi tenká. Problematika „lhostejnos-
ti“ je p'esn! tou hranicí a#zajímav! to rozebíral p'edseda trestní-
ho kolegia Nejvy**ího soudu Franti*ek Púry na#lo&ské konferenci 
Trestní právo da&ové. Na# jednom nedávném usnesení svého se-
nátu ukazoval, $e pokud jednatel spole"nosti nev!d!l o#tom, $e 
m($e b)t krácena tr$ba, proto$e ú"etnictví vede dlouhá léta jeho 
matka, které pln! d(v!'uje, jedná se o#takzvanou pravou lhostej-
nost, která nem($e zalo$it ani nep'ím) úmysl. Abych to popsal n!-
jak srozumiteln!, tak pokud podnikatel opravdu nemá $ádné po-
v!domí o#tom, $e jednání m($e vést ke#zkrácení dan!, nem($e b)t 
za#takové jednání trestn! stíhán. 
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   Ond!ej Truba"

Ond'ej je spoluzakladatelem advokátní kancelá'e B'íza & Tru-
ba". Ve#své praxi se v!nuje p'edev*ím komplexní problemati-
ce da&ového 'ízení a#zastupování klient( p'ed správci dan!, 
v"etn! jejich následného zastupování v# rámci správního 
soudnictví. Ve#své praxi poskytuje také poradenství obchod-
ním spole"nostem v#oblasti compliance a#trestního práva da-
&ového. Pravideln! také p'edná*í a# p'ispívá do# odborn)ch 
publikací a#dal*ích periodik. 

Téma


