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Státní zástupce je oprávněn postupem podle ustanovení § 8 odst. 2 
trestního řádu před podáním obžaloby vyžadovat údaje získané v daňovém 
řízení za podmínek stanovených v ustanovení § 24 odst. 5 písm. b) zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Musí 
však vzít v úvahu, že k rozšíření počtu skutkových podstat trestných činů 
kromě trestného činu podle § 148 trestního zákona v citovaném ustanovení 
trestního řádu došlo až po nabytí účinnosti nepřímé novely trestního řádu č. 
168/1998 Sb. dnem 16. 7. 1998.  

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 24 odst. 5 zákona o správě daní a 
poplatků uvádí pouze skutkové podstaty trestných činů bez uvedení přímo 
konkrétního označení zákonného ustanovení trestního zákona, k možnosti 
postupovat dle § 8 odst. 2 trestního řádu, postačí, pokud půjde o skutek, který 
svým obsahem bude odpovídat dané skutkové podstatě trestného činu. 

Státní zástupce může požadovat údaje získané v daňovém řízení 
v rozsahu ustanovení § 8 odst. 2 trestního řádu a § 24 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, i 
ohledně jednání spáchaného v období předcházejícímu nabytí účinnosti novely 
trestního zákona č. 253/1997 Sb. (1. 1. 1998), za podmínky, že půjde o jeden 
pokračující trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 
255 tr. zák., jestliže skutek bude odpovídat tomu, že jde o jednání spočívající 
v neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Žádost státního zástupce však 
musí být učiněna po nabytí účinnosti novely zákona o správě daní a poplatků, 
tj. po dni 16. 7. 1998.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Finanční ředitelství v Ostravě se obrátilo na Nejvyšší státní zastupitelství 
s žádostí o zaujetí stanoviska ve vztahu k následujícímu problému: 

Státní zástupci požadují po správcích daně v obvodu působnosti Finančního 
ředitelství v Ostravě sdělení údajů o plátcích daně, kteří nesplnili svou zákonnou 
povinnost za poplatníka odvést daň a naplnili tak skutkovou podstatu trestného činu 
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 tr. zák. Pokud se tyto žádosti 
dle § 8 odst. 2 tr. ř. týkají období od nabytí účinnosti novely trestního zákona č. 
253/1997 Sb., kterou byl tento trestný čin do trestního zákona zakotven, tedy od 1. 1. 
1998, správci daně těmto žádostem mohou vyhovět a ředitelé finančních úřadů byli 
upozorněni na to, že je jejich povinností těmto žádostem vyhovět. Nezřídka však 
dochází k tomu, že správci daně jsou požádáni o sdělení takových údajů i za dobu 
před nabytím účinnosti zmíněné novely. Odvolávají se na výkladové stanovisko č. 
1/1998 Sb. v. s. NSZ, podle kterého lze takové jednání posoudit jako jeden 
pokračující trestný čin podle § 147 tr. zák., popř. jde o jednání, kterého se pachatel 
dopustil před nabytím účinnosti novely trestního zákona č. 253/1997 Sb., přičemž 
pak je zpravidla kvalifikováno jako trestný čin porušování povinnosti při správě cizího 
majetku podle § 255 tr. zák. s ohledem na ustanovení § 16 odst. 1 tr. zák.).  
 Finanční ředitelství v Ostravě poukazuje na to, že novela ustanovení § 24 
odst. 5 zákona o správě daní a poplatků č. 168/1998 Sb. umožnila - kromě jiného - 
správcům daně jednak oznamovat, jednak vyhovovat žádostem státních zástupců (a 
po podání obžaloby i žádostem předsedů senátu) skutečnosti týkající se trestného 
činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a 



příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 tr. zák. V novele nedošlo 
k prolomení povinnosti mlčenlivosti též ve vztahu k trestnému činu porušování 
povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 tr. zák. Proto Finanční ředitelství 
v Ostravě vyslovilo obavu, že v případě sdělení údajů z daňového řízení i ohledně 
trestného činu podle § 255 tr. zák. budou správci daně napadáni za porušení 
povinnosti mlčenlivosti, popř. by bylo možno proti nim uplatnit příslušné sankce za 
porušení povinnosti mlčenlivosti. Pokud by totiž nedošlo k sdělení údajů, nebylo by 
možno tyto osoby vůbec pro trestný čin podle § 255 tr. zák., popř. pro trestný čin 
podle § 147 tr. zák., stíhat. Potom ovšem ani nemůže být použití právní kvalifikace 
dle § 147 tr. zák. pro pachatele příznivější. V úvahu je třeba vzít i to, že důkazy 
získané z takových sdělení správců daně by byly důkazy opatřenými v rozporu se 
zákonem a nebylo by možno k nim přihlížet. 
 Při řešení uvedeného problému je třeba vycházet z doslovného výkladu 
ustanovení § 24 odst. 5 písm. b) zákona o správě daní a poplatků, ve znění novely č. 
168/1998 Sb., která nabyla účinnosti dnem 16. 7. 1998. Povinnost mlčenlivosti je 
prolomena také tehdy, jestliže je  toho v trestním  řízení třeba k řádnému 
objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán v  souvislosti  s 
daňovým řízením  trestný čin neodvedení  daně, zkrácení daně,  poplatku  a  
podobné  povinné  platby  a  nesplnění  oznamovací povinnosti v daňovém 
řízení. Ohledně těchto trestných činů může státní zástupce a po  podání 
obžaloby předseda senátu požadovat údaje, které jsou  předmětem povinnosti 
zachovávat mlčenlivost; ve stejném rozsahu plní správce daně oznamovací 
povinnost podle   zvláštního právního předpisu (uveden odkaz na § 8 odst. 1 
druhou větu tr. ř.). Je potřeba ještě připomenout, že zmíněná novela představovala 
také nepřímou novelu ustanovení § 8 odst. 2 tr. ř. S účinností od 1. 1. 1999 pak 
nabyla účinnosti přímá novela trestního řádu, která právní stav zakotvený předchozí 
(nepřímou) novelou nijak zásadně nemění, protože odkazuje na úpravu v zákoně o 
správě daní a poplatků.  

Ustanovení § 24 odst. 5 písm. b) zákona o správě daní a poplatků neobsahuje 
konkrétní označení ustanovení o skutkových podstatách trestných činů, ohledně 
nichž dochází k prolomení povinnosti mlčenlivosti. Proto je zřejmé, že rozhodující pro 
posouzení, zda lze anebo naopak nelze zasáhnout do povinnosti mlčenlivosti podle 
citovaného ustanovení, je popis skutku, který musí odpovídat údaji o příslušné 
skutkové podstatě trestného činu. V ustanovení § 24 odst. 5 písm. b) zákona č. 
337/1992 Sb. jsou uvedeny tři skutkové podstaty: 

 neodvedení daně, 

 zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a 

 nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení. 
 Tyto tři skutkové podstaty sice přibližně odpovídají trestným činům podle § 
147, § 148 a § 148b tr. zák., to však neznamená, že by jednání, jemuž odpovídá 
popis skutku uvedený v žádosti dle § 8 odst. 2 tr. ř., nemohlo být právně posouzeno i 
jako jiný trestný čin, zejména jako trestný čin porušování povinnosti při správě cizího 
majetku podle § 255 tr. zák. 

Problém je totiž v tom, že jeden skutek může být podle trestního zákona 
posuzován rozdílně a ne vždy jen podle určitého ustanovení trestního zákona. 
Výkladové stanovisko č. 1/1998 Sb. v. s. NSZ vycházelo mj. z toho, že „Skutečnost, 
že novelou trestního zákona č. 253/1997 Sb. byla s účinností od 1. 1. 1998 zavedena 
nová skutková podstata trestného činu podle § 147 tr. zák., neznamená, že by 
jednání spáchaná před dnem nabytí účinnosti zmíněné novely byla beztrestná. 
Taková jednání je třeba za splnění zákonných podmínek postihovat jako trestný čin 



porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 tr. zák., ve znění 
účinném do 1. 1. 1998 (srov. rozh. č. 8/1998-I. Sb. rozh. tr.). Uvedené právní 
posouzení přichází v úvahu jen za podmínky, že vzhledem k výši neodvedené daně, 
pojistného či příspěvku nebude pro pachatele příznivější kvalifikace jako trestného 
činu podle § 147 tr. zák. anebo v případě, že bude dodatečně pachatelem splněna 
povinnost odvést platby uvedené v ustanovení § 147 tr. zák. za zde uvedených 
podmínek (§ 16 odst. 1 tr. zák.). Jestliže pachatel neodváděl daň, pojistné na sociální 
zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění, popř. příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, již před nabytím účinnosti novely trestního zákona č. 253/1997 Sb. a 
v tomto jednání plynule pokračoval i po nabytí účinnosti zmíněné novely trestního 
zákona, a jeho jednání lze posoudit jako jeden pokračující trestný čin (§ 89 odst. 3 tr. 
zák.), všechny dílčí útoky, jichž se dopustil před dnem 1. 1. 1998,  i útoky spáchané 
po tomto dni, je možno kvalifikovat jako jeden trestný čin neodvedení daně, 
pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti podle § 147 tr. zák. Použití ustanovení § 16 odst. 1 tr. zák. zde 
nepřichází v úvahu.“ 

Pokud by byl připuštěn výklad, že při zcela shodném vymezení skutku, ale 
v prvním případě spáchaném až po nabytí účinnosti novely trestního zákona č. 
253/1997 Sb., ve druhém případě před nabytím účinnosti této novely, takže by 
v prvním případě šlo o trestný čin podle § 147 tr. zák., ve druhém případě zpravidla o 
trestný čin podle § 255 tr. zák., by v prvním případě bylo možno postupovat podle § 8 
odst. 2 tr. ř., ve druhém však nikoli, znamenalo by to popření principu rovnosti 
občanů před zákonem a vedlo by to k neodůvodněnému zvýhodnění skupiny 
pachatelů uvedené na druhém místě, jejichž jednání může i přes rozdílnou dobu 
trvání skutku vykazovat někdy i vyšší stupeň společenské nebezpečnosti. 

Současně je zřejmé, že procesní předpisy ihned od počátku své účinnosti 
opravňují (resp. zavazují) orgány činné v trestním řízení k určitému postupu, a to 
nezávisle na ustanoveních hmotného práva. Do nabytí účinnosti novely č. 168/1998 
Sb. (16. 7. 1998) bylo možno prolomit povinnost mlčenlivosti upravenou v § 24 odst. 
5 zákona o správě daní a poplatků v trestním řízení jen ohledně trestného činu 
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Šlo o vážný nedostatek platné 
právní úpravy, který svědčil o neochotě Ministerstva financí i některých dalších 
státních orgánů vyjma orgánů činných v trestním řízení postihovat hospodářskou 
trestnou činnost. Ale i tehdy bylo možno připustit, že pokud by jednání pachatele 
spočívalo ve zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, byť by nebylo 
právně posouzeno dle ustanovení § 148 tr. zák. (ustanovení § 24 odst. 5 písm. b) 
zákona č. 337/1992 Sb., ve znění účinném před dnem 16. 7. 1998, hovoří v této 
souvislosti o trestném činu zkrácení daně), bylo by možno údaje dle § 8 odst. 2 tr. ř. 
požadovat. 1 

Pokud dnem 16. 7. 1998 bylo prolomení povinnosti mlčenlivosti obsahem 
ustanovení § 24 odst. 5 písm. b) zákona o správě daní a poplatků, tímto dnem 
přicházelo v úvahu postupovat dle ustanovení § 8 odst. 2 tr. ř. ve všech případech, 
kdy popis skutku uvedený v žádosti podle citovaného ustanovení odpovídal 
vymezení skutkových podstat uvedenému v § 24 odst. 5 písm. b) zákona o správě 
daní a poplatků. 

Údaje je možno požadovat zpětně i za období předcházející jak dni 16. 7. 
1998, kdy nabyla účinnosti novela zákona o správě daní a poplatků, tak dokonce i 
dni 1. 1. 1998, kdy nabyla účinnosti novela trestního zákona č. 253/1997 Sb. (1. 1. 

                                            
1
 Např. ve shodě s rozh. č. 45/1997 Sb. rozh. tr. mohlo jít v některých případech o trestný čin podvodu 

podle § 250 tr. zák. Dnes však srov. § 148 odst. 2 tr. zák., ve znění zákona č. 253/1997 Sb. 



1998). Musí však být splněna podmínka, podle které jednání popsané v popisu 
skutku v žádosti dle § 8 odst. 2 tr. ř. odpovídá skutkovým vymezením skutkovým 
podstatám uvedeným v § 24 odst. 5 písm. b) zákona o správě daní a poplatků a 
trestný čin byl dokonán před dnem 1. 1. 1998, tedy před nabytím účinnosti novely 
trestního zákona č. 253/1997 Sb. Pokud byl spáchán po tomto dni, půjde o trestný 
čin podle § 147 tr. zák., kde nevznikají žádné pochybnosti.  

V obou těchto případech se však vyžaduje, aby žádost dle § 8 odst. 2 tr. ř. 
byla učiněna nejdříve v den nabytí účinnosti zákona č. 168/1998 Sb., kterým byl 
novelizován zákon o správě daní a poplatků.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


