
Dokazování v daňovém řízení před finančním úřadem 
Postupy k odstranění pochybností před finančním úřadem – Pravdivost daňových 

přiznání – Obrana daňových subjektů při daňové kontrole  

 
Byla-li u Vás provedena/zahájena daňová kontrola či Vás finanční úřad vyzval k vysvětlení 

podaného daňového přiznání, pak je pro Vás nezbytná znalost Vašich práv a povinností. 

Metodické i praktické poznatky a použitelné dovednosti při argumentaci Vám mohou pomoci 

úspěšně zvládnout jednání s finančním úřadem, místní šetření i samotný průběh daňové 

kontroly a Vy tak můžete zabránit doměření daně a následným sankcím. Získejte praktická 

doporučení, jak postupovat nejen při kontrole a jak správně obhajovat svá tvrzení ve správním 

řízení pro případ, že závěrem provedené kontroly je zjištění o porušení předpisů.  

 

Přednáší: Ing. Roman Landgráf, daňový poradce  

Místo konání: Praha 4, Konferenční centrum hotelu Globus 

Datum konání: 29. 5. 2018  
 

Zaměření semináře Cílem semináře je seznámit se se všemi teoretickými a praktickými 

poznatky týkajícími se dokazování v daňovém řízení, zejména při takových postupech 

finančních úřadů, jakými jsou daňová kontrola a postup k odstranění pochybností. Kromě 

zákonů a soudní judikatury se bude vycházet z dlouholetých praktických zkušeností lektora. 

Seminář tak bude zaměřen na úspěšné metody dokazování pravdivosti daňových přiznání a 

jiných tvrzení daňových subjektů. Významně bude poukázáno také na praxí poměrně málo 

reflektovaný fakt, že také finanční úřad (tedy nejenom daňový subjekt) má své důkazní 

břemeno. Jako na v praxi mnohdy klíčový důkazní prostředek bude kromě účetnictví 

poukázáno na svědeckou výpověď. 

 

Komu je seminář určen: vedoucím pracovníkům (jednatelům s.r.o. a členům představenstva 

a.s.), samostatným podnikatelům, ekonomům a účetním. Tedy všem, kteří zajišťují 

komunikaci s finančními úřady. Seminář je vhodný pro všechny podnikatelské obory.     

 

Program semináře:  

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva 

9:00–10:45 Základní právní úprava týkající se dokazování 

Důkazní břemeno, důkazní standard 

Typický průběh dokazování v praxi 

Úloha účetnictví při dokazování 

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení   

11:00–13:45 Důkazní břemeno finančního úřadu 

Důsledky neunesení důkazního břemene 

 Typické důkazní prostředky 

Důkaz svědeckou výpovědí  

13:45–14:00 Závěrečná diskuse – odpovědi na dotazy účastníků 

 

 

 



Závazná objednávka účasti na semináři Dokazování 
v daňovém právu Cena semina ř e: 2890,- Kč  bez DPH za jednoho 
ú č astní ka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

 

 

 


