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Záhy po nabytí účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v roce 2011, vy-

dalo nakladatelství Linde Praha akciová společnost publikaci nazvanou Průvod-
ce novým daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty. Cílem této knihy bylo 

– a nyní v jejím novém aktualizovaném vydání, které vychází ve společnos-

ti Wolters Kluwer, a. s., je – provedení uživatele v nejzákladnějších rysech 

v zásadě celým daňovým řízením upraveným zákonem č. 280/2009 Sb., da-

ňový řád. Proto se orientuje především na daňové subjekty a správce daně 

a dále i na každého, kdo potřebuje získat orientaci v praktických otázkách 

týkajících se průběhu řízení, které podléhá režimu daňového řádu. Publika-

ce si tedy neklade za cíl poskytnout vyčerpávajícím způsobem detailní ko-

mentář k používaným ustanovením zákona. Z tohoto důvodu tvoří struktu-

ru publikace vzory podání a rozhodnutí tak, aby se i „běžný“ daňový subjekt 

(např. drobný živnostník) dokázal co nejsnadněji zorientovat v procesní situaci, 

v níž se ocitl, a zároveň mohl na základě vzorů podání přiměřeně reagovat na roz-

hodnutí správce daně, jež mu byla doručena. Zároveň mu tento průvodce daňovým 

řízením poskytne alespoň rámcovou představu o tom, jaký bude pravděpodobný 

další postup správce daně. S ohledem na určitou nezbytnou míru praktičnosti jsou 

ve většině případů jednotlivé vzory uvozeny příklady, které se v praxi nejčastěji 

vyskytují, a doplněny o základní právní úpravu s komentářem a rozšířeny o výběr 

z využitelné judikatury (zejména judikatury Nejvyššího správního soudu).   

Autoři si byli vědomi toho, že praktická aplikace může později přinést, a to 

jak ve vztahu k nacházenému přístupu zákonné interpretace Nejvyšším správním 

soudem, tak i s ohledem na zvolené postupy správních orgánů, jakož i případné 

změny v důsledku novelizace, řadu změn. Proto nyní přicházíme s její aktuali-

zací, jejíž potřebu vyvolaly zejména legislativní změny provedené následujícími 

zákony: 

• zákonem č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

a další související zákony, s účinností od 1. 3. 2011,

• zákonem č. 167/2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dal-

ších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, s účinností od 1. 7. 2012, 
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• zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, s účin-

ností od 1. 1. 2013, 

• zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, s účin-

ností od 1. 1. 2014, 

• zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů 

v souvislosti s rekodifi kací soukromého práva a o změně některých zákonů, 

s účinností od 1. 1. 2014 a

• zákonem č. 458/2011, o změně zákonů související se zřízením jednoho in-

kasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, s účinností 

od 1. 1. 2015. 

Prozatím poslední novelizace daňového řádu byla provedena zákonem 

č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, která přinesla v části 

čtvrté také novelu některých ustanovení daňového řádu s účinností od 1. 1. 2015. 

Materiál je stále zpracován jako základní komplexní průvodce komunikace 

od A do Z (s výjimkou řízení exekučního a jemu předcházejících zajišťovacích 

institutů) odehrávající se nejenom na úrovni daňový subjekt versus správce daně, 

ale týkající se i otázky tzv. třetích osob (např. svědci, znalci, ručitelé). Jeho pojetí 

odráží systematiku daňového procesního předpisu, a proto je uspořádán do takto 

logicky propojených celků. Právě s ohledem na uživatelský komfort byla zvole-

na cesta respektování systematiky zákona, neboť tento přístup umožňuje bezpro-

střední rychlou konfrontaci s příslušnými dotčenými zákonnými ustanoveními.   

Publikace zachovává dosavadní zvolenou strukturu, a to nejenom s ohledem 

na její přehlednost a snadnou orientaci v dílčích otázkách. V tomto směru re-

spektuje i dosavadní pozitivní ohlasy k této formě prezentace dané problematiky. 

Autoři věří, že publikace bude nadále užitečnou praktickou pomůckou pro sa-

motné daňové subjekty, které přicházejí do každodenního styku se správci daně 

ohledně svých vlastních daňových povinností, jakož i pro správce daně a všech-

ny, kdo se v různých souvislostech nacházejí v režimu daňového procesu či mají 

zájem se s ním např. ve vztahu k oborovému vzdělávání, k středoškolskému či 

vysokoškolskému studiu seznámit.

Praha, duben 2015
Autoři
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