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„Daňový řád“ je slovní spojení, které je v poslední 
době v daňové oblasti používáno a uváděno velmi často. 
Důvodem je nabytí účinnosti zákona č. 280/2009 Sb. Tento 
zákon bývá označován jako nový daňový řád. Přídavné 
jméno „nový“ je připojováno zejména pro odlišení od 
„starého“ zákona o správě daní a poplatků, který byl zvláště 
ve správním soudnictví často označován rovněž jako 
daňový řád. 

Nová právní úprava vyvolala, jak už to u každé zcela 
nové právní úpravy bývá, pozitivní i negativní reakce. 
Osobně se většinou setkávám s reakcemi negativními. Je 
tomu možná proto, že každý, kdo se v daňové oblasti 
pohybuje, používal dnes již neúčinný zákon o správě daní 
a poplatků, který byl stěžejním právním pramenem 
daňového práva procesního. Nyní daňoví poradci 
a advokáti zabývající se daňovým právem ztratili řadu svých 
osvědčených postupů a musí se seznamovat s novou právní 
úpravou. Stejně tak úřední osoby správců daní musely 
opustit starou metodiku a začít aplikovat nový daňový řád. 
Konečně i soudci musejí pronikat do nové právní úpravy, 
aby byli schopni nalézat právo v novém právním rámci 
vymezeném daňovým řádem. Chápu, že tito všichni mohou 
mít spíše negativní pocity vůči nové právní úpravě, protože 
pro ně osobně znamená složitější pracovní úkoly, zavádění 
nových postupů a metod, nemožnost aplikovat rutinní 
postupy, nutnost absolvování školení apod. 

Nicméně jsou i tací a přiznám se, že patřím mezi ně, 
kteří novou právní úpravu vítají, a to i když jsou si vědomi 
jejích některých nedostatků. Ovšem jsem toho názoru, že 
žádná právní úprava nikdy nemůže být dokonalá, ale vždy 
buď jen horší, či lepší než právní úprava předchozí. V tomto 
směru jsou na daňový řád kladena poměrně velká 
očekávání, že bude tou právní úpravou „lepší“. 

Omlouvám se čtenáři za poměrně obsáhlý úvod, 
ovšem považoval jsem za potřebné nastínit, v jaké době se 
autorský kolektiv a nakladatelství Wolters Kluwer ČR 
rozhodlo vydat poměrně rozsáhlý komentář k novému 
daňovému řádu. V době, kdy daňový řád nabyl platnosti, 
totiž stála jednotlivá zejména právnická a ekonomická 
nakladatelství před otázkou, jakým způsobem uspokojit 
poptávku po publikacích zabývajících se touto novou právní 
úpravou. Obdobně se museli rozhodovat i jednotliví autoři 
a autorské kolektivy. Mimochodem právě skutečnost, že 
přijetí nové právní úpravy vyvolá poptávku po nových 
publikacích jí se týkajících, považuji za pozitivní.  
V posledních dvou letech totiž vznikla a byla vydána celá 

řada publikací týkajících se nového daňového řádu. To je 
poměrně velký rozdíl oproti stavu před přijetím daňového 
řádu, neboť například dílo rozsahem obdobné tomuto 
komentáři za celou dobu zákona o správě daní a poplatků 
nebylo vydáno vůbec. 

Troufám si tvrdit, že z právního hlediska je vrcholem 
tvorby k určité právní úpravě její podrobný komentář. Proto 
právě rozhodnutí, jakým způsobem se zhostit úkolu napsat 
komentář k novému daňovému řádu, bylo pro autory 
a nakladatelství stěžejní. Jsem přesvědčen, že autoři tohoto 
komentáře a nakladatelství Wolters Kluwer ČR zvolili 
správnou cestu. Lze ocenit, že vydání komentáře 
neuspěchali a nechtěli být za každou cenu „první na trhu“. 
Mohlo tak vzniknout dílo mnohem kvalitnější, podrobnější 
a propracovanější, než jsou ostatní komentáře k daňovému 
řádu, které se na trhu objevily mnohem dříve. Dalším 
důsledkem je skutečnost, že autoři mohli plně zohlednit tzv. 
technickou novelu daňového řádu (zákon č. 30/2011 Sb.), 
a komentář je tak zcela aktuální. Konečně skutečnost, že 
dílo vychází až cca půl roku po nabytí účinnosti nového 
daňového řádu, umožnila, aby autoři zohlednili již první 
poznatky s aplikací daňového řádu v praxi, byť jsem si 
vědom, že doba mezi odevzdáním rukopisu a publikací 
hotového díla je u tak rozsáhlého materiálu poměrně 
dlouhá. 

Co se týká autorského kolektivu komentáře, záruku 
kvality zaručuje již osoba jeho vedoucího, předsedy 
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jsem měl možnost poznat z jeho působení v expertní 
skupině ke změně procesní úpravy daňových zákonů, jež 
daňový řád v době jeho zrodu zevrubně připomínkovala 
a dotvářela. Dále lze ocenit, že členy autorského kolektivu 
jsou osoby z oblasti justice, z ústředního správního úřadu 
pro daně, poplatky a cla, z oblasti výkonu správy daní, 
z oblasti daňového poradenství i z akademického prostředí. 
Je tak patrné, že členové autorského kolektivu nejsou 
pouze z jedné oblasti, nýbrž je zastoupeno více oblastí 
činností, které souvisejí se správou daní a daňovým právem 
procesním. Tato skutečnost je zárukou, že komentář není 
pohledem pouze jedné skupiny osob zabývajících se 
daňovým právem, nýbrž v důsledku různosti profesí členů 
autorského kolektivu je nahlíženo na nový daňový řád 
z různých úhlů pohledu, které jsou dány odborným 
zaměřením příslušného autora. Výsledkem tak je zajímavý 
střet různých pohledů na novou právní úpravu, a to 
pohledu teoretického a pohledu praktického, pohledu 
jednoho z hlavních tvůrců zákona a pohledu těch, kteří 
budou zákon aplikovat, dále pak pohledu správce daně, 
daňového poradce a soudce, tedy tří hlavních aktérů 
daňového procesu. 

Každý člen autorského kolektivu zpracoval text 
komentáře k určitým ustanovením daňového řádu. 
A skutečně po seznámení se s pasážemi od jednotlivých 
autorů, čtenář při čtení další pasáže pozná, kdo je 
primárním autorem daného textu, a to zejména proto, že 
každý autor má svůj osobitý styl psaní. Tato skutečnost by 
mohla svádět k tvrzení, že se spíše než o dílo kolektivní, 
jedná o soubor děl individuálních. Ovšem, jak uvádí vedoucí 
autorského kolektivu v části označené „Namísto 
předmluvy“, autorský kolektiv se snažil odlišnosti zmírnit 
pravidelnými schůzkami týmu, oponentním vzájemným 
čtením a závěrečnou redakcí. Výsledek „kolektivního“ 
názoru autorů je zachycen například v bodu 5 komentáře 
k ustanovení § 10. Domnívám se, že i přes tyto skutečnosti, 
je rukopis jednotlivých autorů patrný. To je však 
skutečnost, které se v díle takového rozsahu prakticky nelze 
vyhnout. Při dalších vydáních komentáře lze toto odstranit 
například tím, že jednotliví autoři budou aktualizovat 
komentář k jiným ustanovením než v prvním vydání 
komentáře. 

Z hlediska rozsahu se jedná o dílo objemné a v tomto 
směru nemající v současné době mezi ostatními komentáři 
k daňovému řádu konkurenci. Níže se pokusím ozřejmit 
důvody, které mě vedou k závěru, proč se domnívám, že 
komentář nemá konkurenci i z hlediska obsahového. 

Za velkou devizu komentáře považuji jeho 
přehlednost. Každý komentovaný paragraf je opatřen 
názvem, a to i v případě, že zákonný text k tomuto 
paragrafu názvem opatřen není. Autoři dále opatřili názvy 
i jednotlivé odstavce, což zpřehledňuje orientaci čtenáře 
v textu daňového řádu a komentovaných ustanoveních. 
Rovněž text vlastního komentáře je rozdělen do 

jednotlivých bodů a významná slova jsou zvýrazněna tučně. 
Každé komentované ustanovení je pak doplněno 
důvodovou zprávou, a to včetně odůvodnění poslaneckého 
pozměňovacího návrhu, který je oproti textu důvodové 
zprávy hůře dostupným materiálem, související 
judikaturou, souvisejícími ustanoveními daňového řádu 
a souvisejícími předpisy. Z těchto důvodů považuji 
komentář za uživatelsky velmi přívětivý. 

Je zajímavé, že komentář ke zcela nové právní úpravě, 
obsahuje i judikaturu. Tato skutečnost je patrně dána tím, 
že členy autorského kolektivu jsou předseda a další soudci 
Nejvyššího správního soudu. Z logiky věci se však nemůže 
jednat o judikaturu vykládající novou právní úpravu, ale 
v převážné většině bývalý zákon o správě daní a poplatků. 
Lze to brát jako důkaz, že daňový řád rozdělil judikaturu 
správních soudů a Ústavního soudu týkající se zákona 
o správě daní a poplatků na „nadčasovou“, tj. tu, která je 
použitelná a hodná zřetele i ve vztahu k nové právní 
úpravě, a tu ostatní. Právě judikaturu, kterou je možné brát 
v potaz i při aplikaci nového daňového řádu, autoři připojili 
k jednotlivým komentovaným ustanovením daňového řádu.  

Kladně hodnotím skutečnost, že jsou komentována 
i ustanovení, která byla zrušena technickou novelou 
daňového řádu (např. ustanovení § 29 odst. 3 a 4). Čtenář 
tak získá komplexní pohled na aktuální i původní znění 
daňového řádu, a to přesto, že původní znění bylo účinné 
pouhé dva měsíce. 

Dílo je vhodně doplněno přílohami. Pro uživatele jsou 
přínosné zejména seznamy literatury související se správou 
daní a pomocné přehledy (zvláště přehledy rozhodnutí 
správce daně v daňovém řádu, přehled výzev správce daně 
v daňovém řádu, přehled lhůt v daňovém řádu a převodní 
tabulky mezi daňovým řádem a zákonem o správě daní 
a poplatků a naopak). Užitečné mohou být i texty 
prováděcích vyhlášek k daňovému řádu či znění zákona 
o správě daní a poplatků. Určité výhrady mám k zařazení 
vybraných vzorů podání daňových subjektů a úkonů 
správce daně mezi přílohy, neboť v takto omezeném 
rozsahu postrádají v komentáři smysl. Domnívám se, že 
buď neměli autoři tyto vzory zařazovat vůbec, nebo naopak 
mělo být vzorů mnohem více. 

Na závěr lze uvést, že na mě dílo působí kompaktním 
dojmem a domnívám se, že autorský kolektiv odvedl velmi 
dobrou práci a komentář považuji za zdařilý. Jestli bude 
kladně přijat odbornou veřejností, si netroufám odhadovat, 
neboť každý komentář vždy trpí syndromem „kde končí 
komentář, začíná uživatelův problém“, protože každý 
se v komentáři snaží najít odpověď v určitém konkrétním 
případu, který je často velmi specifický a komentář na něj 
nepamatuje a ani pamatovat nemůže. Troufám si však 
tvrdit, že tento komentář má všechny předpoklady pro to, 
aby byl jedničkou mezi dosud vydanými komentáři 
k novému daňovému řádu. 


