Recenze
Zákon o daních z příjmů – Komentář
Autoři: Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, Zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří
Hlaváč, Lukáš Hrdlička, Lubomír Janoušek, Ondřej Trubač, Jiří Nekovář, František Púry,
Drahomíra Martincová. Wolters Kluwer 2021
Na trh se dostává dlouho očekávaná publikace, komentář zákona o daních z příjmů
vydavatelství Wolters Kluwer. Je to publikace, která rozhodně nesmí chybět ve Vaší odborné
knihovně. Proč? Komentář má několik předností, které je třeba vyzdvihnout.
Původní znění zákona o daních z příjmů nabylo účinnosti 1. ledna 1993, jedná se tedy o právní
předpis, který tu s námi existuje již téměř tři desetiletí. Ti, co se daněmi nezabývají, by mohli
očekávat, že po tolika letech je vše jasné, že každý výkladový problém už musel být někdy někým
vyřešen…. Profesionálové však vědí, že tomu tak není. Zákon o daních z příjmů, jeden z nejstarší
stále platných právních předpisů upravujících zdanění v České republice, stále obsahuje
ustanovení, která způsobují výkladové problémy. Mnohdy vznikají konflikty mezi daňovými
poplatníky, kteří jsou zastupováni daňovými poradci, a finanční správou, existují však i situace,
na jejichž řešení nejsou schopni se mezi sebou shodnout daňoví poradci vzájemně či finanční
správa jako celek.
Komentář zákona o daních z příjmů se těmto tématům nevyhýbá, autoři nejasná ustanovení
zákona pojali jako výzvu, které je třeba se postavit. Proto i citlivé a sporné otázky okomentovali,
nabídli řešení a poskytli informaci, jakého názoru je autorský kolektiv. Jak uvádějí sami autoři,
ambicí díla bylo výkladové obtíže a nejasnosti překlenout, resp. vysvětlit a pokusit se k nim
zaujmout odůvodněné výkladové stanovisko. Součástí komentáře je i snaha ukázat širší vazby
zákona o daních z příjmů v rámci českého právního řádu, neboť zákon o daních z příjmů je třeba
vykládat v kontextu ostatních právních předpisů, které s ním v právním světě žijí.
Rozsah samotného zákona se nutně projevil ve „velikosti“ komentáře, téměř 2 kila papíru
vám nabídnout přes 1 200 stran napínavého čtení. A kdo stojí za tímto dílem? Autorský tým se
začal formulovat po roce 2010, jednotliví členové se průběžně měnili, projekt se několikrát
zastavil, ale „zdravé jádro“ autorského týmu to nevzdalo a v posledních měsících zatli zuby
a usilovně pracovali na dokončení díla, a to se po deseti letech práce povedlo.
Vedoucím autorského kolektivu je Ondřej Dráb, absolvent Právnické fakulty Univerzity
Karlovy, který působí od roku 2007 ve společnosti Staněk, Tomíček & Partners. Daňovému
poradenství se věnuje přes 20 let, za jeho parketu lze považovat daňovou optimalizaci v rámci
akvizičních a restrukturalizačních projektů pro české i nadnárodní korporace.
Druhé jméno na obálce je Matěj Nešleha, který vystudoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké
školy ekonomické v Praze. Dnes řídí a vlastní daňově poradenskou společnost KODAP Jihlava,

s.r.o. Od roku 2018 je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Specializuje
se na zdanění fyzických osob a svěřenských fondů.
Z dalších kolegů daňových poradců bych chtěla upozornit zejména na Jiřího Hlaváče, který je
partnerem společnosti TPA, kde působí jako daňový poradce, auditor a znalec. Je členem sekce
daně z příjmů KDP ČR a členem Poradního sboru ministerstva spravedlnosti pro ekonomiku.
Autorů je celkem 12, jsou to odborníci z různých odvětví daňového světa, autorský tým není
tvořen jen daňovými poradci či advokáty ze soukromého sektoru, je doplněn pracovníky Finanční
správy a Ministerstva financí, což zajišťuje, že publikace poskytuje i názor z „druhého strany“.
Ráda bych uvedla, že kniha obsahuje ohromný odborný záběr a pokud se společně podíváme
například na komentář k § 23c zákona o daních z příjmů, obsahující mé oblíbené ustanovení
upravující fúze, pak najdeme skutečně komplexní pohled na problematiku. V komentáři
najdeme vybrané důležité pasáže z důvodové zprávy, rozbor textu zákona, návaznosti
na směrnice EU, jak a kdy byla příslušná ustanovení směrnic implementována do našeho
zákona. Za výborné považuji doplnění o judikaturu Evropského soudního dvora a Nevyššího
správního soudu. Dále zde najdeme přehled všech příspěvků na koordinační výbor, které se k §
23c projednávaly za posledních 20 let. Je vždy uvedeno číslo příspěvku (pro snadnou
dohledatelnost) a stručný popis problému a závěr, ke kterému projednávání dospělo. Nechybí
ani související stanoviska GFŘ a Ministerstva financí ČR. Pro studijní typy jsou na konci
komentáře příslušného paragrafu uvedeny i odkazy na odbornou literaturu, tedy články či knihy,
které se problematice věnovaly.
V této struktuře najdeme komentáře ke všem paragrafům zákona, v některých nechybí ani
obrázky či schémata pro snadnější pochopení problematiky (např. při zdanění při přemístění
majetku do zahraničí).
V úvodním slově autoři za cíl komentáře nepovažují vytvoření příručky pokrývající jednotlivé
situace, které mohou v běžném životě nastat a mohou mít vliv na zdanění příjmů fyzických či
právnických osob. Jejich cílem je vytvořit materiál popisující v širších souvislostech principy
a pravidla zakotvená komentovaným zákonem.
Za sebe mohu dodat, že se jim dílo podařilo. Jedná se o unikátní dílo, které nemůže chybět
žádnému kolegovi daňovému poradci. Jeho používání může být v okamžiku „kdy ho potřebuji“,
tedy hledám konkrétní cestu řešení, obhajuji zvolený postup před finanční správou nebo se
do něho můžeme začíst jako do studijního materiálu v práci u kávy či doma u skleničky vína.
Nezbytnou pomůckou bude tato kniha i pro zájemce o zkoušky daňových poradců. 1
Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D., členka Prezidia KDP ČR
Možno zakoupit jako knihu i v elektronické podobě:
https://www.kdpcr.cz/zakon-o-danich-z-prijmu-komentar
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Recenze byla zveřejněna v Bulletinu KDP č. 4/2021.

