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ÚVOD

Právě běží osmý rok od účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který na-
hradil na obdobných principech vystavěnou dřívější úpravu daňového procesu, tj. 
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Spory, nejistoty a pochybení při 
stanovení a výběru daní přetrvávají, ba se někdy ještě zvětšují, dalo by se říci, že se 
i prohlubují a jsou komplikovanější. Třetím dílem „Omylů“ tedy pokračují dva letití 
rivalové, ale i spoluautoři komentáře k daňovému řádu hledající více než 20 let 
správnou cestu při správě daní, aby se pokusili napsat pokračování a aktualizaci 
dvou předcházejících dílů „Oblíbených omylů“, s jejichž psaním započali v roce 
2013. Jedním z nich je JUDr. Jaroslav Kobík (JK), druhým JUDr. Alena Kohoutko-
vá (AK). I v této knize budou společně hledat cestu, jak se dostat z problémových 
situací při dodržení všech elementárních zásad vymezujících správu daní a dodržení 
směru k cíli správy daní, tj. správnému zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich 
úhrady. Jedná se o problémové situace při cestě peněz z jedné kasy do druhé a ně-
kdy i zpět s názvem „Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich 
možná řešení – po třetí“.

V duchu vehementní ochrany údajů autoři nahradili jména všech osob, která 
byla dříve volena nahodile v souladu s nejčastějšími jmény podle statistiky, jakož 
i případné místní určení státního orgánu jen písmeny abecedy či jiným abstraktním 
pojmem, i když se jedná výlučně o virtuální případy. Ne že by však nemohly něko-
mu připomínat jeho vlastní situaci. 

Oba autoři se pokusili vymodelovat tentokrát 11 běžných, častých anebo ales-
poň zajímavých problémových situací při správě daní, upozornit na základní usta-
novení zákonů, která se k takovým příběhům vážou, a vyjádřit svůj právní názor 
– ne vždy shodný – na právní posouzení nastalého omylu. U každého příběhu je 
navržen postup nejen daňového subjektu nebo správce daně, který by měl násle-
dovat, ale mnohdy i obecné řešení další cesty. Současně je u jednotlivých případů 
odkázáno na právní úpravu a na judikaturu, která se k problému váže. Pozitivní 
je, že počet příběhů ve třetím díle oproti předcházejícím klesá, což by se dalo 
interpretovat tak, že se již některé situace přece jen neopakují a cesta k cíli je již 
prošlapána. 
�� U jednotlivých ustanovení jsou uvedeny zkratky v případě těchto zákonů:

 – pro zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků – ZSDP,
 – pro zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád – DŘ,
 – pro zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – SŘS.

�� Citovaná judikatura Nejvyššího správního soudu je převzata ze stránek 
www.nssoud.cz. 

�� Citovaná judikatura Ústavního soudu je převzata ze stránek www.nalus.usoud.cz.
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�� V jednotlivých kapitolách jsou uvedena ohlédnutí za Omyly, tj. do doby, kdy 
byly vydány již dvě společné publikace na toto téma obou autorů:

 – Omyly I, tj. za knihou Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně 
a jejich možná řešení (2014),

 – Omyly II, tj. za knihou Další oblíbené omyly subjektů a správců daně a je-
jich možná řešení (2016).

�� Zvýraznění textu v citacích zákonů či v judikatuře bylo provedeno autory za 
účelem zdůraznění některých pasáží či pojmů pro účely konkrétního případu, 
nejsou součástí citovaného originálu.

Naším přáním je, aby prezentované příklady a návrhy řešení napomohly čte-
nářům této knihy nalézt způsob, jak přistoupit k problémům v jejich konkrétních 
situacích. Přejeme hezké čtení.
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