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orientaci v dané problematice. I takto kvalitní zákony je ale třeba 
neustále zpřesňovat odstraňováním drobných problémů, které 
praxe ukazuje, aby nedocházelo k jejich zastarávání a 
nevyskytovala se v nich ustanovení již dávno neaplikovatelná. 
Zároveň je při přípravě novelizací vždy nutné pružně reagovat na 
nové trendy poslední doby. Vhodným příkladem tu může být 
třeba velmi rychlá digitalizace celé státní správy, která by měla 
přispět k rychlému řešení každodenních problémů občanů. Bez 
této reflexe by jakékoliv zákony postupem času nutně upadaly do 
průměru. 
Na druhé straně stále existuje celá řada zákonů zcela 
nepřehledných, které by si zasloužily výměnu ihned. Asi 
nejpalčivěji se to projevuje u zákona regulujícího daně z příjmů. 
Vzhledem k rozsahu upravované materie je však takový postup 
nemožný a je třeba pro novou úpravu nejprve připravit vhodnou 
půdu. Diskusní panely s odbornou veřejností i řadovými občany, 
které se uskutečňují k plánovaným velkým kodifikacím trestního 
či občanského práva, jsou velmi dobrou cestou, jak kvalitně 
připravit i následovníky současných zákonů. Je však nutné vždy 
pamatovat na určitou kontinuitu a návaznost starých a nově 
vznikajících předpisů. 
Není na škodu se zamyslet rovněž nad jakýmsi zeštíhlením 
daňové soustavy jako celku. Již jednou zmiňovaný příklad 
Slovenské republiky je tomu dobrým vodítkem. Ze všech 
představených druhů daní v této práci by jich bez velké újmy a 
ztráty na příjmové straně veřejných rozpočtů mohla zmizet hned 
celá polovina. Daňovým poplatníkům by se zjednodušil život a 
státním orgánům by ubyla agenda, která beztak není příliš 
výnosná. Při přípravě jakékoliv nové koncepce daňové soustavy 
je vždy příklad okolních srovnatelných zemí vítaným podnětem. 



 
 
6 Závěr 68 

 

Pevně věřím v to, že snaha po dobré a kvalitní zákonné úpravě, a 
to nejen daňové oblasti týkající se nemovitostí, nakonec bude 
v našem právním řádu v budoucnosti dominovat. Ať tak či onak, 
dovolím si vyjádřit své přesvědčení, že je na čem stavět. Kvalitní 
odborníci z řad ekonomů, právníků i dalších profesí jsou toho 
zárukou a myslím, že v naší zemi se jich vždy najde dostatek. 
 
Kam se bude v budoucnu ubírat trend trhu s byty je celkem 
nasnadě. Bude jednoznačně docházet k jeho postupnému 
uvolňování, a to i přes sílící hospodářskou krizi, která bytové 
výstavbě zrovna příliš neprospívá. Jaké změny v oblasti daňové 
však tato situace s sebou přinese, lze odhadovat jen velmi obtížně. 
Do jisté míry bude v našem právním prostředí zaležet na tom, 
která strana politického spektra bude právě u moci a bude tak mít 
možnost ovlivňovat nejen vzestup své popularity, ale zejména 
zákony této země. Daně jsou totiž jednou z hlavních priorit každé 
vlády a tomu se také podřizuje vývoj jejich zákonné úpravy, byty 
z toho nevyjímaje. Ale snad se i v této oblasti nadějeme časem 
určitého náznaku nadstranickosti, kdy o příštích regulacích budou 
více rozhodovat spíše názory odborné než tlaky lobbyistických 
skupin a snahy zalíbit se svým voličům. Budu v to vždy doufat a 
věřím, že tomu tak i bude. 
 


