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Abstrakt – Změny ve správě daní v souvislosti s přijetím daňového 
řádu

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma, které v současné době považuji 

za velmi aktuální a je mu třeba věnovat pozornost. Cílem mé diplomové práce s názvem 

„Změny ve správě daní v souvislosti s přijetím daňového řádu“ je analyzovat sporné 

oblasti zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále „ZSDP“), poukázat na 

judikaturu Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a následně porovnat tyto 

problematické body s zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, který vstoupí v účinnost ode 

dne 1. 1. 2011.

Vzhledem k tomu, že téma mého zájmu je však velmi rozsáhlé, nebudu se 

zabývat veškerými změnami ve správě daní, které daňový řád přináší. Ve své 

diplomové práci se zaměřím pouze na ty oblasti správy daní, které jsou zásadní pro 

postup správců daně i pro jednání daňových subjektů v průběhu stanovení daňové 

povinnosti. Konkrétně se zaměřím na ty oblasti právní úpravy, v nichž daňový řád 

přináší změny oproti předcházející právní úpravě, tj. zakotvuje práva a povinnosti, které 

byly doposud odvoditelné pouze z judikatury českých soudů. 

Diplomová práce je rozdělena na 5 kapitol, které se dále dělí na podkapitoly a 

další části. Struktura práce respektuje systematiku zvolenou daňovým řádem.

Kapitola první je úvodní a je rozdělena na dvě podkapitoly. Podkapitola první 

charakterizuje právní oblast upravenou ZSDP a podkapitola druhá stručně vymezuje 

hlavní problémy, které jsou této právní normě dlouhodobě vytýkány. Kapitola druhá 

nazvaná „Historický vývoj daňového řádu“ věnuje pozornost procesu schvalování 

nového zákona č. 280/2009 Sb., až do jeho přijetí a následné publikaci ve Sbírce 

zákonů.

V kapitole třetí nazvané Charakteristika daňového řádu analyzuji novou 

procesní normu po její formální stránce, budu se zde věnovat její struktuře, rozsahu a 

zhodnotím novou systematiku a terminologii užívanou daňovým řádem. Stěžejní 

kapitoly čtvrtá a pátá se zaměřují na konkrétní vybrané sporné oblasti ZSDP a jejich 

komparaci s novou úpravou účinnou od 1. 1. 2011. Konkrétně analyzuji nahlížení do 

spisu, rozhodnutí správce daně, vytýkací řízení a prekluzivní lhůta pro vyměření daně. 




