
Závěr 

Při správě daní se vždy budou střetávat dva základní protichůdné principy – nárok státu na 

daň na straně jedné a právo daňového subjektu vlastnit majetek na straně druhé. Aby byly 

naplněny základní požadavky na demokratický právní stát, musí tyto dva principy existovat 

v rovnováze. Žádný z nich nesmí převýšit ten druhý, přiměřenost by měla být základním 

interpretačním vodítkem všech norem daňového práva. Nároky na daňovou legislativu tedy 

nejsou malé, naplnění účelu daňového systému a speciálně daňové správy není lehkým 

úkolem. 

V době, kdy v roce 1992 v souvislosti se zaváděním nové daňové soustavy byla potřeba 

přijmout daňovou procesní normu v rekordně krátkém čase, se zákonodárce s tímto úkolem 

vypořádal ve formě zákona o správě daní a poplatků. Jak jsem ale ukázala v druhé kapitole 

této práce, stala se tato norma postupem času v mnoha ohledech nevyhovující. Text zákona o 

správě daní a poplatků již nesplňuje požadavek takové pregnantnosti, který je na právní 

normy kladen. Právní jistota i předvídatelnost právní normy je silně narušena. Příčinu vidím 

zejména v nedostatku časového prostoru na její přípravu a v rychlosti, jakou se obor daňového 

procesního práva vyvíjí. Nejasnosti vyplývající hlavně z kontextu daňové kontroly v zákoně o 

správě daní a poplatků sice byly soustavně odstraňovány judikaturou, takový postup ale při 

nadměrném objemu této judikatury již není udržitelný. V rámci jurisdikce České republiky, 

kde pramenem práva nejsou precedenty, považuji za naprosto správné řešení, ke kterému 

legislativa došla. Nová daňová procesní norma ve formě daňového řádu se už jevila jako 

nezbytná. V podobě, v jaké byl daňový řád přijat, zakotvuje mnohé závěry učiněné v průběhu 

posledních několika let judikaturou, čímž nastoluje nejen kontinuitu se stávajícím systémem, 

ale i daleko lepší přehlednost právní úpravy, její transparentnost, vyšší právní jistotu a 

jednotnost aplikace. Daňový řád především vyplnil mezery zakotvení zahájení daňové 

kontroly a jejího opakování. Byly také rozšířeny jeho interpretační zásady v souladu s 

ústavním pořádkem a se správním řádem zaručující klientský přístup správce daně 

k daňovému subjektu. I přes všechna vyjmenovaná pozitiva se však daňovému řádu stejně 

nepodařilo odstranit všechny sporné momenty, na které jsem se pokusila v této práci 

upozornit. Za nejpalčivější osobně považuji proces ukončení daňové kontroly a úpravu jejího 

projednání, jež je v rozporu s právem daňového subjektu navrhovat důkazní prostředky, a 

jistou libovůli správce daně v rozšiřování důkazního břemene daňového subjektu. Tyto 



nedostatky by měly být pokud možno odstraněny co nejrychleji, ale i v ostatních ve třetí 

kapitole uvedených nedostatcích spatřuji potenciál pro případnou novelizaci vedoucí 

ke zdokonalení daňového procesu, nebo alespoň pro další výklad judikaturou. 

Stávající judikatura bude po účinnosti daňového řádu využívána minimálně jako 

teoretické poznání. Po nabytí účinnosti daňového řádu bude v judikatuře zřejmě probíhat 

diskuse mezi mocí zákonodárnou a soudní - soudy se budou muset vypořádat s tím, jak 

Parlament nastavil nová pravidla. Stávající judikatura každopádně velmi obohatila teorii 

daňového procesního práva, které dosud nebylo rozvíjeno jako samostatná vědní disciplína. 

Otázkou však nadále zůstává, zda úprava daňového procesního práva je materií natolik 

specifickou, že vyžaduje natolik rozsáhlou samostatnou úpravu obsaženou v daňovém řádu, 

na níž se nevztahuje správní řád jako základní norma správního práva. Aby se předešlo 

přílišné kasuistice a duplicitě, měl by podle mého názoru daňový řád upravovat pouze otázky 

odchylné od obecné úpravy správním řádem, kde charakter daňového řízení nezbytně 

vyžaduje odchylnou úpravu. Toto hodnocení je však spíše námětem na další diskuse, nebylo 

účelem této práce. 

 


