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Recenzovaná publikace je dílem autorského kolektivu 
Katedry finančního práva a národního hospodářství Fa-
kulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Autoři 
jsou odborníky z praxe a vysokoškolskými pedagogy 
přednášejícími finanční a daňové právo.

Daňové právo je poměrně vděčným tématem řady od-
borných i popularizujících publikací. Ovšem ne každému 
se podaří téma správně uchopit a vyložit. Je nutné jasně 
danou publikaci koncipovat buď jako odbornou mono-
grafii pro odbornou veřejnost, nebo jako informativní 
či výkladovou příručku pro veřejnost laickou. Autorský 
kolektiv zvolil druhou z uvedených variant (jak ostatně 
napovídá i název „de lege lata“) s tím, že přistoupil ke 
zpracování tématu vhodným způsobem. 

První část publikace je stručným odborným pojed-
náním na téma daňového práva. Zde lze kvitovat široký 
poznámkový aparát. Čtenář tak získá povědomí i o teore-
tickém zakotvení daňového práva v systému práva. Druhá 
část je kombinací teoretického pojednání o daních a da-
ňové soustavě a popisu současné právní úpravy správy 
daní. 

Třetí část je zdařilým popisem právní úpravy nepří-
mých daní, tj. spotřebních daní, energetických daní (v pu-
blikaci označovaných jako ekologické daně) a daně z při-
dané hodnoty. Čtvrtá část se věnuje přímým daním. 

Pátá část publikace vhodně doplňuje pojednání 
o daňovém právu o účetní aspekty této problematiky. 
Daňové a účetní právo mají k sobě velmi blízko, a to 
zejména s ohledem na používání účetnictví jako ná-
stroje pro stanovení základu daně z příjmů. Vytknul 
bych pouze dlouhé pasáže složené z citací soudních 
rozhodnutí. 

Třetí vydání publikace reflektuje významné změny, 
ke kterým došlo od předchozího vydání. Daň z nabytí ne-
movitých věcí byla zrušena. Došlo k přepracování kapitol 
zejména o spotřebních daních, daně z přidané hodnoty, 
daních z příjmů a správy daní. Publikace vychází z plat-
ných a účinných předpisů k 1. lednu 2022. 

Z formálního hlediska považuji za vhodné zvýrazňo-
vání podstatných částí textu tučným písmem. Tato sku-
tečnost přispívá k přehlednosti publikace.

Celkově považuji publikaci za zdařilý vhled do proble-
matiky daňového práva a do právní úpravy daní (v úzkém 
slova smyslu) a s tím související právní úpravy účetnictví. 

Publikace je s odkazem na výše řešené určena jak od-
borné, tak i laické veřejnosti, která má zájem se seznámit 
s aktuálním vývojem v oblasti daňového práva.
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