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1. Základní popis

Program DAŇOVÁ JUDIKATURA slouží k rychlému zpřístupnění daňových judikátů, které 
Vám mohou být nápomocny při řešení otázek vznikajících při práci s daňovými předpisy. 

Daňové judikáty lze vyhledávat dvěma způsoby, a to buď pomocí dotčeného předpisu nebo 
podle textu obsaženého v názvu, právní větě nebo spisové značce judikátu.

1.1 Dostupné funkce

Všechny dostupné funkce jsou uspořádány do hlavního menu DAŇOVÉ JUDIKATURA. Struč-
ný popis uvedených funkcí naleznete zde:

• Vyhledávání podle dotčeného předpisu - Toto vyhledávání slouží k vyhledání daňových judi-
kátů za předpokladu, že znáte předpis, kterého se mají týkat. 

• Vyhledávání podle textu - K vyhledání judikátu dle textu je potřeba zadat alespoň část textu 
z názvu judikátu, právní věty judikátu nebo část spisové značky do pole pro vyhledávání textu. 
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2. Vyhledávání podle dotčeného předpisu

Toto vyhledávání slouží k vyhledání daňových judikátů za předpokladu, že znáte předpis, 
kterého se mají týkat.

Pro vyhledání požadovaných judikátů je potřeba zadat rok a číslo předpisu, pro který 
chceme judikáty vyhledávat. Po zadání těchto hodnot se zobrazí název předpisu a zároveň seznam 
všech daňových judikátů, které se týkají daného předpisu. Vyhledané judikáty lze dále filtrovat 
podle čísla paragrafu, ke kterému jsou vydány.

Otevření judikátu provedete dvojklikem levého tlačítka myši. Práci s judikátem naleznete 
v kapitole s názvem Práce s judikáty (kapitola 4.).

Pole pro zadání roku 

Pole pro výběr čísla předpisu

Tlačítko pro vyhledání a zobrazení souvisejících 
judikátů

Pole pro zobrazení názvu předpisu

Seznam vyhledaných judikátů
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3. Vyhledávání podle textu 

K vyhledání judikátu dle textu je potřeba zadat alespoň část textu z názvu judikátu, právní 
věty judikátu nebo část spisové značky do pole pro vyhledávání textu. Samozřejmě při přesnějším 
zadání textu je počet vyfiltrovaných judikátů menší a snáze naleznete Vámi požadovaný judikát.

Pro zadání textu z názvu judikátu či právní věty nebo spisové značky využijte pole text. 
Pod tímto polem se nalézají zaškrtávací pole, kterými máte možnost ovlivnit, ve které části judikátu 
bude probíhat vyhledávání. Po zadání textu je zobrazen seznam judikátů, které odpovídají zada-
ným kritériím. 

Otevření judikátu provedete dvojklikem levého tlačítka myši. Práci s judikátem naleznete 
v kapitole s názvem Práce s judikáty(kapitola 4.).

 
Zaškrtávácí pole pro výběr části, ve které bude 
probíhat vyhledávání

Pole pro zadání hledaného textu 

Seznam vyhledaných judikátů
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4. Práce s judikáty

Po otevření judikátu dvojklikem levého tlačítka myši se Vám zobrazí zcela nové okno             
s obsahem vybraného judikátu. Při otevření dalších judikátů začnou být tyto řazeny do záložek, 
pomocí kterých se lze přepínat mezi jednotlivými dokumenty.

Obsah otevřeného dokumentu lze kopírovat do schránky a následně vložit do vámi požado-
vaného umístnění. Okno s otevřeným judikátem rovněž umožňuje tisk vybraného dokumentu nebo 
vyhledávání slov v otevřeném textu. Uzavření okna můžete provést tlačítkem Zavřít.

Záložky s názvy otevřených judikátů

Tlačítko, které umožňuje nalezený judikát vytisk-
nout

Pole pro zadání hledaného výrazu v textu judikátu

Tlačítko, pomocí kterého vyhledáváte i přeskaku-
jete po výskytech hledaného výrazu

Tlačítko Zavřít uzavře právě prohlížený dokument
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4.1 Kopírování

Volbu kopírovat naleznete v kontextové nabídce nad otevřeným 
dokumentem. Kopírovat lze vždy pouze označený text, ať už se jedná o celý 
dokument či pouze jeho část.

4.2 Tisk

Pomocí tlačítka Tisk dojde k vyvolání standardního tiskového 
správce, pomocí kterého si po vybrání tiskárny můžete navolit parametry 
tisku. Poté stačí stisknutím tlačítka Tisk provést vytištění požadovaného 
textu.

4.3 Najít

Pole pro vyhledávání slouží k snadnějšímu prohledávání otevře-
ného judikátu a tím usnadňuje nalezení potřebných informací. Do pole pro 
zadání napište hledaný výraz a vyhledejte pomocí tlačítka Najít. Stejným 
tlačítkem se pohybujete po dalších výskytech hledaného výrazu.


	1. Základní popis
	1.1 Dostupné funkce

	2. Vyhledávání podle dotčeného předpisu
	3. Vyhledávání podle textu 
	4. Práce s Judikáty
	4.1 Kopírování
	4.2 Tisk
	4.3 Najít


