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OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

Jméno disertanta/disertantky: JUDr. Radek Hrábek 

Téma práce: Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě 

Rozsah práce: 173 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 7. května 2019 (datum prohlášení) 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Disertant si jako téma své disertační práce zvolil problematiku majetkových daní, což lze 
považovat za aktuální téma vzhledem ke konstrukci českého daňového systému, který zná 
řadu různých daní, v nichž je pro laika i profesionála často obtížné se zorientovat. Jelikož 
autor přináší řadu podnětů k „terapii“ českého daňového systému (str. 172) a návrhů de 

lege ferenda, zvolené téma lze považovat za aktuální a nosné. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Vzhledem k výše naznačené komplexitě právní úpravy českého daňového systému je již 
samotná perfektní orientace v daňových předpisech značným intelektuálním počinem. 
Jedná se o opravdu velký objem právních předpisů, které disertant v předkládané práci 
prezentuje s naprostým odborným přehledem a prokládá je řadou podnětných komentářů 
teoretického i praktického rázu. Autor v práci využil primárně analytickou metodu, kdy po 
zdařilé a „hutné“ deskripci formuluje syntetizující a kritické závěry, za doplňkové metody 
pak lze považovat metodu historickou a metodu komparativní. Tato metodologie je pro 
kvalifikační práce v oboru právo v podstatě typická a záleží vždy na odborných znalostech 
a poctivosti autora, zda práce zůstane u pouhé deskripce se „světlými momenty“ v podobě 
analytických, historických nebo komparativních postřehů, nebo zda předloží skutečně 
syntetickou a analytickou práci. Autor předkládané práce tento požadavek naplnil. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce obsahuje dvanáct hlavních kapitol: 1) Historická konsekvence; 2) Teoretické 
vymezení daně; 3) Majetková a normativní rovina konstrukčních prvků; 4) Postavení 
daňové soustavy v právním řádu; 5) Problémové aspekty majetkových daní; 6) Identifikace 
majetku a majetkové daně v recentním právním řádu; 7) Problematika benefitů a 
osvobozování; 8) Majetkové daně a jejich vztahy a aspekty k přímým daním; 9) Majetkové 
daně a jejich vztahy a aspekty ke nepřímým daním; 10) Zdaňování majetku v kontextu 
Evropské unie; 11) Komparace zdaňování majetku v České republice a Slovenské 
republice; 12) Kvalitativní obsahová analýza, dílčí závěry a vyhodnocení hypotéz. Kromě 
toho práce obsahuje teoretický a metodologický úvod, shrnující závěr, prohlášení, 
poděkování, seznam použitých zdrojů a abstrakt s klíčovými slovy v českém a anglickém 
jazyce. 
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4. Vyjádření k práci 

V první kapitole autor vysvětluje historické souvislosti zdaňování nemovitostí a dalšího 
majetku. Autor poukazuje na řadu zajímavých otázek, oceňuji např. tabulku s výběrem 
„bizarních“ daní z historie (str. 20), kdy je zajímavé sledovat, co vše je možné postihnout 
zdaněním. Určitou výhradu bych však měl k místy spornému citačnímu aparátu, autor 
několik stran historické látky podává bez jediné citace odborné literatury. Zde lze 
podotknout, že byť by měl autor vše „v hlavě“, v kvalifikační práci je vhodné i zde 
„sáhnout“ po odborné literatuře a proložit text citacemi a odkazy. Jedná se o postřeh, který 
platí pro celou předkládanou práci, zmiňuji jej však už zde, neboť se mi zdá v historické 
části práce nejvýraznější. 

Ve druhé kapitole autor popisuje institut daně, jako konstrukční prvky a klíčové funkce 
daní ze svého subjektivního pohledu. Lze ocenit postřehy z „nedaňové“ literatury (str. 32). 
Zajímavý je například autorův postřeh, že dnes už ani profesionálové nejsou schopni 
příslušné daňové předpisy stoprocentně správně vyložit, a proto by se v daňovém právu 
měla uplatnit zásada in dubio pro reo (str. 34). Autor však výstižně uvádí, že správce daně 
v České republice není příliš nakloněn tomuto přístupu. Na druhou kapitolu navazuje 
kapitola třetí, která se věnuje majetkové a normativní rovině konstrukčních prvků daně. 
Výstižný je autorova poznámka, že množství výjimek nebo osvobození od daně činí 
daňové předpisy nepřehlednými (str. 44), s čímž ostatně souvisí též zdůraznění, že daně 
mají být především spravedlivé a diskriminace ve zdanění je nepřípustná (str. 45). Tato 
kapitola se negativně vyznačuje tím, že obsahuje jedinou citaci odborné literatury. Ve 
čtvrté kapitole autor obecně vymezuje českou daňovou soustavu, přičemž jde o přehledný 
souhrn, včetně např. rozpočtového určení (str. 57). 

Jádro práce začíná pátou kapitolou, nazvanou „Problémové aspekty majetkových daní“. 
Autor si na úvod klade řadu otázek (str. 61) a následně se věnuje např. ústavní konformitě 
zdaňování, otázkám novelizace a předvídatelnosti práva, efektivitě výběru daní apod. Tato 
kapitola obsahuje řadu zajímavých postřehů, např. citaci Karla Engliše, že „nemá daň ničiti 

svého pramene“ (str. 66). Autor pléduje za to, aby výpočet daně z nemovitých věcí 
vycházel z hodnoty těchto věcí (str. 71) a aby obce více využívaly své oprávnění určovat 
místní koeficient (str. 74) – obě opatření by podle autora vedla k efektivnějšímu výběru 
této daně a k vyššímu příjmu fisku. 

Na pátou kapitolu navazuje kapitola šestá, v níž autor rozebírá jednotlivé majetkové daně 
v současném právním řádu. Za zmínku stojí postřeh autora, že daň z nabytí nemovitých 
věcí nedopadá na případy, kdy je nemovitá věc ve vlastnictví obchodní společnosti a 
převod obchodního podílu nepodléhá dani z nabytí nemovitých věcí (poněvadž obchodní 
podíl není nemovitá věc). Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí tak nedoléhá 
na případy, kdy nemovitá věc de facto i několikrát změnila vlastníka, de iure však ne (str. 
97). Za pozornost stojí rovněž postřeh autora v sedmé kapitole, která se věnuje benefitům a 
osvobozením od daně, kdy zmiňuje až absurdní situaci, kdy se osvobození od daně z nabytí 
nemovitých věcí vztahuje na nově dokončené bytové jednotky pouze v bytových domech, 
nikoli v domech rodinných. Přestože jde materiálně o identický předmět zdanění, byt v 
rodinném domě dani z nabytí podléhá, zatímco byt v bytovém domě nikoli. Lze se 
ztotožnit s autorem, že se jedná o „nerovnost práv z hlediska objektů zdanění a bezdůvodné 
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formalistické odmítání nápravy“ (str. 113). V sedmé kapitole se autor rovněž věnuje 
problematice daňových úniků a daňové optimalizace, kde cituje rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ke zneužití práva, dle něhož není vyloučeno, aby byl výkon práva, který odpovídá 
zákonu, shledán v rozporu s dobrými mravy (str. 118). V této souvislosti je otázkou, jak se 
v daňové praxi projeví nové znění § 8 odst. 4 daňového řádu po novele zákonem č. 
80/2019 Sb. s účinností od 1. dubna 2019: „Při správě daní se nepřihlíží k právnímu 

jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je 

získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu.“ 

Osmá a devátá kapitola se věnují majetkovým daním a jejich vztahu k přímým a nepřímým 
daním. Část desátá obsahuje stručnou komparativní pasáž o zdaňování majetku ve státech, 
které sousedí s Českou republikou. Skutečnou komparaci (ve smyslu srovnání institutů) 
však autor nabízí až v kapitole jedenácté, kdy srovnává majetkové daně v České republice 
a na Slovensku. Píše-li autor v práci opakovaně o zvýšení efektivity výběru daní, lze zmínit 
právě slovenské opatření k eliminaci převádění obchodních společností na „bílé koně“ za 
účelem vyhýbání se placení daňových nedoplatků, kdy nelze převést podíl ve společnosti 
bez souhlasu správce daně, který potvrdí neexistenci daňových nedoplatků (srov. § 115 
slovenského obchodního zákoníku, č. 513/1991 Zb.). 

Dvanáctá kapitola je pak věnována hodnocení hypotéz a rozporu závěrů, k nimž disertant 
v práci dospěl. Jedná se o kvalitní teoretické pojednání o různých opatřeních, které by dle 
autora mohly „vyléčit“ český daňový systém. Nejsem si stoprocentně jist, zda autor v práci 
odpověděl na všechny hypotézy, které si v úvodu předsevzal, závěry jsou však podnětné 
a odpovídají obsahu práce. V závěru pak autor nabízí několik konkrétních návrhů ke 
zlepšení, např. povinnost daňových subjektů k úhradě daně před zápisem vkladu práva do 
katastru nemovitostí (str. 173). Jedná se o opatření, které podobně funguje v Rakousku, 
kde je za úhradu daně odpovědný notář či advokát, který nemovitostní transakci zajišťuje. 
Ztotožňuji se také se závěrem autora ohledně nutnosti zjednodušit terminologii ohledně 
daňových benefitů (osvobození od daně, částka odečitatelná od základu daně, daňové 
zvýhodnění apod.) a nahradit ji jedinou univerzální kategorií. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Pokud si autor předsevzal vytvořit teoretický sumář 
poznatků a postřehů o systému majetkových daní 
v České republice, bezpochyby byl naplněn. Nejsem 
si stoprocentně jist, zda autor v práci zodpověděl 
všechny otázky, které si v úvodu položil, to však 
nepovažuji za zásadní vadu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že disertant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že disertační práce je původním 
tvůrčím dílem disertanta. Jak však upozorňuji níže, 
v práci se vyskytují velmi dlouhé pasáže textu bez 
jediné citace. Z tištěné podoby práce však nemám 
důvod se domnívat, že jde o (byť částečný) plagiát. 
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Logická stavba práce Disertační práce je z hlediska systematického 
vhodně členěna. Struktura je logická a přehledná. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Disertant pracoval s tuzemskou (v omezené míře i 
se zahraniční) odbornou literaturou, právními 
předpisy, judikaturou a internetovými zdroji. 
Oceňuji zejména práci disertanta s neprávnickými 
zdroji (např. ekonomická i filosofická literatura). 
Forma citací je odpovídající, avšak v některých 
částech práce je obecně citací poměrně málo, není 
výjimkou několik stran po sobě jdoucích bez jediné 
citace. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy v disertační práci je 
nadstandardní. Disertant vyvozuje vlastní závěry 
a uvádí návrhy de lege ferenda, a to jak v závěru 
práce, tak na řadě míst v jednotlivých kapitolách. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako výbornou. Práce 
obsahuje schémata, která ji vhodně doplňují. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psaná srozumitelným jazykem, který však 
zůstává odborně korektní, dodržuje právnické 
pojmosloví apod. Styl je místy poněkud hovorový, 
zjednodušující, avšak není to na překážku odborné 
úrovně práce. Má hlavní výtka směřuje k jazykové 
úrovni, kdy je práce prosycena drobnými chybami, 
zjevně z nepozornosti a zřejmě nedostatečné 
jazykové revize před odevzdáním práce. Především 
jde o drobné překlepy (např. „dikutovat“ v prvním 
odstavci úvodu na str. 7), na mnoha místech autor 
chybně používá interpunkci, ojediněle nadužívá 
kapitálky (str. 41). 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by se disertant měl zaměřit na tyto otázky: 

 Uveďte prosím více příkladů daňových optimalizací. Jak byste navrhoval jednotlivé 
případy řešit, aby nedocházelo k neodůvodněnému zatížení daňových subjektů a na 
druhou stranu se omezilo krácení daně? 

 Jak ovlivní postihování daňových optimalizací nové znění § 8 odst. 4 daňového 
řádu po novele s účinností od 1. dubna 2019? 
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Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 
komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 27. května 2019 

 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

oponent 


