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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Disertant si jako téma své disertační práce zvolil problematiku, která v rámci finančního práva 
spadá do práva daňového, a to problematiku týkající se majetkových daní. Jedná se o téma, 
které není úplně aktuální, neboť aktuálnější jsou jiná daňová témata (např. elektronická 
evidence tržeb). Nicméně periodicky se opakují diskuse ohledně zrušení některých 
majetkových daní (zejména daně z nabytí nemovitých věcí), proto téma určitý prvek 
aktuálnosti má. Nejde ani o téma nové, ale spíše tradiční. Domnívám, že disertant měl být 
ambicióznější a zvolit si jiné více aktuální a nové téma. Přesto může být disertační práce na 
téma „Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě“ přínosná pro obor finančního práva 
a finanční vědy, pokud bude téma zpracováno dostatečně teoreticky. 

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

Majetkové daně jsou tématem, které je v odborné literatuře zabývající se daněmi poměrně 
časté, nicméně jednotliví autoři se zaměřují spíše na jednotlivé daně, než na majetkové daně 
jako celek. Zaměření se komplexně na majetkové daně proto může být výhodou. Pro úspěšné 
zvládnutí tématu musí mít disertant znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale 
i soukromého práva. Vstupních údajů pro zpracování disertační práce mohl mít disertant 
dostatek včetně relevantních právních předpisů a internetových zdrojů. Ke zpracování tématu 
je možné využít deskriptivní, analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se disertační práce skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, dvanácti částí, závěru a seznamu použitých zdrojů. Na konec práce je zařazen 
název práce, abstrakt a klíčová slova, a to v českém jazyce a anglickém jazyce. 

Po úvodu, ve kterém disertant uvádí cíl a výzkumné otázky své disertační práce („budou 
identifikovány existující problémy současné právní regulace majetkových daní… …budou 
uvedeny úvahy nad možnými změnami stavu de lege lata a návrhy de lege ferenda“), uvádí 
vědecké metody a definuje hypotézy a popisuje obsah disertační práce, následuje část 
pojednávající o historii majetkových daní. Následují části věnované obecně daním a jejich 
konstrukčním prvkům a daňové soustavě. Pátá část disertační práce je zaměřena na 
problémové aspekty majetkových daní. V šesté části se disertant zaměřuje na jednotlivé 
majetkové daně a v sedmé na osvobození a benefity u majetkových daní. Osmá až jedenáctá 
část disertační práce je zaměřena na vztah majetkových daní k přímým daním, nepřímým 
daním, Evropské unii a Slovenské republice. Poslední část disertační práce je označena 
„Kvalitativní obsahová analýza, dílčí závěry a vyhodnocení hypotéz“. V závěru disertant hodnotí 
naplnění vytyčených hypotéz. 

4. Vyjádření k práci 

V první části disertační práce se disertant zabývá historickými konsekvencemi majetkových 
daní, které považuje za potřebné z hlediska naplnění cíle disertační práce. Osobně se s tímto 
pojetím neztotožňuji a část považuji z tohoto hlediska za nadbytečnou. Její obsah totiž není 
nijak v dalších částech disertační práce reflektován. 

Ve druhé části disertační práce se disertant pokouší o vlastní teoretickou definici daně, což lze 
uvítat, na druhou stranu zcela při její tvorbě pomíjí aktuální teoretickou publikaci katedry 



  

„Teorie finančního práva a finanční vědy“. S definicí daně uvedenou v této publikaci se 
disertant měl vypořádat. Například nesouhlasím s tím, že znakem daně je neúčelovost. 
Skutečnost, že peněžité plnění, které splňuje všechny ostatní znaky daně, je účelové, 
neznamená, že takové plnění není daní. Zcela pak postrádám rozlišení daně v úzkém a širokém 
smyslu. 

Třetí část disertační práce je zaměřena na konstrukční prvky daně. I v této části, stejně jako ve 
druhé části, nepoužívá disertant odkazy na zdroje od autorů z pražské právnické fakulty, což 
vede k mylným tvrzením, že konstrukční prvky daně jsou pouze čtyři. Výše zmíněná publikace 
„Teorie finančního práva a finanční vědy“ jich uvádí sedm. S tím se disertant nevypořádal. Dále 
spatřuji rozpor v tvrzení disertanta, který na str. 45 disertační práce uvádí, že rozšiřování 
konstrukčních prvků má za cíl zpřehlednění legislativy a na str. 46 disertační práce naopak mezi 
konstrukční prvky řadí pouze 4 základní, neboť jednoduchost a přehlednost zvyšuje efektivitu.  

Předmětem čtvrté části disertační práce je daňová soustava a její postavení v právním řádu. 
K pojetí této části mám zásadní výhrady. Disertant totiž pouze konstatuje, že daně se člení na 
přímé a nepřímé a přímé daně na majetkové a důchodové. Do přímých daní majetkových pak 
řadí daň z nemovitých věcí, daň z nabytých nemovitých věcí, daň silniční a daň z hazardních 
her. Minimálně zařazení daně z hazardních her (případně daně z nabytí nemovitých věcí) mezi 
majetkové daně považuji za nesprávné, jejím předmětem není majetek, ale činnost 
(příp. právní skutečnost). Disertant se měl vymezení majetkových daní rozhodně blíže věnovat 
a odůvodnit, proč zrovna výše uvedené čtyři daně považuje za majetkové (toto není uvedeno 
ani v kapitole 6.3., která je označena vymezení majetkových daní). Část je doplněna 
pojednáním o rozpočtovém určení daní. Na str. 57 disertační práce disertant uvádí: „Podobně 
je to u podílu 30% daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, který je 
vázaný na dle mého názoru „nespravedlivou“ podmínku bydliště podnikatele.“. Ovšem tato 
právní úprava byla s účinností od 1. ledna 2017 zrušena. Neaktuální jsou rovněž procenta 
uvedená v tabulce na str. 57 disertační práce. 

V páté části disertační práce se disertant věnuje problémovým aspektům majetkových daní. 
S některými závěry disertanta se ztotožňuji, s některými nikoliv. Například nesouhlasím 
s tvrzením, že právní úprava daně z nemovitých věcí může dosahovat „extrémní 
disproporcionality“ (viz str. 65 disertační práce). Rovněž moc nerozumím tomu, proč disertant 
zařadil pasáž o novelizaci zákona a stabilitě legislativy, když majetkové daně jsou v rámci 
daňové soustavy nejstabilnější a nejméně novelizované daně. Disertant v této části uvádí i své 
vlastní názory a návrhy (např. na str. 72 ohledně hodnotového principu), což lze hodnotit 
pozitivně. Nicméně zhodnocení toho, zda a jakým způsobem zavést hodnotový systém u daně 
z nemovitých věcí by muselo být více rozvedeno a odůvodněno. Rozhodně takové zavedení 
není jednoduché, jak uvádí disertant (pouze se doplní ceny do katastru nemovitostí). Konečně 
vůbec nerozumím zařazení kapitoly 5. 10, která systematicky do páté části disertační práce 
vůbec nepatří. Na str. 78 disertační práce disertant opomíjí, že daň ze staveb byla nahrazena 
daní ze staveb a jednotek (ačkoliv na str. 86 disertační práce je označení této části daně 
z nemovitých věcí již uvedeno správně). 

Šestá část disertační práce pojednává o majetku a majetkových daních v právním řádu České 
republiky. Část začíná nesprávným tvrzením, že majetkem se „ručí za závazky“. Disertant by 
měl respektovat právní pojmosloví a terminologii soukromého práva, kde jde o povinnost 
splatit dluhy, nikoliv o ručení za závazky. Již výše jsem uvedl, že disertant zcela nedostatečně 
vymezuje majetkové daně (v této části v kapitole 6.3), a zde doplňuji, že považuji za nesprávné 
řadit do majetkových daní „daň dědickou a darovací“, neboť tyto daně byly od roku 2014 
zrušeny s tím, že příjmy z dědění a darování se staly výlučně předmětem daní z příjmů. 
Skutečnost, že se disertant neztotožňuje s touto „inkorporací“ neznamená, že tyto daně jsou 
součástí českého právního řádu. Disertant tvrdí, že tyto daně jsou majetkové, ovšem pokud 
řádně nevymezil, co rozumí majetkovou daní, není možné toto jeho tvrzení verifikovat. 



  

V šesté části disertační práce dále disertant popisuje jednotlivé daně s tím, že se snaží 
poukázat na problematická místa právní úpravy a navrhnout příslušná řešení. U daně 
z nemovitých věcí jde však spíše o řešení otázek politických než právních. Na str. 94 disertační 
práce se disertant snaží odůvodnit, proč zařazuje daň z nabytí nemovitých věcí mezi majetkové 
daně. Nicméně argument, že tato daň je majetkovou daní, protože je uplatňovaná při změně 
vlastnického práva k nemovité věci, není přesvědčivý. Daň z přidané hodnoty je také 
uplatňována při změně vlastnického práva k nemovité věci a příjem, který je předmětem daně 
z příjmů, také vzniká při změně vlastnického práva, a přesto tyto daně nejsou majetkové daně. 
Dále bych neoznačoval prodej obchodního podílu za „daňový únik“ a že daň vykazuje řadu 
extrémních nejasností (viz str. 98 disertační práce). Podle mého názoru jde o legitimní 
rozhodnutí zákonodárce, který se rozhodl „transfery“ nemovitých věcí při prodeji obchodních 
podílů korporací nezdaňovat.  O daňový únik by se jednalo v případě, že taková transakce má 
být zdaněna a k jejímu zdanění nedošlo. Naopak oceňuji, že popis právní úpravy daně z nabytí 
nemovitých věcí a rovněž daně silniční je doplněn judikaturou, škoda však, že disertant neuvádí 
svůj vlastní názor na ní. Na str. 107 disertační práce pak disertant uvádí pojmový protimluv 
„zálohové splátky“. Rozhodně pak nesouhlasím s argumenty, proč disertant daň z hazardních 
her považuje za majetkovou daň (str. 108-109 disertační práce). 

Sedmá část disertační práce je zaměřena na problematiku benefitů a osvobození od 
majetkových daní. Disertant popisuje osvobození od majetkových daní a v některých případech 
poukazuje na problémy nebo právní úpravu hodnotí. Například na str. 113 disertační práce 
nastiňuje problematiku osvobození jednotek v rodinných domech od daně z nabytí nemovitých 
věcí, ovšem jaké je řešení tohoto problému neuvádí, ani neuvádí svůj vlastní názor na danou 
problematiku. Na str. 115 disertační práce disertant uvádí, že je nutné i ze záporného 
hospodářského výsledku odvést minimální daň. Toto tvrzení mi není jasné, minimální daň není 
součástí právní konstrukce daní z příjmů. Koncepčně pak nesouhlasím s tím, že legální daňová 
optimalizace je nežádoucí (viz str. 116 disertační práce). Nezdaňování podzemních staveb pak 
není daňovým únikem, ale politickým rozhodnutím zákonodárce (viz str. 118-119 disertační 
práce). 

Další dvě části disertační práce (osmá a devátá) se podle názvu mají zabývat vztahem 
majetkových daní k přímým a nepřímým daním. Zejména u části deváté však popis, rozbor 
a analýzu tohoto vztahu postrádám, část se zabývá obecně významem dopravní infrastruktury 
pro společnost a stát.  

Předmětem desáté části disertační práce je zdaňování majetku v kontextu Evropské unie. 
Disertant se nejprve zabývá zdaněním v Evropské unii (nikoliv však majetkových daní) a poté 
zdaněním majetkovými daněmi v sousedních státech České republiky. Nerozumím tvrzení, že 
i jednomyslné rozhodnutí všech členských států je diktátem Evropské unie (str. 135 disertační 
práce). Co se týká pojednání o majetkových daních v sousedních státech, jde pouze o stručný 
popis, nikoliv o komparaci s tím, že zjištěné skutečnosti nejsou nijak reflektovány v ostatních 
částech disertační práce. 

Jedenáctá část disertační práce se zaměřuje na komparaci slovenské a české právní úpravy 
majetkových daní. Zde kvituji, že disertant se snaží opravdu o komparaci právních úprav, 
tj. právní úpravy porovnává a na některých místech i hodnotí, která právní úprava je lepší. Ani 
závěry této komparace však nijak nezohledňuje v závěrech disertační práce. 

Poslední část disertační práce je označena „Kvalitativní obsahová analýza, dílčí závěry 
a vyhodnocení hypotéz“. Disertant předně uvádí, že byla potvrzena jeho první dílčí hypotéza, 
a to na základě „strukturovaných rozhovorů s odbornou i laickou veřejností“. V disertační práci 
však žádné odkazy na výsledky těchto rozhovorů obsaženy nejsou. Text této části mi na 
určitých místech připadá spíše jako souhrn politických prohlášení, než souhrn vědeckých 
výstupů disertační práce (např. str. 159-160 disertační práce), a to opět bez vazby na předchozí 



  

části disertační práce. Obdobně dochází disertant k potvrzení druhé dílčí hypotézy. Co se týká 
třetí dílčí hypotézy, tak nerozumím tvrzení disertanta na str. 161 disertační práce (uvedeno 
tučně), patrně disertant zaměňuje správu daně a právní úpravu daně. Daně je nutné vybírat 
„ryze úřednicky“, tj. na základě zákona, nicméně základ daně z nemovitých věcí upravený 
v zákoně může být změněn. Není zřejmé, na základě čeho dospěl disertant k závěru, že 
pravidelnými kontrolami zastavěných parcel by se výtěžnost daně z nemovitých věcí zvýšila až 
o jednu třetinu. Nesprávná je úvaha disertanta, že zahradní plastika nebo bazén má být zdaněn 
jako stavba podle stavebního zákona daní z nemovitých věcí, neboť předmětem daně jsou 
pouze budovy podle katastrálního zákona a určitý inženýrské stavby. 

V závěru disertant shrnuje, zda byly naplněny hypotézy, které si v úvodu vytyčil. Mimo výhrady 
uvedené výše, mám výhradu k bodu 2 na str. 173 disertační práce, který nikterak nesouvisí 
s majetkovými daněmi, protože disertantem uváděné konstrukční prvky se u majetkových daní 
nevyskytují. 

Celkově lze k disertační práci uvést, že je patrné, že disertant se snažil pojmout komplexně 
téma majetkových daní. Nicméně problém mimo řadu věcných chyb (viz výše) spatřuji 
v samotném vytýčení cílů a hypotéz, absenci vymezení majetkových daní a v nereflektování 
určitých částí disertační práce v jejím závěru. Jinými slovy, práce obsahuje řadu témat, která 
jsou popsána, ovšem závěrem práce je politicko-filozofické pojednání zejména o dani 
z nemovitých věcí. Domnívám se, že disertant neprokázal schopnost a připravenost 
k samostatné vědecké práci a že disertační práce sice obsahuje původní výsledky činnosti 
disertanta, ovšem tyto výsledky nejsou dostatečně vědecky zdůvodněné. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného disertantem se domnívám, že 
práce tento cíl zcela nenaplnila. Disertant sice uvedl 
některé návrhy na změnu právní úpravy majetkových 
daní, ovšem některé tyto změny dostatečně 
neodůvodnil a nemají vazbu na text disertační práce, 
některé se vůbec majetkových daní netýkají. 

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, což ostatně vyplývá z jeho 
prohlášení. 

Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že 
bylo nalezeno celkem 500 podobných dokumentů. 
Shoda je však vždy menší než 5 %. S ohledem na rozsah 
protokolu o kontrole (22 436 stran) jsem provedl 
namátkovou kontrolu. Shoda byla vždy zcela marginální, 
a to zejména u názvů a textů právních předpisů. 
Z uvedeného důvodu nepovažuji práci za plagiát. 

Logická stavba práce Disertační práce je členěna na příliš mnoho částí. 
Domnívám se, že počet částí měl být nižší, jednotlivá 
témata jsou příliš fragmentována.  

Rovněž není vhodné, když část má pouze jednu kapitolu 
(viz část osmá, část devátá a část desátá). 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 

Disertant pracoval s odbornou literaturou, 
internetovými zdroji, judikaturou, právními předpisy 



  

citací  a ostatními zdroji. 

Disertant však měl na používané zdroje lépe odkazovat. 
Například na str. 110 disertační práce je uvedeno, že 
Ministerstvo financí bylo nuceno stanovit deset forem 
daňových úlev, ovšem není uveden zdroj této 
informace, ačkoliv nepochybně jde o informaci, kterou 
disertant zjistil z určitého zdroje. 

V seznamu zdrojů jsou citace uvedeny správně, nicméně 
například na str. 108 je internetová citace uvedena 
nesprávně. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy v disertační práci není zcela 
dostatečná (k důvodům viz výše). 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou. 

Práce je vhodně doplněna tabulkami, schématy a grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je disertační práce na poměrně 
dobré úrovni. Vyskytují se však chyby v psaní i základní 
pravopisné chyby (např. str. 7 „dikutovat“, str. 60 
„analiticko-syntetická“, str. 61 „výměření“, str. 76 
„podmínky zlepšili“ a „eliminovali nedostatky“, str. 79 
„připadně“, str. 79 „přičetli i dluhy“, str. 101 „dedictví“, 
str. 128 „hospodaři“, str. 134 „nepřýmých“, str. 140 
„útvary vznikli“ a „reprezentace dospěli“, str. 141 
„započali cíle“, „změny nastali“ a „zkušenosti ukázali“, 
str. 162 „měli zdroje“ a „stavby by měli být“, str. 172 
„predikce ztotožňovali“, str. 173 „eliminovali 
nedostatky“). Základní pravopisné chyby by se 
v disertační práci rozhodně vyskytovat neměly. 

Stylistická úroveň je v zásadě odpovídající. Často však 
disertant střídá používání první osoby jednotného 
a množného čísla. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by disertant měl předně obhájit své pojetí disertační práce a vypořádat se 
s připomínkami uvedenými v posudku. 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci nedoporučuji k obhajobě před příslušnou 
komisí pro obhajobu disertační práce, a to pro 
obsahové i formální nedostatky popsané výše. 

 
 
V Praze dne 2. června 2019 
 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
oponent 


