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OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jméno disertanta: Stanislav Kouba 

Téma práce: Zásady daňového a poplatkového práva 

Rozsah práce: 189 stran vlastního textu (cca 233 normostran) 

Datum odevzdání práce: 15. září 2016 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Disertant si jako téma své disertační práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva. 
Ačkoliv se může zdát, že nejde o téma aktuální, opak je pravdou. Zásady a principy daňového 
a poplatkového práva budou stále aktuálním tématem, a to s ohledem na společenský 
a ekonomický vývoj a potřebu jeho zkoumání. Téma má výrazný teoretický aspekt a je vhodné 
pro disertační práci. V této souvislosti proto může být teoretické pojednání na téma „Zásady 
daňového a poplatkového práva“ velmi přínosné (obzvláště, je-li disertant daňovým 
nadšencem, jak sám uvádí na str. 4 disertační práce). 

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

Disertantem zvolené téma je tématem, které je v tuzemské literatuře zabývající se finančním 
právem komplexně prakticky nezpracovaným. Je více než vhodné, že disertant se rozhodl 
zpracovat disertační práci na dané téma. Na druhou stranu jde o téma extrémně náročné, 
neboť míří na samotné fundamentální otázky daňového práva, na kterých nepanuje v teorii 
shoda. Problematiku zásad daňového a poplatkového práva není možné úspěšně vládnout bez 
studia celé řady podkladů a bez teoretických právních znalostí nejenom finančního, 
resp. daňového, práva, ale i obecné teorie práva, soukromého práva, správního práva a dalších 
právních oborů. Vstupních údajů pro zpracování disertační práce mohl mít disertant dostatek. 
Ke zpracování tématu je možné využít deskriptivní, analytickou, deduktivní a komparativní 
metodu přístupu, ale i metody jiné. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se disertační práce skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, motta, anotace a klíčových slov v českém a anglickém jazyce, obsahu, úvodu a části 
zabývající se metodikou práce, pěti částí, závěru, shrnutí v českém a summary v anglickém 
jazyce, seznamu použitých zdrojů, seznamu obrázků a příloh. 

Po úvodu a části zabývající se metodikou práce, ve kterých disertant uvádí zejména cíl své 
disertační práce („identifikace zásad, které se aplikují v rámci daňového a poplatkového práva 
a tyto zásady zanalyzovat z hlediska jejich systému“), použité metody, zdroje a deklaruje svou 
snahu („aby práce posloužila i při praktické tvorbě a aplikaci daňového práva. Její snahou je 
zejména pozvednout význam zásad v daňovém právu, ve kterém jejich aplikace chronicky vázne 
a to tím, že bude možné poukázat na řadu případů, kdy pro řešení konkrétní situace není 
zapotřebí explicitní úpravy právní normy, ale lze ji řešit spolehnutím se na zásady daňového 
práva“), následují části týkající se daně v materiálním smyslu a pojmu poplatek. Další část 
disertační práce je zaměřena na pojem daňového a poplatkového práva. Předmětem čtvrté 
části disertační práce je obecné pojednání o právních zásadách. V poslední části se disertant 
věnuje jednotlivým zásadám. Shrnutí disertační práce je uvedeno v jejím závěru. 

4. Vyjádření k práci 

Na str. 1 disertační práce disertant uvádí, že bude vděčen za jakoukoli zpětnou vazbu. Prosím, 
nechť disertant považuje tento posudek za takovou zpětnou vazbu, která doufám, bude pro 
disertanta přínosná. Jak rozvedu dále, považuji disertační práci za velmi kvalitní dílo, i když se 
ne se všemi názory v ní uvedenými ztotožňuji. S ohledem na svou oponentskou roli budu níže 
uvádět zejména skutečnosti, se kterými nesouhlasím. 
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Předně se musím vyjádřit k názvu práce a souladu názvu práce s jejím obsahem. V anglickém 
jazyce nazval disertant práci „Principles of taxes and fees“, což lze přeložit jako „Daňové 
a poplatkové zásady“. Domnívám se, že tento název by více odpovídal obsahu disertační práce. 
Jsem totiž toho názoru, že zásady daňového práva a poplatkového práva se s daňovými 
a poplatkovými zásadami částečně překrývají. Nicméně existuje řada zásad daňového práva 
(např. legislativní zdrženlivost, přesnost, stručnost, obecnost, jednoduchost), které není možné 
zároveň označit za daňové zásady. 

V první části věnované obecně pojmu daň se disertant snaží dívat na daň z různých úhlů 
pohledu (daň jako plnění, jako povinnost, jako právo, jako závazek, jako proces uvalení 
břemene). Možná by bylo možné uvést i úhly další (např. daň jako příjem veřejného rozpočtu), 
nicméně z teoretického hlediska považuji toto pojednání za velmi přínosné.  

Osobně se však neztotožňuji s vnímáním daně jako závazku, které si disertant zvolil jako základ 
svého dalšího zkoumání. Daňový závazek lze označit jako daňový vztah (součást širší kategorie 
finanční vztah), který, je-li regulován daňovým právem, stává se daňověprávním vztahem 
(součást širší kategorie finančněprávní vztah) a jeho předmětem je peněžité plnění – daň. 
Podle mě tak není možné daňový vztah (závazek) a daň ztotožňovat, ale je třeba je odlišovat, 
jak ostatně činí současná teorie daňového práva. Disertant tak dále z mého pohledu zkoumá 
více daňový vztah, nežli daň samotnou, i když je pravdou, že v řadě případů se závěry nebudou 
lišit. 

Příklad, kdy rozlišování může hrát určitou roli je znak nenávratnosti. Asi není možné hovořit 
o nenávratnosti daňového vztahu (závazku), nýbrž je možné hovořit o nenávratnosti plnění. 
Obdobně se liší posouzení daňového vztahu a daně z hlediska jejich ekvivalentnosti. Disertant 
dále hovoří o tom, že nedobrovolnost není charakteristickým rysem daně a uvádí namísto toho 
jednostrannost. Lze souhlasit s tím, že jednostrannost je charakteristickým rysem daňového 
vztahu (závazku) a pojednání disertanta o tomto tématu je velmi poučné. Ovšem domnívám se, 
že daň, která je jako plnění předmětem takového závazku, nedobrovolná je. 

Dále se nemohu ztotožnit s tvrzením, že spotřební daně nejsou daňovými závazky, ale závazky 
sankčními. Aby závazek mohl být sankční, muselo by dojít k porušení primární povinnosti, což 
u spotřebních daní není. Daň nemůže být sankční, protože nemůže být uložena za neplnění 
povinnosti. Lze připustit, že spotřební daně mají preventivní funkci, ale s ohledem na jejich 
nesankční charakter a naplnění ostatních znaků daně, jde podle mého názoru o daně 
v materiálním slova smyslu. 

Co se týká disertantem uváděných zdánlivých znaků daně, tak u některých zcela souhlasím, že 
jde o zdánlivé znaky (pravidelnost, neúčelovost), u některých je možné akceptovat, že nejde 
o znaky, ale zásady (spravované veřejnou korporací, výnos ve prospěch veřejného rozpočtu), 
u dvou (stanovení zákonem, peněžité plnění a nenávratnost) si myslím, že by definičními znaky 
daně měly být.  

Ohledně znaků stanovení zákonem a peněžitého plnění se domnívám, že v moderním právním 
státě se tyto atributy staly základními znaky daně, a pokud by nebyly naplněny, nejednalo by se 
o daň. Šlo by o plnění, které by vykazovalo ostatní znaky daně, ale zařazení takového plnění 
mezi daně by bylo možná z čistě materiálního pohledu disertanta správné a logické, ale 
z hlediska pozitivního práva a právní teorie problematické a nesprávné. Například plnění 
povinné vojenské služby prostě nemůže být z mého pohledu daní. Chápu disertantův pohled 
na věc a vím, že proti mému pojetí daně v tomto směru brojí, když se snaží být co nejobecnější 
a rozlišit znaky od zásad, ale ztotožnit se s ním nemohu. V právním státě slovy disertanta „slon 
bez zelené stuhy prostě nemůže být slonem“. Je tomu tak proto, že určité zásady se vývojem 
staly znakem, který by daň v právním státě měla naplňovat. Stejně tak je podle mého názoru 
základním znakem daně její nenávratnost. Pokud disertant uvádí, že daň se vrací daňovému 
subjektu, jedná se o vratky částek, které nebyly daní. 
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Uvedené rozdíly ve vnímání daně disertantem a mnou jsou do jisté míry determinovány 
disertantovým důrazem zejména na materiální stránku věci a přirozenoprávní přístup, na rozdíl 
od mého důrazu i na formální stránku věci a více pozitivněprávní přístup.   

Druhá část je zaměřena na pojem poplatku. Její pojetí je ve své podstatě shodné s částí týkající 
se daně. I v případě této části tudíž platí v zásadě mé vyjádření k části první. Pouze podotýkám 
k tvrzení na str. 79 disertační práce, že není nutné vydělit vedle daní a poplatků nějakou 
speciální skupinu obdobných peněžitých plnění, že s tímto tvrzením v zásadě souhlasím 
(polemizovat by se dalo o kategoriích veřejných pojistných a cel), ovšem existence těchto 
plnění je realitou a je třeba je tudíž nějak označit, i když se materiálně jedná o daně nebo 
poplatky. 

Obsahem třetí části je krátké zamyšlení nad principem rozdělení právního řádu na jednotlivá 
právní odvětví, které je velmi zajímavé. Ovšem část je označená jako „Pojem daňového práva 
a pojem poplatkového práva“. Pojednání o těchto „právech“ však obsahem části není. Je tak 
třeba konstatovat nesoulad obsahu a označení části. Navíc tato skutečnost potvrzuje již výše 
naznačený nesoulad názvu disertační práce s jejím obsahem. Potřebu vymezovat daňové 
a poplatkové právo disertant neměl, protože pojednává primárně o daních a poplatcích, nikoliv 
o daňovém a poplatkovém právu. 

Další, čtvrtá, část disertační práce pojednává obecně o právních zásadách. Tato část je pro 
samotnou disertační práci velmi přínosná, neboť na jejím základě disertant následně 
identifikoval a rozdělil jednotlivé zásady. I zde se však projevuje dichotomie „zásad daňových“ 
a „zásad daňového práva“ (viz str. 89 disertační práce, kde disertant hovoří o zásadách 
daňového a poplatkového práva, avšak má na mysli daňové a poplatkové zásady). Konečně 
bych chtěl doplnit, že souhlasím s disertantem, že instituty splatnosti a záloh jsou 
hmotněprávními instituty (str. 100 disertační práce), ovšem je třeba dodat, že náležejí do 
správy daní. 

Poslední část disertační práce je zaměřena na jednotlivé zásady. Disertant vytvořil „strom 
zásad“, tj. snažil se uvést vztahy mezi jednotlivými zásadami, a dále stručně každou zásadu 
vymezil a charakterizoval. Za inspirativní považuji zejména pojednání o solidaritě na str. 123 
disertační práce nebo pojímání daní a poplatků jako zdroje ochrany lidských práv (str. 127 
disertační práce). Disertant přistupuje k jednotlivým zásadám velmi široce a z různých úhlů 
pohledu (např. na str. 139 disertační práce uvádí, že hospodárnost má svůj původ v soupeření 
jednotlivých živočišných druhů). Vhodné jsou i příklady uváděné disertantem jiným typem 
písma (např. na str. 128 disertační práce ohledně „broušení zubů“). 

Celkově lze k disertační práci uvést, že z hlediska jejího obsahu jde o vynikající disertační práci 
na dané téma. Kladem je inovativní přístup disertanta k tématu. Ne vždy se však s disertantem 
shoduji (viz výše). Vytknout je třeba velké množství formálních chyb (viz níže). Domnívám se, že 
disertant prokázal schopnost a připravenost k samostatné vědecké práci a že disertační práce 
obsahuje původní výsledky činnosti disertanta. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného disertantem se domnívám, že práce 
cíl naplnila. Disertant identifikoval zásady, které se aplikují 
v rámci daňového a poplatkového práva a tyto zásady 
analyzoval z hlediska jejich systému (vytvořil tzv. „strom 
zásad“). Práce nepochybně poslouží při praktické tvorbě 
a aplikaci daňového práva. 
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Samostatnost při 
zpracování tématu včetně 
zhodnocení „Protokolu 
o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné 
práce“ v systému 
Theses.cz 

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 17 
podobných dokumentů. Shoda u jednotlivých dokumentů je 
vždy menší než 5 %, a to pouze u textu, který je vždy 
v uvozovkách a je opatřen odkazem na zdroj. Z uvedených 
důvodů nepovažuji disertační práci za plagiát. 

Logická stavba práce Disertační práce je z hlediska systematického vhodně členěna. 
Struktura osnovy je logická a přehledná. Nesoulad spatřuji mezi 
názvem disertační práce a jejím obsahem (viz výše). 

Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací  

Disertant pracoval s tuzemskou i zahraniční odbornou 
literaturou, judikaturou a internetovými zdroji a jistě 
i s právními předpisy, ačkoliv ty v seznamu zdrojů neuvádí. 
Zejména oceňuji disertantovu práci se zahraničními zdroji. 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

Hloubka provedené analýzy v disertační práci je zcela 
dostatečná. Disertační práce je teoretického charakteru. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou. Práce obsahuje 
schémata, která práci vhodně doplňují. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Z hlediska chyb v psaní je disertační práce na velmi dobré 
úrovni. Chyby v psaní se přesto vyskytují (např. str. 3 „zákony 
tedy museli“ nebo „tyto témata“, str. 44 „jedna stran závazku“, 
str. 83 „finanční a daňového práva“, str. 85 „Tyto velmi důležitá 
konstatování“, str. 93 „prostupujících všem odvětvími“, str. 96 
„tezemi, které by říkali“, str. 122 „subjekty dosahovali“, „Tyto 
dvě pojetí“, „zásada je uváděn“, str. 126 „ze základní zásad“, 
str. 129 „zásah do možnost volby“, str. 135 „mravy mohli“, str. 
136 „pásma Lafferovi křivky“, str. 142 „kterého se daná věci 
týká“, str. 151 „tichého společenstvím“, str. 179 „ze základní 
zásad“). Stylistická úroveň je odpovídající. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by disertant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Je disertant pro odlišování daňových zásad a zásad daňového práva? 
- Které se zásad uváděných disertantem se nejvíce objevují v judikatuře Ústavního soudu 

České republiky a jakým způsobem je tento soud vykládá? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 
pro obhajobu disertačních prací. 

V Praze dne 2. prosince 2016 

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


