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Jméno doktoranda: Mgr. Stanislav KOUBA 
Název práce:           Zásady daňového a poplatkového práva 
Školící pracoviště:  Katedra finančního práva a finanční vědy PrF UK v Praze 
Oponent:                 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. 
Pracoviště:           Katedra finančního práva a národního hospodářství, PrF MU 

Struktura posudku: 
I. 

Výsledky práce (včetně hodnocení, zda přináší nové poznatky nebo originální řešení) 
Oponovaná disertační práce doktoranda Mgr. Stanislava Kouby představuje originální vklad do 
mozaiky teoretických děl z oblasti finančního práva, kterých není a nebude nikdy dostatek pro 
poznání a řešení řady problémů, které se vyskytují v rámci doktríny finančního práva. Ačkoliv 
se práce zabývá jen dílčím segmentem právní regulace veřejné finanční činnosti, jakým je oblast 
berního práva, význam zpracování zásad jeho zásad je beze zbytku přínosný pro celé finanční 
právo. Absence obecného daňového kodexu, který v žádném případě nesupluje daňový řád a ani 
jiný daňový zákon, je výrazným handicapem současného berního práva a zpracování 
nastíněného tématu může napomoci uchopení a pochopení základních principů, na kterých je 
nebo má být budováno moderní berní právo s možnou tendencí k jeho kodifikaci. Doktorand ve 
své práci berní právo takto nenazývá a používá snad více zaužívané v jeho kruzích nepřesné 
označení „daňové právo“ nebo jaksi nad rámce „daňové a poplatkové právo“, což již od počátku 
budí pochyby o tom, kde se meze tohoto subsystému finančního práva nachází. Již v úvodu své 
práce určité problémy s tímto spojené jsou naznačeny, ale jakási řešení jsou nabízena až v rámci 
kapitoly páté. 
 

II. 
Aktuálnost zpracovaného tématu 

Aktuálnost tématu je již výše naznačena. Na rozdíl od kodifikovaných právních odvětví, kde lze 
celkem úspěšně očekávat vymezení zásad regulované materie, resp. obecných principů, na 
kterých je založena tvorba a aplikace daného odvětví, případně jeho samotná existence, již 
v rámci úvodních ustanovení konkrétního kodexu, je v případě inkorporovaných odvětví toto 
otázkou především doktrinální a síly jurisprudence, nakolik akceptuje někdy svérázné závěry 
justiční a správní praxe. Téma tedy lze označit za chronicky aktuální. 
 

III. 
Struktura práce – zvolené metody zpracování 

Metodika zpracování tématu je nastíněna v rámci kapitoly druhé. Jde ovšem poněkud 
metafyzické rozjímání o vztahu právní vědy a jiných disciplín a jen náznakově jsou zmíněny 
doktorandovy postupy zpracování tématu. Podle mého názoru je kapitola sice zajímavá, 
nicméně by bylo vhodné ji buď začlenit do obecného úvodu, případně ji koncipovat jako 
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skutečné poodhalení cesty k prezentovanému výsledku, anebo ji vůbec neuvádět, což je asi to 
nejlepší, neboť vždy tato pojednání jsou buď o ničem anebo působí v rámci díla tak nepřirozeně, 
že více iritují, než povzbuzují k dalšímu čtení.  
Práce je celkem přehledně strukturovaná a odpovídá uspořádáním nastíněné logice postupu 
uvažování autora při zpracování tématu. Po úvodních pasážích (kap. 1) a metodice zpracování 
(kap. 2.), o kterých již byla zmínka, následují kapitoly Daň v materiálním smyslu, Pojem 
poplatku, Pojem daňového práva a pojem poplatkového práva, O právních zásadách, Jednotlivé 
zásady, dále pak následuje Závěr. Práci doplňují normované náležitosti jako shrnutí/summary, 
zdroje, seznamy obrázků a příloh, prohlášení etc. 
O uspořádání práce lze vést diskusi, zda by nebylo vhodné předřadit tu či onu kapitolu, což 
ovšem je věcí názoru. Kapitoly se vyznačují výraznou samostatností, byť tvoří kompaktní celek, 
je však možné při úvahách o případné publikaci spisu ještě promyslet jejich umístění a 
výraznější provázání, avšak s vhodně v tomto smyslu upraveným úvodem. 
 

IV. 
Připomínky k textu 

Celkově lze k textu konstatovat, že diplomant vytváří poměrně složité konstrukce, ve kterých se 
prolínají poznatky z řady sociálních disciplín. Nejedná se jen o interakci práva a ekonomie, ale 
jsou zmiňovány aspekty sociologické, politické, filozofické, historické. Je to zřejmé již 
v samotném pojednání o materiální povaze daně. Text obsahuje celou řadu prezentovaných 
náznaků, avšak vytrácí se, možná záměrně, nějaký sjednocující závěr. Zůstáváme tak poněkud 
osamoceni s konstatováním, že je to s daněmi tak složité, že to není ani uchopitelné. Příkladem 
může být pojednání v subkapitole 3.3.2.6. o účelovosti/neúčelovosti výnosu daně. Mnohé 
myšlenky by si zasloužily hodnotnější literární zázemí, kterého v právní literatuře 
středoevropského prostoru je více než dostatek, a to včetně literatury české a československé, 
resp. slovenské. Přebírané konstrukce z německé literatury vyžadují širší obeznámení se 
s francouzskou školou fiskálního práva, ale i s literaturou okolních států, které daleko výrazněji 
rozpracovaly problematiku řešení podstaty daně a následně poplatku. Tak působí prezentované 
zdroje jako nahodilá střelba či houbaření, co se hodí, bereme do guláše.  
Název kapitoly 4.1. je snad překlepem a pokud se má jednat o metodologii, pak obsah této 
subkapitoly ani náznakem metodologii není. Tvrzení o podstatě „jizyah“ je příkladem jeho 
nepochopení, resp. laického chápání, a chybí ozdrojování. 
Celkově kvalitativně vyšší úroveň má práce počínaje kapitolou šestou. Jedná se o pasáže 
výrazně lépe propracované, argumentované především západní literaturou, středoevropské 
zdroje jsou stále sporadické. Mohla být též výrazněji uplatněna judikatura. Ignorance 
slovenských a polských autorů je až na pováženou – Babčák, Slovinský, Brzezinski, Mastalski a 
další.    
 
 

V. 
Jazyková a grafická úroveň včetně dodržení citačních standardů 
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Po jazykové stránce je práce na odpovídající úrovni, vyskytují se drobné překlepy v únosné 
míře. Vysoce pozitivně lze hodnotit doplňující grafy, které mají i didaktickou hodnotu. Zároveň 
i snaha o doplňování textu vhodnými příklady. Citace by mohly být četnější a držet se normy 
odpovídající současným trendům.  

VI. 
Otázky k obhajobě 

1. Rozdíl mezi pojmy „zásada“ a „princip“. 
2. Možnosti dosažení stability daňového práva cestou kodifikace zásad – úvaha de lege 

ferenda      
VII. 

Předepsaná formulace závěrů: 
1. Disertační práce 

  obsahuje původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky zvolené 
problematiky, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu oboru finančního práva a 
finanční vědy. 
  neobsahuje původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky 
zvolené problematiky, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu oboru finančního 
práva a finanční vědy. 
 
2. Práci 

  doporučuji  k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací 
  nedoporučuji  k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

V Brně dne 20.12.2016 

 

                                                                                           Podpis oponenta 


