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        Předsedající Prof. Karfíková přivítala přítomné členy komise a seznámila 

je s uchazečem. Doktorand představil svou práci publikovanou v nakladatelství 

Wolters Kluwer ČR, a.s. V úvodním slově se zabýval motivacemi a cílem práce. 

Dále se věnoval způsobu zpracování a struktuře práce. Doktorand hovořil 

k otázkám pojmů daň, poplatek, poplatkový subjekt a veřejná moc. Doktorand 

předložil definice pojmů zásady a pravidla. 

       

      První oponent doc. Mrkývka předložil kladný posudek, i když 

konstatoval, že s některými názory doktoranda nesouhlasí (např. názor na 

absenci daňového kodexu).  Ocenil didaktický přístup doktoranda k obohacení 

doktríny finančního práva. Oponent konstatoval poněkud metafyzické rozjímání 

o vztahu právní vědy a jiných disciplín. Uvedl, že tyto úvahy by bylo vhodné 

začlenit do obecného úvodu nebo je neuvádět, neboť působí v rámci práce 

nepřirozeně a více iritují, než povzbuzují k dalšímu čtení. Vytkl doktorandovi 

absenci či sporadičnost středoevropských zdrojů a povážlivou ignoranci 

slovenských a polských autorů. Dále hodnotil formální stránku práce, která je na 

odpovídající úrovni, a vysoce pozitivně ocenil doplňující grafy. V posudku 

uvedl otázku k vysvětlení rozdílu definic zásady a pravidla. Dále se dotázal 

doktoranda na možnosti dosažení stability daňového práva cestou kodifikace 

zásad – úvaha de lege ferenda. 

  

Druhý oponent doc. Boháč rovněž předložil pozitivní posudek, v němž 

uvedl řadu názorů, se kterými se s doktorandem neztotožňuje (např. vnímání 

daně jako závazku, sankční charakter spotřební daně). Vysvětlil doktorandovi 

pojetí daně. Oponent klade důraz na formální stránku věci a více pozitivněprávní 

přístup, zatímco doktorandovo pojetí referuje materiální stránku věci a 

přirozeněprávní přístup. Dále oponent konstatuje nesoulad obsahu a označení 

části v třetí části práce. Dále se vyjadřuje ke „stromu zásad“, tj. vztahy mezi 

jednotlivými zásadami, k pojednání o solidaritě nebo k pojímání daní a poplatků 

jako zdroje ochrany lidských práv předkládaných v dizertační práci. Kladem je 

inovativní přístup doktoranda k finančnímu právu, naopak měl oponent 

připomínky k formálním chybám práce. Položil otázky týkající se odlišení 



daňových zásad a zásad daňového práva. Dále se dotázal na zásady daňového 

práva v judikatuře Ústavního soudu ČR a jejich výklad. 

 

      Ve všeobecné rozpravě vystoupila školitelka prof. Marková a 

konstatovala, že doktorand pracoval samostatně. Práci považuje za aktuální 

zpracování problematiky z pohledu vybraných teoretických otázek v kontextu 

přípravy nových právních norem. Doc. Mrkývka připomenul doktorandovi, že 

přínosem daňového kodexu je mj. jednotná právní terminologii oboru finančního 

práva. 

   

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

   

 Zapsala:   Alexandra Hochmanová 

 


