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OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

Jméno autora: Kotlán Igor 

Téma práce: Struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi OECD a EU 

Rozsah práce: 149 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 17. ledna 2011 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si jako téma své disertační práce zvolil problematiku spadající do daňového práva, 
konkrétně téma týkající se struktury daní v České republice. Jedná se o téma z pohledu 
finančního práva významné, neboť daňové právo tvoří jeden ze stěžejních subsystémů 
finančního práva. Téma vztahující se k daním navíc bude vždy aktuální, neboť daně s ohledem 
na jejich společenskou významnost jsou vždy v popředí odborné i laické veřejnosti. V tomto 
tématu se rovněž spojují právní a ekonomické aspekty daní, resp. právo vystupuje jako nástroj 
daňové politiky. Kladem tématu je rovněž jeho mezinárodní rozměr. Disertační práce na téma 
„Struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi OECD a EU“ proto může být z výše 
uvedených důvodů přínosná. 

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

 
Autorem zvolené téma je tématem, které lze označit za téma spíše ekonomické než právní. 
Nicméně je možné dané téma zpracovat i z hlediska právního s tím, že autor využije i 
ekonomické aspekty daného tématu. K úspěšnému zvládnutí tématu jsou nutné znalosti 
ekonomie, daňové teorie, finančního a daňového práva, ale i obecné právní teorie, příp. 
evropského a mezinárodního práva. Vstupních údajů pro zpracování disertační práce mohl mít 
autor dostatek, a to včetně internetových zdrojů. Téma vyžaduje zejména analytickou a 
komparativní metodu přístupu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se disertační práce skládá z prohlášení, obsahu, úvodu, 5 částí, závěru, 
seznamu literatury, seznamu grafů, seznamu tabulek, příloh a českého a anglického abstraktu. 
 
Po stručném úvodu disertační práce následuje část věnovaná cíli práce (na základě vlastní 
empirické analýzy reformulovat doporučení pro zákonodárce a tvůrce daňové politiky v České 
republice ve smyslu legislativních změn de lege ferenda), použité metodologii a struktuře práce. 
V dalších částech disertační práce se autor zaměřuje na daňové zatížení a růstové teorie, 
daňovou strukturu ve vybraných zemí OECD a EU a ekonomický růst (z hlediska empirické 
analýzy). Poslední část disertační práce se zabývá normologickými úvahami a návrhy 
legislativních změn. Určité shrnutí poznatků a názorů autora je uvedeno v závěru disertační 
práce. 
 
V rámci bodu o formálním a systematickém členění práce se musím zmínit i o rozsahu práce. 
Podle čl. 4 odst. 3 písm. b) opatření děkana č. 7/2010 musí mít disertační práce 150 
normostran bez anotací a příloh (normostrana obsahuje 1 800 znaků včetně mezer). Autorem 
předložená disertační práce však tuto podmínku podle mého názoru nesplňuje. Vezmeme-li 
vlastní text disertační práce (tj. od úvodu po závěr) má disertační práce cca 140 normostran, a 
to včetně textu v tabulkách a grafech. Pokud nezapočítáme text v tabulkách a grafech, má 
disertační práce cca 135 normostran. Je tudíž nutné učinit závěr, že disertační práce nesplňuje 
požadavky kladené studijními předpisy na rozsah disertačních prací. 
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4. Vyjádření k práci 

 
V první části disertační práce autor nejprve uvádí cíl své disertační práce. K samotné formulaci 
hlavního cíle nemám výhrad, nicméně za problematické považuji jednotlivé kategorie tohoto 
cíle uvedené na str. 9 disertační práce. První čtyři kategorie jsou totiž ryze ekonomické, pouze 
pátá je právní. S ohledem na skutečnost, že se jedná o disertační práci ve studijním programu 
Teoretické právní vědy, se domnívám, že měly převažovat kategorie právní. 
 
Dále musím zmínit zdánlivě drobnost, a sice formulaci věty na str. 10 disertační práce, která 
začíná: „V níže uvedeném popisu metodologie použité v rigorózní práci… “. Na první pohled lze 
učinit závěr, že se jedná o pouhý překlep, nicméně po hlubší úvaze lze dospět k pochybnostem, 
zda text disertační práce nebyl součástí práce jiné, a to rigorózní, ať už samotného autora či 
někoho jiného. Jedná se však pouze o domněnky, které není možné potvrdit. První část 
disertační práce obsahuje i kapitolu o metodologii práce. Zde vyslovuji názor, že tato kapitola 
je zbytečně obsáhlá a mohla být mnohem stručnější. 
 
Druhá část disertační práce označená „Daňové zatížení a růstové teorie“ je ryze ekonomická. 
Autor na daně pohlíží v tomto směru pouze ekonomicky, nikoliv právně. Text části je tak 
zatížen tabulkami, grafy a vzorci. Neekonom se v textu jen obtížně orientuje a text se pro něj 
stává velmi nepřehledným. Nezpochybňuji skutečnost, že autor musel při zpracovávání 
disertační práce vyjít z ekonomických teorií, nicméně část o nich pojednávající měla být podle 
mého názoru stručnější s tím, že těžiště práce mělo být v pojednání o otázkách právních. 
 
O ekonomickém charakteru druhé části disertační práce svědčí i tvrzení autora uvedené na str. 
29 disertační práce, že „Subjekt daně (poplatník) je v zásadě také plátcem daně“, které je 
z hlediska právní daňové terminologie nesprávné, nebo používání pojmu „firma“ na str. 58 
disertační práce v ekonomickém (ve smyslu společnost) a nikoliv právním slova smyslu. Absenci 
právního pohledu na danou problematiku lze rovněž demonstrovat na autorově tvrzení 
uvedeném na str. 64 disertační práce, kde autor uvádí, že v druhé části jsou vymezeny daně a 
jejich funkce s tím, že česká právní úprava pojem „daň“ nedefinuje, a proto je nezbytná analýza 
základních znaků daně. Podle mého názoru absence definice daně v právním řádu ještě 
neznamená, že z právního řádu nelze určitou obecnou definici daně dovodit, a že by autor měl 
na skutečnost rezignovat.  
 
Třetí část disertační práce je věnována daňovému zatížení a daňové struktuře ve vybraných 
zemích OECD a EU. Od str. 67 do str. 102 disertační práce se jedná pouze o uvádění 
empirických a statistických dat formou tabulek a grafů a jejich popis. Závěry autora jsou pak 
formulovány na str. 103 – 108 disertační práce. K této části větších výhrad nemám, celkově 
zapadá do konceptu disertační práce a je nezbytným předpokladem pro navrhování závěrů de 
lege ferenda. 
 
Opět ekonomického charakteru je čtvrtá část disertační práce. Platí o ní to, co bylo řečeno 
o části druhé. Přiznám se, že pro mě jako pro neekonoma je velmi těžké tyto části posuzovat 
z odborného ekonomického hlediska a proto se k nim dále nebudu vyjadřovat. 
 
Těžištěm disertační práce měla podle mého názoru být pátá část disertační práce pojednávající 
o normologických úvahách a návrzích legislativních změn. Proto její rozsah pouhých 25 stran 
považuji za nedostatečný. Nejenom pro její rozsah, ale zejména s ohledem na její obsah, lze 
konstatovat, že tato část těžištěm disertační práce není. Závažné výhrady totiž směřuji zejména 
k jejímu obsahu.  
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Konkrétně se jedná o tyto jednotlivé připomínky ke kapitolám 5.1. a 5.2.: 
- Autor vůbec nezohlednil změny, které provedla Lisabonská smlouva, a tudíž používá 

nesprávné termíny „Evropská společenství“, „Evropský soudní dvůr“, „komunitární“, 
„smlouva o Evropském společenství“ a uvádí nesprávná čísla článků této smlouvy. 

- Není zřejmé, proč na str. 127 disertační práce autor uvádí citaci Smlouvy o fungování 
Evropské unie v anglickém jazyce a nikoliv v jazyce českém. 

- Kapitoly působí jako psané cca před pěti lety, neboť autor  
- na str. 129 uvádí „k 1. 7. 2006“ či „až do současnosti, např. dohodou s Jordánskem 

(2006) či Gruzií (2006)“, 
- na str. 132 uvádí vyhlášku č. 456/2006 Sb., ačkoliv v současné době se jedná 

o vyhlášku č. 340/2010 Sb. 
- Zcela nesystémově působí popis judikátů Ústavního soudu na str. 131, neboť je 

z hlediska tématu zbytečný a s tématem nijak nesouvisí. 
- Dále by se dalo polemizovat s tvrzením, že relevantní v oblasti daňového práva je 

zejména vyhláška č. 146/1993 Sb. 
- Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí má číslo 357/1992 Sb., 

nikoliv č. 18/1993 Sb., jak uvádí autor na str. 132 disertační práce. 
 
Obecně ke kapitolám 5.1. a 5.2. lze uvést, že se jedná o pouhý popis, který je velmi nesourodý. 
Proč například autor uvádí na str. 133 disertační práce jako podzákonnou normu vyhlášku 
č. 243/2001 Sb.? Chápu, že je nutné, aby autor přiblížil právní úpravu českého daňového 
systému, ovšem způsob, kterým tak autor učinil, se mi jeví jako velmi nevhodný. V určitých 
pasážích totiž autor zmiňuje naprosté detaily, které s tématem disertační práce souvisí jen 
okrajově, na druhou stranu systematický a přehledný popis právní úpravy, natož pak její 
kritické zhodnocení autorem, chybí.  
 
Další nepřesnost je uvedena na str. 134 disertační práce, kde autor tvrdí, že nový daňový řád 
„posunuje splatnost daně ve výši, která byla stanovena nad rámec daňového přiznání až po 
právní moci rozhodnutí“. I když takový návrh byl v původním návrhu textu daňového řádu 
obsažen, ve výsledném textu publikovaném ve Sbírce zákonů není. Zcela neaktuální a nepřesná 
je i informace na str. 136 disertační práce o sloučení orgánů finanční a celní správy do orgánů 
Finanční a celní správy České republiky. Za zcela zbytečný pak považuji demonstrativní výčet na 
str. 137 – 139 disertační práce. 
 
Celkově je k disertační práci možné uvést, že je z ní zřejmé, že autor má ekonomické vzdělání. 
Jak jsem uvedl výše, domnívám se, že pro práci je to však spíše negativem, než pozitivem. 
Ekonomické části, které měly být východisky pro stěžejní právní části disertační práce, 
dominují. O kvalitě právní části pak svědčí množství výtek uvedených výše. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor si jako cíl vytkl na základě vlastní empirické analýzy 
reformulovat doporučení pro zákonodárce a tvůrce daňové 
politiky v České republice ve smyslu legislativních změn de lege 
ferenda. Domnívám se, že autor určité závěry formuloval, 
ovšem závěry velmi obecné. Zcela totiž absentuje promítnutí 
těchto závěrů do právního řádu. Patrné je to z výčtu pěti 
klíčových doporučení pro zákonodárce uvedených na str. 152 
disertační práce. Jedná se o obecná doporučení, nikoliv 
o formulaci konkrétních návrhů jakým způsobem změnit 
příslušné právní předpisy. 

Samostatnost při Je velmi pravděpodobné, že disertační práce je původním 
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zpracování tématu tvůrčím dílem autora, což ostatně vyplývá z autorova 
prohlášení.1 Určité pochybnosti však vznikají v souvislosti 
s použitím slov „rigorózní práce“ a rovněž kapitoly 5.1. a 5.2. na 
čtenáře působí, jako by byly napsány již cca před pěti lety, což 
zákonitě vyvolává úvahy o tom, zda již nebyly autorem 
publikovány dříve. 

Logická stavba práce Disertační práce je z hlediska systematického vhodně členěna. 
Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací  

Autor pracoval s tuzemskou i zahraniční odbornou literaturou. 
Používání citací odpovídá požadavkům kladeným na disertační 
práce.  

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

Hloubka analýzy ekonomické části práce je patrně odpovídající. 
Hloubka analýzy právní části disertační práce je nedostatečná (k 
důvodům – viz výše). 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou. Práce obsahuje řadu 
grafů, tabulek a je doplněna řadou příloh. Bohužel tato 
skutečnost jen podporuje závěr, že se jedná o práci spíše 
ekonomickou a nikoliv právní. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Z hlediska chyb v psaní je disertační práce na velmi dobré 
úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně (např. str. 130 
„daně z příjmu“). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Při ústní obhajobě disertační práce by autor měl reagovat na výše uvedené výtky a případně je 
vyvrátit.  
 
Dále by autor měl odpovědět na tyto otázky: 
- Změnil se jeho názor na protiústavnost a retroaktivitu zdanění státní podpory 

stavebního spoření po rozhodnutí Ústavního soudu (str. 146 disertační práce)? 
- Shodují se návrhy současné vlády v daňové oblasti s doporučeními uvedenými autorem 

v disertační práci? Jaký je postup a stav prací na tzv. daňové reformě? 
 

Závěr posudku 

disertační práce  
Z formálního hlediska disertační práce nesplňuje požadovaných 150 

normostran vlastního textu. 
Disertační práce je spíše ekonomického a nikoliv právního charakteru, 
nesplňuje tudíž požadavky kladené na disertační práce ve studijním 
programu Teoretické právní vědy. 
Disertační práce obsahuje velké množství nepřesností a formálních 

pochybení. 
I přes tyto skutečnosti však nečiním závěr, že nedoporučuji disertační 

práci k obhajobě, neboť tato obhajoba by měla proběhnout a autor by se 
měl pokusit výše uvedené výtky vysvětlit.   

 
V Praze dne 17. 5. 2011 
 

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

                                                           
1
 Práce nebyla zhodnocena podle ustanovení čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010, neboť studijní informační 

systém to v době zpracování posudku neumožňoval. 


