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I. 
 

Práce je velmi dobře zpracovaná.  
 
Ačkoli zvolené téma nepatří mezi nejzávažnější, nelze ho rozhodně považovat za 

okrajové. Obsahuje řadu zajímavých teoretických prvků i obtížnějších praktických problémů. 
Pokud je mi známo, dosud nebylo v české právnické literatuře systematičtěji zpracováno; 
v tomto směru musela autorka pracovat téměř zcela samostatně bez (literárních) pramenů, 
nicméně, jak sama píše, „právě toto nebezpečí mě láká“  (str. 7). Ani judikatura k této 
problematice není vesměs veřejně dostupná a nebyla literárně zpracována. Autorce se v tomto 
směru podařilo přispět k vyplnění „prázdného místa na mapě“. Již v tomto směru je její práce 
přínosná. 

 
Obsahová struktura práce v podobě rozdělení do 6 částí je správná. Po první, úvodní 

části, ve které autorka vysvětluje předmět a cíl své práce, následuje část druhá, ve které je 
charakterizován ústřední pojem a institut práce – soudní poplatek, a dále část třetí, kde je 
stručný historický nástin. Jádro práce pak představuje část čtvrtá a část pátá. V části čtvrté se 
autorka zabývá výkladem platné zákonné úpravy (de lege lata). V části páté pak autorka – 
v návaznosti na kritická zjištění v předchozí části – předkládá úvahy či doporučení de lege 
ferenda. Závěr práce (část šestá) nicméně mohl být konkrétnější, autorka v něm mohla stručně 
a jasně (například formou bodů) shrnout svá stěžejní zjištění a doporučení.  

 
K systematice části čtvrté mám však speciální výhradu: Autorka se nedrží standardní 

systematiky výkladu o daních a poplatcích, která se ustálila ve vědě finančního práva: [1] 
hmotně-právní úprava (předmět, osvobození, subjekt, základ, sazba, splatnost) a [2] procesně-
právní úprava. Autorčina vlastní systematika výkladu v části čtvrté [4.1. Soudní poplatky, kde 
je i výklad o procesu. 4.2. Poplatníci, kde je i výklad o osvobození. 4.3. Sazby.] je poněkud 
konfúzní a míchá hmotně-právní úpravu s procesem. Procesní stránka vyměřování poplatků 
by stála za samostatný výklad (forma výzvy k zaplacení soudního poplatku, postupuje se 
podle občanského soudního řádu, nikoli podle soudního řádu správního, přezkum). Autorka se 
o procesních aspektech zmiňuje průběžně, např. na str. 29-31, 34. 

 
Autorka se vyjadřuje vcelku logicky a srozumitelně. Někdy ale používá zbytečně 

složitá souvětí a rozverně expresivní výrazy. Například: „… české hlavičky jsou vynalézavé… 
soudy nejsou hloupé …“ (str. 28) „Neuvěřitelně mě uchvátilo, jak ….“ (str. 97). „V této 
oblasti nejvíce hrdá nikoliv na to, že se mi podařilo najít některá řešení, ale že se mi podařilo 
najít některá řešení, která jsou aplikovatelná v praxi a nejsou tedy snad jen teoretickým 
modelem vytvořeným v ideálních laboratorních podmínkách, které se ve skutečném světě 
zhroutí jako domeček z karet“ (str. 98). V jistém ohledu to zpestřuje výklad o jinak „suché“ 
problematice, nicméně je nutné v tomto směru ubrat. 
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Z hlediska metodologie práce je třeba ocenit především dva prvky. Za prvé, autorka 

shromáždila a zdařile zpracovala rozsáhlou judikaturu správních soudů k problematice 
soudních poplatků, jejíž převážná část dosud nebyla publikována a není ani pro právnickou 
veřejnost dostupná; celkem jsem napočítal 70 judikátů. Za druhé, přístup autorky je vskutku 
vědecký - analytický. Autorka umí vybrat problémy, vytknout a položit otázky, rozebrat 
možnosti řešení a hledat odpovědi, závěry.  

 
K obsahu obecně: Práce je výborná, pokud jde o analýzu konkrétních pozitivně-

právních problémů, zejména nedomyšleností platné zákonné úpravy. Slabiny nacházím ve 
dvou směrech. Za prvé, v pasážích, které se zabývají obecnějšími a/nebo teoretickými pojmy, 
instituty či koncepcemi; nejde však o podstatnou vadu, neboť práce je již podle svého názvu 
zaměřena na aplikační problémy. Za druhé, autorka překvapivě na některé aplikační 
problémy, které jsou důsledkem nedomyšlenosti staré zákonné úpravy soudních poplatků, 
nedoporučuje změny de lege ferenda; prý by nechala větší prostor soudcům (viz např. str. 36, 
87). 

 
K obsahu mám tyto dílčí poznámky: 
 
V části druhé (str. 8-12) i v práci jako celku postrádám poznámku o ústavní výhradě 

zákona pro ukládání daní a poplatků v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Tato 
výhrada je klíčová i pro vymezení pojmu „poplatek“ v českém právu. 

 
Autorčina vlastní definice poplatku na str. 8 nepochybně (třebas jen podvědomě) 

vychází z ustáleného chápání podle teorie finančního práva. Je nutné zde citovat alespoň 
jeden klasický literární pramen (v seznamu použité literatury na str. 99 je zmíněna učebnice 
„Finanční právo“). Stejné je to s trojí funkcí poplatku, kterou autorka správně rozebírá na 
str. 9-10. I zde chybí citace literárního pramene. 

 
Pochybuji, že kritérium, které odlišuje soudní poplatky od správních poplatků, „je 

v tom, komu se platí“ (str. 11). V případě, že si žalobce zakoupí kolkovou známku na poště, 
platí soudní poplatek státnímu podniku Česká pošta, nikoli soudu. To ostatně na str. 24 píše i 
sama autorka: „Velká většina soudních poplatků je totiž placena kolkovými známkami. A tyto 
prostředky tedy nejsou příjmem soudu.“ Ptám se tedy, jak je to správně? 

 
Na str. 19-22 je zajímavá analýza otázky, kdy vzniká poplatková povinnost u návrhu 

na přiznání odkladného účinku správní žalobě. Řešením je překvapivě analogie legis. 
 
Na str. 23 se autorka zabývá otázkou, zda soud může v souladu se zákonem vrátit 

soudní poplatek ve výši nad 5000,- Kč, který byl v rozporu se zákonem zaplacen kolkovou 
známkou. Dospívá k závěru, že – striktně vzato - nikoli, neboť to zákon (v § 10 zákona 
č. 549/1991 Sb.) výslovně nedovoluje. Nebylo by zde možné použít analogii legis ve 
prospěch poplatníka? 

 
V navazujícím textu (str. 24-26) se zabývá související nedomyšleností zákonné 

konstrukce, kdy prostředky z kolkových známek na soudní poplatky nejdou na účet soudu u 
ČNB, takže „… soud není vždy příjemcem všech plateb za soudní poplatky, zato je vždy jejich 
výdejcem.“ (str. 24) Soud se tedy při vracení soudních poplatků může dostat do platební 
neschopnosti v důsledku převahy výdajů nad příjmy. 
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Na str. 29-31 se autorka zabývá tím, zda lhůta pro zaplacení soudního poplatku v délce 
3 dnů od doručení žalobci výzvy soudu, je krátká, či nikoli. Ptám se, zda přichází v úvahu 
fikce doručení výzvy? Jak se autorka dívá na toto riziko? 

 
Na str. 33-36 autorka rozebírá možnosti procesní obrany žalobce proti výzvě soudu 

k zaplacení poplatku v nesprávné (vyšší) částce. Odvolání ani kasační stížnost není přípustná. 
Autorka zde názorně popisuje jeden ze zásadních nedostatků současné zákonné úpravy: 
obrana prakticky žádná není. Dospívá však k překvapivému závěru: „… nemyslím si, že by se 
na ní mělo něco změnit …“  (str. 36) Jak se tedy může žalobce (poplatník) domoci nápravy, 
zejména když výzva k zaplacení soudního poplatku neměla formu usnesení, a nelze tedy asi 
ani použít § 12 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.? A když soud rozhodující o návrhu podle § 12 
odst. 1 cit. zákona je tentýž jako soud, který nesprávně vyměřil poplatek, přičemž proti 
rozhodnutí o návrhu podle § 12 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nejsou opravné prostředky 
přípustné?  

 
Na str. 53-55 autorka rozebírá zajímavě otázku, zda jsou od soudních poplatků 

osvobozeny i státní orgány, zejména když jako žalovaní podávají kasační stížnost [osvobození 
České republiky podle § 11 odst. 2 písm. a) cit. zákona]. Píše, že soudci Městského soudu v 
Praze jsou v této otázce rozpolceni na dva zhruba stejně velké názorové tábory. Do kterého 
patří autorka? 

 
Na str. 87, v části o návrzích de lege ferenda, autorka (jistě s nadsázkou) píše, že „se 

plně ztotožňuje“  s názorem, podle něhož „občanský soudní řád by měl obsahovat jen jedno 
jediné ustanovení, a to, že soudce (není) s odpuštěním hlupák“, a že prý by z jejího pohledu 
tento přístup prospěl i správnímu soudnictví. V kontextu všech praktických problémů při 
aplikaci starého zákona o soudních poplatcích z roku 1991, které ve své práci popsala, je to 
zarážející vyústění. Namítám, že zejména otázka formy výzvy k zaplacení soudního poplatku 
není jasná, stejně jako není jasná (natož dostatečná) obrana účastníků, tj. poplatníků, proti 
chybnému vyměření poplatku ve výzvě.  

 
 Prosím, aby autorka zaujala stanovisko k otázkám, které jsem položil výše v textu 
posudku. 
 
 Uzavírám nicméně, že předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky 
stanovené na práci tohoto typu. 
 

II. 
 

Na základě výše uvedených skutečností doporučuji  předloženou diplomovou práci 
k obhajobě a s výhradou průběhu obhajoby ji navrhuji klasifikovat známku „výborn ě“ . 
 
 
V Praze dne 18.5.2012 
 
 
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 
 


