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Předložená diplomová práce (dále jen DP) je zpracována na aktuální téma. Autorka se zabývá 

daňovou problematikou z nezvyklého pohledu, z úhlu spravedlnosti a daňové spravedlnosti. 

Daně se dotýkají každého dospělého občana, neboť je v postavení daňového poplatníka, který 

přispívá do veřejných rozpočtů. Daňová problematika se však dotýká občanů i nepřímo, 

jelikož jsme takřka každodenně součástí společenských vztahů, které jsou zdaněním 

vyvolány, případně s ním jsou spojeny. Problematika daňové spravedlnosti a principů a

norem, kterými se řídí je tak nadmíru aktuální. Daňová spravedlnost se v tržním hospodářství 

snoubí s daňovou efektivností a vztah uvedených kategorií ovlivňuje fungování celého 

daňového systému. Práce vychází z interdisciplinárního pojetí, kde do popředí vystupuje 

zejména vztah mezi právem a ekonomií, ale i vztah mezi ekonomií a hospodářskou etikou. 

Diplomantka však při zpracování práce využila celou řadu dalších vědních disciplín jako je 

filozofie, sociologie, psychologie, politologie, kulturní antropologie, ale i statistika, obecná 

matematika a biologie.

Celkový rozsah práce je 65 stran. Práce má logickou strukturu, je přehledná a srozumitelná. 

Členěna je na úvod, čtyři kapitoly a závěr. DP obsahuje seznam použité literatury, četné citace 

a poznámky. 

Úvod práce je zaměřen jednak na stručný vstup do daňové problematiky, jednak v něm je 

specifikován diplomantkou cíl a struktura DP, použité metody, jež autorka využila při 

zpracování práce, jakož i postřehy z práce s odbornou literaturou.

První kapitola „Člověk a daňová spravedlnost“ je orientována jak na obecné otázky 

související zejména s lidským jednáním, chováním a rozhodováním, tak i na vztah člověka 

k veřejnému sektoru a veřejným statkům. Tato kapitola je obecným vstupem do problematiky 

daňové spravedlnosti.

Druhá kapitola „Spravedlnost v (daňové) teorii“ je věnována jak pojmu a obsahu 

spravedlnosti obecně, tak konkrétnímu konceptu daňové spravedlnosti. Diplomantka se 

zaměřila v první části především na stručný nástin vývoje konceptů spravedlnosti od

starověku až po současnost. Je však škoda, že větší pozornost nevěnovala soudobým 

koncepcím spravedlnosti, ať již J. Rawlse, jeho princip zásluhy a férové rovnosti nebo R. 

Nozicka orientovaný spíše na individuální práva a povinnosti (respekt k individuálním 

právům). Jako další představitele bychom mohli uvést R. Dworkina (rovný respekt ke 

každému jednotlivci), A. Sena (interpretace ideálu rovnosti), E. Tugendhata (vyloučení tzv. 

primární diskriminace). Jestliže se všichni v zásadě shodnou na primární rovině spravedlnosti, 
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tak v sekundární rovině jednota mizí zejména v oblasti: rozsahu rovnosti, principů a hodnot, 

které souvisí s rovností a povahy statků, které mají rovnost zajišťovat. V tomto případě 

ústředním je vztah mezi svobodou a rovností za předpokladu autonomie (svobody) 

jednotlivce. Pro oblast daňové spravedlnosti je inspirující oddělení rovnosti příležitosti a 

rovnosti výsledků stejně jako podstaty rovnosti od priorit.

Další oblastí, kterou se autorka zabývá v druhé kapitole, je daňová spravedlnost, která tvoří 

součást daňové teorie. Daňová spravedlnost je spojena s principem užitku, s kterým je spjata 

bezprostředně distributivní spravedlnost. Inspirativní je tzv. princip platební schopnosti a 

spojení dvou vzájemných koncepcí spravedlnosti vertikální a horizontální. Otázku hledání 

základny spravedlivého zdanění (důchod, spotřeba, majetek) autorka DP neřeší. Základním 

předpokladem daňové spravedlnosti a jejího prosazení jsou jednoznačné a srozumitelné 

daňové zákony.

Třetí kapitola „Daňový systém“, je věnována podobě daňového systému, objasnění pojmu, 

funkcí a vlastností daní. Dále se autorka DP věnuje popisu jednotlivých druhů daní –

důchodové, majetkové, ze spotřeby, jakož i daňovému řízení a správě daní. Zvláštní pozornost 

s ohledem na zaměření DP je věnována daňovým únikům. 

Čtvrtá kapitola „Mezinárodní aspekty zdanění“ je zaměřena na daňovou konkurenci a 

daňovou koordinaci a harmonizaci.

Závěr je orientován na konkrétní postřehy a náměty autorky DP, které samostatně vyvodila 

zejména v oblasti daňové spravedlnosti. Soudobá moderní, nikoliv dle mého názoru, jak uvádí 

diplomantka postmoderní společnost, se orientuje v oblasti daňové spravedlnosti především 

na distributivní spravedlnost. O to větší pozornost bychom měli věnovat pozornost vztahu

spravedlnosti a rovnosti. Autorka DP v tomto směru zdůrazňuje, že „při určování rovnosti lze 

vysledovat dvě linie“(str. 62). Jednou je rovnost při stanovování dodržování systému 

společenských pravidel a druhou je pojetí rovnosti mezi jednotlivými členy společnosti. Dále 

se autorka věnuje funkčnosti a efektivitě daňového systému. Přičemž zdůrazňuje jeho 

nepružnost a malou možnost individualizovat a přijímat specifická řešení.

Předložená DP má velmi dobrou úroveň a zároveň splňuje věcné a formální nároky na tento

typ práce, a proto doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě.

V průběhu ústní obhajoby žádám autorku DP, aby odpověděla na tyto otázky:

1. Specifikujte odlišnosti jednotlivých konceptů spravedlnosti, zejména v tzv. sekundární 

rovině, tj. v oblasti rozsahu rovnosti, hodnot a principů, povahy statků, které mají 

rovnost zajišťovat.

2. Jaký je rozdíl v prosazení spravedlnosti, resp. jejího základu rovnosti na úrovni 

firemní, národní a globální?

3. Jaký je váš názor na prosazování 10% DPH u vybraných produktů ve vztahu k daňové 

spravedlnosti na jedné straně a k harmonizaci daní, konkrétně DPH?

V Praze dne 17. dubna 2014

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
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