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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si jako téma své rigorózní práce vybral problematiku daní v islámském právu. Jedná se  
o téma, které nebývám často zpracováváno, naopak je to téma spíše výjimečné. Navíc propojuje 
dva odlišné právní systémy. Volbu tohoto tématu proto považuji za vhodnou a přínosnou, a to 
zejména z pohledu právní teorie. 

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

 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva (a jeho podoboru daňového práva), ale 
zejména také problematiky islámského práva a islámu jako takového. 
O tématu islámského práva není v České republice publikováno mnoho odborných monografií 
nebo odborných článků. Tato literatura je spíše výjimečná. V zahraničí je již literatura vztahující 
se k islámskému právu poměrně četnější, proto i dostupnější. Není mi však známa publikace, 
která by se přímo zaměřovala na daňové právo v islámském právu. 
V úvodu své práce si autor správně vymezuje vědecké metody, které hodlá při jejím zpracování 
použít. Jedná se především o metodu analýzy, syntézy a komparace. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce se vnitřně člení v následující systematice. Mimo úvod a závěr, které autor čísluje, práce 
obsahuje 6 hlavních kapitol, které se pak dále vnitřně člení. Názvy těchto hlavních kapitol jsou 
následující: 2) Islám a právo: univerzální corpus iuris; 3) Islámská etická ekonomie; 4) Rozpočtové 
příjmy daňového charakteru: pojem, funkce a právní úprava; 5) Islámská soustava plnění 
daňového charakteru; 6) Diskuze vybraných aspektů: komparace, kontroverze, správa zakátu  
a soudobá aplikace; 7) Praktické dopady islámských plnění daňového charakteru: zamezení 
dvojího zdanění. 
Takovouto strukturu práce považuji za vhodně zvolenou. Velmi pozitivně hodnotím relativně 
rozsáhlý úvod práce, který obsahuje odůvodnění vývoje tématu, předpokládanou strukturu 
práce, vědecké metody jejího zpracování a zejména vymezení cílů, jichž autor hodlá dosáhnout. 
Stejně tak je vhodně koncipován i závěr práce. Druhá kapitola je z pohledu práce spíše okrajová, 
je úvodem do problematiky islámského práva, k předmětu práce tedy není nezbytná. Ostatní 
kapitoly s tématem práce souvisejí mnohem více. 
Práce je doplněna seznamem přehledem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací, 
abstraktem a seznamem klíčových slov v českém a anglickém jazyce, názvem práce v anglickém 
jazyce a resumé v anglickém jazyce a seznamem použitých zkratek. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Autor se ve své práci věnuje velmi zajímavému tématu, které je zpracováváno výjimečně, to mu 
umožňuje autentický pohled na zkoumanou problematiku. V poslední době sice islámské právo 
je populárnější, než tomu bylo v minulosti, nicméně daňové otázky v islámském právu dosud 
v české teorii zkoumány podle mého názoru nejsou. 
Autor vychází ze své velmi dobré znalosti obecných otázek islámského práva a tyto obecné 
poznatky aplikuje na podobor daňového práva. Po obecném úvodu do problematiky islámského 
práva a kapitole týkající se daní a jiných obdobných povinných plateb se autor dostává k samotné 
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problematice jednotlivých plnění existujících v islámském právu, u nichž lze identifikovat 
charakter povinné platby, jejíž výnos je určen pro uspokojení veřejných celospolečenských 
potřeb (tedy daňový charakter). Autor postupně tato plnění analyzuje a argumentačně 
zdůvodňuje, zda naplňují, popř. do jaké míry naplňují, daňový charakter. Kapitola šestá pak 
poněkud vzdáleněji, často spíše z filozofického hlediska hodnotí pojetí vybraných platebních 
povinností z hlediska aktuální praktické aplikace. Poslední kapitola pak řeší otázky, které mohou 
mít i praktický dopad, a to problematiku dvojího zdanění ve vztahu českých daní, daní vybraných 
islámských států a problematiky zamezení dvojího zdanění. 
Je poněkud obtížné hodnotit obsahovou správnost informací obsažených v předkládané práci, 
neboť nedisponuji dostatečnou znalostí islámského práva a islámu jako takového. Informace 
obsažené v práci jsou však podle mého názoru dostatečně argumentačně podložené a v souhrnu 
pak přesvědčivé. 
Z celkového pohledu se však jedná o velmi zajímavou, kvalitně obsahově zpracovanou rigorózní 
práci na velmi úzce zaměřené a specifické téma, což lze jen velmi pozitivně hodnotit. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor si v úvodu své práce vymezuje vědecké cíle své 
práce a tyto cíle ve své práci také naplňuje. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Tato práce je z hlediska svého tématu dosti výjimečná. 
Autor uchopil zvolenou problematiku systematicky, 
uceleně, v dostatečné míře se věnuje obecným, 
teoretickým otázkám. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno 131 dokumentů 
vykazujících shodnost v textu (celkem má protokol 6223 
stran). Po náročné analýze tohoto dokumentu lze 
konstatovat, že se jedná zejména o shodu se zdroji 
týkajícími se islám, často webovými. Míra shodnosti  
u všech dokumentů byla nižší než 5%. Z tohoto pohledu 
tedy předkládaná práce podle mého názoru představuje 
vlastní dílo autora. 

Logická stavba práce Systematika práce je dobře zvolená. Autor nejprve 
přistupuje k vymezení problematiky islámského práva 
obecně, následně se zabývá teoretickými otázkami daní  
a jejich charakteristikou, následně analyzuje jednotlivé 
povinné platby daňového charakteru v islámském právu. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni, o čemž 
svědčí rozsah použité literatury, a to včetně hojně 
zastoupené zahraniční literatury. 
Citace použitých zdrojů odpovídají obecným 
požadavkům dle citačních norem. Počet citací  
a poznámek pod čarou je více než dostačující rozsahu 
práce. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Provedená analýzy je na velmi dobré úrovni. Velmi 
pozitivně hodnotím úzké zaměření tématu práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je velmi dobře zpracována, ale neobsahuje žádné 
grafické prvky, jako jsou např. tabulky nebo grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je velmi dobrá. Autor užívá  
i vhodnou odbornou stylistiku. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Proč podle názoru autora v moderních islámských státech převládají neislámské druhy daní? 
 

2) Může být některá ze zkoumaných platebních povinností daňového charakteru inspirací pro 
Českou republiku? 

 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 12. srpna 2016 
 
 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

vedoucí rigorózní práce 


