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V úvodu publikace se autor z právního hlediska zaměřuje na veřejné rozpočty a na jejich 

příjmy. Přínosné je autorovo pojetí příjmů veřejných rozpočtů jako právní povinnosti, které vychází 

z chápání právních vztahů v teorii práva a přechází k otázce jejich aplikace do oblasti práva 

finančního. 

Dále je publikace zaměřena na problematiku ústavních základů předmětu zkoumání – 

vymezení pojmů daň, poplatek a jiná obdobná peněžitá plnění – a to nejen v podmínkách české 

právní úpravy a české judikatury, ale i právní úpravy v řadě členských států Evropské unie.  

Autor pokračuje vymezením konstrukčních prvků zkoumaných peněžitých plnění, shrnuje 

různá pojetí jednotlivých autorů a přináší vlastní vymezení konstrukčních prvků. Z nejčastěji 

definovaných pěti obligatorních prvků, které se objevují v teorii daňového práva, jeden prvek 

vypouští a tři nové zavádí. 

Další část publikace je věnována vymezení a používání pojmu daň. Autor přichází s vlastní 

definicí daně, která akcentuje daň jako příjem veřejných rozpočtů. Tím, že tématem publikace nejsou 

jen daně, ale daňové příjmy veřejných rozpočtů, jsou následující části publikace věnovány poplatkům, 

clu, pojistným, dávkám, odvodům, příspěvkům a úhradám. Právě rozbor těchto jednotlivých 

peněžitých plnění je velmi přínosný pro teorii finančního práva, protože nebyl – v daném rozsahu – 

v současné odborné právní literatuře dosud proveden. Autor dochází k velmi přínosným závěrům, ve 

kterých jednak zhodnocuje jednotlivé typy peněžitých plnění na základě jejich charakteristických 

znaků a navrhuje možné sjednocení označování těchto peněžitých plnění. V tomto vidí také jednu 

z cest k lepší systematice, terminologickému sjednocení právní úpravy povinných peněžitých plnění 

v českém právním řádu.  

Celkově lze ohledně publikace konstatovat, že se jedná o dílo přinášející nový, komplexní 

pohled na otázky daňových příjmů veřejných rozpočtů, které jsou velmi významné nejenom pro obor 

finančního práva a finanční vědy v České republice. Autor v publikaci prokázal schopnost vědeckého 

přístupu ke zpracovávané problematice a vytvořil vědecky zpracovanou monografii, jejíž přečtení lze 

jen doporučit, a to nejenom odborníkům v dané oblasti. 


