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Oponentský posudek disertační práee: 

.,Návrh modelu rozpočtového určení daní 
v 

se zaměřením na obce v Ceskě republictl•• 

ing. Pavly Koťátkové Stránské 

CQpráce: 

Cílem disertační práce bylo provést analýzu minulých i současných modelť\ rozpočtového 
určení dani (RUD) v ČR a náslcdnč nanhnout opatřeni, 1..-teré by zjištěné nedostatky 
eliminoval. 

Současné s cílem práce jsou v prvnl kapitole práce stanoveny í tří hypotézy: 
že zmčny v RUD byly dány prosazováním politicl.-ých zájmů nikoliv ex<tktnim 
stanovením kritérií, především v oblasti sdílených daní, 

• že změny v RUD nezajBťujl potřebný rozvoj obcí ani motivaci k vytváteni 
podnikatelskenm prostředí, 

• že současné RUD příliš zvýhodňuje obce s velkou rozlohou a trvalým bydlištěm 
podníkatele. 

Cil práce je vysoce aktuální, protože právě v těchto dnech procházl schvalovacím 
procesem další novela zákona e. 24312000 Sb. o rozpočtovém určení daní. V případě, že by si 
nový návrh autorky o RUD bral za cíl i systémové změny v daftových příjmech obcí ČR, 
jednalo by se o cíl poměrně ambíciózni. ,<\utorka však ve skutečnosti navrht-\ic pouze dílčl 
změny, což odpovídá nárokům na jednu disertační práci. 

Obdobně i hypotézy jsou vybrány takovym způsobem, že pokr}"Vaj í některé 
z nejvážněj~ích problému současného RUD. 

Teoreticky by bylo možno cll práce i pmcovní hypotézy obohatit i o další problémy 
současného RUD jako je např. otázka oprávněnosti vyššlch daňov}'ch příjmů pro nejmenší 
obce a pro velká statutární města (otázky úspor z rozsahu, aglomeračnlch úspor, vybavenosti 
měst apod.) a odůvodnění premisi současného návrhu novely zákona, ?~: by rozdíl ve 
sdílených daňových příjmech mezí nejmenší a největší obci ne měl být vyšší, nt::< trojmhobný. 
Ačkoliv jsou tyto otá7.ky t~l<é velmi dúležité, jejich zafazení do disertační práce by :r.působilo 
neúměrný nárůst práce, co do obtížnosti i co do rozsahu. 

Příno~em pr.ice je pfl:devSim snaha o uplatněni exaktních metod pro analýzu současného 
stavu a relativně i pro no"ý návrh nastavení daňových příjmů autorkou práce. Metody práce 
popsané ve druhé kapitole jsou vlcerozměmé regresní analýzy, shlukové analýzy, vízualí7.ace 
v rámci systémové dynamiky (t7.v. diagram akumulací a toku) a dynamické modelování, 
(pomoci SW Vensim PLE) a komparativrú analýza (s vybranými státy H:). 

Vlastni nový návrh modelu RUD, však tyto metody využívá pouze omezeně (vlastně 
pouze pro verifikaci tohoto modelu na příkladu jedné obce- Vlkov.) 

Cil habilitační práce byl splněn. Pracovní hypotézy verifikovány a zvolené metody 
zkoumání jsou adekvátní zadanému tématu. 
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Postup pr4ce: 

Poměrně rozsáhlá práce je rozdělena do so:>Umi kapitol, úvod a závěr. Práce má logickou 
stnlkturu. 

Po prvních dvou kapitolách Clhsllhujícícb cíl práce a metodiku j sou principy a význml 
fii!kálnlbo federalismu a fískálul uecemrnlizace součásti tře!! kapitoly. Kompilačně 
strukturovaná část práce dává dobrou předsta\'ll o stavu současného poznání a vedle českých 
autorů obsahuje i teorie autorů zahraničních. 

Vzhledem k celkovému rozsahu práce l:>y bylo možno kapitolu zeštíhlit a to především o 
ty teoretické přístupy, kto:re se potom ve vlastni analýze a novém návrhu modelu RlJ D vlastně 
nevyužfvají (nApř. Oatestlv "Decenualizační teorém'', či Buohannanova "Teorie klu bú"). 

V rámci této kapitoly je třeba pflpomenout, že nedaňové příjmy (str. JS) nemohou být 
(podle současné rozpol\rové skladby v CR) celé součástí vlastních příjmO, protože obsahuji i 
položky, které teuto charakter ncmají (např. dary). 

čtvrtá kapi tola popisuje právní nímec hospodařeni obci v ČR v komplexní a podrobné 
podobě, jak slibuje nadpis. V rámci takopvého komplexn~jšlho pohledu na hospodaření obcl 
by mt:la !(apltola pravd!podobně obsahovat i významné právní l'lpravy týk!\iící se ml\ietku 
obcí v ČR (např. zákon č. I 5211 991 Sb., o přechodu některých věd 'L. majlltku ČR do 
vlastnictví obcí, ve zněnl pozdějšfch předpis\i). Obdobně zmínka o f:hartě místnl samosprávy 
by mohla zmínit i oblasti, které ČR ncpodepsalo, protože tyto skutečnosli se výrazně odráž~jf 
v s~lučasné situaci daňových příjmů obci v CR (daňové pravomoci, mlstní dně apod.). 

V kapitole, obdobně jako v cclč práci, se objevuje uěkolik pfeklepů (např. autorka 
"Vetejných financi~ se j menuje Hamerníková str . 56 a dále) či nepřesnosti. Je tteba pravdou, 
že od roku 1993 docházelo ke snižováni v)·znamu dotací v pi'!jmech obcí, ale v r.imci 
pl'esnosti by se mělo zmlnit, že od počátku stoleti se jej ich význam opět zvy!!l.!je. Stejnč je 
tteba zdůraznit, že fonnálnč obce v C:R nejwu příjemcem žádnýcl1 neúčelových dotací. U 
DPH v rámci sdílených daní (str. 60) došlo ke změně koeficientu, ktem ale pravděpodobu~ 
v dobč odevzdávání disertační pr.ice nebyla známa. 

Rozpočtové určení dani, jeho vývoj a principy jsou popsány v páté kapitol y. kter~ také 
obsahuje posrupy propočtu sdHeoých daňových příjmO u jednotlivých modelů pro vybr.mých 
šest obcí. Součástí kw.děho modelu je také shlukova analýza všech obci CR. Vzhledem 
k m7.'!áhlosti celé kapito ly by byly vfrony i probčžné výsledky atwlý"-, tedy hodnoceni 
jednotlivých modelů, v krátkém :závěru. 

Za nejvýznamnější část lze potom považovat subkapitolu 5.5. obsahuj lel regresnl analýzu. 
za které vypl)'vá, že tzv. motivačnf složky v RUD neplní svou předpokládanou fWlkci H 

nernot.ivujl obec k ... ycv.ilomí ntnůxli VJúho pwstt'<:dl pro putlnik.atelske SUbjekty. Je zde talc6 
zpracován dynamické model RUD v závislosti nA populaci . 

I v této kapitole je nl\kolik nepfesnosti (např. v ČR nebyly zrušeny okresy, ale pouze 
okresní úřady /str.83/, mf smí poplatky sice patfí mezi daňové příjmy, neurčuje je však zákon -o 
RUD, ale o místních poplatcích, dar~ě :;: přfjmd PO mezi léty !996 a 2000 se obcím 
rozdělovali podle celorepublik.oveho, nikoliv podle celookiesniho v}'llOSu, v ČR je "Svuz obci 
a měst", růkoliv "Sdruženi obci a měst" apod.). 

Komparativní anal ýza mezi vybranými ~esti státy (Polskem, Rakouskem, Nizozemím, 
Francii, Itálií, Sloven~kem a ČR) je velmi zaj fmavá. Pro vlnstní návrh modelu RUD autorka 
nadále využívá pouze poznatky 'EX Slovenska, a proto jsou popisy daňových pfijm\1 ostatních 
států nadb}1ečné. 
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Vlastni návrh nového modelu stávajícího modelu RUD jsou potom obsahem kapitoly 
sedmé. Jak již bylo řečeno, jedná se spíše o úpravu moůelu stávaj!c!ho, ovšem na základ~ 
některých exaktnlch závěrů (např. z regre~ni analýzy), což je V)h:a:zně vice, než nabízí 
současný nli"Th novely zákona. 

/..,textu však není zcela :dej mé, proč autorka zvolila do nového modelu kritérium "počet 
obyvatel starších 65 let" a nikoliv už 1111Jlf • .,počet žákň.~ (nebo .,počet d~tí do 14 leť'). Tim se 
z nového modelu vytrácí otlízka spádovosti (v textu popsárul jako princip mobility), která je 
odborniky považována za velmi vý~namnou, byt' v současnosti v rámci RUD r,cela 
opomljenou problematiku determinující poti'eby měst. 

Rozděleni vel ikooiJú lilite~orle 2 001 - 30 000 obyvatel přináSí v uvádčném hodnocení ~á 
pozitiva. Nicméně se j edná o ro-.!.členěni obcl na velikostnl kategorie ,.od stolu" a nerc:spektuje 
specifika na§í .~ddni struktwy a z toho vyplýv~jicí porteby obci. Pravděpodobně by jakékoliv 
podrobnější členěni obcí do více kategorií přineslo stejně pozitivní výsledky. 

S "pfenastavc:llfm" daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti lze so uhla~it, 
proto7.e jej! čeq>ánf dle mls ta bydliště bylo j iž v minulosti p~mčtem ostré kritiky 2. ř"d.J 

speciali~tú i odborné veřejnosti a problémy s tfm spojené dále vznlstají (ví?.. vim1á.lní 
kanceláře apod.). 

V novém návrhu však postrádám Jlávrh úpravy daně l. příjmO. fyzických osob v: závislé 
činností, které jsou v analýze také předmětem kritiky. 

Význam práce: 

Téma předložené práce je velmi aktuální, pfedevším z pohledu k.umunálnf a regionáJni 
politiky a rozpočtové praxe. Obsahuje obsáhlé kom pi lačni pasá:že z oblasti fiskálru'ho 
federalismu a fiskalní decentraliz.nce a případné nepřesnosti, či překlepy, zde nelz.c považovat 
za zásadni. 

Hlavnlm přínosem práce je v~ak he7.espom snaho o objektivní pohled na problematiku 
RUD, což se projevuje snahou o aplikaci exaktních metod pro řešeni dané situace, ale také 
např. snahou o změny v oblasti tzv. motiva~ních koeficientů, ktel}m se současná politická 
reprezentace účelově vyhýbá. 

Každá práce tohoto druhiJ je přínosem pro hledáni a realizaci racionálntho finll!lčního 
hospodařeni obcí a měst, které umožni plnit jejich základní funkce a zároveň umoi l1uju :t.výSit 
efektivnost hospodařeni i zvýšit efektivnost i územnkh financi. Sln1.itosf tohoto procesu, 
včetně způsobů optimálního fmančního vyrovnáváni mezi státem a územní ~amosprávou i 
uvnitl' ~eiDllÍ samosprávy umocňuje v řadě zemí napjatost hospodarenl jak státu, tak ú:t.emní 
scunooprovy. Celý problém dál., komplikuje l"'kmčuji~.>i proces prenosu uělm:rycb kompetenci 
ze stá.tu na obce a města, ktet)· klade další nároky na fiz.cnl jejich ro7..voje. 

Proto výběr tématu považuji za výmamný a aktuální. 

Formdlnl lÍprayg práce: 

Práce má logickou struktwu a je napsána srozumitelné a kvalitním slohem. V práci se 
téměř nevyskytuji pravopi.~né chyby, překlepy ani dalšl nedostati.')·, a pokud ano · obvykle se 
jedná spí~c o formální stránku věci. 

Práce s citacemi odpovídá úrovni kladené na disertačni práci. PfiJ)lldné nepl'csnosli maj í 
také spíše formální charakter (např. neuvedeni roku publikace Baileye /na str. 691 v textu, 



přičemií v seznamu literatury jsou od autora publikace dvč). 

Přehlednosti pnice by napomohlo, kdyby (pfedev~lm v rozsáhlé páté kapitole) byly 
uváděny próběžné závěry jednotlivých subkapitol. 

Hodnoceni práce: 

Disertační práci ing. Pavly Koťátkové Stránské na téma "Navrh modelu rozp~ového 
určeni dani se zaměřením na obce v České republice .. lze považovat za pflnosnou. 

Do budoucna by bylo vhodné ve zvoleném směru výzkumu i nadále pokračovat. Zajímavé 
výsledky by mohlo poskytnout např. porovnáni dalších kritérií do RUD (např. zmiňovaného 
počtu žák\1). 

Velmi podnětná myšlenka, která by rozhodně zasloužila další výzkum je stanoveni potřeb 
obd (nazývaných v práci principem regionalizace) např. pomocí vybraných standardů 
vybavenosti, 71: kterých hy hyl o možno případně odvodit i standardy výdajové. 

V rámci rozpravy by autorh mohla uvést, jakým 7.působem j~ou v nově navrhovaném 
modelu naplněny principy mobility, regionalizace a stimulace, protože je v práci autorkou 
konstatováno, že je na ně " ... numo hrát ohled ... " (na str. 142). 

Dis4:rtaění práci doporučuji k obhRjobě a také on základě následné dhku•e doporuěuji 
udělit ing. Pavle Koťátkové Stránské titull'h.D. 

V Praze 29.5. 2012 

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. 


