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Oponentský posudek 

v rízení o jmenování profesorem uchazeče doc. JUDr. Miroslava Štrkolce, PhD. 

Na základe usnesení Vedecké rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Právnické 
fakulty č. 12/Ak. rok: 2021/2022 jsem byla jmenována oponentkou v inauguračnom konaní 
doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. v oboru habilitačného konania a inauguračného konania 
Obchodné a finančné právo. Na základe tohoto poverení podávám následující oponentský 
posudek: 

Pana doc. JUDr. Miroslava Štrkolce, PhD. osobne znám po celou dobu jeho p-usobení na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Právnické fakulute ( dále jen „právnická fakulta"), a to 
zejména z perspektivy jeho odborného nlstu. V neďaleké minulosti jsem mu byla oponentkou 
jeho disertační práce a poté habilitační práce, pravidelne se setkáváme na odborných akcích, 
jako jsou vedecké konference porádané právnickou fakultou, Univerzitou Karlovou a její 
právnickou fakultou a pravidelne každý rok se setkáváme na vedecké konferenci pofádané 
Mezinárodním Centrem verejných financí a daňového práva pri právnické fakulte v Bielastoku. 
Jeho odborný vývoj jsem mela tak možnost dlouhodobe sledovat a i z toho dôvodu ho mohu 
relevantne hodnotit. 

V roce 2003 absolvoval právnickou fakultu a v následujícím roce získal titul JUDr. V roce 
2009 mu byl udelen titul philosophie doctor (ve zkratce „PhD.") a v roce 2018 se úspešne 
habilitoval ve studijním oboru Obchodní a finanční právo a dosud pusobí na plný úvazek na 
právnické fakulte jako docent. Z priložených dokumentu mohu konstatovat, že se aktivne 
účastní pedagogického procesu ve všech stupních a formách, vyučuje jak povinné, tak volitelné 
a výberové predmety související s oborem finančního a daňového práva. 

Z predložených dokladu potom vyplývá, že oblastí jeho vedeckého a pedagogického zájmu 
je finanční a daňové právo, a to v celém rozsahu j ako vyučuj ících predmetu. Současne 
z predložených podkladu vyplývá, že se aktivne zapojil do zavedení nových jednotek studijního 
programu - nového povinne volitelného predmetu Právo finančního trhu v rámci magisterského 
studijního programu 2021/2022 a ve spolupráci s prof. V. Babčákem a doc. K. Cakoci nových 
predmetu v rámci doktorandského studijního programu obchodní a finanční právo (Teorie 
finančního a daňového práva, Nepfímé zdaňování v Evropské unii, Mezinárodní spolupráce pri 
správe daní, Zabezpečovací prostredky pri správe daní) v akademickém roce 2021/2022. Výše 
uvedenou výuku zabezpečuje a realizuje formou prednášek a semináru. Dále v rámci 
pedagogické činnosti vede a oponuje diplomové, rigorózní a disertační práce, jako prodekan 
právnické fakulty pro vzdelávání byl spoluzodpovedný za prípravu akreditace a implementace 
bakaláfského studijního programu právo ve slovenském, anglickém a francouzském jazyce, je 
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členem Rady magisterského studijního programu právo v denní a externí forme studia, členem 
Rady doktorandského studijního programu obchodní a finanční právo v denní a externí forme 
studia a v současné dobe se podílel na príprave učebnice Slovenské finanční právo (Babčák. V. 
a kol., EPOS, Ružomberok, 2022), která bude základní učebnicí pro povinný predmet Finanční 
právo v bakalárském stupni studia a povinne volitelný predmet Právo finančního trhu 
v magisterském stupni studia. Dále vede a oponuje magisterské záverečné práce, vede nadané 
studenty jak v rámci predmetu Studentská právní poradna pro obyvatele Košic, tak poskytuje 
konzultace jako školitel doktorandum. Je predsedou a členem komisí na právnické fakulte pro 
státní zkoušky z predmet Daňové právo, Dizertační zkouška, Obhajoba dizertačních prací, 
Obhajoba diplomových prací a obhajoba bakalárských prací. Dále je členem zkušebních komisí 
pro státní doktorandské zkoušky, obhajoby dizertačních prací a státních rigorózních zkoušek 
na Univerzite Karlove Právnické fakulte, členem komisí pro obhajobu dizertačních prací na 
Univerzite Komenského právnické fakulte a členem komise pro obhajobu dizertačních prací na 
Univerzite Palackého právnické fakulte a v neposlední rade je členem komise pro rigorózní 
zkoušky v predmetu Finanční a Daňové právo na právnické fakulte v Košicích. 

Součástí podkladových materiálu je i prehled jiných relevantních aktivít v oblasti 
vzdelávání, z nehož vyplývá, že je členem Rady odboru habilitačního a inauguračního rízení na 
právnické fakulte a členem Rady studijního programu pro doktorandský studijní program 
obchodní a finanční právo v denní i externí forme studia na právnické fakulte a dále je členem 
šesti vedeckých rad právnických fakult jak ve slovenské, tak české republice a samozrejme je 
predsedou vedecké rady právnické fakulty v Košicích. 

Jak vyplývá z doložených podkladových materiálu a z predložené publikační činnosti, 
uchazeč se kontinuálne tematický venuje celé šíri otázek finančního práva, a to i práva 
daňového. V rámci své publikační činnosti se doc. M. Štrkolec venuje nejen obecným otázkám 
právní úpravy finančního práva, ale i práva daňového. Z vedeckých monografií je treba uvést 
„Zabezpečovací instituty pri správe daní" - 2017, jako člen autorského kolektívu „Dane a jejich 
právní úprava ve Slovenské republice v kontextu daňové politiky EÚ" - 2018, ,,Daňové úniky 
a vyhýbání se placení daní v oblasti prímých daní" - 2020 a „Rízení o stížnosti proti výsledku 
referenda" a „Rízení o stížnosti proti výsledku 1idového hlasování" - komentár 2020. 

Pokud jde o vysokoškolské učebnice, potom se doc. M. Štrkolec jako člen autorského 
kolektívu podílel na techto učebnicích: ,,Finanční právo a finanční správa" - 2008, Finanční 
právo na Slovensku a v Evropské unii" - 2012 Príkladové studie z finančního práva" - 2013, 
„Zvláštní část slovenského finančního práva" - 2017 a „Právní minimum - soukromoprávní 
aspekty" - 2015. Dále se ve své publikační činnosti podílel na príprave a vydání skript. V této 
souvislosti musím upozornit na priložený dokument nazvaný „Seznam publikační činnosti 
s oblastmi", který dokazuje bohatou publikační činnost doc. M. Štrkolce ve všech možných 
formách. K tomuto tématu odkazuji dále na „Seznam publikační činnosti - seznam všech 
výstupu tvorivé činnosti". 

Jak vyplývá z dalších podkladových materiálu, uchazeč se aktivne zúčastnil početných 
vedeckých konferencí, a to domácích, tak i zahraničních, pričemž zejména sekce konferencí 
organizovaných právnickou fakultou také sám moderoval a odborne garantoval. Výstupy 
z techto vedeckých konferencí jsou doloženy príslušnými publikacemi v relevantních 
sbornících. 



Jak j sem j iž na začátku svého oponentského posudku uvedla, nevycházím ve výše uvedeném 
hodnocení jen z podkladu obsažených ve spise, ale také z dlouholeté odborné osobní známosti 
uchazeče v rámci jeho vedecko-výzkumné a pedagogické práce. 

U doc. M. Štrkolce zaujme jeho míra skloubení jeho teoretické erudice s právní praxí, a to 
nejen s praxí aplikační, ale i interpretační. Uchazeč není jen kabinetní právní vedec, ale 
profesorskou aspirací potvrzuje i svým zájmem o šírení právních znalostí a o prunik správné 
aplikace právních predpisu. Vychoval a vychovává doktorandy a je aktivní na vedeckých 
konferencích. Záverem bych ráda zduraznila, že uchazeč se zabývá platným odvetvím práva, 
které je dynamickým právním odvetvím, postiženým častou novelizací právních predpisu a je 
tedy pod tlakem své znalosti neustále doplňovat. 

Zá v e r: 

Na základe posouzení predložených dokladu, hodnocení prehledu pedagogické činnosti, 
publikační činnosti a vedecko-výzkumné činnosti doc. JUDr. Miroslava Štrkolce, PhD. mohu 
zodpovedne konstatovat, že tento uchazeč podle mého názoru splňuje všechny kritéria v fízení 
o jmenování profesorem v oboru obchodního a finančního práva.

Svou vedecko-výzkumnou činností prispel a pfispívá k rozvoji finančního práva.

S ohledem na výše uvedené doporučuji, aby po splnení dalších zákonných podmínek 
byl doc. JUDr. Miroslavu Štrkolcovi, PhD. priznán v oboru obchodního a finančního 
práva vedecko-pedagogický titul „profesor". 

V Praze dne 4. bfezna 2022 


