Z vedeckého života
Správa z III. slovensko-českých dní daňového práva
V dňoch 15. – 17. októbra 2019 sa v Košiciach konali III. slovensko-české dni daňového
práva pod gesciou Katedry finančného práva,
daňového práva a ekonómie tunajšej právnickej
fakulty. V rámci tohto významného slovensko-českého vedeckého podujatia sa okrem spoločného zasadnutia katedier zo slovenských a z
českých právnických fakúlt, ktoré zabezpečujú
výučbu finančného a daňového práva, uskutočnila aj medzinárodná vedecké konferencia.
Spoločné zasadnutie katedier finančného
a daňového práva zo Slovenska a z Česka sa
konalo v prvý deň podujatia a bolo zamerané na
implementáciu vedeckých poznatkov z oblasti
finančného a daňového práva do výučbového
procesu na jednotlivých právnických fakultách.
Na úvod vedúci katedry prof. h. c. prof.
JUDr. Vladimír Babčák, CSc., privítal prítomných zástupcov jednotlivých katedier českých
a slovenských právnických fakúlt. Zástupcovia
každej katedry podrobne oboznámili prítomných s pôsobením svojich katedier vo výučbe
finančného a daňového práva, ako aj so skúsenosťami z prenosu vedeckých poznatkov
z týchto právnych disciplín do výučbového
procesu. Prítomní zástupcovia katedier konštatovali podobnosť problémov, s ktorými sa stretávajú vo výučbe a navrhovali aj nové, efektívnejšie metódy pôsobenia na študentov, čo môže
v konečnom dôsledku viesť k ešte väčšiemu
záujmu z ich strany o tieto významné právne
odvetvia.
V ďalších dvoch dňoch pokračovali slovensko-české dni daňového práva medzinárodnou
vedeckou konferenciou na tému Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania.
Ako už napovedá aj samotné číselné označenie,
išlo už o v poradí tretie dni, ktoré boli tematicky zamerané na oblasť daňového práva, tentoraz s bližšou orientáciou na prejavy a možnosti
stimulácie štátu do oblasti zdaňovania. Zo slovensko-českých dní daňového práva sa tak postupne vyprofilovalo podujatie, ktoré má už
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svoju, i keď (zatiaľ) krátku tradíciu, avšak na
strane druhej, stretáva sa s priaznivou odozvou
nielen v akademických kruhoch, ale aj v daňovej praxi (najmä u daňových poradcov a advokátov).
V rámci dvoch konferenčných dní odznel
celý rad referátov a príspevkov. Konkrétne išlo
celkovo o 22 vystupujúcich z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni,
Právnickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici a, samozrejme,
aj členov Katedry finančného práva, daňového
práva a ekonómie Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Netreba
vynechať ani to, že o reprodukciu poznatkov
z praxe tiež nebola núdza, keďže na konferencii
sa zúčastnili aj advokáti, audítori, daňoví poradcovia a zamestnanci Najvyššieho Súdu Slovenskej republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Už spomínaná téma Pozitívna a negatívna
stimulácia štátu v oblasti zdaňovania poskytla
zúčastneným široký priestor, ako sa s danou
problematikou vyrovnať, čoho výsledkom boli
zaujímavé vystúpenia najmä z oblasti priameho
a nepriameho zdaňovania (predovšetkým z oblasti dane z pridanej hodnoty), ale i správy daní,
ktorá je nevyhnutne spätá s hmotnoprávnou
úpravou daní.
Na spestrenie programu si na konci druhého
konferenčného dňa mohli účastníci konferencie,
ktorí prejavili záujem, pozrieť divadelné predstavenie Don Giovanni v Štátnom divadle v Košiciach. Neskrývali nadšenie z kvalitných výkonov účinkujúcich. Obdobne pozitívne bola hodnotená prehliadka Košíc na záver prvého dňa
slovensko-českých dní daňového práva.
Organizačný výbor sa každoročne snaží
poňať slovensko-české dni daňového práva
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s typickou slovenskou pohostinnosťou, ktorej
súčasťou bol aj večerný raut. Uskutočnil sa
pred samotným divadelným predstavením
a vytvoril sa tak priestor na nadviazanie nových kontaktov a vzájomnú výmenu poznatkov.
Na záver podujatia zosumarizoval prof. h. c.
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., výsledky,
ku ktorým sa dospelo počas troch rokovacích
dní. Profesor V. Babčák vyzdvihol okrem iného
to, že aj napriek tematickej rôznorodosti jednotlivých vystúpení ani zďaleka nedošlo k vyčerpaniu a vyriešeniu všetkých problémov, ktoré v oblasti zdaňovania spôsobuje pozitívna
a negatívna stimulácia štátu. Diskusiou sa dospelo k tomu, že mnohé inštitúty či opatrenia
uskutočnené normotvorcom na národnej či
úniovej úrovni majú síce ambíciu zlepšiť efektivitu výberu daní, avšak problémy, ktoré sú
s nimi späté, nevyhnutne vedú aj k úvahám
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o reálnosti skutočného záujmu hlavných predstaviteľov zákonodarnej moci.
Toto významné podujatie bolo potvrdením, že veda o finančnom práve a veda o daňovom práve napredujú a nimi získané a zovšeobecnené poznatky sú cenné nielen v oblasti normotvorby, ale aj v aplikačnej praxi,
ktorá sa nevyhnutne dotýka aj širšej verejnosti. Verejnosť si tak postupne začína uvedomovať, že v súčasnej etape vývoja ich daňovoprávna problematika sprevádza po celý život
(či si to prajú / uvedomujú alebo nie).
III. slovensko-české dni daňového práva
predstavujú jeden z čiastkových vedeckých výstupov projektov APVV a VEGA, ktoré sú členmi Katedry finančného práva, daňového práva
a ekonómie Právnickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach aktuálne riešené.
Ladislav H r a b č á k*

Mgr. Ladislav H r a b č á k, interný doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ, Košice.
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