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VZDĚLÁNÍ  
Řízení ke jmenování profesorem (prof.) 2021 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Habilitační řízení (doc.) 2014 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Habilitační práce: „Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice“ 

Doktorské studium (Ph.D.) 2005 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Disertační práce: „Finanční a právní aspekty organizačních složek státu“ 

Rigorózní řízení (JUDr.) 2005 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Rigorózní práce: „Finanční a právní aspekty organizačních složek státu“ 

Magisterské studium (Mgr.) 2002 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Studijní program Právo a právní věda, obor Právo 
Diplomová práce: „Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon“ 
Celkový výsledek státní zkoušky: výborně 

Středoškolské vzdělání 1997 
Gymnázium Česká ul. 64, České Budějovice 
Maturitní zkouška: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, matematika 
Celkové hodnocení: prospěl s vyznamenáním 

ZAMĚSTNÁNÍ  
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
profesor katedry finančního práva a finanční vědy  květen 2021 — dosud 
docent katedry finančního práva a finanční vědy  březen 2014 — květen 2021 
předseda Akademického senátu  únor 2017 — dosud 
člen Vědecké rady  červenec 2016 — dosud 
garant magisterského studijního programu Právo a právní věda srpen 2019 — dosud 
garant doktorského studijního programu Teoretické právní vědy – Finanční 

právo a finanční věda a předseda oborové rady tohoto studijního  
programu duben 2021 — dosud 

člen oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní  
vědy – Finanční právo červen 2019 — duben 2021 

člen Komise pro vědu a výzkum  únor 2018 — dosud 
člen Komise pro otázky studia  červen 2020 — dosud 
člen Komise pro strategii  prosinec 2020 — dosud 
člen Komise pro koncepci studia  červen 2014 — únor 2018 
tajemník katedry finančního práva a finanční vědy  leden 2006 — říjen 2017 
odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy leden 2006 — únor 2014 
asistent katedry finančního práva a financí říjen 2005 — prosinec 2005 

narozen 21. července 1979 v Českých Budějovicích 
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mailto:bohac@prf.cuni.cz
https://orcid.org/0000-0003-4496-4699
https://publons.com/researcher/1775820/radim-bohac/


Radim Boháč   ŽIVOTOPIS 

2 

člen Ekonomické komise Akademického senátu  2014—2016 a 2019—dosud 

Univerzita Karlova 
člen Akademického senátu únor 2017 — dosud 
člen Legislativní komise Akademického senátu únor 2017 — dosud 
člen Studijní komise Akademického senátu únor 2017 — dosud 
člen Ekonomické komise Akademického senátu prosinec 2017 — dosud 

Ministerstvo financí 
referent odboru Daňová legislativa leden 2020 — dosud 
vedoucí oddělení Koordinace daňové legislativy prosinec 2018 — prosinec 2019 
zástupce ředitele odboru Daňová legislativa a vedoucí oddělení Koordinace 

daňové legislativy leden 2017 — listopad 2018 
zástupce ředitele odboru Daňová legislativa a vedoucí oddělení Obecná  

daňová legislativa leden 2013 — prosinec 2016 
zástupce ředitele odboru Daňová legislativa a vedoucí oddělení Legislativa 

přímých daní červen 2012 — prosinec 2012 
zástupce ředitele odboru Daňová legislativa a vedoucí oddělení Legislativa 

přímých a nepřímých daní duben 2011 — červen 2012 
vedoucí oddělení Legislativa přímých a nepřímých daní červen 2010 — březen 2011 
referent květen 2010 

Advokátní kancelář Bakeš & partneři 
advokátní koncipient srpen 2008 — duben 2010 
zaměstnanec říjen 2002 — červenec 2008 

SOUVISEJÍCÍ PRAXE  
Legislativní rada vlády České republiky 
předseda Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo leden 2020 — dosud  
místopředseda Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo říjen 2014 — prosinec 2019 
člen Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo leden 2007 — září 2014 

Ministerstvo financí 
předseda Zvláštní komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí 

o povolení nebo nařízení přezkoumání rozhodnutí ministerstva  
financí v daňovém řízení  říjen 2014 — dosud 

předseda Zvláštní komise ministra financí pro řízení o rozkladech podaných 
proti rozhodnutím vydaným podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím  srpen 2019 — dosud 

člen Pracovní skupiny vztahy zákona o účetnictví k právním předpisům 
v oblasti daní Sekce pro koncepce a rozvoj účetnictví a FKSP leden 2011 — prosinec 2013 

člen Pracovní skupiny I pro přípravu nového zákona o daních z příjmů leden 2009 — duben 2010 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
člen Vědecké rady říjen 2018 — dosud  

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
člen Vědecké rady březen 2020 — dosud 

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni 
člen Vědecké rady květen 2020 — dosud 

Časopis Právník 
člen redakční rady červenec 2010 — dosud 

Časopis Daně a finance 
člen redakční rady září 2010 — dosud 

Časopis Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 
člen „Rada Naukowa“ leden 2017 — dosud 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
člen Odborného panelu 5. Social Sciences září 2017 — dosud 
člen Odborného verifikačního a hodnotícího panelu SHVa – Společenské, 

humanitní a umělecké vědy  březen 2014 — červen 2017 
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Národní akreditační úřad pro vysoké školství 
hodnotitel v oblasti Právo březen 2017 — dosud 

Akreditační komise 
člen a tajemník Pracovní skupiny právo a veřejná správa srpen 2012 — srpen 2016 
člen a tajemník Pracovní skupiny právo a bezpečnostní obory říjen 2006 — srpen 2012 

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. 
přednášející předmětu Finanční právo říjen 2004 — prosinec 2011 

ŘEŠENÉ GRANTY, VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY A PROJEKTY  
Fondy EHP/Norsko 
Posílení řízení a kontroly veřejných financí (GG-PD3-001) 2021—dosud 

TA ČR – Ministerstvo životního prostředí (SS04030013) 
Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik 2021—dosud 

Ministerstvo kultury 
Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin 

v České republice (NAKI II) DG18P02OVV64 2019—dosud 

Nadace Hugo Grotius 
Inovace výuky finančního práva se zaměřením na jeho praktickou  

aplikaci (132014) 2014—2015 

Ministerstvo vnitra 
Projekt CZ.1.04./4.1.00/27.00005 Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby 

právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních 
správních úřadů a jednotlivá připomínková místa 2011—2012 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Výzkumný záměr VZ MSM 0021620804 – Kvantitativní a kvalitativní proměny 

právního řádu ČR na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy 2005—2011 

Grantová agentura Univerzity Karlovy 
Vedoucí grantu GAUK 796119/2019 Soukromoprávní aspekty ručení při 

správě DPH 2019—dosud 
Vedoucí grantu GAUK 458218/2018 Právní aspekty poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu Evropské unie 2018—2019 
Vedoucí grantu GAUK 544217/2017 Právní aspekty elektronizace správy daní 2017—2019 
Vedoucí grantu GAUK 798217/2017 Mezinárodní spolupráce při správě daní 

v kontextu práva Evropské unie a mezinárodního práva 2017—2020 
Vedoucí grantu GAUK 1108616/2016 Regulace přeshraničního provozování 

online hazardních her 2016—2018 
Vedoucí grantu GAUK 9815/2009 Základ daně ve vybraných státech 

Evropské unie 2008—2011 
Hlavní řešitel grantu GAUK 543/2004/A-TFP/PF Právní aspekty rozpočtového 

hospodaření 2004—2006 

Univerzita Karlova 
PROGRES Q02 – Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání 2017—dosud 
Institucionální plán 2021 – podpora inovace povinných předmětů 2021—dosud 
Specifický vysokoškolský výzkum SVV 260 360 „Finance a informační 

technologie jako hybatelé právní regulace v zemích Evropské unie 
a jejich trestněprávní aspekty“ 2017—2019 

Specifický vysokoškolský výzkum SVV 260 364 „Sdílená ekonomika – sdílený 
právní problém?“ 2017—2019 

PRVOUK P06 – Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace 2012—2016 
Specifický vysokoškolský výzkum SVV 260 245 „Finance a informační 

technologie z perspektivy recentní legislativy Evropské unie" 2016 
Specifický vysokoškolský výzkum SVV 260 136 „Perspektivy vývoje finančního 

práva v České republice a Evropské unii" 2015 
Specifický vysokoškolský výzkum SVV 260 006 „Tendence právní regulace 

v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní 
úpravou“ 2014 
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Specifický vysokoškolský výzkum SVV 266 407 – Vývoj finančně právní  
regulace ve vybraných zemích Evropské unie 2013 

Specifický vysokoškolský výzkum SVV 264 407 – Finančně-právní nástroje 
s dluhovou krizí 2012 

Specifický vysokoškolský výzkum SVV 262 410 – Právní otázky daňové, 
fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední 
Evropy v letech 2011 až 2015 2011 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE  
BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 332 s. 

ISBN 978-80-7478-045-5. 
BOHÁČ, Radim a Hana Krasulová. Zákon o dani z hazardních her: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-481-2. 
BOHÁČ, Radim. Gambling Tax in the Czech Republic in STREJCEK, Gerhard, HOSCHER Dietmar a Markus Eder. 

Games of change EU/Austria. Wien: Linde, 2019. 170 s. ISBN 978-3-7073-4092-1, s. 71–79. 
BOHÁČ, Radim. The Difficulties of Tax Codification in the Czech Republic. In: ETEL, Leonard, POPLAWSKI, Mariusz 

et al. Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe. Bialystok: Temida 2, 2016. 536 s. 
ISBN 978-83-62813-88-9, s. 187–199. 

BOHÁČ, Radim. Concept of the Rule of Law in Tax Legal Regulation in the European Union and Its Member 
States. Czech Perspective. In: PÍTROVÁ, Lenka et al. Rule of Law and Mechanisms od Its Protection. Praha: Eva 
Rozkotová Publishers, 2015. 379 s. ISBN 978-3-9816855-4-1, s. 315–329. 

BOHÁČ, Radim a Michal RADVAN. Vnímání daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ve světle jejich 
ústavních aspektů. Bulletin komory daňových poradců České republiky. Praha: Komora daňových poradců 
České republiky, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 36–39. ISSN 1211-9946. 

BOHÁČ, Radim. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice v první dekádě 21. století. In Acta 
Universitatis Carolinae: Finanční právo v první dekádě 21. století. Iuridica 4/2010. Praha: Karolinum, 2011, 
s. 59–69. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619. 

BOHÁČ, Radim. Daňové a finanční právo. Daně a finance. 2006, roč. XIV, č. 3, s. 6–10. ISSN 1801-6006. 
KARFÍKOVÁ, Marie a Radim BOHÁČ. Considerations about the System of Financial Law and Financial Science. 

In: MRKÝVKA, Petr (ed.) System of Financial Law: General Part: Conference proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk 
University, Faculty of Law, 2015. 432 p. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition 
Scientia; file no. 514. ISBN 978-80-210-7826-0. 

BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo in KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: 
Wolters Kluwer, 2017, 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0, s. 117–142. 

JAZYKY 
Čeština – rodný jazyk 
Angličtina – slovem i písmem na výborné úrovni 
Němčina – slovem na základní úrovni 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH  
EATLP (European Association of Tax Law Professors) 
Centrum informacji i organizacji badaň finansow publicznych i prava podatkowego krajow Europy srodkowej 

i wschodniej 

OCENĚNÍ 
Čestná medaile „50 let Legislativní rady vlády“ za přínos při tvorbě českého právního řádu (prosinec 2019). 
Publikace „Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice“ vydaná v roce 2013 byla v roce 2015 oceněna 

jako významná monografie Univerzity Karlovy. 
Kapitola v monografii „The Difficulties of Tax Law Codification in the Czech Republic“ byla hodnocena jako 

vybraný výsledek v rámci kritéria společenské relevance v oboru 5.5. Law za rok 2017 známkou 2, tj. jako 
výsledek na vynikající úrovni (excellent), jehož využití v praxi přinese změnu s mezinárodním ekonomickým 
dopadem (reálný předpoklad uplatnění na zahraničním trhu atd.), nebo změnu s významným dopadem na 
společnost (reálný předpoklad zásadního uplatnění v oblastech veřejného zájmu). 


