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JUDr. Viktor Šmejkal, Ph.D., působí ve společnosti GOODWILL PARTNER, s.r.o. ve funkci Legal Affairs 

Director. Věnuje se praktickému právu při podpoře daňově-poradenské a účetní činnosti společnosti. 

Zaměřuje se i na teoretickou činnost v oblasti soukromého i veřejného práva. Má dvouletou pracovní 

zkušenost z Ministerstva financí, kde se mimo jiné významně podílel na řešení problematiky dopadu 

nepřímých daní u plnění pořizovaných z prostředků fondů přeshraniční pomoci. Spolupracoval na 

konkrétních problémech s Centrální kontraktační jednotkou MF, ekonomickým úsekem AV ČR, 

Technologickým centrem AV ČR a dalšími subjekty. Má rozsáhlé zkušenosti z finanční správy a 

uplatňování jejích kontrolních mechanismů, stejně tak jako ze soudního přezkumu legality kontrolních 

správních postupů. Tři roky pracoval jako právník finančního orgánu a podílel se na finančních 

kontrolách u příjemců dotací a návratných finančních výpomocí. Při této činnosti využíval svých znalostí 

v oblasti závazkového práva českého i zahraničního. Podílel se jako pracovník odboru Legislativy 

nepřímých daní na legislativní činnosti Ministerstva financí. Při svém působení na Ministerstvu 

spravedlnosti byl členem meziresortní skupiny pro implementaci nařízení o evropském sdružení pro 

územní spolupráci. Byl poradcem náměstků ministra financí pro daně a cla (Dany Trezziové a Petera 

Chrenka), zaměřeným na daňovou reformu a otázky vztahu mezi českým veřejným právem a právem 

EU. Po dobu 3 let byl vedoucím právního oddělení renomované daňově-poradenské společnosti. Po 

dobu 2 let vykonával funkci právního konzultanta znaleckého ústavu se zaměřením na oblast 

ekonomika, účetnictví, daně. Je spoluautorem červeného i šedého komentáře insolvenčního zákona 

(C.H. Beck), ve kterých samostatně zpracoval části úpadek finančních institucí, vztah ke státům EU a 

vyloučení účinků zákona u platebních a vyrovnávacích systémů (zvláštní právní režim). Má zkušenosti 

z praktické aplikace závazkového práva, které nabyl při práci u Městského soudu v Praze (asistent 

insolvenčního soudce). V rámci výzkumného programu absolvoval stáž na Analytickém odboru 

Ústavního soudu ČR. Byl 2 roky členem katedry evropského práva PFUK, kde se věnoval teorii a vedl 

semináře Evropské právo II. Byl vědeckým asistentem prof. L. Tichého při výzkumu v oblasti perspektiv 

evropské harmonizace závazkového práva. Příležitostně přednášel legislativu správy daní na VŠE v 

Praze. Vyučoval 4 roky evropské právo na Metropolitní univerzitě Praha. Byl vedoucím nebo 

oponentem diplomových prací na VŠE v Praze i na Metropolitní univerzitě Praha. Je členem redakční 

rady časopisu Daně a finance. Publikoval řadu odborných textů. Vzdělání získal v mezinárodním 

prostředí. Všeobecné základy právní teorie získal na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (DEUG 

Droit, 2001; Licence Droit, 2002). Tamtéž absolvoval magisterská specializační studia v různých 

oborech soukromého i veřejného práva (Maîtrise, Obchodní právo, 2004; Maîtrise, Trestní právo a 

kriminologie, 2005; Maîtrise, Veřejné právo evropské, 2007; Master, Soukromé právo, 2009; Master, 

Srovnávací právo evropské, 2010). Zakončil obhajobou srovnávací práce o působení evropských 

právních norem na vnitrostátní právní řády v oblasti daňového práva (Master Recherche, pův. D.E.A.). 

Obhájil disertační práci (Ph. D.) na téma "Zásada zákonnosti daně" na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Je doktorandem na Ecole doctorale de droit comparé, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

téma disertační práce je postavení subjektu před orgány veřejné moci - srovnávací studie. 

 


