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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku kontrolního hlášení  
a reverse charge. Právní úprava této oblasti především v posledních letech doznala 
značných změn, přičemž se jedná o problematiku, kterou lze z pohledu správy DPH 
považovat za zásadní. Z tohoto důvodu pokládám diplomantem zvolené téma za 
aktuální a vhodné pro zpracování inspirativní diplomové práce. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování  

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva evropského, 
neboť právě zde je nezbytné hledat základy právní úpravy a v souladu s unijní právní 
úpravou DPH vykládat legislativu tuzemskou.  
O tomto tématu je v České republice, ale i v zahraničí publikováno několik monografií, 
odborných článků atp. Rovněž jsou dostupné i ostatní zdroje, které lze ve velkém 
rozsahu nalézt na internetu. Vstupní údaje jsou tedy snadno dosažitelné. 
Diplomant se o vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, výslovně 
nezmiňuje. Bohužel jedinou vědeckou metodou použitou diplomantem je deskriptivní 
metoda. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, neboť 
má 119.528 znaků včetně poznámek pod čarou.  
Co se týče členění, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, celkem 
čtyři kapitoly, které jsou dále členěny až do úrovně třetího řádu. Názvy jednotlivých 
kapitol této práce jsou následující: 1) Právní úprava daně z přidané hodnoty, 2) Boj 
proti daňovým podvodům, 3) Kontrolní hlášení a 4) Režim přenesené daňové 
povinnosti.  
Tuto systematiku považuji za vhodnou, přesto některé podkapitoly postrádají smysl 
k zařazení do diplomové práce, když se zvolenou problematikou souvisí velmi okrajově 
(kapitola 2.3). 
Práce je doplněna seznamem citované a použité literatury a dalších zdrojů, seznamem 
použitých zkratek, českým a anglickým abstraktem, seznamem klíčových slov 
v českém a anglickém jazyce a obsahem.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant svou práci napsal na zajímavé téma, jehož kvalitní zpracování může mít 
přínos do praxe, a to ve vztahu ke správci daně i k osobám zúčastněným na správě 
daní. 
Obsahově však práci považuji za velmi špatnou, neboť práce spočívá zcela výhradně 
na použití deskriptivní vědecké metody, kterou diplomant používá jednak k použitým 
pramenům práva, ale i k použité literatuře a jiným zdrojům, ale také z důvodu uvádění 
nesprávných, nepravdivých a zavádějících informací, které nejsou nijak argumentačně 
podloženy a také jsou uváděny bez odkazu na příslušné zdroje. Dále práce obsahuje 
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neodůvodněné závěry, obsahová pochybení, terminologické prohřešky  
a nezanedbatelné množství gramatických a formálních nedostatků. 
Z gramatických nedostatků lze uvést nesprávné skloňování slov, psaní malých  
a velkých písmen („Evropská Unie“, „Zákon“, „nejvyšší správní soud“ apod.) a špatnou 
interpunkci. 
Práce také obsahuje formální chyby, mezi něž patří nesprávný formát citací, citování 
právních předpisů a zdrojů bez uvedení citace, nedodržování diplomantem zavedených 
zkratek apod. 
Ovšem nejzásadnější problém představuje vlastní obsah práce. Nejenže obsahuje 
mnohé pasáže, které jsou přejaty z určitého zdroje, a nejsou odcitovány, ale diplomant 
v práci uvádí rozsáhlé množství nepravdivých a zavádějících informací, které 
argumentačně nejsou podepřeny. V průměru bylo napočítáno takových informací 8 na 
jednu stranu diplomové práce, a to tento výpočet zahrnuje i strany  
o dvou větách. Autor se také v práci snaží uvést vlastní názory, ale tyto uvádí jako 
fakta bez provedeného rozboru. 
Práce je tedy nekvalitní především po obsahové stránce, neboť jazykové a formální 
chyby se v práci vyskytují v přiměřeném počtu. Práce také nepřináší žádné nové 
poznatky, kterými by byla způsobilá obohatit současný stav poznání diplomantem 
zvoleného tématu. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce si diplomant před sebe nestaví. Pakliže 

má být cílem popis zvolených opatření v oblasti 
DPH, považuji tento cíl za nedosažený.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Jedná se o téma populární, kterému je věnována 
pozornost odbornou veřejností, finanční správou  
i mezi diplomanty. 
Systémem Theses.cz byl nalezen pouze  
1 dokument, který vykazuje shodnost  
s předkládanou prací, a to s mírou podobnosti 5 %. 
Je tomu však z důvodu nedodržování citací 
převzatých pasáží. Práci proto považuji za původní 
pouze v rozsahu vytvoření kompilátu parafrází z již 
existujících publikací, který je doplněn o vlastní text 
autora. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je převážně vhodně zvolená. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

S ohledem na rozsah práce bych uvítal použití více 
zdrojů ve formě vědeckých monografií nebo 
odborných časopiseckých článků. Cizojazyčná 
literatura v práci nebyla použita, což s ohledem na 
unijní základ legislativy považuji za zásadní 
nedostatek. 
Z hlediska formálního, citace postrádají příslušnou 
formu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za 
neuspokojující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce obsahuje tabulku srovnávající data 
porovnávaných případů, ovšem vstupní data nejsou 
relevantní, neboť diplomant nezohledňuje základní 
okolnosti mající vliv na výslednou daňovou 
povinnost daňového subjektu v konkrétním případu. 
Formální úprava textu je na dobré úrovni. 
K jednotlivým příkladům formálních prohřešků byla 
věnována pozornost již výše.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dostatečná. Autor se sice 
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v diplomové práci vyjadřuje dosti kostrbatě  
a neobratně, avšak s ohledem na zásadní 
obsahové nedostatky se jedná o okrajový 
nedostatek diplomové práce. Navíc se jedná spíše 
o stylistické nedostatky, když gramatických 
nedostatků a překlepů je v práci přiměřené 
množství k rozsahu diplomové práce. 

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
1)  Mohl by diplomant blíže informovat o projektu, který v práci označuje za „pilotní projekt 

v rámci Evropské unie“, především z pohledu jeho osudu? 
 
2)  Mohl by diplomant uvést, proč považuje zavedení generální aplikace reverse charge 

výhodnější než stávající režim daně z přidané hodnoty založený na jejím fragmentálním 
výběru? 

 
3) Mohl by diplomant popsat, jakým způsobem vzniká tzv. podvod chybějícího obchodníka 

při dodání zboží mezi osobami povinnými k dani z různých členských států EU a jakých 
institutů je tímto podvodem využíváno? 

 
4) Jak diplomant hodnotí používání DIČ na tiskopise kontrolního hlášení z pohledu recentní 

judikatury Ústavního soudu? 
 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto diplomovou práci nedoporučuji 
k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň V případě připuštění diplomanta k obhajobě 
práce a výtečných odpovědí diplomanta 
během obhajoby, připouštím hodnocení 
diplomanta známkou dobře. 

 
V Praze dne 19. července 2018 
 
 
 
 
 
        JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


