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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Jméno diplomanta: Flaška Petr 

Téma práce: Reverse charge a kontrolní hlášení v právním režimu DPH 

Rozsah práce: 119 528 znaků (podle prohlášení) 

Datum odevzdání práce: 28. června 2018 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva, 
konkrétně z oblasti daně z přidané hodnoty. Institut reverse charge i institut kontrolního 
hlášení jsou velmi aktuálními tématy, a to zejména v souvislosti s bojem proti daňovým 
únikům. Tyto instituty je třeba zkoumat a hodnotit jejich vliv na právní úpravu daně z přidané 
hodnoty. Z uvedeného vyplývá, že diplomová práce na téma „Reverse charge a kontrolní 
hlášení v právním režimu DPH“ může být velmi přínosná. 

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

Vzhledem k relativně nedávnému zavedení kontrolního hlášení a z důvodu snahy rozšiřovat 
režim reverse charge na nová plnění se tato témata dostala do popředí zájmu autorů z oblasti 
finančního práva a rovněž do zájmu ostatní odborné i laické veřejnosti. Je vhodné, aby se 
diplomant zaměřil na dané téma ryze z právního hlediska. K úspěšnému zpracování tématu 
však nestačí pouze znalost finančního, resp. daňového, práva, ale rovněž ostatních právních 
oborů (zejména evropského práva, správního práva, občanského práva). Vstupních údajů pro 
zpracování diplomové práce mohl mít diplomant relativní dostatek včetně zahraničních zdrojů. 
Zpracovat téma je nutné kvalitativní metodou a použít deskriptivní, analytickou, deduktivní, 
příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, čtyř částí, závěru, seznamu použitých zkratek a seznamu použitých zdrojů. Na 
konec práce je zařazen název práce, abstrakt a klíčová slova, a to v českém jazyce a anglickém 
jazyce. 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomant (implicitně) uvádí cíl diplomové práce („Budu se také 
zaobírat tím, zda to zákonodárci podařilo, a budu se snažit najít vhodné návrhy na zlepšení“), 
a popisuje její obsah, následují části zaměřující se na daň z přidané hodnoty a boj proti 
daňovým podvodům. Třetí část a čtvrtá část diplomové práce jsou věnovány institutům reverse 
charge a kontrolnímu hlášení. V závěru diplomové práce jsou shrnuty jednotlivé dílčí závěry, ke 
kterým diplomant dospěl. 

4. Vyjádření k práci 

K úvodu diplomové práce je nutné poznamenat, že diplomant měl explicitně uvést, co je cílem 
diplomové práce. Rovněž chybí komentář k použitým metodám a zdrojům. 

První část diplomové práce je označena „Právní úprava daně z přidané hodnoty“. Její název 
však neodpovídá jejímu obsahu, neboť se diplomant v této části věnuje převážně daním 
obecně, nikoliv pouze dani z přidané hodnoty. Dále se diplomant vyjadřuje nepřesně 
(např. daň z nemovitostí na str. 9 diplomové práce), používá neznámé pojmy (např. daňové 
odvedení na str. 12 diplomové práce) a uvádí nepravdivá nebo přinejmenším diskutabilní 
tvrzení (např. tvrzení, že druhá snížená sazba je upravená v příloze č. 6 zákona o dani z přidané 
hodnoty na str. 5 diplomové práce nebo tvrzení, že daně z příjmů „plynou z části na naše 
penze“ na str. 6 diplomové práce). Zcela pak nerozumím tvrzení že „Dotace je něco jako daň, 
kterou by si stát měl mnohem více hlídat, jelikož časem o ně nenávratně přijdeme“ (str. 7 
diplomové práce). 
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Na druhou stranu je patrné, že diplomant se snažil vyhovět požadavku, aby v práci uváděl své 
vlastní názory a hodnocení. Bohužel jeho názory jsou diskutabilní a nepodložené zdroji 
a skutečnostmi. Na základě čeho dospěl diplomant na str. 5 diplomové práce k závěru, že 
ideální je jedna sazba daně z přidané hodnoty ve výši 18 % nebo na str. 12 diplomové práce 
k závěru, že u pohonných hmot by měla Evropská unie zavést jednotnou daň, která by měla být 
příjmem rozpočtu Evropské unie? 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na boj proti daňovým únikům. Část celkově působí 
velmi nesourodě, diplomant se zabývá např. elektronickou evidencí tržeb, účtenkovou loterií 
nebo zadáváním veřejných zakázek. Text na sebe nenavazuje a není zřejmý jeho vztah 
k ostatním částem práce. Přínos této části pro práci jako celek je minimální.  

V kapitole 2.1 diplomové práce diplomant uvádí tabulku týkající se „odlišného fungování 
společností“. Pominu-li nesprávné označení „společnost“ (viz § 2716 občanského zákoníku), 
konstatuji, že vysvětlující text pod tabulkou neodpovídá jejímu obsahu. Za odvážná a ničím 
nepodložená považuji tvrzení diplomanta o účtenkové loterii na str. 18 a 19 diplomové práce.  

Ve třetí části diplomové práce se diplomant věnuje institutu kontrolního hlášení. Celkově část 
působí jako tok myšlenek, které na sebe nenavazují a nemají tak žádnou logickou strukturu. 
Navíc kapitola 3.1 diplomové práce systematicky patří do její druhé části. Diplomant správně 
uvádí, že právní úprava kontrolního hlášení byla napadena u Ústavního soudu, zcela však 
pomíjí rozhodnutí Ústavního soudu v této věci. Naopak uvádí nesouvisející návrh na zrušení 
elektronické evidence tržeb a i zde pomíjí, že již bylo ve věci Ústavním soudem rozhodnuto. 
K tomu lze doplnit, že označování těchto návrhů jako „ústavních stížností“ není přesné, šlo 
o návrhy na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení.  

Nezohlednění rozhodnutí Ústavního soudu se projevuje i v kapitole 3.6, kde diplomant 
poukazuje na možnost doručení emailem, kterou však Ústavní soud zrušil, a v kapitole 3.7, kde 
diplomant nezohlednil, že právě díky rozhodnutí Ústavního soudu jsou obsahové náležitosti 
kontrolního hlášení již obsaženy přímo v zákoně o dani z přidané hodnoty.  

Jak je patrné, diplomová práce tak není v této části aktuální, a to nejenom, co se týká 
rozhodnutí Ústavního soudu, ale i textu právního předpisu. Na str. 29 diplomové práce totiž 
diplomant tvrdí, že změna lhůty z 5 dní na 5 pracovních dní v § 101g odst. 3 zákona o dani 
z přidané hodnoty a zmírnění sankcí u kontrolních hlášení je teprve v legislativním procesu, 
resp. má nabýt účinnosti od 1. června 2018, ovšem tato změna již byla přijata zákonem 
č. 243/2016 Sb., který nabyl účinnosti v červenci 2016. 

Čtvrtá část diplomové práce je věnována režimu přenesené daňové povinnosti (který 
diplomant na několika místech, patrně omylem, označuje jako „přenesenou daňovou 
působnost“ – str. 34, 36, 38, 39 a 42 diplomové práce). Tuto část práce považuji za kvalitněji 
zpracovanou než třetí část diplomové práce, i když ani této části se nevyhýbají problémy 
vytknuté části třetí. Například diplomant označuje Soudní dvůr Evropské unie historickým 
názvem Evropský soudní dvůr. Nicméně je vhodné, že diplomant popsal nejenom českou 
právní úpravu, ale i právní úpravu evropskou a snažil se přinést vlastní názor a pohled na 
danou problematiku. 

Celkově k diplomové práci jako její vedoucí musím v prvé řadě konstatovat, že diplomant 
zpracovával svou diplomovou práci poměrně dlouhou dobu, a to patrně z důvodu zdravotního 
handicapu. Díky němu musel diplomant vynaložit maximální úsilí, aby diplomová práce byla 
z formálního hlediska alespoň na uspokojivé úrovni. Bohužel potíže s formální stránkou věci 
mohly způsobit, že diplomant nevěnoval patřičnou pozornost obsahové stránce diplomové 
práce a diplomová práce tak vykazuje řadu obsahových vad. 

Považuji za nepochybné, že se diplomant daným tématem podrobně zabýval, nicméně 
problém spatřuji v tom, že diplomant není schopen své myšlenky přenést do srozumitelného 
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textu (to se týká zejména prvních třech částí diplomové práce). Je správné, že se diplomant 
snažil uvádět v práci své vlastní názory a hodnocení, nicméně často jde o názory týkající se 
otázek politických a ekonomických než právních a tyto názory nejsou nijak odůvodněny. 
S ohledem na uvedené skutečnosti konstatuji, že diplomant vytvořil podprůměrnou 
diplomovou práci, která je, pokud bychom odhlédli od zdravotních problémů diplomanta, jen 
stěží obhajitelná. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomant si explicitně nevytkl cíl diplomové práce, 
proto je obtížné hodnotit, zda byl naplněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně vyplývá z jeho 
prohlášení. Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz 
s tím, že byl nalezen 1 podobný dokument. Shoda je 
menší než 5 % a jde o název právního předpisu. Práce 
podle mého názoru není plagiátem. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 
Nicméně názvy prvních dvou částí neodpovídají jejich 
obsahu (viz výše). 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Diplomant používal odbornou literaturu, internetové 
zdroje, právní předpisy a judikaturu. Zahraniční 
literatura používána nebyla, ačkoliv používána být měla, 
a to s ohledem na unijní rozměr tématu. Používání citací 
v seznamu zdrojů je v zásadě v pořádku, nesprávné 
citace jsou uvedeny v poznámkách pod čarou. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za nedostatečnou. 
Diplomant se měl blíže zaměřit na určité (zejména 
právní) aspekty tématu a ty blíže rozebrat a hodnotit. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a dobrou. Práce 
je doplněna tabulkou. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska zřejmých chyb v psaní je diplomová práce na 
podprůměrné úrovni.  
Objevují se chyby v psaní velkých písmen (např. str. 17 
„nejvyššího správního soudu“, str. 20 „Generální 
Finanční ředitelství“, str. 23 „ústavy České republiky“, 
str. 24 „ústavního soudu“ nebo str. 25 „poslanecké 
sněmovny“) a další zřejmé chyby (např. str. 36 
„stříbrno“ nebo str. 37 „při obchodem“). 
Dále není zřejmé, proč na řadě míst diplomové práce 
diplomant používá první osobu množného čísla. 
Např. text na str. 41 diplomové práce „Jak jsme výše 
uvedli…“ zcela navozuje dojem, že diplomantů je více. 
Stylistická úroveň práce je neuspokojivá, je zřejmé, že 
diplomant má (patrně s ohledem na zdravotní důvody) 
problémy s formulací textu. 
Velmi často diplomant používá hovorové či obecné 
češtiny (např. „státní kasa“, „odhalení karet“, „daň 
přichází, daň odchází“) nebo neprávních výrazů namísto 
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právních (např. „firma“, „společnost“, „nemovitost“). 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Jak rozhodl Ústavní soud ve věci návrhu na zrušení právní úpravy kontrolního hlášení 

a jaký je názor diplomanta na toto rozhodnutí? 
- Jakým způsobem reagoval zákonodárce na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci návrhu 

na zrušení právní úpravy kontrolního hlášení a jaký je názor diplomanta na tuto reakci? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě S ohledem na výše uvedené, ovšem pouze 
z důvodu  přihlédnutí k diplomantovým zdravotním 
potížím, diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Nicméně při ústní obhajobě bude muset diplomant 
odpovědět na položené otázky, prokázat znalost 
dané problematiky a schopnost formulovat své 
závěry. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci jako takovou hodnotím jako 
nedostatečnou, nicméně nevylučuji, že při 
úspěšném průběhu ústní obhajoby může být 
diplomantovi udělen klasifikační stupeň dobře. 

V Praze dne 10. srpna 2018 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


