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Jméno diplomanta: Pauler Zdeněk 

Téma práce: Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti 

Rozsah práce: 53 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 3. ledna 2012 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva, a to 
téma vztahující se k dani z příjmů fyzických osob. Jedná se o téma, které není možné označit 
jako nové, ovšem s ohledem na neustálé změny právní úpravy a s ohledem na to, že se dotýká 
velkého okruhu fyzických osob, nepostrádá na aktuálnosti. K aktuálnosti tématu rovněž 
přispívá plánovaná III. fáze daňové reformy, neboť navrhované změny se dotýkají i poplatníků 
fyzických osob s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Diplomová práce na 
téma „Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“ 
proto může být s ohledem na výše uvedené přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které je poměrně často zpracováváno právníky i 
daňovými specialisty s ekonomickým vzděláním. Rovněž diplomové práce na téma daně 
z příjmů fyzických osob zpracovávají studenti často. Předpokladem pro úspěšné zpracování 
diplomové práce jsou nejenom teoretické znalosti z oblasti finančního práva, daňového práva a 
daňové teorie, ale i z oblasti správního práva, občanského práva a obchodního práva. 
Diplomant mohl mít dostatek pramenů pro zpracování diplomové práce, včetně relevantních 
právních předpisů, judikatury a internetových zdrojů. Téma vyžaduje zejména popisnou, 
analytickou a deduktivní metodu přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, 
dvou částí, závěru, seznamu použité literatury, internetových zdrojů, judikatury a právních 
předpisů, klíčových slov v českém a anglickém jazyce a českého a anglického abstraktu. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomant především uvádí cíle diplomové práce (zejména 
analyzovat problematiku daňových výdajů, především odpisů hmotného majetku, kde se budu 
právně-politicky zabývat právními jevy v této oblasti de lege ferenda z pohledu nových 
potřebných právních norem v této oblasti), následuje obecná část diplomové práce věnovaná 
zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, a to 
základním prvkům daňové konstrukce daně z příjmů fyzických osob, vedení účetnictví, daňové 
evidenci a daňovým výdajům stanoveným procentem z příjmů. Stěžejní částí diplomové práce 
je zvláštní část pojednávající o daňových výdajích, resp. daňovém odpisování. V závěru 
diplomové práce jsou převážně uvedeny návrhy diplomanta de lege ferenda na změnu právní 
úpravy. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Jedná se přepracovanou diplomovou práci, neboť původní diplomová práce (dále jen „původní 
práce“) nevyhovovala po stránce obsahové ani po stránce formální. Ve svém posudku (dále jen 
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„původní posudek“) jsem jí hodnotil jako „podprůměrnou diplomovou práci, která víceméně 
shrnuje a popisuje právní stav v dané oblasti s tím, že diplomant se dopouští řady nepřesností“. 
 
Nyní je možné tvrdit, že se diplomant snažil vypořádat s připomínkami a výtkami uvedenými 
v původním posudku. Na některých místech se mu to podařilo lépe, jinde hůře (viz např. str. 3, 
kde stále uvádí, že plátci jsou zaměstnavatelé, kteří platí pojistné za své zaměstnance či na 
str. 36, kde je uvedeno, že společníci veřejných obchodních společností si nemohou uplatnit 
skutečné výdaje).  
 
Je vhodné, že diplomant se snažil poukázat na problematičnost právní úpravy (např. polemika 
ohledně lesního hospodářství na str. 7 diplomové práce či otázku zařazení prostituce mezi 
živnosti). Dále je pozitivní, že diplomant se snaží uvádět své vlastní názory (např. na str. 23 
ohledně odměny insolvenčního správce, str. 24 ohledně obchodního majetku poplatníka 
uplatňujícího paušální výdaje nebo na str. 25 ohledně základu daně). Pasáže tohoto typu 
v původní práci chyběly. 
 
Druhou část diplomové práce zaměřil diplomant na daňové výdaje, resp. daňové odpisy. To je 
vhodné zúžení oproti původní práci, kde se zaměřoval na daňové výdaje, paušální výdaje a 
odpisování. Nicméně i nadále platí, že daňové odpisy jsou tématem, které by samotné mohlo 
být předmětem diplomové práce. Na str. 42 pak diplomant reagoval na otázku z původního 
posudku ve věci odpisování hmotného majetku, s nímž je příslušná hospodařit příspěvková 
organizace obce, což oceňuji. 
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že diplomová práce je lepší kvality než původní 
práce, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Za klad považuji, že se diplomant 
snažil uvádět vlastní názory a návrhy de lege ferenda. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Na rozdíl od původní práce si diplomant již vytkl cíle. Lze 
konstatovat, že cíle byly z převážné části naplněny, 
neboť diplomant analyzoval problematiku příjmů a 
výdajů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 
a navrhl změny de lege ferenda. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

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 diplomantova prohlášení.1 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna (členění na obecnou a zvláštní část). Diplomant 
se vyvaroval používání až šestého stupně číslování 
nadpisů jako v původní práci.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s českou odbornou literaturou, 
internetovými zdroji, judikaturou a právními předpisy. 
Za problematické považuji zařazení výzkumné studia 
M. Jareše mezi právní předpisy. Zahraniční literatura 
používána nebyla, což je však dáno především tématem 
diplomové práce. 

                                                             
1
 Práce nebyla zhodnocena podle ustanovení čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010, neboť studijní informační 

systém to v době zpracování posudku neumožňoval. 
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Používání citací v zásadě odpovídá požadavkům 
kladeným na diplomové práce. V tomto směru se 
diplomová práce oproti původní práci vylepšila. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za uspokojivou. 
I přestože se jedná o široké téma, diplomant se snažil 
v určitých pasážích jít do hloubky problému a nastínit 
možné řešení. Co se týká závěru práce, který byl 
v původní práci nedostatečný, tak v diplomové práci 
závěr správně shrnuje názory autora a změny de lege 
ferenda. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Z formálního hlediska byla původní práce na poměrně 
nízké úrovni. V tomto směru doznala diplomová práce 
výrazných změn a lze konstatovat, že úprava textu je 
uspokojivá a standardní. 
Práce neobsahuje grafy, tabulky a přílohy, což ovšem 
není práci na škodu. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na 
uspokojivé úrovni. Ovšem chyby v psaní se stále 
vyskytují (např. str. 17 „zákona č,“, str. 36 
„ustanovení§6“, str. 51 „zásahy měli“, str. 52 „příjmy 
mohli“). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Mohl by diplomant stručně shrnout a odůvodnit své závěry týkající se vymezení 

obchodního majetku a možnosti uplatňování paušálních výdajů u příjmů z tohoto 
majetku? 

- V čem spatřuje diplomant výhody a nevýhody existence dvou základních druhů 
odpisování, tj. odpisování rovnoměrného a zrychleného? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 11. ledna 2012 

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

 


