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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila komparaci zdanění příjmů ze 
závislé činnosti fyzických osob daní z příjmů fyzických osob, a to podle české  
a francouzské právní úpravy. S ohledem na pokračující legislativní práce na nové 
regulaci zdaňování příjmů fyzických osob může být komparace obou právních úprav 
přínosná. Z tohoto důvodu pokládám diplomantkou zvolené téma za aktuální a vhodné 
pro zpracování diplomové práce. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti finančního práva, případně práva sociálního 
zabezpečení. Jelikož se nejedná o průřezové téma, pro zpracování diplomové práce na 
předmětné téma postačí menší penzum znalostí, které je však kompenzováno detailní 
znalostí francouzského jazyka na takové úrovni, aby diplomantce umožňovala zhodnotit 
francouzskou právní úpravu. 

Samotnou komparací zdaňováni příjmů ze závislé činnosti na úrovni českých zdrojů, tak 
i zahraničních se nezabývá snad žádná publikace. Pro komparaci je však dostupné 
značné množství zdrojů zabývajících se zdaňování těchto příjmů v tom kterém státě. 
K dispozici je také značné množství elektronických zdrojů. Vstupní údaje jsou proto 
snadno dosažitelné. 

Diplomantka se o vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, výslovně 
zmiňuje, kdy jmenovitě uvádí metodu analytickou, komparativní a deskriptivní. 
Analytickou metodu však v práci téměř nenalezneme, když převažující metodou je 
metoda deskripce. Rovněž použití komparativní metody neodpovídá jejímu 
standardnímu užití, neboť tato metoda nespočívá pouze ve srovnání dvou právních 
úprav a označení odlišností.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když má 
151.598 znaků.  

Co se týče členění, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomantka nečísluje, celkem 
šest kapitol, které jsou dále členěny až do úrovně třetího řádu. Názvy jednotlivých kapitol 
této práce jsou následující: 1) Zdanění příjmů v teoretické rovině, 2) Konstrukční prvky 
daně z příjmů fyzických osob, 3) Vybrané prvky daně z příjmů fyzických osob v České 
republice, 4) Vybrané prvky daně z příjmů fyzických osob ve Francii, 5) Případové 
srovnání zdanění příjmů fyzických osob a 6) Zhodnocení systémů zdaňování příjmů 
fyzických osob.  

Tuto systematiku považuji za vhodnou, kdy diplomantka nejprve vymezuje základní 
pojmy spojené se zvoleným tématem, deskriptivně popisuje relevantní úpravou obou 
států a na závěr přistoupí k řešení případové studie. Práce je doplněna seznamem 
použitých zdrojů, seznamem zkratek, českým a anglickým abstraktem, seznamem 
klíčových slov v českém a anglickém jazyce, seznamem tabulek a obsahem.  



 2

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomantka svou práci napsala na zajímavé téma, bohužel se domnívám, že se jí 
nepodařilo naplnit potenciál tématu.  

Obsahově považuji práci spíše za horší, neboť diplomantka neprovádí analýzu  
a v případě použití metody komparace tuto používá omezeně, a to k pouhému porovnání 
regulace bez vyvození závěrů plynoucích z provedeného srovnání. Rovněž mám 
výhrady k případové studii, když postup výpočtu daně z příjmů zaplacené podle 
francouzské regulace neodpovídá postupům, které každoročně aplikuje ve svých 
zprávách OECD, nebo jak je možné ověřit na oficiální kalkulačce k výpočtu daně z příjmů 
fyzických osob francouzského ministerstva financí. Bohužel zde musím přiznat 
jazykovou bariéru, která mi brání provést výpočet vzorového případu nezávisle na 
postupu dle OECD nebo na využití uvedeného nástroje francouzského ministerstva 
financí. 

Z formálních nedostatků bych uvedl drobné chyby v citačních větách použitých zdrojů 
nebo časté psaní odstavců pouze o jedné větě. Formální nedostatky však nejsou 
zásadní, a tudíž nemají podstatnější vliv na kvalitu práce. 

Naopak co se týče jazykových nedostatků a překlepů, tyto se nacházejí v práci pouze 
ojediněle. Drobné výhrady je možné mít pouze ke stylistice, a to pouze v úvodu práce 
věnované obecné problematice daní z příjmů, kdy vyjadřování diplomantky působí 
útržkovitě.  

Z obsahových nedostatků je dále potřeba uvést uvádění zavádějících nebo 
nepravdivých informací, které jsou buďto nepodloženým názorem diplomantky, nebo u 
nich není uveden zdroj. Jedná se o výroky, že daň z příjmů fyzických osob je poplatníky 
vnímána nejcitelněji, neboť ve většině případů každý měsíc viditelně postihuje 
disponibilní příjem, že plátce daně z příjmů fyzických osob není daňovým subjektem, že 
veřejná pojistná nenaplňují znaky daně v úzkém slova smyslu, že by se zákonodárce 
měl vyhnout zbytečné komplexnosti systému [daně z příjmů fyzických osob] atp. 

S ohledem na výrazné obsahové nedostatky však nemohu práci hodnotit kladně. 

 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíle práce, které si diplomantka před sebe staví, 

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

Jedná se o téma ojedinělé, kterému se v odborných 
kruzích nevěnuje pozornost. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 16 
dokumentů, které vykazují shodnost  
s předkládanou prací. Téměř veškeré dokumenty se 
shodují s diplomovou prací pouze v textu právních 
předpisů a v jejich názvech nebo textech, kdy shoda 
s těmito dokumenty je menší než 5 %. Z tohoto 
důvodu lze považovat práci za původní.  

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

Práce se zdroji je na průměrné úrovni, neboť v práci 
chybí větší množství použitých zdrojů z kategorie 
vědecké monografie a odborné články (autorka 
převážně používá učebnice nebo legislativu 
sumarizující publikace). 
Z formálního hlediska citační věty použitých zdrojů 
obsahují drobné nedostatky. 
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Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za 
nedostatečný. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce obsahuje tabulky k provedení srovnání 
relevantních institutů obou právních úprav a výpočtu 
vzorových případů. Formální úprava textu je na 
velmi dobré úrovni.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Chyby 
v překlepech a gramatice se v práci téměř 
nevyskytují. Po stylistické stránce má práce drobné 
nedostatky. 

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
1)  Mohl by diplomantka vysvětlit, v čem se liší výpočet daňového zatížení jednotlivce 

s průměrnými příjmy na str. 55 práce a výpočet dle OECD Taxing wages 2018, kdy tento 
dokument je dostupný na http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm.  

 
2) Jaké odpočty na sociální zabezpečení v širokém slova smyslu a daň z příjmů fyzických 

osob z hrubé mzdy francouzské právo připouští a v jaké výši? 
 
3) Jak se v celkovém zdanění domácností projeví další přímé daně, např. daně dopadající na 

způsoby zajištění vlastní bytové potřeby v obou státech? 
 
 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnocení diplomantky známkou 
dobře, v případě velmi dobré obhajoby  
a odpovědí na položené otázky velmi dobře, 
neboť práce je z jazykového a formálního 
hlediska nadprůměrná. 

 
V Praze dne 13. dubna 2019 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


