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OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jméno diplomantky: Šedová Kristýna 

Téma práce: Zajišťovací příkazy 

Rozsah práce: 122 694 znaků (podle prohlášení) 

Datum odevzdání práce: 28. listopadu 2019 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti daňového práva, 
a to téma týkající se správy daní, konkrétně zajišťovacích příkazů. Téma není tématem novým, 
ovšem zcela určitě je tématem aktuálním, a to zejména s ohledem na nedávný vývoj v oblasti 
judikatury správních soudů. Proto je možné konstatovat, že téma má nové aspekty dané 
aktuálním vývojem právní praxe. Diplomová práce na téma „Zajišťovací příkazy“ proto může 
být s ohledem na uvedené podnětná a přínosná. 

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

Téma zajišťovacích příkazů je tématem, které se zejména v poslední době dostalo do popředí 
zájmu autorů nejenom z oblasti daňového práva a nejenom autorů odborné právnické 
literatury. Nicméně tato skutečnost neznamená, že není možné téma zpracovat inovativním 
způsobem. Domnívám se, že dané téma je poměrně náročné na znalosti, neboť diplomantka 
musí mít pro jeho úspěšné zvládnutí znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale 
i správního práva, soukromého práva a ekonomie. Vstupních údajů pro zpracování diplomové 
práce mohla mít diplomantka dostatek, a to zejména odborné publikace, relevantní právní 
předpisy, judikaturu a internetové zdroje. Zpracovat téma je možné kvalitativní metodou 
a použít zvláště analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

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

Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl diplomové práce („posoudit, zda je 
zajišťovací příkaz efektivní a oprávněný postup správce daně, nebo dochází k nepřiměřenému 
zásahu do práv daňových subjektů“) a uvádí strukturu diplomové práce, následuje část obecně 
věnovaná daňovému řádu a správě daní. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na 
zajišťovací příkazy. Předmětem třetí části diplomové práce jsou vybrané výkladové problémy 
týkající se zajišťovacího příkazu. Poslední část diplomové práce pojednává o soukromoprávním 
přesahu zajišťovacího příkazu. V závěru diplomové práce je uvedena rekapitulace obsahu 
diplomové práce a závěrů diplomantky. 

4. Vyjádření k práci 

V první části diplomové práce se diplomantka věnuje právní úpravě správě daní, a to vymezení 
pojmu daň, zásadám správy daní, daňovému řízení a dalším postupům při správě daní. Jde 
o část popisného charakteru, která neobsahuje nesprávnosti. Domnívám se však, že mohla být 
s ohledem na celkový rozsah diplomové práce stručnější. 

Druhá část diplomové práce se věnuje zajišťovacímu příkazu podle platné právní úpravy. 
Diplomantka nejprve správně uvádí, že zajišťovací příkaz je tradičním institutem správy daní 
a poté popisuje aktuální právní úpravu zajišťovacího příkazu v daňovém řádu.  

Třetí část diplomové práce je zaměřena na vybrané výkladové problémy týkající se 
zajišťovacího příkazu. Diplomantka posuzuje problematické aspekty zajišťovacího příkazu, a to 
zejména na základě judikatury a vnitřních předpisů správce daně. U každého tématu pak 
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diplomantka uvádí vlastní shrnutí, v němž hodnotí rozhodnutí soudů, příp. vnitřní předpisy 
správce daně nebo jeho následný postup v dané věci.  

Čtvrtá část diplomové práce je označena „Soukromoprávní přesah zajišťovacího příkazu“. 
V první kapitole této části se diplomantka zabývá možností obrany proti zajišťovacímu příkazu. 
Obsahem této kapitoly tak nejsou soukromoprávní aspekty zajišťovacího příkazu, ale rozbor 
veřejnoprávních práv daňového subjektu vůči rozhodnutím a postupům správce daně. Spatřuji 
tak nesoulad mezi označením části a obsahem této kapitoly. Ve druhé kapitole čtvrté části 
diplomantka komentuje zprávu veřejné ochránkyně práv týkající se zajišťovacích příkazů. Ani 
obsah této kapitoly se netýká soukromoprávních aspektů zajišťovacího příkazu. 

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 
daným tématem podrobně zabývala a v dané problematice se orientuje. Oceňuji, že práce není 
pouze popisného charakteru, ale diplomantka hodnotí soudní rozhodnutí a vnitřní předpisy 
správce daně a vyvozuje relevantní závěry. Domnívám se, že diplomantka vytvořila velmi 
zdařilou a mírně nadprůměrnou diplomovou práci. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomantka posoudila, zda 
je zajišťovací příkaz efektivní a oprávněný postup 
správce daně, nebo zda dochází k nepřiměřenému 
zásahu do práv daňových subjektů. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že diplomantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomantky, což ostatně vyplývá z jejího 
prohlášení. 

Práce byla zhodnocena systémem Theses s tím, že bylo 
nalezeno 115 podobných dokumentů. Shoda je však 
vždy menší než 5 %. S ohledem na rozsah protokolu 
o kontrole (1 798 stran) jsem provedl jeho namátkovou 
kontrolu. Shoda byla vždy zcela marginální, a to zejména 
v názvech a textu právních předpisů, příp. se zdroji, 
které jsou řádně citovány. 

Práce byla rovněž zhodnocena systémem Turnitin 
s vykázanou celkovou shodou 24 %, shodou 
s jednotlivým dokumentem nejvíce 7 % a počtu 56 slov 
v nejdelším úseku podobnosti. Vykazovaná shoda je 
zejména v názvu a textu právních předpisů, v soudních 
rozhodnutích, příp. zdroje jsou řádně citovány.  

Práce podle mého názoru není plagiátem. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 
Výhrady k části čtvrté jsou uvedeny výše. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Diplomantka používala odbornou tuzemskou literaturu, 
internetové zdroje, právní předpisy, judikaturu a ostatní 
zdroje. Zahraniční literatura používána nebyla, což je ale 
do značné míry dáno tématem diplomové práce. 
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Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je doplněna schématy. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně 
(např. str. 20 „v souvislosti se zajišťovacího příkazu“ 
nebo str. 34 „v dobé víře“). Stylistická úroveň je 
uspokojivá. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Jaký je názor diplomantky na návrh, že by o vydání zajišťovacího příkazu měl rozhodovat 

soud (viz sněmovní tisk č. 245)? 
- Co by diplomantka změnila na právní úpravě zajišťovacího příkazu? 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až 
velmi dobrou. 

V Praze dne 30. prosince 2019 

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


