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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autorka si pro zpracování své diplomové práce zvolila téma, které lze označit za velmi 
aktuální, neboť vývoj právní úpravy v oblasti boje proti daňovým únikům, a to nejen 
v oblasti procesního práva, je především na vnitrostátní úrovni dosti turbulentní. Téma je 
však aktuální rovněž na poli mezinárodního daňového práva. Volbu autorky tedy v tomto 
ohledu oceňuji. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 
Diplomantkou zvolené téma vyžaduje pro odpovídající úroveň zpracování především 
teoretické znalosti z oblasti finančního práva (zejména z oblasti daňového práva) a dále z 
oblasti teorie práva, správního práva a práva trestního. Jedná se tedy o téma relativně 
náročné. Lze konstatovat, že vstupních údajů měla autorka k dispozici dostatek, což ostatně 
koresponduje s výčtem použité literatury. Pokud jde o vědecké metody, vyžaduje zvolené 
téma zejména tradiční metody deskripce, komparace, analýzy a syntézy, které jsou rovněž 
v práci využity. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Systematické členění práce je tradiční, když jsou zahrnuty tři kapitoly, které se nadále 
vhodně vnitřně člení a utvářejí logicky propojený a ucelený komplex. Po úvodu následuje 
první obecná kapitola věnovaná vymezení zákaldních pojmů a konceptů. Druhá kapitola se 
zabývá správou daní a daňovými úniky v obecnější rovině. Třetí kapitola je nejpodrobnější, 
když pojednává o jednotlivých autorkou zvolených procesních nástrojích boje proti 
daňovým úniků. Práce tedy logicky postupuje od nejobecnějšího k nejpodrobnějšímu. 
Formální členění práce je v pořádku. 

 
4. Vyjádření k práci 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako poměrně zdařilou. Autorce se podařilo 
postihnout nejzásadnější problémy současného systému boje proti daňovým únikům 
z procesního hlediska, a to při kvalitní práci nejen s texty právních předpisů, ale rovněž 
s literaturou a judikaturou. Věcná a obsahová stránka práce jsou na poměrně kvalitní 
úrovni, ačkoliv určitých zjednodušení se autorka zcela nevyvarovala. Poněkud negativně 
hodnotím lokální popisnost a povrchnost práce, dále se domnívám, že mohlo být v práci 
obsaženo o něco více vlastních úvah. Formální a systematická práce jsou na velmi dobé 
úrovni, stejně tak jako stránka jazyková, přestože ani v jedné oblasti se autorka určitých 
drobných pochybení zcela nevyvarovala. Předloženou diplomovou práci považuji ve svém 
komplexu za poměrně vydařenou, doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm 
velmi dobře. 

 
 



  

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce Diplomantka si vymezila cíl následově: „zanalyzovat 

a zhodnotit, jak je nastavena zákonná úprava v 
oblasti kontroly a při zjišťování daní. Otázkou je, zda 
plní procesní instituty svou funkci, odhalují daňové 
úniky, nebo je legislativa v tomto směru 
nedostačující (…)“. Tento cíl považuji v zásadě za 
splněný. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Na základě vyhodnocení podobnosti práce 
v systému Theses.cz lze konstatovat, že bylo 
nalezeno 157 podobných dokumentů s nízkou mírou 
podobnosti.  Systém Turnitin vykázal celkovou 
shodu 33 %, přičemž na základě kontroly protokolu 
nemám důvod se domnívat, že by práce nebyla 
původním dílem autorky. 

Logická stavba práce K logické stavbě práce nemám podstatné výtky. 
Práce působí přehledně a uspořádaně. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Aparát poznámek pod čarou je dosti široký (celkově 
217 poznámek), seznam použité literatury je 
dostačující, ačkoliv některé prameny jsou 
zastaralejší. Použité citace jsou až na drobné detaily 
v souladu s citační normou. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Domnívám se, že hloubka provedené analýzy je 
vzhledem k tématu dostatečná, byť některé 
instrumenty mohly být pojaty ještě do větší hloubky. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím velmi kladně. Práce je po 
této stránce prostá zásadních pochybení. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická stránka práce je rovněž na 
velmi dobré úrovni. Překlepy jsou obsaženy spíše 
výjimečně. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Jaký dopad má, resp. bude mít podle autorky zavedení GAAR do vnitrostátního práva na 
nově formulovanou judikaturu NSS (resp. ÚS) v daňových sporech, a to ve vztahu k již 
existující judikatuře těchto soudů? 
 
2) Proč je podle autorky maximální strop pořádkové pokuty podle daňového řádu nastaven 
tak nízko, jak autorka ve své práci podotýká?  

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
 
V Praze dne 1. září 2020 
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vedoucí diplomové práce 


