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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila specifický úsek daňového práva, 
konkrétněji daňového práva procesního. Tato volba tématu je chvályhodná, neboť ačkoli 
problematiku diplomantkou zvolenou ke zpracování již nelze označit za novou, jedná se o stále 
se rozvíjející oblast, ať již z hlediska měnící se právní regulace tuzemské i unijní, tak i 
z hlediska právní a aplikační praxe, přičemž daná problematika rozhodně nepostrádá na 
aktuálnosti.  
 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 
 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které zasahuje do právních i ekonomických oborů a 
jeho odpovědné zpracování vyžaduje obeznámenost s celou řadou právních institutů nejen 
práva finančního (resp. daňového), ale též práva správního, trestního i soukromoprávních 
oborů, a dále též znalost faktických skutečností a technických postupů, tedy solidní teoretickou 
průpravu i praktický rozhled. Toto vše diplomantka přijatelnou měrou osvědčuje. Z použitých 
metod je v předložené práci přítomna metoda deskriptivní, v menší míře je požita i metoda 
analytická a syntetická.  
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a závěru, jakož i 
obligatorních formálních částí (titulní stránka, čestné prohlášení, obsah, seznam zdrojů, jakož i 
abstrakty a přehledy klíčových slov v češtině a angličtině) – ze tří hlavních kapitol, dále 
členěných na podkapitoly více úrovní. Hlavní kapitoly se zabývají vymezením základních pojmů, 
správou daní a vymezením daňových úniků, jakož i procesními nástroji v boji proti daňovým 
únikům. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Po obsahové stránce je předložená diplomová práce přijatelným, byť nikterak objevným dílem. 
Diplomantka v práci s dostatečnou mírou samostatnosti rozebírá zvolené téma z hledisek, jež si 
vybrala a jež nemusejí být jediná možná, ba ani optimální. Diplomantčina práce je z větší části 
poněkud povrchní, popisná a reprodukující použité prameny. Z menší části jsou přítomny i 
diplomantčiny vlastní analýzy, které mohou být někdy považovány za poněkud diskutabilní. 
Stránka formální předložené práce je rovněž přijatelná, byť nikoli ideální (viz konkrétní 
připomínky níže). Celkově je však předložená diplomová práce dostatečně svědomitě 
vypracována a v zásadě splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce daného typu.  
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Diplomantkou vytýčené cíle i obvykle sledované cíle 

tohoto typu kvalifikačních prací předložená diplomová 
práce dostatečnou mírou splňuje. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 

Diplomantka relativně samostatně identifikovala 
relevantní právní problémy spojené s tématem své 
diplomové práce, jakož i potřebné prameny dotýkající se 
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podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

zvoleného tématu. S menší mírou samostatnosti pak 
vybranou tématiku také zpracovala. V práci jsou 
přítomny i některé vlastní diplomantčiny analýzy a 
hodnotící závěry.  
 
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce 
v systému Theses.cz vykázal podobnost s větším 
počtem (157) jiných dokumentů, přičemž vykázaná míra 
podobnosti není u žádného z nich rovna nebo vyšší než 
5 %. Při bližším namátkovém zkoumání lze konstatovat, 
že podobnost je u přezkoumaných materiálů 
identifikovaných protokolem dána jen názvy či krátkými 
citacemi použitých nebo odkazovaných právních 
předpisů či jiných použitých a řádně citovaných 
pramenů. Uvedenou malou míru podobnosti nelze 
považovat za závadu předložené diplomové práce a lze 
ji plně akceptovat. 
 
Rovněž z kontroly textu v systému Turnitin nevyplynula 
žádná relevantní pochybnost o samostatnosti při 
vypracování předložené diplomové práce. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického přijatelně 
logicky a ústrojně členěna. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s vhodně voleným okruhem 
literatury, v níž jsou zastoupeny též zdroje internetové. 
Zcela nevyužita zůstala literatura zahraniční, což je 
vzhledem k tématu, které není výlučně české, na škodu 
předložené práci. 
 
Na použité prameny diplomantka odkazuje v dostatečně 
dimenzovaném poznámkovém aparátu své práce. Její 
citace odpovídají citační normě i zvyklostem a není k nim 
žádných připomínek. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Diplomantka přináší přijatelně rozsáhlý rozbor zvoleného 
tématu a vedle přebírání myšlenek z použitých a řádně 
označených pramenů předkládá na některých místech i 
své vlastní analýzy, jejichž hloubka však není velká. 
Naopak, právě u některých svých vývodů diplomantka 
zaujímá poněkud kontroverzní či nedostatečně 
vyargumentovanou pozici (v podrobnostech viz položené 
dotazy), čímž dále snižuje hodnotu svých analýz. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Práce obsahuje 
několik tabulek a grafů víceméně vhodně ilustrujících 
diplomantčin text.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň předložené práce je přijatelná, avšak 
nikoli skvělá. Práce vykazuje jisté, nikoliv velké, ale 
přesto nezanedbatelné množství formulačních a 
interpunkčních nepřesností, jazykových nedokonalostí a 
gramatických pochybení, které lze nalézt např. na str. 9, 
10, 11, 12, 20, 51 a dalších. Stylistická úroveň poněkud 
pokulhává za standardem očekávaným od závěrečných 
prací tohoto typu. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• K textu na str. 4: 
Mohla by diplomantka v návaznosti na přebíraný text v druhém odstavci uvést příkladem 
oblasti, „kde je zdrojů příliš“ a je jich proto třeba prostřednictvím daní odebrat? 
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• K textu na str. 11: 
Mohla by diplomantka opravit, resp. aktualizovat své tvrzení o pokynech řady D 
vydávaných Ministerstvem financí? 
 

• K textu na str. 13: 
Diplomantka nesprávně rozvádí kritérium pobytu fyzické osoby jako určovatele místní 
příslušnosti správce daně. Nadto používá právně nesprávný, neodborný a matoucí termín 
„trvalé bydliště“. Mohla by tato svá pochybení korigovat? 
 

• K textu na str. 20-21: 
Diplomantka zmiňuje v souvislosti s daňovými úniky trestný čin podvodu podle § 209 TrZ 
a dále rovněž trestný čin zkrácení daně podle § 240 TrZ. Mohla by se zamyslet nad tím, 
v jakém vztahu jsou skutkové podstaty těchto dvou trestných činů a zda a kdy je 
v souvislosti s daňovými úniky na místě právní kvalifikace trestného činu podvodu? 
 

• K textu na str. 41-42 a 52: 
Diplomantka poněkud diskutabilně srovnává institut pořádkové pokuty podle § 247 odst. 
2 daňového řádu a institut pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 37 
dřívějšího zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Mohla by se nad tímto 
srovnáním hlouběji zamyslet a povšimnout si též rozdílností obou srovnávaných institutů 
a vhodnosti či nevhodnosti jejich mechanického srovnávání? 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 
 

Diplomovou práci navrhuji v závislosti na 
úspěšnosti ústní obhajoby hodnotit klasifikačním 
stupněm „dobře“ až „velmi dobře“. 

 
 
V Praze dne 31. 8. 2020 
 

 
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 

oponent diplomové práce 
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