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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z daňové oblasti, 
konkrétně značně specifickou problematiku skupiny podle předpisů o DPH. Jedná se o 
téma nikoli nové, avšak stále aktuální a diskutované, předestírající řadu nejasností a 
otázek. Diplomantčinu volbu tohoto individuálního tématu její diplomové práce lze proto 
jen pochválit. 
 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma a jeho kvalitní zpracování jsou relativně náročné na 
teoretické znalosti (zejména z oblasti daňového práva a teorie práva, jakož i z dalších 
právních oborů včetně práva soukromého) a vyžaduje rovněž dobrou orientaci v právu 
evropském i v ekonomické vědě i potřebné poznatky z aplikační praxe. Diplomantka 
osvědčuje dobrou úroveň zvládnutí všech těchto oblastí. Z použitých metod dominuje 
v předložené práci metoda deskriptivní, přítomny jsou rovněž metoda analytická a 
syntetická.  
 
 

3. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Diplomantkou v úvodu práce vytýčené cíle i obvykle 

sledované cíle tohoto typu kvalifikačních prací 
předložená diplomová práce splňuje. 

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

Diplomantka při zpracování tématu postupovala 
s dostatečnou mírou samostatnosti a její vlastní 
přínos je v předložené diplomové práci patrný. 
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce vykázal podobnost s větším počtem (115) 
jiných textů, přičemž míra podobnosti u každého 
srovnávaného textu je menší než 5 %. Po bližším 
zkoumání lze konstatovat, že podobnost u všech 
protokolem identifikovaných materiálů je dána 
vesměs citacemi a reprodukcemi textů právních 
předpisů v nevelkém rozsahu. Uvedenou míru a 
rozsah podobnosti je tedy možno označit za 
zanedbatelné a zjištěnou podobnost nelze 
považovat za závadu předložené diplomové práce.  

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
přijatelně logicky a ústrojně členěna.  
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Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s poměrně dosti širokým a 
reprezentativním okruhem pramenů, v němž 
nechybějí ani zdroje cizojazyčné a zahraniční, jakož 
i prameny internetové. Předložená diplomová práce 
obsahuje více než dostatečně dimenzovaný 
poznámkový aparát zahrnující bohaté množství 
odkazů na použité zdroje. Diplomantčiny citace jsou 
většinou správné a bez připomínek. S určitou 
výtkou je však třeba zmínit diplomantkou uváděné 
konkrétní statistické údaje v přílohách č. 1 a 2 
diplomové práce bez uvedení jakéhokoli zdroje 
těchto údajů. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantčin přístup a hloubka vlastní analýzy 
zkoumané problematiky jsou dostatečné a 
odpovídají danému typu kvalifikační práce.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Práce obsahuje 
několik schématických diagramů a dvě tabulkové 
přílohy, které jsou prospěšné pro ilustraci a 
pochopení traktované problematiky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
dobrá. Práce v zásadě neobsahuje překlepy ani 
ortografická pochybení.  

 
 
4. Další vyjádření k práci 

 
V předložené diplomové práci se diplomantka vcelku úspěšně a na dobré odborné i 
znalostní úrovni vypořádává se zvolenou problematikou a její analýzy a závěry lze 
považovat za přínosné. Předloženou diplomovou práci je možno hodnotit jako plně 
přijatelnou a splňující kvalitativní předpoklady kladené na kvalifikační práce daného 
typu. 
 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• K textu na str. 24 a násl.: 
Diplomantka hovoří o nejasném významu a nejednoznačné aplikaci pravidla 
obsaženého v ustanovení § 5b odst. 2 zákona o DPH. Mohla by prezentovat svůj 
vlastní názor, podepřený argumenty, na jeho správnou interpretaci? Lze např. 
uplatňovat odpovědnost jednoho člena skupiny za nesplnění neplatební 
povinnosti podle § 57 a 58 daňového řádu jiným členem skupiny? 
 

• K textu na str. 37: 
Diplomantka odkazuje na rozhodnutí MFČR o stanovení místní příslušnosti jinak 
pro členy skupin dle zákona o DPH z 12. 9. 2008. Vzhledem k tomu, že toto 
rozhodnutí bylo vydáno podle dnes již zrušeného zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, jakou vidí diplomantka jeho relevanci v současné době? 
Jakými pravidly se řídí místní příslušnost správce daně u jiných daní pro členy 
skupin?  
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6. Doporučení / nedoporučení práce 
k obhajobě 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň  
 

Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou 
až výbornou. 

 
 
V Praze dne 5. 1. 2017 
 

 
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 

Katedra finančního práva a finanční vědy PFUK 
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