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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku daně z přidané 
hodnoty, jehož aktuálnost může být ospravedlněna permanentními změnami 
legislativy, která daň z přidané hodnoty upravuje. Konkrétně se diplomant zaměřil na 
problematiku odpočtu DPH, takovýto užší výběr tématu hodnotím pozitivně. Téma je 
vhodné ke zpracování v podobě diplomové práce. 

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

použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti daňového práva a příslušné úpravy z práva 
evropských společenství. Přínosné jsou samozřejmě i některé znalosti z ekonomie a 
účetnictví. O tomto tématu je publikována celá řada českých a zahraničních 
monografií, odborných článků atd. K této tématice se vztahují také mnohé rozsudky 
soudů a to včetně Ústavního soudu. O vědeckých metodách, které ve své práci hodlá 
použít, se diplomant zmiňuje správně hned v úvodu své práce, jedná se o analýzu a 
komparaci.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Členění práce je standardní a odpovídá povaze práce. Práce je členěna mimo úvodu a 
závěru do 4 kapitol o následujících názvech: 1) DPH jako součást české daňové 
soustavy, 2) Harmonizace DPH; 3) Konstrukce DPH; a 4 Odpočet DPH. Práce je 
doplněna cizojazyčným shrnutím, seznamem použité literatury, článků, právních 
předpisů a judikatury, práci doplňuje i seznamem zkratek.  
úvod práce je pouze jednostránkový, což považuji za nedostatečné. Cíl práce je 
v úvodu vymezen nedostatečně. Také závěr práce, který má pouze jeden a půl stránky 
považuji za rozsahem zcela nedostatečný. Ostatní kapitoly svým obsahem odpovídají 
charakteru práce. 
Z formální stránky bych vytknul autorovi, že hlavní kapitoly nezačínal psát  na nové 
stránky – vypadalo by to z hlediska úpravy práce lépe. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Práci jako celek hodnotím velmi dobře. Obsahuje všechny podstatné informace, které 
jsou uváděny bez podstatnějších nedostatků. Z tohoto pohledu tedy práce splňuje 
požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny. Občas jsou některé diplomantovy 
formulace nepřesné či nevhodné. Například název podkapitoly Procesní instituty 
domáhání se právních norem EU považuji za nevhodný, neboť se podle mého názoru 
nejedná o „procesní instituty domáhání se“. Stejně tak není příliš vhodné, a ani se to 
často neobjevuje, aby byla při popisu veřejnoprávních vztahů strana oprávněná 
označována za věřitelský subjekt a strana povinná za dlužnický subjekt. Je také 
otázkou, zda u DPH můžeme jako o věřitelském subjektu mluvit o obcích. (Vše str. 17) 
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Důležitá je však absence faktických chyb. Je jen škoda, že diplomant v práci neuvádí 
více svých názorů, nehodnotí některá konstatování, celkově spíše totiž přejímá názory 
ostatních autorů. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce nejsou konkrétněji stanoveny, diplomant 

se spokojil s popisem problematiky týkající se 
odpočtu DPH. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Téma odpočtu DPH jako samostatné téma není 
příliš často zpracováváno, proto jeho výběr 
hodnotím pozitivně.  

Logická stavba práce Vnitřní stavba práce je vhodná, úvod a zejména 
závěr by měly být rozsáhlejší.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil řady publikací, a to včetně 
zahraničních. Výběr zdrojů je široký. Forma citací je 
bez připomínek.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza problematiky je dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. 
Grafy, obrázky a tabulky se v práci nevyskytují. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je z tohoto pohledu kvalitně zpracována. 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
 
1) Jak se u DPH postupuje v případě, že ekonomický subjekt poskytne svou službu 
bezplatně? (str. 20) 
 
2) Jak je to se skupinovou registrací k DPH, a zejména s jednáním jednotlivých subjektů za 
skupinu a za sebe samého (v daňovém řízení, v soudním přezkumu daňových rozhodnutí 
atd.)? (str. 24) 
 
3) Jak diplomant hodnotí aktuální návrh na sjednocení základní a snížené sazby na úrovni 
snížené sazby? Existují v EU státy, které by uplatňovaly nižší sníženou sazbu než 5 %? 
 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci doporučuji hodnotit stupněm velmi 
dob ře. 

 
 
 
 
V Praze dne 10.10.2010 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


