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OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

Jméno diplomanta: Andrášová Hana 

Téma práce: Analýza rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech 
daně z příjmů právnických osob 

Rozsah práce: 56 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 16. 12. 2010 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila téma z oblasti daňového práva, a to 
konkrétně téma týkající se daně z příjmů právnických osob a jejího promítnutí v rozhodovací 
činnosti Nejvyššího správního soudu. Domnívám se, že téma nepostrádá na aktuálnosti, neboť 
rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu se stále vyvíjí a její analýza nebude prakticky 
v jakémkoli okamžiku postrádat na aktuálnosti. Diplomová práce na téma „Analýza 
rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob“ 
proto může být s ohledem na shora uvedené přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které není v odborné literatuře zpracováváno 
komplexně, ale spíše jednotlivě. Téma vyžaduje mimo znalosti právní úpravy daně z příjmů 
právnických osob, teoretickou znalost daňového práva, daňové teorie, obecné části daňového 
práva vůbec a předpokládá studium a hodnocení soudní judikatury. Vstupních údajů pro 
zpracování diplomové práce mohla mít diplomantka dostatek, a to včetně příslušné judikatury 
Nejvyššího správního soudu. Téma vyžaduje zejména analytickou, popisnou a deduktivní 
metodu přístupu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, tří 
částí, závěru, seznamu použité literatury, seznamu příloh, příloh, abstraktu a klíčových slov 
v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí, proč si vybrala téma diplomové práce, 
popisuje obsah diplomové práce a uvádí její hlavní cíl, cíle jednotlivých částí a „souhrnný“ cíl 
(komplexní posouzení rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z příjmů 
právnických osob), následuje část věnovaná historii, funkci a fungování Nejvyššího správního 
soudu. Na tuto část navazují části zabývající se kvantitativní analýzou rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu a analýzou vybraných judikátů Nejvyššího správního soudu. Určité shrnutí 
názorů a poznatků diplomantky je uvedeno v jejím závěru. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
První část diplomové práce je historickým a obecným pojednáním o Nejvyšším správním 
soudu. Tato část je vhodným úvodem do tématu diplomové práce, i když se domnívám, že 
mohla být stručnější a nemusela být tak akcentována historie. Co však v práci postrádám, je 
část věnovaná dani z příjmů právnických osob. Vyjdeme-li totiž z názvu diplomové práce, 
diplomantka se zaměřila Nejvyšší správní soud, nikoliv však již na daň z příjmů právnických 
osob, o níž mlčí. 
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Druhá část diplomové práce je popisem jednotlivých grafů analyzujících rozhodování 
Nejvyššího správního soudu ve věcech daně z příjmů právnických osob. Diplomantka vhodně 
zvolila celkem šest statistických údajů, na nichž rozebrala rozhodovací činnost Nejvyššího 
správního soudu. Část však není pouze popisná, na některých místech (např. str. 22) se 
diplomantka i zamýšlí nad důvody skutečností vyplývajících z jednotlivých grafů. 
 
Ve třetí části se diplomantka zaměřuje na některá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
z hlediska jejich obsahu. Vždy popíše, o co v daném případu šlo, a připojí krátký závěr. 
V jednom případu diplomantka použila i stanovisko Komory daňových poradců a Ministerstva 
financí. Je patrné, že diplomantka přistoupila v této části systematicky, vybrala si jediné 
rozhodnutí rozšířeného senátu a další poměrně významná a zajímavá rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu. Tuto část lze hodnotit kladně. 
 
V závěru diplomové práce se diplomantka pokusila vyvodit určité závěry. Je na škodu, že závěr 
diplomové práce je velmi stručný, neboť vzhledem k obsahu jednotlivých částí diplomové 
práce, mohl být obsáhlejší. Ovšem souhrnně k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové 
práce je zřejmé, že se diplomantka daným tématem podrobně zabývala, prostudovala 
judikaturu Nejvyššího správního soudu v dané oblasti a orientuje se v dané problematice. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomantka posoudila 
rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu ve 
věcech daně z příjmů právnických osob. Zde je nutné 
podotknout, že cíl práce posoudit tuto rozhodovací 
činnost „komplexně“ byl prakticky nerealizovatelný, 
neboť podle mého názoru přesahuje možnosti 
diplomové práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

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.1 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. Jak 
jsem již uvedl, postrádám část věnovanou dani z příjmů 
právnických osob. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s odbornou literaturou, 
judikaturou, právními předpisy a internetovými zdroji. 
Zahraniční literatura používána nebyla, což je ovšem 
dáno zaměřením diplomové práce. Používání citací 
odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a 
používání citací diplomantkou je na vysoké úrovni. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Diplomantka se problematikou zabývala poměrně 
podrobně, a to jak z hlediska kvantitativního, tak 
kvalitativního. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Text práce je doplněn grafy. Práce je vhodně doplněna 

                                                           
1
 Práce nebyla zhodnocena podle ustanovení čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010, neboť studijní informační 

systém to v době zpracování posudku neumožňoval. 
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přílohami. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na vynikající 
úrovni. Stylistická úroveň je odpovídající. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Je diplomantka pro to, aby kasační stížnost byla řádným opravným prostředkem, jak je 

v současné době navrhováno Ministerstvem spravedlnosti? Jaký dopad by měla tato 
změna na správu daní? 

- Jaký význam mají z hlediska stanovení základu daně z příjmů právnických osob pravidla 
nízké kapitalizace? Měla diplomantkou uváděná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
vliv na změnu právní úpravy nízké kapitalizace? 

 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 21. 12. 2010 

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

 


