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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Daně z příjmů jsou neustále se měnící a rozvíjející se daňovou oblastí. S tím souvisí také to, 
že daně z příjmů a jejich aplikace jsou častým předmětem soudního přezkumu ve správním 
soudnictví. Daně z příjmů kvůli rozsahu jejich právní úpravy a jejich dopadu na daňové 
subjekty také patří mezi složité daně v českém systému daní. Z těchto důvodů pokládám toto 
téma za aktuální a za vhodné pro účel vypracování diplomové práce. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 

Toto téma je daňově-právním tématem se silným ekonomickým aspektem, důležité jsou také 
schopnosti diplomantky pracovat s judikaturou a vyhledávání v ní. Domnívám se, že vstupní 
údaje jsou dostupné, stejně jako potřebná odborná literatura. Je také možné čerpat z četné 
zahraniční literatury. Jak již z názvu práce vyplývá, cílem této práce je analýza rozhodovací 
činnosti Nejvyššího správního soudu, metody práce jsou tedy evidentní. 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol a úvodu a závěru, které autorka nečísluje, práce tak 
má tedy dohromady pět kapitol, avšak řadu podkapitol. Názvy jednotlivých kapitol jsou 
následující: 1) Historie, funkce a fungování Nejvyššího správního soudu; 2) Kvantitativní 
analýza rozhodnutí Nejvyššího správního soudu; 3) Analýza vybraných judikátů Nejvyššího 
správního soudu.  
Domnívám se, že tato struktura je vhodná. V úvodu diplomantka vhodně specifikuje své cíle. 
První kapitola pak obsahuje informace uvádějící čtenáře do problematiky správního 
soudnictví v daňových věcech a příslušné právní úpravy. Dále následuje kapitola 
s kvantitativní analýzou vybraného okruhu rozhodnutích NSS. V poslední kapitole se pak 
diplomantka zaměřuje na kvalitativní analýzu těchto vybraných rozhodnutí. 
Práci doplňuje české a anglické resumé, seznam použité literatury a seznam citovaných 
rozsudků a klíčová slova. V práci se nacházejí grafy a tabulky, které vhodně doplňují text. 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Práci jako celek hodnotím pozitivně. Nejedná se totiž o obvyklou diplomovou práci založenou 
na popisu nějakého právního problému a zejména jeho právní úpravy, ale jedná se o 
vědeckou práci, kdy diplomantka provádí kvantitativní analýzu rozhodovací činnosti 
Nejvyššího soudu, což je vcelku nezvyklé. Dále pak navazuje kvalitativní analýzou 
vybraného okruhu sporů. zde samozřejmě naráží na složitost výběru vhodného okruhu 
daňově-právní problematiky, což je částečnou slabou stránkou této práce. Ideálně by měla 
být provedena kvalitativní analýza celé vybrané oblasti, což na druhou stranu 
v požadovaném rozsahu není reálné provést. 
Za opravdu nejzajímavější část práce považuji právě kvalitativní analýzu rozhodovací 
činnosti, které je podstatně častější v zahraničí, nikoli v české právní vědě. Tato analýza 
poskytuje zajímavý pohled na činnost Nejvyššího správního soudu. Kdyby byla prováděna 



 2 

systematicky podle jednotlivých oborů problematiky, mohla by být návodem pro účastníky 
soudního řízení, jak se chovat, jaká rozhodnutí žalovat či naopak, aby byli úspěšní. 
V kvalitativní analýze si diplomantka vybrala problematiku výdajů právnických osob při 
poskytování úvěrů mezi propojenými osobami a jako druhou problematiku uznatelnosti úzké 
skupiny nákladů. Tento výběr beru spíše za jakési východisko, jak diplomovou práci doplnit i 
o kvalitativní analýzu. Tato část práce nedosahuje dostatečné ucelenosti. 
Z formálního hlediska považuji práci také za povedenou, je psána vhodným jazykem bez 
podstatnějších gramatických a stylistických chyb, forma citací je správná. V práci se občas 
nacházejí drobné překlepy..   

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Takovéto pojetí diplomové práce není časté, 
zejména kvantitativní analýza rozhodovací činnosti 
činí tuto práci velmi zajímavou 

Logická stavba práce Stavba práce má přehlednou strukturu a její členění 
je vhodné. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K vypracování práce bylo použito několik 
odborných publikací, hlavní podíl informací 
(jednotlivá rozhodnutí) byl získán z webu 
Nejvyššího správního soudu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza nutná pro vypracování této diplomové 
práce byla provedena dostatečně, zejména její 
kvantitativní část. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Text je zpracován pečlivě, forma je vhodná. Kladně 
hodnotím tabulky a grafy, které jsou součástí práce 

Jazyková a stylistická úroveň Použité jazykové vyjádření je na velmi dobré 
úrovni. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1) Může diplomantka přiblížit, jakým způsobem prováděla kvantitativní analýzu? Jsou 

dostatečně dostupné potřebné údaje, aby tato analýza byla věrohodná a dostatečně 
reprezentativní? 

 
2)  Jaká platí právní omezení uznatelnosti výdajů souvisejících s úroky z úvěrů poskytnutých 

mezi propojenými osobami a mezi nepropojenými osobami? 
  
3)  Jaké dopady na zkoumanou oblast bude mít, podle názoru diplomantky, nový daňový 

řád? 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci navrhuji hodnotit stupněm výborn ě. 
 
 
V Praze dne 23.12.2010 

     
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

vedoucí diplomové práce 


