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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku daně z přidané 
hodnoty, jehož aktuálnost může být ospravedlněna permanentními změnami 
legislativy, která daň z přidané hodnoty upravuje. Téma vymezené názvem diplomové 
práce „Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a komunitárního práva“ však považuji 
za příliš široké, proto je nutné, aby se diplomantka ve své práci zaměřila na nějaký 
konkrétní aspekt či aspekty daně z přidané hodnoty. 

 
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 unijního. 
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. 
Zdroje informací jsou tedy relativně lehce dostupné.  
O vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, se diplomantka v úvodu 
nezmiňuje. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
má 62 stran vlastního textu. Její vnitřní členění je vcelku rozsáhlé, zejména u kapitoly 
čtvrté, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomantka nečísluje, právě čtyři 
kapitoly. 
Názvy jednotlivých kapitol této diplomové práce jsou následující: 1) Obecný výklad o 
DPH, 2) Právní úprava DPH v České republice, 3) Právní úprava DPH v EU, 4) 
Intrakomunitární obchody a DPH. Všechny tyto kapitoly se pak dále vnitřně člení. 
Práce je doplněna anglickým shrnutím a seznamem klíčových slov v češtině a 
angličtině, dále pak přehledem použitých zdrojů (s rozlišení jejich druhů). V práci se 
nenacházejí tabulky, grafy či obrázky. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Daň z přidané hodnoty je podle mého názoru naší nejkomplikovanější daní, jejíž právní 
úprava není právě nejpřehlednější, a proto ani následná aplikace není nejjednodušší. 
Celé právní úprava DPH je silně ovlivněna unijní legislativou a judikaturou. 
Diplomantka si vybrala tedy složité téma. 
Velmi mě překvapila opravdu krátká první kapitola (ze čtyř), která zabírá jen dvě strany 
textu. Domnívám se, že takto koncipovaná část textu uspořádaná do samostatné 
kapitoly nemá smysl a měla by být součástí jiné kapitoly. Obecně by systematika práce 
mohla být lepší, je to názorně vidět například na str. 9, kde není obsahová návaznost 
mezi prvním a druhým odstavcem a kde by tedy bylo vhodné text rozdělit novou 
podkapitolou. 
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Vzhledem k rozsáhlosti tématu se autorka zaměřila na intrakomunitární obchody. 
Pozitivem celé práce je, že se autorka snaží vždy konkrétní ustanovení zákona o DPH 
vztahující se k intrakomunitárnímu obchodu představit na konkrétním příkladu. Na 
druhou stranu je toto i současně slabým místem této práce. Na několika místech 
v práci bych se klonil k více či méně rozdílným závěrům, než jaké přijímá autorka. To 
však nemusí znamenat, že by autorka přijímala závěry nesprávné, nicméně například 
nemusí uvést všechny rozhodné skutečnosti. U některých příkladů mám (a to 
vzhledem k tomu, že jsem práci posuzoval i za použití komentáře zákona o DPH od 
autorů Drábkové, Holubové a Tomíčka, který v předchozím vydání uvádí mezi použitou 
literaturou i autorka) pochybnosti o autentičnosti konkrétního příkladu, inspirace 
příklady z literatury je podle mého názoru v práci velmi silná. 
Na některých místech pak výklad není celistvý. Např. na str. 10 autorka uvádí, že 
skupinová registrace může představovat pro řadu koncernů výhodu, neuvádí však, 
v čem by tato výhoda měla spočívat. U některých příkladů mi chybí také zmínka o 
řešení situace, pokud by relevantní osobou byla osoba nepovinná k dani. (str. 29, 32) 
Dále pak například nemohu souhlasit, že je možné mít dvě místa plnění, je nutné 
vybrat pouze jedno – to v souladu s právem (str. 31) Také jsem zcela nepochopil text 
autorky na str. 33 nahoře – řešení možnosti odpočtu daně na vstupu u plnění od osoby 
nepovinné k dani. Poznámek tohoto druhu mám mnoho, je možné je podrobně 
prodiskutovat v rámci obhajoby práce. 
Hodnotím tuto práci i s ohledem na složitost celého tématu, nemohu však odhlédnout 
od řady drobných poznámek, které k obsahu textu práce mám. Bude tedy v celkovém 
hodnocení práce záležet také na průběhu obhajoby práce. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce, které si autorka vytýčila v úvodu práce, 

pak v jejím průběhu dosáhla. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Takto zaměřené téma vztahující se k DPH nebývá 
často zpracováváno, u některých příkladů 
uváděných v práci a stejně tak u odkazů na některá 
rozhodnutí ESD cítím silnější inspiraci odbornou 
literaturou použitou ke zpracování práce. 

Logická stavba práce Vnitřní stavba práce je ne zcela vhodně 
uspořádána (viz výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využil řady odborných publikací, 
bohužel však pouze jedna monografie je 
zahraniční. Diplomová práce by měla být založena, 
zejména vzhledem ke komunitárnímu základu 
tohoto tématu, na vyšším počtu zahraničních zdrojů 
(které jsou nadto lehce dostupné). Forma citací je 
bez připomínek.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza 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) Může diplomantka podrobněji ozřejmit, jak je posuzována situace, kdy je plnění 

poskytováno plátcem bezúplatně? Jaký to má vliv na povinnosti spojené s DPH? (str. 10, 
15 atp.) 
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2)  Jak je to se vztahem právní úpravy okamžiku uplatnění odpočtu daně a možnosti 
převodu nadměrného odpočtu daně? (str. 19) 

 
3)  Shledala diplomantka nějaká ustanovení českého zákona o dani z přidané hodnoty jako 

neodpovídající požadavkům unijního práva? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci v případě výborného zodpovězení 
položených otázek při obhajobě práce 
doporučuji hodnotit stupněm velmi dob ře. 

 
 
 
 
V Praze dne 13.4.2011 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


