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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti daňového práva, 
a to téma vztahující se k dani z přidané hodnoty. Jedná se o téma, které je významné a 
aktuální, neboť daň z přidané hodnoty přestavuje jeden z největších příjmů veřejných rozpočtů 
a její právní úprava doznává častých změn. Kladem je i unijní rozměr tématu. V současné době 
je téma daně z přidané hodnoty rovněž diskutováno v souvislosti se Zelenou knihou 
o budoucnosti daně z přidané hodnoty. S ohledem na uvedené, může být diplomová práce na 
téma Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a evropského práva přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které je v právnické odborné literatuře nepříliš časté, 
ovšem hojně se mu věnují daňoví specialisté (zejména ovšem z hlediska českého práva). Spíše 
se tomuto tématu tedy věnují odborníci z jiných oblastí, než je právo. Proto je nutné, aby se 
diplomantka zaměřila na dané téma z hlediska práva, a to s využitím ekonomických a ostatních 
aspektů tématu. Téma vyžaduje znalosti daňové teorie, teorie daňového práva a práva 
Evropské unie. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohla mít diplomantka 
dostatek, a to včetně relevantních právních předpisů a internetových zdrojů. Téma vyžaduje 
zejména deskriptivní, deduktivní a komparativní metodu přístupu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, poděkování, obsahu, 
seznamu použitých zkratek, úvodu, čtyř částí, závěru, seznamu použité literatury a zdrojů, a 
anglického abstraktu a klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka popisuje svou diplomovou práci a uvádí její cíl 
(zejména rozebrat fungování daně z přidané hodnoty při pohybu zboží mezi jednotlivými 
členskými státy, a to jednak obecně při pořízení a dodání zboží, jednak upozorněním na 
speciální úpravu vztahující se k některým typům zboží a rovněž upozornit na některé problémy 
s tím související), následují části obecně věnované dani z přidané hodnoty a právní úpravě této 
daně v České republice a v Evropské unii. Stěžejní částí diplomové práce je část čtvrtá 
pojednávající o intraunijních obchodech a dani z přidané hodnoty. Určité shrnutí tématu 
diplomové práce je uvedeno v závěru diplomové práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
První část diplomové práce je velmi stručná, což vede k úvaze o její opodstatněnosti. 
Domnívám se, že tato stručná část diplomové práce mohla být součástí jiné části práce a dále 
shledávám určitý nesoulad mezi názvem části a jejím obsahem. Spíše se totiž jedná o obecné 
pojednání o nepřímých daních.  
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Druhá část diplomové práce je zaměřena na právní úpravu daně z přidané hodnoty v České 
republice. Autorka se snaží popsat právní úpravu daně z přidané hodnoty, přičemž postupuje 
systematicky podle jednotlivých prvků konstrukce této daně. Část působí poměrně popisně, 
což je však dáno nutností uvést čtenáře do problematiky daně z přidané hodnoty.  
 
Obdobné jako o části druhé je možné tvrdit o třetí části diplomové práce, která je zaměřena na 
daň z přidané hodnoty z hlediska unijního práva. Diplomantka však nezvolila popis podle 
jednotlivých prvků konstrukce daně, nýbrž se snaží poukázat na podstatu harmonizace daně 
z přidané hodnoty a uvádí základní informace o směrnici upravující daň z přidané hodnoty na 
úrovni Evropské unie. 
 
Těžiště diplomové práce spočívá v části čtvrté pojednávající o intraunijních obchodech. Na 
str. 26 diplomové práce se diplomantka v poznámce pod čarou č. 43 zamýšlí nad označením 
„intrakomunitární obchod“. Osobně bych volil označení „intraunijní“, ovšem respektuji volbu 
diplomantky, i když se domnívám, že v budoucnu převáží označení „intraunijní“. Diplomantka 
v této části rozebírá jednotlivé typy intraunijních obchodů, přičemž je pozitivní, že se snaží 
uvádět své vlastní názory, hodnotí právní úpravu, uvádí příklady a pracuje s judikaturou 
tuzemskou i evropskou. Nelze však odhlédnout od skutečnosti, že se jedná o téma velmi složité 
s tím, že mohou existovat různé názory a výklady určitých konkrétních otázek, a proto je 
zřejmé, že diplomantka čerpala názory zejména z odborných publikací. 
 
Souhrnně k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 
daným tématem podrobně zabývala 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 poměrně 
podrobně rozebrala fungování daně z přidané hodnoty 
při pohybu zboží mezi jednotlivými členskými státy. 

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 poměrně 
vhodně členěna. Určité výhrady mám k první části 
diplomové práce (viz výše). Jinak je struktura osnovy 
logická a přehledná a nemám k ní výhrad. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s odbornou literaturou, právními 
předpisy, internetovými zdroji a judikaturou. Zahraniční 
literatura byla používána minimálně, ovšem vzhledem 
k mezinárodnímu rozměru tématu mohlo být 
zahraničních zdrojů více. Používání citací odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomové práce. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Diplomantka se problematikou zabývala nejprve 
obecně, a poté se zaměřila na intraunijní obchody, což 
shledávám jako vhodné, neboť analýza tak mohla být 
hlubší. 

                                                           
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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Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce neobsahuje grafy, přílohy a tabulky (s výjimkou 
tabulky na str. 16 diplomové práce), což však není práci 
na škodu.  

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

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Jaký je poslední vývoj v oblasti sazeb daně z přidané hodnoty v České republice? 
- Mohla by diplomantka blíže rozvést důvody, které ji vedou k vyslovení závěru, že 

rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 14/2010 je v rozporu s rozsudkem 
Soudního dvora Evropské unie ve věci Teleos?  

 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 26. 4. 2011 

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

 


