
 1 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Hana Klabusayová 
Téma práce: Komparace právní úpravy korporátní daně ve vybraných zemích 
Rozsah práce: 58 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

28.3.2011 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku přímých daní, 
konkrétně pak daně z příjmů právnických osob. Dle názvu by cílem této práce měla být 
komparace této daně ve vybraných zemích. Zdanění právnických osob je sice často 
zpracovávané téma, avšak vzhledem k permanentnímu vývoji legislativy v této oblasti 
se jedná o téma aktuální, zajímavé a vhodné jako předmět diplomové práce.  

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

použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva či práva evropských 
společenství, ale zejména také ekonomické znalosti a vhodné jsou i znalosti v oblasti 
účetnictví. Z tohoto pohledu se tedy jedná o téma průřezové.  
O tomto tématu je jak v České republice, tak v zahraničí publikován dostatek 
monografií, odborných článků atp. Další zdroje informací je možné nalézt např. na 
internetu. Vstupní údaje jsou tedy lehce dosažitelné.  
Již z názvu práce vyplývá, že diplomantka ke zpracování své práce využije zejména 
metodu komparace, evidentně jí bude muset předcházet také analýza.. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
má 58 stran vlastního textu. Její vnitřní členění není nijak rozsáhlé, práce má mimo 
úvodu a závěru tři kapitoly, které se následně člení na další podkapitoly. 
Názvy jednotlivých kapitol této práce jsou následující: 1) Vývoj a teorie zdanění 
korporátních příjmů, 2) Právní úprava korporátní daně ve vybraných zemích, 3) Právní 
úprava korporátní daně v České republice.  
K takovémuto členění mám několik výhrad: obsah třetí kapitoly by měl předcházet 
obsahu druhé kapitoly, neboť diplomantka evidentně srovnává ostatní právní úpravy 
s právní úpravou českou a jí dává také mnohem větší prostor. V rámci aktuální třetí 
kapitoly se pak nachází rozsáhlý úvod do problematiky právních norem a právních 
základů daňového práva, který (až) v třetí kapitoly působí nadbytečně. Dále bych 
očekával, že pokud je hlavním tématem komparace, bude jedna hlavní kapitola 
věnována právě komparaci a komparačním závěrům. Bohužel ale část komparační 
zabírá pouze 4 stránky, zbytek práce je popisný, popř. obsahuje mělkou analýzu. 
V úvodu chybí vymezení metod práce, předpokládaného postupu práce a obsahu 
jednotlivých částí práce, úvod samotný je také extrémně krátký, když zabírá pouze 
jedinou stranu textu. V závěru práce diplomantka spíše shrnuje obsah jednotlivých 
kapitol, než aby formulovala finální obsahové závěry a výsledky své komparace. 
Práce je doplněna českým a anglickým shrnutím a seznamem klíčových slov, dále pak 
přehledem použitých zdrojů (s rozlišení jejich druhů), jednou tabulkou v příloze. V práci 
samotné se nacházejí tabulky a grafy. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
V hodnocení práce musím v prvé řadě upozornit na nedostatky struktury práce, jak je 
uvádím výše. Také vzhledem k cíli práce, kterým má být zjištění, do jaké míry právní 
úprava korporátní daně přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení 
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investičního prostředí v ČR, není zdůvodněn výběr komparovaných zemí. Diplomantka 
nijak neodůvodňuje, proč by zrovna z vybraných 4 zemích měla být čerpána inspirace 
pro naši právní úpravu a poměřována konkurenceschopnost, když z mého pohledu by 
například byla zajímavější komparace s některým z rozvinutých států (např. USA, 
Velká Británie) a současně s některým s rozvíjejících se států (Čína, Indie, Brazílie 
atp.). Ať byl úmysl a záměr diplomantky jakýkoliv, nijak jej nevysvětluje. 
Analýza provedená v práci u jednotlivých národních daních z příjmu právnických osob 
není příliš hluboká, diplomantka si vybrala jen některé aspekty daně, které u 
jednotlivých států zkoumá. Bohužel zdanění (nejenom) právnických osob je natolik 
komplexní problematikou, že srovnávání pouze některých aspektů nemá dostatečnou 
vypovídací hodnotu. Osobně bych viděl jako přínosnější užší výběr srovnávaných 
států, ale hlubší analýzu jejich daně z příjmů právnických osob. 
Některé obecnější podkapitoly o koncepci, předmětu, subjektech daně z příjmů mi 
připadají vzhledem k celkové koncepci práce nadbytečně rozsáhlé, za zajímavou ale 
považuji např. podkapitolu 1.3, která přímo míří ke zkoumané problematice. 
K některým uváděným skutečnostem mám drobné výhrady, například pokud 
diplomantka uvádí jako jeden druh daní dle progrese daňové sazby daně regresivní 
(str. 11), považuji za přesnější, a proto vhodnější, používat pojem degresivní. 
Diplomantka na některých místech také z mého pohledu nekriticky přijímá některé 
názory – např. na str. 18 názor J. Širokého o výhodě odpisů, přitom odpisy jako takové 
ze své podstaty znevýhodňují daňové poplatníky (a naopak zvýhodňují stát), když je 
poplatníkovi znemožněno uplatnit celý výdaj v okamžiku jeho uskutečnění (vynaložení), 
ale je nucen jej rozdělovat do často velmi dlouhého období. 
Jak uvádím také výše, byl jsem zklamán podkapitolou 3.3, která měla být tou 
nejpodstatnější z celé práce, ale je jen velmi krátká a obsahem nijak rozsáhlá. 
Konečné autorčiny závěry k tématu komparace korporátních daní jsem nenalezl ani 
v závěru práce. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce si diplomantka v úvodu krátce vymezuje, 

ale jejich dosažení není zcela přesvědčivé.  
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Téma daní z příjmu je zpracováváno relativně 
často. Komparativní záměr diplomantky jej činí více 
zajímavým a autentičtějším. 

Logická stavba práce K vnitřní struktuře práce mám výše uvedené 
připomínky. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila řady zdrojů, a to jak českých, 
tak i zahraničních. Citace jsou z formálního 
hlediska také v pořádku.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza není z mého pohledu zcela dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. 
Práce je doplněna tabulkami a grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, ale na 
některých místech jsem našel jazykové nedostatky, 
a to zejména v interpunkci. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jaká ze srovnávaných zemí dle názoru diplomantky vytváří nejvhodnější daňové 

podmínky pro podnikání právnických osob a proč?   
 
2)  Jaký je pohled diplomantky na daňovou konkurenci jednotlivých států obecně, v čem 

mohou spočívat přínosy a negativa daňové konkurence? 
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3)  Jak diplomantka nahlíží na harmonizační snahy týkající se daně z příjmů právnických 
osob v Evropské unii? 

 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit 
stupněm velmi dob ře. 

 
 
 
V Praze dne 16.4.2011 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


