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Diplomant si vybral téma, které je v souvislostech finančních a měnových krizí  aktuální 

a doposud nerozpracované. Autor se tímto tématem zabývá od samého počátku zrodu této 

myšlenky na evropské scéně, mj. na Katedře národního hospodářství PF UK v loňském roce 

úspěšně obhájil  na dané téma práci SVOČ. 

Cílem diplomové práce bylo popsat pojem „bankovní daň“ a analyzovat její alternativní 

konstrukce, popsat uvažovanou právní konstrukci jak v rámci Evropské unie jako celku, tak i 

v některých členských zemí EU, které již zavádějí či zavedly bankovní a finanční regulatorní 

opatření, a identifikovat a posoudit potencionální ekonomické dopady bankovní daně s 

predikcí pravděpodobného vývoje v této oblasti. 

Zvolené téma je náročné na teoretické znalosti z oblasti ekonomie, bankovnictví, 

daňové politiky a komunitárního práva. 

Práce je logicky rozdělena do úvodu, do 4 kapitol a závěru, přičemž každá kapitola 

dobře naplňuje jeden z cílů práce. Samotné téma je uchopeno deskriptivně s chronologickým 

výkladem a komparací jednotlivých finančních návrhů. Lze konstatovat, že cíl práce byl 

splněn.

Autor vycházel především z materiálů a oficiálních údajů a statistických dat, z hlediska 

daňové teorie a komunitárního práva z relevantních monografií a učebnic. Vzhledem ke stadiu 

návrhů „bankovní daně“ práce také vychází z aktuálních zpráv, názorů a rozhovorů 

uveřejněných v odborných periodicích, které jsou dostupné na webech. 

Více jak 60stránková diplomová práce je psána čtivě a kultivovaně, je zpracována 

s obvyklým vědeckým aparátem – je uveden seznam literatury a pramenů, v textu jsou vhodně 



umístěné tabulky a grafická znázornění (konkrétně 6 grafů, 12 tabulek a 2 schéma), i když pro 

přehlednost měl autor u jednotlivých grafů, tabulek a schémat uvést vždy v subnadpisu jejich 

název, nejen označení „graf č. ..“ , popř. i uvést za Obsahem i jejich seznam. Odkazy v textu 

na prameny a literaturu jsou uváděny číslem v hranatých závorkách, pod kterým je pramen v 

Seznamu literatury na konci práce. Lze sice tento způsob odkazů přijmout, ale pro čtenáře 

není přehledný a informativní tak jako umístění odkazů pod čarou na téže stránce, jak je to 

zcela běžné u vědeckých právních textů. Práci chybí jednostránkové anglické resumé 

(obvykle umísťované na konec práce) tak, jak je požadováno v Opatření děkana.

Diplomovou práci i přes uvedené formální výtky pokládám za kvalitní a dobře 

zpracovanou a doporučuji ji k ústní obhajobě. Navržené hodnocení je výborně, samozřejmě 

podle výsledku ústní obhajoby.

Při ústní obhajobě by se měl diplomant vyjádřit k postoji České republiky k 

navrhovaným alternativám „bankovní daně“.
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