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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma práce z oblasti daňového práva procesního vždy přináší aktuální pohled na 
vybraný institut. Problematice daňové kontroly, zejména podle nového daňového řádu, 
je věnováno poměrně málo pozornosti v odborné literatuře, proto je možné téma 
označit za aktuální. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 
použité metody 
V práci se jedná o zpracování problematiky, která je do  značné míry náročná na 
teoretické znalosti, a to zejména s ohledem na omezený rozsah české odborné 
právnické literatury věnované této problematice. Použité metody jsou pro diplomovou 
práci odpovídající.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna formálně - kromě úvodu a závěru -  do sedmi částí, které se dále 
vnitřně člení. Jednotlivé části jsou logicky řazeny, výklad vychází  z obecnějších úvah a 
přechází k detailnějšímu rozboru. Zařazena je i oblast trestněprávní či oblast daňové 
kontroly z pohledu čísel, což činí práci  zajímavější pro čtenáře. 
 

4. Vyjád ření k práci  
Po stručném úvodu se diplomant v první části práce zabývá velmi stručně a obecně 
daňovou kontrolou. Druhá část představuje přehled zásad uplatňovaných při daňové 
kontrole na různých úrovních. Vlastní rozbor jednotlivých fází daňové kontroly je 
soustředěn do části třetí. Oceňuji vlastní názory diplomanta na jednotlivé fáze daňové 
kontroly, tak jak je představuje v práci. Na tuto část navazuje část popisující prostředky 
ochrany při daňové kontrole. Při daňové kontrole je nezbytné vytvořit dostatečné 
podmínky pro možnost obrany kontrolovaného subjektu - jak v případě vlastního 
průběhu kontroly tak i po jejím skončení. Diplomant nejen popsal možnosti, které dává 
daňový řád, ale vymezil i další podmínky, které je třeba dodržovat. Na tyto části práce 
navazují kapitoly další, řešící nejen trestněprávní souvislosti, ale zabývající se např. 
otázkami přístupu soudů k problematice daňové kontroly. Závěr práce tvoří shrnutí  
jednotlivých obsahových částí práce.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Rozborem otázek zaměřených na různé stránky 

daňové kontroly došlo ke splnění základního cíle 
práce, který si diplomant položil.  

Logická stavba práce Práce vychází z obecných principů daňového řízení 
a daňové kontroly. Problematika je zařazena do 
systému finančního práva a je doplněna o další 
aspekty. Řazení jednotlivých částí umožňuje 
diplomantovi dojít k určitým závěrům, náznakům 



možných cest dalšího vývoje v dané oblasti, tak také 
umožňuje přiblížení problémů, které s jednotlivými 
cestami realizace mohou být spojeny. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

I když monografických prací věnovaných přímo 
rozebírané problematice není mnoho, mohlo být při 
zpracování diplolmové práce využito více 
existujících zdrojů. Použité tištěné i internetové 
zdroje tuzemské diplomant řádně cituje, zahraniční 
prameny neuvádí.   

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant se v práce pokouší o analýzu platného 
právního stavu, při které vychází ze současných 
vědeckých poznatků oboru. Na některých místech je 
zřejmé, že jde zatím jen o pokus o analýzu, protože 
pro hlubší zkoumání daňové kontroly, kdy se 
postupuje podle nového daňového řádu, ještě není 
dostatek podkladů.  Vlastní názory diplomanta se 
projevují v práci průběžně a polemika s některými z 
citovaných názorů práci oživuje. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Po formální stránce je práce zpracována vcelku 
dobře, obsahuje několik zdařilých grafických prvků.  
 

Jazyková a stylistická úroveň Bez výhrad.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

Práce je zaměřena na zajímavou problematiku, jejíž teoretické pochopení je pro další 
rozvoj daňového řízení významné. Existence kontrolních mechanismů a jejich role v 
dalších letech patří do oblasti otázek, které se budou nutně řešit i v budoucnosti.  
Při ústní obhajobě by se měl diplomant zaměřit na následující otázky: 

 
1.Jaký vztah je mezi daňovou kontrolou a finanční kontrolou podle zákona č.320/2001 
Sb.?  Bylo by možné je spojit? 
2. Existují nějaké možnosti zapojení NKÚ do daňové kontroly? 
3. Jak funguje daňová kontrola v některém ze států EU? 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifika ční stupe ň Výborně 
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