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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Amrich Peter 

Téma práce: Daňová kontrola 

Rozsah práce: 58 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 21. června 2012 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva, a to 
téma vztahující se ke správě daní. V rámci správy daní je daňová kontrola velmi zajímavým 
tématem. Nyní je tato skutečnost podpořena tím, že od 1. ledna 2011 nabyl účinnosti nový 
daňový řád a je nutné se vypořádat s touto novou právní úpravou. Z uvedených důvodů se 
domnívám, že diplomová práce na téma „Daňová kontrola“ může být přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, na které je pohlíženo spíše z praktického než 
teoretického hlediska. Bylo by proto vhodné, aby se diplomant zaměřil na toto téma i 
z hlediska teoretického. Problematiku daňové kontroly při správě daní není možné zvládnout 
bez studia celé řady podkladů a bez teoretických právních znalostí zejména procesního práva, a 
to nejenom daňového, ale i trestního a správního. Vstupními údaji pro zpracování diplomové 
práce by měly být nejenom odborná literatura, relevantní právní předpisy, ale rovněž 
internetové zdroje a soudní rozhodnutí. Téma vyžaduje zvláště popisnou, deduktivní, 
analytickou a hodnotící metodu přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, 
sedmi částí, závěru, seznamu použitých pramenů, abstraktu v českém a anglickém jazyce a 
seznamu klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíl diplomové práce („zhodnocení problematiky 
daňové kontroly a dále případně navržení změn de lege ferendae“), použité metody a popisuje 
obsah diplomové práce, následují části věnované obecně daňové kontrole a základním 
zásadám daňové kontroly. Následující části se zaměřují na fáze daňové kontroly, prostředky při 
daňové kontrole a trestněprávní aspekty daňové kontroly. V posledních dvou částech 
diplomové práce diplomant pohlíží na daňovou kontrolu z hlediska statistických dat a 
z pohledu judikatury. Určité shrnutí závěrů diplomanta ohledně tématu je obsaženo v závěru 
diplomové práce. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
V první části se diplomant stručně zaměřuje na daňovou kontrolu. Z mého pohledu není 
vhodné, že diplomant zařadil po této části i vymezení vybraných pojmů. Osobně to považuji za 
zbytečné a narušující text diplomové práce. Druhá část diplomové práce pojednává 
o základních zásadách daňové kontroly. Diplomant se správně nezaměřuje pouze na zásady 
uvedené v daňovém řádu, ale i řádu správním a rovněž na relevantní ústavní zásady. Z větší 
části se jedná o popis jednotlivých zásad, na určitých místech doplněný o diplomantovi názory 
(např. str. 10). Bohužel někdy diplomant používá nesprávnou terminologii (srov. str. 12 „osoby 
zúčastněné na daňovém řízení“ nebo str. 18 „pracovníci správce daně“).   
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Předmětem třetí části diplomové práce jsou fáze daňové kontroly. Pozitivně hodnotím, že 
diplomant provedl rešerši vymezení jednotlivých fází daňové kontroly v odborné literatuře a na 
základě této rešerše vytvořil vlastní vymezení fází daňové kontroly, které zdůvodnil. Naopak 
není zřejmé, proč na str. 24 diplomant hovoří o finančních úřadech a nikoliv o správcích daně. 
S dichotomií pojmů správce daně a finanční úřad se diplomant v diplomové práci nevypořádal. 
Vhodné je, že diplomant se nebojí vyjádřit svůj názor, který je odlišný od názorů v odborné 
literatuře (např. na str. 27) a tento svůj názor zdůvodnit. I v této části bohužel někdy diplomant 
používá nesprávnou terminologii (srov. str. 27 „lhůta pro vyměření daně“ nebo „Pracovníci 
správce daně“). 
 
Čtvrtá část diplomové práce pojednává o prostředcích ochrany při daňové kontrole. Tato část 
je spíše popisná, i když i zde se diplomant snaží uvádět své vlastní názory. Jako příklad lze uvést 
názor na ustanovení § 124a daňového řádu (str. 47), který však diplomant nijak nezdůvodňuje. 
V kontextu toho, že správcem daně nemusí být jen orgány finanční správy, je nepravdivé 
tvrzení, že ústředním správním orgánem je pouze Ministerstvo financí. V páté části se 
diplomant stručně věnuje problematice daňové kontroly z trestněprávního pohledu. 
 
Za velmi zdařilou, zajímavou a přínosnou považuji šestou část diplomové práce označenou 
„Daňová kontrola v číslech“. Diplomant shromáždil empirická data ohledně daňových kontrol 
prováděných orgány finanční správy, analyzoval je a hodnotil a snažil se z nich dovodit 
relevantní závěry. 
 
V poslední části diplomové práce se diplomant zabývá daňovou kontrolou z pohledu 
judikatury.  Diplomant uvádí stěžejní rozsudky Nejvyššího správního soudu, polemizuje s nimi 
(což je správné) a vytváří vlastní řádně odůvodněný závěr ohledně daňové kontroly jako 
postupu skládajícího se z jednotlivých úkonů. 
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval a orientuje se v dané problematice.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomant zhodnotil právní 
úpravu daňové kontroly a navrhl konkrétní změny této 
právní úpravy. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně vyplývá z jeho 
prohlášení. Práce byla zhodnocena podle ustanovení 
čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010 systémem 
Theses.cz s tím, že nebyl nalezen žádný podobný 
dokument. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s odbornou literaturou, příslušnými 
právními předpisy, internetovými zdroji a judikaturou. 
Zahraniční literatura používána nebyla, což je však dáno 
tématem. Používání citací odpovídá normě. 
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Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Diplomant se vhodně zaměřil pouze na určité aspekty 
tématu. Na některých místech je diplomová práce 
popisná, ale převážně je hloubka provedené analýzy 
zcela dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je doplněna grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Oceňuji, že diplomant, který je slovenské národnosti, 
napsal práci v českém jazyce. Bohužel se však 
nevyvaroval značného množství chyb a překlepů (např. 
str. 5 „rozhodnuti“, str. 6 „zařádím“, str. 8 „organ“ a „s 
působnosti“, str. 9 „pravomoci postrádali“, str. 10 
„vázáný“, str. 13 „Táto“, str. 15 „subjekty mohli“, str. 17 
„opraných“, str. 20 „Zákonní podmínkou“, str. 24 „úřady 
měli“, str. 26 „zákona fikce“, str. 29 „využili daňové 
subjekty“, str. 30 „Ústavního sudu“, str. 37 „daňový 
subjektu“, str. 38 „správou o daňové kontrole“ a „slovné 
spojení“, str. 40 „základních prostředku“). Stylistická 
úroveň je odpovídající. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Platí zásada vstřícnosti a slušnosti jen pro úřední osoby správce daně nebo i pro osoby 

zúčastněné na správě daní? 
- Mohl by diplomant odůvodnit svůj názor na daňovou kontrolu jako soubor jednotlivých 

úkonů? Jedná se pouze o úkony správce daně nebo i o úkony osob zúčastněných na 
správě daní? 

 
 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až 
velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 5. července 2012 

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

 


