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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVE PRACE

Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka si zatéma své diplomové práce zvolila téma ýkající se oblasti daňové, a to slevy
na dani a daňové zv;ýhodnění u daně z příjmů fuzic\ých osob. Dané téma je zpracováno velmi
podrobně, ikdyŽ se nejedná úplně o aktuální téma. Je pravdou, že danou oblast zac|wáti|ace|á
řada novel zákona o dani z příjmů, ale které ustanovení zákona o dani z příjmů nedoznalo zmén,
bychom hledali v zákoně velmi dlouho. Diplomantka si jako cíl své diplomové práce stanovila
podat komplexní rozbor slev na dani z příjmů, a zpracovává toto téma podle právního stavu k 1.
květnu 20l l.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
pouŽité metody

Zpracování tohoto tématu není niáročné, a|e vyžaduje hluboké teoretické znalosti jako jiná
témata.I přesto je toto téma zpracováno velice zajimaým způsobem. Diplomantka se snažila
vyhnout rozsáhlým pasážim, které věnovala historii zdařlovéni a obecným charakteristikám
dané zpříjmů szic[ých osob. V rámci své diplomové práce se snaží komparovat tuto
problematiku s historickou úpravou, která byla ěastou novelizací zákona o dani z příjmů
změněna. Jak dále diplomantka uvádí, primárním pramenem její diplomové práce byla platná
úprava zákona o dani zpÍíjrni, komentář k němu a další zákony, které s tímto tématem souvisejí
a též další odborné ělánky, které se tykají daného tématu. Toto vše srovnává s problematikou
související s nedávnou daňovou reformou. Nedostatkem této práce je, Že se diplomantka
nezabývá daňovou reformou, jejím třetím pilířem, kteý má samoďejmě též dopad na zdanění

fuzických osob - poplatníků daně z příjmů ffzických osob.

Formální a systematické čtenění práce

Celá diplomová práce je rozdělena na prohlášení, poděkování konzultantovi, obsah, úvod,
patnáct kapitol, záxér, seznam použité literatury, abstrakt, resumé a klíěová slova.
První kapitola diplomové práce je věnována obecné charakteristice dani z příjmů ffzických
osob.
Druhá kapitola pak zdanitelným částkám jako zák|adu daně pro uplatnění slevy na dani.
Třetí kapitola je věnována vlivu daňové reformy z roku 2008 na slevu na dani.
Čwrtakapitola pojednává konkrétně o slevách na dani z praktického hlediska.
Pátá kapitola pak pojednává o slevách na poplatníka.
V šesté kapitole pak diplomantka hovoří o slevě na dani na vyŽivovanou manželku ěi manžela.
V sedmé kapitole se věnuje slevě na invaliditu prvního a druhého stupně.
V osmé kapitole hovoří diplomantka o slevě na invaliditu třetího stupně.
V deváté kapitole o slevě pro držitele průkazu ZTPIP.
Desáta kapitola je věnována slevě pro studenty.
Jedenáctá kapitola pojednává o daňovém zýhodnění na vyživované dítě.
Dvanáctá kapitola hovoří o srovnání ýše slev na dani pro fuzické osoby v posledních letech.
V třinácté kapitole rozebírádiplomantka slevy na zaměstnance se zdravotním pojištěním.
Čtmá,ctákapitola pojednává o slevách z titulu investiěních pobídek.
Patnáctát kapitola pak o vybírání daně zpříjmů $zických osob sakcentem na slevy na dani a
daňové zv'ýhodnění
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Na závěr pak diplomantka shrnuje celou problematiku. Závér samozřejmě kritizuji s ohledem na
jeho délku. Právě závéru by měla bý věnována největší pozornost. V závěru by měla
diplomantka zhodnotit jí popisovaný stav a případné návrhy de lege ferenda v dané oblasti. Týo
návrhy postrádám.

Vyjádření k práci

Jak jiŽjsem uvedl shora, diplomantka z teoretického hlediska vymezuje veškeré slevy na dani,
ale postrádám větší praktičnost ve zpracováni tohoto tématu. Též postrádám návrhy de lege
ferenda na danou úpravu. To by přineslo diplomové práci podstatně větší přínos, nežtak,jak je
zpracována v souěasné podobě.

Kritéria hodnocení práce

Sp|nění cí|e práce Vyjma okruhů, které jsem vytkl shora, jsem
s diolomovou orací sookoien.

Samostatnost při zpracování
tématu

Diplomantka přistoupila k tématu samostatně. Informace
ěerpala ýluěně v právních předpisech a odborné
literatuře. I kdyŽ je literatury v této oblasti hodně,
diplomantka ií nevěnovala větší pozornost.

Logická stavba práce Clenění diplomové práce se mi zdá|o velmi kostrbaté,
právě s ohledem na to, že kaŽdé slevě na dani je
věnována jedna kapitola. V zásadě ale diplomové práci
není co vytknout.

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Jak jižjsem uvedl shora, diplomantka nepracovala tolik
s odbornou literaturou, ale spíše se orientovala na právní
předpisy, komentáře k nim a některé iudikátv.

H|oubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

Diplomantka zpracova|a diplomovou práci co se děe
jednotliých slev na dani velice hluboce. ostatní ěásti,
které pak zoracova|a. bvlv poiatv velmi povrchně.

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

Diplomovou práci hodnotim zhlediska úpravy práce
iako zdařilou.

Jazyková a sty|istická úroveň Na jazykové a stylistické úrovni je diplomová práce
zur acov ána velmi dobře.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při obhajobě bys se měla diplomantka zaměřit na budouci právni úpravu slev na dani a zároveřl
též na návrhy de lege ferenda, které by ona považova|a za vhodné' aby byly zakomponovány
v našem zátkoně o dani z příjmů.

Doporučení / nedoporuěení práce
k obhaiobě

Diplomovou práci d o p o ru č uj i k obhajobě.

NavrŽený klasifikační stu peň Diolomovou oráci hodnotím iako dobrou.
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