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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Jde o téma se širokým záběrem, o problematiku stále aktuální. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
Zpracování tématu si vyžadovalo znalosti z oblasti českého daňového práva, tak 
přehlednou znalost práva rozpočtového a také orientaci v právu správním. Zvolené 
metody odpovídají tématu práce.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce vychází ze stručného vymezení postavení obcí v českých zemích. Dále se 
věnuje rozpočtové soustavě  s ohledem na samostatný rozpočet obcí. Připomenuty 
jsou základní zásady, kterými se rozpočtové hospodaření řídí a fáze projednávání 
rozpočtu. Samostatná část je věnována vymezení daňových příjmů a otázce 
rozpočtového určení daňových příjmů. Diplomant se následně věnuje poplatkům, které 
jako příjem daňového charakteru, tvoří význačnou část příjmů obcí. V závěru jsou 
stručně shrnuty výstupy jednotlivých částí práce. 
 

4. Vyjád ření k práci 
Práce je zpracována přehledně, diplomant zkoumanou problematiku rozebírá zejména 
z pohledu platné právní úpravy, ale doplňuje výklad o další prvky (např.grafické), které 
výklad obohacují (a to jak v obecné tak i konkretní rovině). Na řadě míst zařazuje 
diplomant vlastní názory na platnou právní úpravu. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 
Samostatnost při 
zpracování tématu 

Práce byla zpracována diplomantem samostatně,  
její části  byly konzultovány s vedoucí práce. 

Logická stavba práce Výklad postupuje od obecného ke konkretnímu, v 
práci diplomant přehledně analyzuje platnou právní 
úpravu  zvoleného úseku finančního práva.  

Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací  

Diplomant pracoval s dostupnou literaturou, knižní i 
časopiseckou, využil judikaturu a internetové zdroje. 
Použité zdroje řádně cituje. Cizojazyčné zdroje 
použity nejsou. 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

V práci se mísí popis platné právní úpravy s jejím  
rozborem, prezentovány názory diplomanta ve 
vztahu k popisovanému tématu. Na řadě míst je   
stanovisko diplomanta k názorům citovaných 
autorům, což nebývá v pracech tohoto typu příliš 
častým jevem. 

Úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

Práce je vhodně členěná, je doplněna o grafy a 
tabulky, což příspívá k její  přehlednosti. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Jazyková a stylistická úroveň je dobrá. 

 



 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
Otázky k diskusi pro ústní obhajobu:  

1. Jaká kritéria považuje diplomant  za zásadní pro změny v soustavě daní a proč? 
2. Jak by se měla - podle názoru diplomanta - řešit otázka vztahu místního poplatku 

spojeného s výherními přístroji, platebních povinností podle zákona o loteriích a 
event. zákona o daních z příjmů? Mělo by dojít k případnému  zrušení některé z 
plateb? 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě 
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