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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku povinností platebního 
charakteru vztahujících se k podnikání v bankovnictví. Toto téma není zpracováváno příliš 
často, také proto jej považuji za vhodné. Navíc jsou v aktuální době zvažovány mnohé 
způsoby, jak by se do veřejných rozpočtů navrátili veřejné prostředky bankám v období 
finanční krize poskytnuté. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 

Toto téma je tématem průřezovým, je nutné pro jeho zpracování využívat poznatky z více 
právních oborů (finanční, daňové, evropské právo), vhodné jsou také alespoň základní 
informace z oblasti ekonomie a účetnictví. Domnívám se, že vstupní údaje jsou vcelku 
dostupné, stejně jako potřebná odborná literatura. Je také možné čerpat z četné zahraniční 
literatury. O použitých vědeckých metodách se diplomant nezmiňuje, jedná se však zejména 
o analýzu. 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je rozdělena do 8 kapitol, a to mimo úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, práce 
tak má tedy dohromady 10 kapitol. Kapitoly nesou tyto názvy: 1. Činnost bank v kontextu 
daně z příjmů; 2. Činnost bank a daň z přidané hodnoty; 3. Systém pojištění vkladů; 4. 
Obecné otázky budoucnosti zdanění finančního sektoru; 5. Bankovní poplatek; 6. Daň 
z finančních transakcí; 7. Daň z finančních aktiv; 8. Zdanění bonusů managementu bank a 
související regulace. Tyto kapitoly se pak člení do dalších podkapitol.  
Strukturu práce považuji za vcelku vhodně zvolenou. Považoval bych však za vhodnější, 
kdyby všechny nově zvažované povinné platby byly uvedeny v rámci jedné kapitoly, která by 
se vnitřně členila. Také nadpis „Systém pojištění vkladů“ nepovažuji za nejvhodnější, neboť 
by se mělo jednat v prvé řadě o příspěvky na toto pojištění, nikoliv systém samotný. 
Práci doplňuje české a anglické resumé a klíčová slova, seznam použité literatury, seznam 
použitých právních předpisů, seznam internetových zdrojů. V práci se nachází několik grafů. 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomant si vybral ke zpracování vcelku zajímavé téma, které nebývá zpracováváno často, 
spíše by bylo možné konstatovat, že výjimečně. Avšak zejména problematika, která řeší 
možnost zavedení povinných plateb různého charakteru, kterými by byly zajištěny příjmy 
veřejných rozpočtů, jež byly dříve použity pro sanaci bank, je obecně řešena poměrně často. 
Z textu práce je evidentní, že se diplomant v dané problematice velmi dobře orientuje a zcela 
jistě má i odpovídající znalosti účetních pravidel týkajících se bankovní činnosti. V práci jsem 
nenašel podstatnějších faktických nesprávností. 
Z obsahového hlediska bych zde diplomantovi vytknul poněkud nesystematické nakládání 
s problematikou možných nových daní/poplatků spojených s bankovní činností. Zejména 
podle mého názoru není zřejmé, že existuje skutečný rozdíl mezi aspekty těchto plateb, který 
by zavdával důvod rozdílného pojmosloví. 
Diplomant také někdy používá zbytečně komplikovaných formulacích a závěrů, které se 
ukazují ne zcela správné. Např. na str. 32 autor vypočítává tři případy, kdy může být úroveň 
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ochrany vkladatelů nižší, než jaká je v ČR (přitom je nutné konstatovat, že ČR zvolila 
minimální vyžadovanou výši rozsahu pojištění vkladů). První dva případy však nejsou podle 
mého názoru reálně možné. Třetí případ je nejasný, když diplomant píše o pobočce banky 
ze třetí země, která splňuje požadavky příslušného členského státu, ale nebude splňovat 
požadavky práva EU – což opět není možné. 
Dále pak například diplomant uvádí, že tržní subjekty vykonávají dohled nad bankami (str. 
35), což podle mého názoru není pojmoslovně správné. 
Z formálního hlediska (mimo výhradu uvedenou níže) bych diplomantovi vytknul způsob 
citování právních předpisů, např. na str. 31 diplomant uvádí „činí dle § 41e ZoB odst. 
2 100.000 EUR.“ – považoval bych za správné použít formulaci „činí dle § 41e odst. 2 ZoB 
částku odpovídající 100.000 EUR“. Diplomant také někdy nejednotně píše první písmeno 
poznámky pod čarou malým a někdy velkým písmenem (např. poznámky 41 a 42). 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce V úvodu diplomant výslovně neuvádí hlavní cíl své 

práce, neboť jím zcela jistě není pouhá deskripce. 
Proto není možné jednoduše možné zhodnotit 
splnění takového cíle. Obecné cíle spojované 
s vypracováním diplomové práce jsou však 
naplněny. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma nebývá často zpracováváno.  

Logická stavba práce Stavba práce má vcelku vhodnou strukturu. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K vypracování práce byla použita řada literárních a 
elektronických zdrojů, a to včetně zahraničních. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza nutná pro vypracování této diplomové 
práce byla provedena dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Text je zpracován pečlivě, forma je vhodná, stejně 
tak úprava. V práci se nachází několik tabulek. 
Za nedostatek formální stránky práce považuji fakt, 
že začátky hlavních kapitol nejsou uváděny na 
nových stránkách, což by zvýšilo přehlednost 
práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je z jazykového a stylistického hlediska 
dobře zpracovaná. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jestliže diplomant uvádí (str. 21), že finanční činnost bank je v zahraničí většinou od 

daně z přidané hodnoty osvobozena nebo je zdaněna nulovou sazbou, mohl by uvést 
příklady takovýchto úprav a zhodnotit jejich výhodnost při vzájemném porovnání? 

2)  Jak diplomant hodnotí možnost použít prostředky fondu pojištění vkladů k záchraně 
krachující banky? (str. 34) 

3)  Jak diplomant hodnotí možnost zavedení nových daní/poplatků pro banky v ČR? (str. 39) 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifi kační stupe ň Práci navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 
 
 
V Praze dne 29.7.2011     

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

oponent diplomové práce 


