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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Ing. Ondřej Pieran 
Téma práce: Daně a obdobné povinné platby v podnikání bank 
Rozsah práce: 84 stran (z toho 63 stran vlastního autorského textu) 
Datum odevzdání práce: 30. 6. 2011 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil individuálně formulovanou 
problematiku z oblasti bankovnictví, konkrétně problematiku daní a podobných 
povinných plateb v bankovním podnikání. Jedná se o téma nikoli zcela nové, 
avšak v kontextu nedávné finanční krize a jí vyvolaných změn v regulaci 
bankovního podnikání a finančních institucí vůbec jde o téma nepostrádající na 
aktuálnosti. 

 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování 

a použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem vyžadujícím multioborový přístup, 
jednak v rámci finančního práva (právo bankovní a právo daňové), dále v rámci 
právní vědy (právo finanční, obchodní, občanské a další právní obory, včetně 
práva evropského) a v neposlední řadě se zapojením znalostí z oborů 
mimoprávních, jako je např. ekonomie, finanční věda a účetnictví. Tento 
multioborový přístup, jakož i svou obeznámenost s relevantními právními 
instituty, faktickými skutečnostmi, a ekonomickými postuláty, tedy solidní 
teoretickou průpravu i praktický rozhled diplomant v předložené práci v míře 
dostatečné osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda 
deskriptivní a syntetická, zastoupena je rovněž metoda analytická. Nechybí ani 
hodnotící a kritické metody přístupu. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a 
závěru, jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, 
seznam zkratek, seznam použité literatury a dalších pramenů, českojazyčný i 
anglickojazyčný abstrakt, a přehled klíčových slov) – z celkem osmi kapitol, dále 
dělených na menší úseky či podkapitoly, zabývajících se postupně činností 
bank v kontextu daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, systémem pojištění 
vkladů, obecnými otázkami budoucího možného zdanění finančního sektoru, 
bankovním poplatkem, daní z finančních transakcí, daní z finančních aktivit, a 
regulací zdanění bonusů managementu bank. Text práce je doplněn čtyřmi 
přílohami. 
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4. Vyjádření k práci 
 
V předložené diplomové práci diplomant poměrně úspěšně postihuje relevantní 
otázky zvoleného nejednoduchého tématu. Jeho přístup a úroveň zpracování 
zajisté nejsou zcela bez chyb, avšak pro účely kvalifikační studentské práce, 
jakou je práce diplomová, plně dostačují k osvědčení diplomantovy způsobilosti 
k odborné a vědecké činnosti a naplňují tak požadavky studijních předpisů. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

splňuje. 
Samostatnost při 
zpracování tématu 

Diplomant samostatně a správně identifikoval 
relevantní právní aspekty a problémy 
zvoleného tématu, jakož i příslušné právní 
předpisy a další prameny tématu se dotýkající. 
Zpracování předmětné materie diplomantem 
vykazuje uspokojivou míru samostatnosti. 
V předložené práci se objevují diplomantovy 
vlastní analýzy a samostatně formulované 
závěry. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
vcelku logicky členěna. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) 
včetně citací  

Diplomant pracoval s relativně rozsáhlým 
okruhem pramenů a literatury, kde byly 
zastoupeny též zdroje cizojazyčné a 
zahraniční. Diplomant rovněž využíval četné 
internetové prameny. Na použité prameny 
diplomant většinou řádně odkazuje (ojedinělé 
výjimky reprezentuje třeba tabulka č. 8 na str. 
58, u níž chybí podrobnější odkaz na pramen) 
v přiměřeně rozsáhlém poznámkovém aparátu 
své práce. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší správně volený souhrn faktů 
a myšlenek tématu se přímo dotýkajících. I 
když se práce vyznačuje jistou mírou 
popisnosti danou charakterem zvoleného 
tématu a způsobem jeho zpracování, nechybí 
v ní ani prezentace diplomantových vlastních 
myšlenek, analýz a hodnotících závěrů. 
Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu 
je dobrá. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Diplomant 
využívá přiměřenou měrou tabulek průběžně 
v textu i v přílohách práce. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Jazyková a stylistická úroveň předložené práce 
je dobrá. V práci se jen ojediněle vyskytují 
překlepy a gramatické chyby (např. na str. 19).  

 



 3 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
• K textu na str. 8 

Diplomant s odkazem na VoPOP hovoří o bankovní a obchodní knize banky. 
Tento výraz lze ovšem jako doslovný překlad anglického termínu „banking 
book“ a „trading book“ přiřadit spíše k bankovnímu slangu. Jaký termín je 
pro toto rozlišení pro vedení aktiv banky používán platným právem včetně 
VoPOP? 
 

• K textu na str. 32 
Mohl by diplomant rozvést a na příkladech demonstrovat jím uváděné tři 
případy, kdy může být u poboček zahraničních bank úroveň ochrany 
vkladatelů nižší než jaká je předepsána českým bankám? Jaký byl původně 
v době přijetí a nyní význam diplomantem citovaného ustanovení § 41m 
ZoB? 
 

 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce  
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

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

 
 
 
V Praze dne 15. 9. 2011 
 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy  

PF UK 


