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PoSUDEK oPoNENTA DtPLoMoVÉ PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka se ve své diplomové práci zabývá otázkou zdanění fuziclcých osob ze závis|é
činnosti a funkěních požitků. Dané téma zpracova|a diplomantka velmi podrobně a zajímavě, i
když se nejedná o zce|a aktuální téma. Je pravdou, Že se v současné době často hovoří o
zvyšování dani a to hlavně daní nepřímých. Uvažuje se i o zvyšování dani zpříjmů' jak
ýzických, tak i právnic\ých osob. Tuto oblast popisuje diplomantka ve třetí kapitole, kde se
zaměřuje na daňovou reformu, resp. třetí pilíř, kteý se ýká daní zpříjmů. Aktuálnost práce
spočívá vtom, že se diplomarftka již při zpracování své diplomové práce zaměřuje na úpravu
daně zpříjmů ýzických osob, která ještě není schválena zákonodétmým sborem a nabude
úěinnosti ne dříve než I.|.20|3.

Náročnost tématu na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody

Zpracováni tohoto tématu není tak náročné a nevyžaduje takové teoretické znalosti jako jiná
témata, přesto je téma zpracováno diplomantkou velmi zajímaým způsobem. Diplomantka
vycháni při zpracovrání své práce z poměrně velkého rozsahu odborné literatury. Diplomantka se
zároveň neomezuje na platnou právní úpravu zákona o dani z příjmů, a|e zabývá se i dopady
budoucí právní úpravy hlavně v kontextu nové daňové republiky na poplatníky daně z příjmů
ýzických osob, a t5rto dopady ilustruje na několika příkladech, které zpracovává velmi peělivě.

Formální a systematické členění práce

Celá diplomová práce je rozdělena na prohlášení, poděkování, obsah, úvod, tři kapitoly, závěr,
seznam použité literatury, abstrakt v ěeském a anglickém jazyce a seznam klíěoých slov, která
ve své diplomové práci diplomantka používá.
V úvodu diplomové práce diplomantka prohlašuje, že zpracova|a diplomovou práci samostatně a
děkuje své konzultantce JUDr. Pavlíně Vondráčkové za odbornou pomoc a rady při zpracování
této práce'
V úvodu si diplomantka klade cíle, které by chtěla v rámci této práce splnit, přiěemž hlavním
cílem je popsat současnou úpravu zdanéni přijmů ze zátvis|é činnosti a z funkčních požitků a
zabývat se též plánovanou novou úpravou a porovnáním dopadů obou zdanění na poplatníky.
V první kapitole pak diplomantka charakterizuje daně zpříjmů ffzic\ých osob. Uvádí, kdo je
poplatníkem dané z příjmů ffziclcých osob a zabývá se též rozdělením příjmů do jednotliqých
dílěích zák|adi daně. Dále zdetéžvysvětluje pojem závisláěinnost a na jednotlivých judikátech
Nejvyššího správního soudu anát|entÚstavního soudu pak tuto skuteěnost dá|e rozebírá.
V druhé kapitole se diplomantka podrobněji nbyvá jednotliými prvky daňové konstrukce daně
z příjmů ýzických osob.
Ve třetí kapitole se pak zaměřuje na daňovou reformu, která by měla nabý úěinnosti k 1.1.2013.
Y závěru své práce pak diplomantka zhodnocuje jednotlivé poznatky, ke kteým při zpracovrání
své diplomové práce dospěla.
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4. Vyjádření k práci

Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobře zpracovanou. Diplomantka se nezabýva|a pouze
platnou právni úpravou daně z příjmů ýzických osob, konkrétně pak dani z příjmů ze závis|é
činnosti a funkěních požitků' a|e zabýva|a se i problematikou podstatně obšírněji' a to i
v kontextu budoucích změn, které jsou vládou oznaěovány jako daová reforma její třetí pilíř.
Hlavně tuto oblast, kterou diplomantka zpracova|a, hodnotím jako přínosnou a velmi dobře
zpracovanou.

Kritéria hodnocení práce

Sp|něnící|e práce Z hlediska úkolu, kteý byl diplomantce vyýčen, a kteý
si ona sama určila, jsem s prací velmi spokojen. Jak již
jsem uvedl shora, diplomantka velmi pěkným způsobem
zpracova|a a na jednotlivých příkladech uvedla, jalqý
rozdí| bude mít poplatník daně zpříjmů ze závis|é
ěinnosti podle stávajici právni úpravy a jaké zdanění
bude mít podle úpraw navrhované.

Samostatnost při zpracování
tématu

Diplomantka přistoupila k tématu samostatně. Na
jednotliých kapitolách je patrné, že se diplomantka
v dané oblasti velmi dobře orientuie.

Logická stavba práce Diplomová práce je ze systematického hlediska členěna
velmi vhodným způsobem. Diplomantka se po krátkém
zhodnocení stávající platné úpravy věnuje i úpravě
navrhované. obě tyto úpraw pak komparuie.

Práce s literaturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Diplomantka, jak již jsem uvedl, pracovala s rozsáhlou
odbornou literaturou, což odborné práci prospělo aje to
na ní patrné.

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

Diplomantka se zabýva|a' jak uvedeno shora, platnou
právni úpravou. Pak tuto právní úpravu velmi vhodným
způsobem popisuje. Diplomantka se ve své práci
neuchýlila k popisn;ým pasátŽím, které by práci ubraly na
atraktivitě. Zabyvá se hlavně komparací s budoucí právní
úpravou.

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

Diplomovou práci hodnotím jako zdařilou.

Jazyková a stylistická Úroveň V diplomové práci jsem nenašel až na maličkosti žÁdná
zásadni jazyková pochybení. Sýlisticky je práce na
velmi dobré úrovni.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by se mohla diplomantka zaměÍit na zdanéní příjmů jednatelů, členů představenstva
a ělenů dozorčí rady, takjakje upravováno v souěasné době ajakje navrhována úprava poroce20|2,
resp. 2013.

Doporučení / nedoporučení práce
k obhaiobě

Diplomovou práci d o p o r u ě uj i k obhajobě.

Navržený klasifl kační stu peň Diplomovou práci hodnotím iako výbornou.
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