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PoSUDEK oPoNENTA D|PLoMoVÉ PRÁCE

Aktuálnost ( novost) tématu

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila téma z oblasti daňové, a to zdaňování
neziskoých organízací se zaměřením na občanská sdruŽení. Dané téma zpracovala diplomantka
velmi podrobné a zajimavě, i kďyž se nejedná o téma aktuální. Jako hlavní cíl si diplomantka
zvolila podat ucelený přehled o zdanéru neziskoých organizaci.

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

Diplomantka ve své práci osvědčila znalosti a zkušenosti v dané oblasti. Diplomantka se
samozřejmě nevyhnula někter.ým popisným pasážím, ale co se týěe celého hodnoceď jejích
zrralostí' dospěljsem k názoru, že diplomantkaprokázala znalost dané oblasti.

Formální a systematické členění práce

Celá diplomová práce je rozdělena na prohlášení, poděkování konzultantce, obsah, úvod, šest
kapitol, závět a seznam použité odborné literatury, seznam použitých zákonných předpisů a
resumé v jazyce ěeském a anglickém.
V úvodu diplomové práce se diplomantka zabyvá daní zpříjmů právniclcých osob. V této
kapitole potom konkretizuje poplatníky dané zpříjmů právnichých osob, charakteiruje, jaké
příjmy jsou předmětem daně z příjmů právniclcých osob a jaké ýdaje naopak sniŽují zákJad
daně. Dále se tďcy zabyvá specificlcými aktivitami sportovních klubů, jako jsou příjmy zrek|am,
daru a z vlastního sportu, sportovních akcí, příjmy z transferů hráčů a beneťrčních akcí. V této
kapitole se dále věnuje i vypočtu záHadu daně, slevám na dani, výpočtu ďaně a tež i
zdaňovacímu období, zakeré je daň odváděna.
Druhá kapitola je věnována darn z příjmů fyziclých osob. obdobně jako je tomu u dartt z příjmů
právniclcých osob, zabývá se diplomantka poplatníkem, předmětem daně a jednotlivými
zdanitelnýni příjmy.
V třetí kapitole se diplomantka zabyvá daru z přidané hodnoty, kde obdobně klasifikuje
jednotlivé subjekty daně z přidané hodnoty a předmět daně.
Dále se ve čtvrté části věnuje silniění dani.

Y páte části pojednává o dani z nemovitostí.
Sestá částje pak věnována dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí.

Vyjádření k práci

Diplomovou práci hodnotím jako pruměrně zpracovanou.IkdyŽ v úvodu diplomantka uvád| Že
je již dlouhou dobu ve styku s neziskoqými organizacemi, domnívám se, že by toto téma šlo
zpracovat i na lepší úrovni. A to právě s ohledem na to, že nékerá ustanovení jsou dosti
popisná, což bere práci na její atraktiútě. Diplomantka mohla na rizných příkladech
demonstrovat jednotlivou míru zdanění neziskoých orgatizaci.

Kritéria hodnocení práce

něnícíle Z hlediska úkolu se
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domnívám, že diplomantka mohla svou diplomovou
práci lépe zpracovat, a to právě s ohledem na absenci
rozsáhleišího náwhu de lege ferenda.

Samostatnost při zpracování
tématu

Diplomantka přistoupila k tématu samostatně. Mohla
čerpat zviceto odborné literatury a z odbomých článků,
kterých na toto téma byla publikována celá řada.

Logická stavba práce Diplomová práce je ze systematického hlediska ěleněna
vhodným způsobem. Negativem však jsou právě některé
popisné pasáŽe iednotlivých kapitol.

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

Jak již jsem uvedl shora, diplomantka mohla pracovat
s rozsáhlejší literaturou. Literatura, která je uvedena
v pÍi|oze, je velice omezená a domnívám se, že to je na
škodu celé diplomové práce.

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

Diplomantka některé pasáže zpracovala velmi podrobně,
iiné pak velice powchně.

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

Diplomovou práci hodnotim zhlediska úpravy práce
iako zdařilou.

Jazyková a sty|istická úroveň Jazykově a stylistickv ie práce na dobré urovni.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by se diplomantka mé|a zaměřit na otázLal komparace míry zdanění
neziskoých organizaci vČeské republice sjedním ze států Ewopské Unie. Dále by se měla
diplomantka zaméÍilt na náwhy de lege ferenda, které považuji v této oblasti za velmi potřebné.

Doporučení / nedoporučenÍ práce
k obhaiobě

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

Navržený k|asifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím iako dobrou.

Y Praze dne 15.10.2011
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