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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Daně z příjmů jsou neustále se měnící a rozvíjející se daňovou oblastí. Daně z příjmů a jejich 
aplikace jsou také častým předmětem soudního přezkumu daňové problematiky ve správním 
soudnictví. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se vztahují k velké části 
samostatně podnikající populace v ČR a aplikace právní úpravy jejich zdanění je tak opravdu 
velmi častá, přitom však stále v mnoha otázkách problematická. Z těchto důvodů pokládám 
toto téma za aktuální a za vhodné pro účel vypracování diplomové práce. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 

Toto téma je daňově-právním tématem, diplomant se přitom zaměřuje konkrétně na témata 
daně z příjmů fyzických osob samostatně podnikajících. Domnívám se, že vstupní údaje jsou 
dostupné, stejně jako potřebná odborná literatura. O použitých vědeckých metodách se 
diplomant nezmiňuje, mělo by se však jednat zejména o analýzu. 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je mimo úvodu a závěru, které diplomant čísluje, rozdělena pouze do 2 kapitol, 
přičemž zejména druhá kapitola se velmi rozsáhle člení. Kapitoly nesou tyto názvy: 2) 
Obecná úprava zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 
činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů fyzických osob; 3) Zvláštní část.  
Strukturu práce považuji za nevyhovující, pouhé dvě kapitoly jsou nedostatečné, což se také 
odráží v nutnosti jejich rozdělení do řady podkapitol, dokonce podkapitol pátého řádu, jak 
učinil diplomant. Tato systematika je zcela nepřehledná. Připomínku mám také k názvům 
kapitol. Jak je vidět např. u druhé hlavní kapitoly, diplomant volí velmi dlouhé názvy kapitol, 
které jsou zcela nepřehledné. Naopak na příkladu názvu třetí hlavní kapitoly lze představit, 
že název „Zvláštní část“ žádnému čtenáři vůbec nenapoví, co v této kapitole diplomové 
práce má hledat. Proto ani názvy kapitol nepovažuji za vyhovující. 
Z hlediska struktury vědecké práce považuji za nevyhovující velmi krátký úvod, který zabírá 
dvě třetiny jediné stránky a který neobsahuje vymezení důvodů výběru tématu a cílů práce, 
ani neobsahuje vymezení způsobů vědecké práce (metodologie).  
Dále za nedostatečně obsáhlý považuji také závěr práce, kde diplomant nijak neshrnuje 
poznatky dosažené při zpracování práce, jen  popisuje obsah kapitol. Není to tedy shrnutí 
práce.  
Musím také poznamenat, že anglicky psané resumé je pro mě těžce srozumitelné a 
předpokládám, že pro rodilého mluvčího by bylo pochopitelné ještě obtížněji, neboť by si 
práci samotnou přečíst nemohl. 
Práci tedy doplňuje české a anglické resumé, ale chybějí česká klíčová slova, anglická 
klíčová slova jsou uvedena, seznam použité literatury není abecedně seřazen a jednotlivé 
záznamy mají různý formát, práce obsahuje i krátký seznam použité judikatury. V práci se 
nenacházejí grafy či obrázky. 
Je nutné také zmínit, že velmi mnoho stran má pouze kolem 20 řádků textu (např. str. 20, 21, 
22) a mnoho z rozsahu práce zabírají pouze opsaná zákonná ustanovení. 
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4. Vyjád ření k práci 
 
Již na začátku musím uvést, že práci hodnotím velmi negativně, považuji ji za nejhorší 
práci za několik posledních let. 
Po obsahové stránce je velmi plytká. Diplomant se měl úzce zaměřovat na zdaňování 
příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, avšak velká 
část jeho práce je popisného charakteru, kdy se navíc diplomant snaží (bohužel 
neúspěšně) propojovat tuto tématiku s problematikou příbuzných právních oborů a 
zejména vysvětlovat pojmy obsažené v zákoně o dani z příjmů. Přitom i v popisu 
problematiky z jiných právních oborů se dopouští hrubých nepřesností. 
Z hlediska daňově-právního, na které jsem zaměřil svou pozornost, se diplomant velmi 
často dopouští zjednodušení, zkreslení, lehčích i hrubých nesprávností. Z dlouhé řady 
svých připomínek vyberu jen některé, které jsem odhalil při postupném čtení, další 
mohou být probrány během obhajoby práce. 
Pokud diplomant uvádí, že subjekty daně lze rozdělit na tři skupiny, kterými jsou 
poplatníci a plátci, musím poznamenat, že mu chybí poslední, třetí skupina (str. 2). 
Není pravdou, že poplatníky daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti jsou JEN ty fyzické osoby, které obdržely oprávnění nebo dostanou povolení 
(str. 8) – co například autoři literárních děl, kteří žádné povolení či oprávnění 
nepotřebuji. Diplomant používá velmi nepřesnou terminologii, např. „moment počátku 
příjmu“ (str. 10), nadto v tomto případě nemá pravdu (srovnej § 567 odst. 2 ObčZ). 
Diplomant tak základní záležitosti, jakou je například časový test u prodeje nemovitostí 
zakládající osvobození od daně popisuje velmi svérázně a pro účely diplomové práce 
nepatřičně (str. 11 – „Z těchto důvodů je stanovena doba, která musí být dodržena, 
pokud nechce být kupující a vzápětí táž osoba prodávající považována z daňového 
hlediska za spekulanta.“). 
Diplomant má občas problémy dát dohromady smysluplnou větu se správným 
slovosledem, někdy jsou použité výrazy vysloveně nevhodné, o logické, nadto právní 
argumentaci vznikají silné pochybnosti (str. 8 „Zákon tedy přesně nevymezuje, co si 
člověk má pod příjmem ZOBRAZIT, avšak ze spojitostí si lze domyslet, že ...“). 
Diplomant také konstruuje naprosto nadbytečné a často nesprávné příklady a vyvozuje 
z nich často nesprávné závěry (str. 9 „Dále, když budu pokračovat v negativním výčtu, 
není například příjmem nadbytek vrácené částky uhrazené zákazníkem.“). 
Diplomant velmi obtížně pracuje se zdroji, problémy má i se správností a formou citací. 
Např. ihned na str. 7 uvádí: „Někteří autoři řadí mezi základní prvky též splatnost.“ – 
pokud diplomant napíše takové sdělení, čtenáře oprávněně napadne, kteří autoři takto 
činí, odkaz na příslušný text však diplomant nenabízí. Takové nedostatky se opakují. 
Diplomant též v citacích uvádí pochybné stránky, na kterých má být text, na nějž 
odkazuje. Například učebnice Finančního právo (poznámka 1) nemá žádnou stranu 
576, na kterou diplomant odkazuje. Stejně tak ani Právnický slovník (poznámka 12) 
nemá tolik stran, aby byl odkaz diplomanta reálný. U poznámky 7 pak diplomant uvádí 
současně dvě stránky, přitom určitě druhá nikam neodkazuje. Z diplomantovi 
neobratnosti při užívání citací také vychází chyby jako je ta na str. 23, kde diplomant 
odkazuje na poznámku „2122“, která však v práci není. Diplomant totiž často jednu 
citaci nachází ve dvou rozdílných pramenech, nebo to tak alespoň uvádí (samozřejmě 
nesprávně). 
Vzhledem k tomu, že tyto zásadní nedostatky se nacházejí na několika prvních 
stranách, nebudu další z nich, které lze odhalit v celé práci, vypisovat, neboť se jich 
v celé práci nachází velmi dlouhá řada. Mohu je však diplomantovi ukázat při obhajobě. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Předpokládaný cíl práce nemohu považovat za 

splněný. Sám autor si ani žádný cíl nevytýčil. 
Samostatnost při zpracování Toto konkrétní téma nebývá příliš často 
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tématu zpracováváno, jednotlivé otázky jsou však 
v odborných publikacích hojně řešeny. Práce 
nesplňuje požadavky na novost vědecké práce.  

Logická stavba práce Stavba práce má velmi problematickou strukturu 
(viz poznámky výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K vypracování práce byla údajně použita řada 
literárních zdrojů (dle seznamu), ale diplomant 
zcela nezvládl práci s citacemi, proto tuto 
skutečnost nelze ověřit 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza nutná pro vypracování této diplomové 
práce nebyla provedena dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

V práci jsou použity různé velikosti fontu pro stejný 
typ textu (např. v obsahu). 

Jazyková a stylistická úroveň Práce z jazykového hlediska problematicky 
zpracovaná, v práci lze nalézt chyby v i/y, 
v interpunkci. Některé věty mají velmi 
problematickou konstrukci, kdy uniká čtenáři jejich 
význam. Některá slova a slovní spojení jsou použita 
zcela nevhodně. (Viz připomínky výše.) 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Nedomnívám se, že je práce způsobilá k obhajobě. V případě obhajoby se diplomant měl 

vyjádřit k výše uvedeným nedostatkům. 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci nedoporučuji k obhajobě. Práce by 
měla být diplomantovi vrácena k zásadnímu 
přepracování. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím stupněm neprospěl. 
 
 
V Praze dne 7.9.2011  

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

oponent diplomové práce 
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Jazyková a stylistická úroveň Práce z jazykového hlediska problematicky 
zpracovaná, v práci lze nalézt chyby v i/y, 
v interpunkci. Některé věty mají velmi 
problematickou konstrukci, kdy uniká čtenáři jejich 
význam. Některá slova a slovní spojení jsou použita 
zcela nevhodně. (Viz připomínky výše.) 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Nedomnívám se, že je práce způsobilá k obhajobě. V případě obhajoby se diplomant měl 

vyjádřit k výše uvedeným nedostatkům. 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci nedoporučuji k obhajobě. Práce by 
měla být diplomantovi vrácena k zásadnímu 
přepracování. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím stupněm neprospěl. 
 
 
V Praze dne 7.9.2011  

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

oponent diplomové práce 
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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Zdeněk Pauler 
Téma práce: Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti 
Rozsah práce: 55 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

1.9.2011 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Daně z příjmů jsou neustále se měnící a rozvíjející se daňovou oblastí. Daně z příjmů a jejich 
aplikace jsou také častým předmětem soudního přezkumu daňové problematiky ve správním 
soudnictví. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se vztahují k velké části 
samostatně podnikající populace v ČR a aplikace právní úpravy jejich zdanění je tak opravdu 
velmi častá, přitom však stále v mnoha otázkách problematická. Z těchto důvodů pokládám 
toto téma za aktuální a za vhodné pro účel vypracování diplomové práce. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 

Toto téma je daňově-právním tématem, diplomant se přitom zaměřuje konkrétně na témata 
daně z příjmů fyzických osob samostatně podnikajících. Domnívám se, že vstupní údaje jsou 
dostupné, stejně jako potřebná odborná literatura. O použitých vědeckých metodách se 
diplomant nezmiňuje, mělo by se však jednat zejména o analýzu. 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je mimo úvodu a závěru, které diplomant čísluje, rozdělena pouze do 2 kapitol, 
přičemž zejména druhá kapitola se velmi rozsáhle člení. Kapitoly nesou tyto názvy: 2) 
Obecná úprava zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 
činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů fyzických osob; 3) Zvláštní část.  
Strukturu práce považuji za nevyhovující, pouhé dvě kapitoly jsou nedostatečné, což se také 
odráží v nutnosti jejich rozdělení do řady podkapitol, dokonce podkapitol pátého řádu, jak 
učinil diplomant. Tato systematika je zcela nepřehledná. Připomínku mám také k názvům 
kapitol. Jak je vidět např. u druhé hlavní kapitoly, diplomant volí velmi dlouhé názvy kapitol, 
které jsou zcela nepřehledné. Naopak na příkladu názvu třetí hlavní kapitoly lze představit, 
že název „Zvláštní část“ žádnému čtenáři vůbec nenapoví, co v této kapitole diplomové 
práce má hledat. Proto ani názvy kapitol nepovažuji za vyhovující. 
Z hlediska struktury vědecké práce považuji za nevyhovující velmi krátký úvod, který zabírá 
dvě třetiny jediné stránky a který neobsahuje vymezení důvodů výběru tématu a cílů práce, 
ani neobsahuje vymezení způsobů vědecké práce (metodologie).  
Dále za nedostatečně obsáhlý považuji také závěr práce, kde diplomant nijak neshrnuje 
poznatky dosažené při zpracování práce, jen  popisuje obsah kapitol. Není to tedy shrnutí 
práce.  
Musím také poznamenat, že anglicky psané resumé je pro mě těžce srozumitelné a 
předpokládám, že pro rodilého mluvčího by bylo pochopitelné ještě obtížněji, neboť by si 
práci samotnou přečíst nemohl. 
Práci tedy doplňuje české a anglické resumé, ale chybějí česká klíčová slova, anglická 
klíčová slova jsou uvedena, seznam použité literatury není abecedně seřazen a jednotlivé 
záznamy mají různý formát, práce obsahuje i krátký seznam použité judikatury. V práci se 
nenacházejí grafy či obrázky. 
Je nutné také zmínit, že velmi mnoho stran má pouze kolem 20 řádků textu (např. str. 20, 21, 
22) a mnoho z rozsahu práce zabírají pouze opsaná zákonná ustanovení. 
 



 2

4. Vyjád ření k práci 
 
Již na začátku musím uvést, že práci hodnotím velmi negativně, považuji ji za nejhorší 
práci za několik posledních let. 
Po obsahové stránce je velmi plytká. Diplomant se měl úzce zaměřovat na zdaňování 
příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, avšak velká 
část jeho práce je popisného charakteru, kdy se navíc diplomant snaží (bohužel 
neúspěšně) propojovat tuto tématiku s problematikou příbuzných právních oborů a 
zejména vysvětlovat pojmy obsažené v zákoně o dani z příjmů. Přitom i v popisu 
problematiky z jiných právních oborů se dopouští hrubých nepřesností. 
Z hlediska daňově-právního, na které jsem zaměřil svou pozornost, se diplomant velmi 
často dopouští zjednodušení, zkreslení, lehčích i hrubých nesprávností. Z dlouhé řady 
svých připomínek vyberu jen některé, které jsem odhalil při postupném čtení, další 
mohou být probrány během obhajoby práce. 
Pokud diplomant uvádí, že subjekty daně lze rozdělit na tři skupiny, kterými jsou 
poplatníci a plátci, musím poznamenat, že mu chybí poslední, třetí skupina (str. 2). 
Není pravdou, že poplatníky daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti jsou JEN ty fyzické osoby, které obdržely oprávnění nebo dostanou povolení 
(str. 8) – co například autoři literárních děl, kteří žádné povolení či oprávnění 
nepotřebuji. Diplomant používá velmi nepřesnou terminologii, např. „moment počátku 
příjmu“ (str. 10), nadto v tomto případě nemá pravdu (srovnej § 567 odst. 2 ObčZ). 
Diplomant tak základní záležitosti, jakou je například časový test u prodeje nemovitostí 
zakládající osvobození od daně popisuje velmi svérázně a pro účely diplomové práce 
nepatřičně (str. 11 – „Z těchto důvodů je stanovena doba, která musí být dodržena, 
pokud nechce být kupující a vzápětí táž osoba prodávající považována z daňového 
hlediska za spekulanta.“). 
Diplomant má občas problémy dát dohromady smysluplnou větu se správným 
slovosledem, někdy jsou použité výrazy vysloveně nevhodné, o logické, nadto právní 
argumentaci vznikají silné pochybnosti (str. 8 „Zákon tedy přesně nevymezuje, co si 
člověk má pod příjmem ZOBRAZIT, avšak ze spojitostí si lze domyslet, že ...“). 
Diplomant také konstruuje naprosto nadbytečné a často nesprávné příklady a vyvozuje 
z nich často nesprávné závěry (str. 9 „Dále, když budu pokračovat v negativním výčtu, 
není například příjmem nadbytek vrácené částky uhrazené zákazníkem.“). 
Diplomant velmi obtížně pracuje se zdroji, problémy má i se správností a formou citací. 
Např. ihned na str. 7 uvádí: „Někteří autoři řadí mezi základní prvky též splatnost.“ – 
pokud diplomant napíše takové sdělení, čtenáře oprávněně napadne, kteří autoři takto 
činí, odkaz na příslušný text však diplomant nenabízí. Takové nedostatky se opakují. 
Diplomant též v citacích uvádí pochybné stránky, na kterých má být text, na nějž 
odkazuje. Například učebnice Finančního právo (poznámka 1) nemá žádnou stranu 
576, na kterou diplomant odkazuje. Stejně tak ani Právnický slovník (poznámka 12) 
nemá tolik stran, aby byl odkaz diplomanta reálný. U poznámky 7 pak diplomant uvádí 
současně dvě stránky, přitom určitě druhá nikam neodkazuje. Z diplomantovi 
neobratnosti při užívání citací také vychází chyby jako je ta na str. 23, kde diplomant 
odkazuje na poznámku „2122“, která však v práci není. Diplomant totiž často jednu 
citaci nachází ve dvou rozdílných pramenech, nebo to tak alespoň uvádí (samozřejmě 
nesprávně). 
Vzhledem k tomu, že tyto zásadní nedostatky se nacházejí na několika prvních 
stranách, nebudu další z nich, které lze odhalit v celé práci, vypisovat, neboť se jich 
v celé práci nachází velmi dlouhá řada. Mohu je však diplomantovi ukázat při obhajobě. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Předpokládaný cíl práce nemohu považovat za 

splněný. Sám autor si ani žádný cíl nevytýčil. 
Samostatnost při zpracování Toto konkrétní téma nebývá příliš často 
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tématu zpracováváno, jednotlivé otázky jsou však 
v odborných publikacích hojně řešeny. Práce 
nesplňuje požadavky na novost vědecké práce.  

Logická stavba práce Stavba práce má velmi problematickou strukturu 
(viz poznámky výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K vypracování práce byla údajně použita řada 
literárních zdrojů (dle seznamu), ale diplomant 
zcela nezvládl práci s citacemi, proto tuto 
skutečnost nelze ověřit 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza nutná pro vypracování této diplomové 
práce nebyla provedena dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

V práci jsou použity různé velikosti fontu pro stejný 
typ textu (např. v obsahu). 

Jazyková a stylistická úroveň Práce z jazykového hlediska problematicky 
zpracovaná, v práci lze nalézt chyby v i/y, 
v interpunkci. Některé věty mají velmi 
problematickou konstrukci, kdy uniká čtenáři jejich 
význam. Některá slova a slovní spojení jsou použita 
zcela nevhodně. (Viz připomínky výše.) 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Nedomnívám se, že je práce způsobilá k obhajobě. V případě obhajoby se diplomant měl 

vyjádřit k výše uvedeným nedostatkům. 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci nedoporučuji k obhajobě. Práce by 
měla být diplomantovi vrácena k zásadnímu 
přepracování. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím stupněm neprospěl. 
 
 
V Praze dne 7.9.2011  

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

oponent diplomové práce 


