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Jméno diplomanta: Pauler Zdeněk 

Téma práce: Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti 

Rozsah práce: 55 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 6. 9. 2011 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva, a to 
téma vztahující se k dani z příjmů fyzických osob. Jedná se o téma, které není možné označit 
jako nové, ovšem s ohledem na neustálé změny právní úpravy a s ohledem na to, že se dotýká 
velkého okruhu fyzických osob, nepostrádá na aktuálnosti. K aktuálnosti tématu rovněž 
přispívá plánovaná III. fáze daňové reformy, neboť navrhované změny se dotýkají i poplatníků 
fyzických osob s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Diplomová práce na 
téma „Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“ 
proto může být s ohledem na výše uvedené přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které je poměrně často zpracováváno právníky i 
daňovými specialisty s ekonomickým vzděláním. Rovněž diplomové práce na toto téma 
zpracovávají studenti často. Předpokladem pro úspěšné zpracování diplomové práce jsou 
nejenom teoretické znalosti z oblasti finančního práva, daňového práva a daňové teorie, ale i 
z oblasti správního práva, občanského práva a obchodního práva. Diplomant mohl mít dostatek 
pramenů pro zpracování diplomové práce, včetně relevantních právních předpisů, judikatury a 
internetových zdrojů. Téma vyžaduje zejména popisnou, analytickou a deduktivní metodu 
přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, 
dvou částí, závěru, českého a anglického abstraktu, seznamu použité literatury a klíčových 
v anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomant popisuje obsah diplomové práce, následuje obecná 
část diplomové práce věnovaná zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné 
samostatné výdělečné činnosti, a to základním prvkům daňové konstrukce daně z příjmů 
fyzických osob, evidenci příjmů a výdajů a správci daně. Stěžejní částí diplomové práce je 
zvláštní část pojednávající o daňových výdajích a některých institutech s nimi souvisejících. Až 
na určité výjimky je v závěru diplomové práce uveden popis diplomové práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
V první kapitole první části diplomové práce se diplomant zaměřuje na jednotlivé konstrukční 
prvky daně z příjmů fyzických osob s tím, že zejména u předmětu daně se soustředí na příjmy 
z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Jedná se převážně o popis platné právní 
úpravy, určité hodnocení či komparace absentuje, a to i tam, kde se to přímo nabízí (např. 
v bodu 2.1.2.2.5., kde autor uvádí tři rozdílné definice obchodního majetku). 
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Dále je třeba zmínit určité nesrovnalosti, kterých se diplomant dopouští. Například na str. 7 
uvádí, že daňové subjekty lze rozdělit na tři skupiny a uvádí poplatníky a plátce. Rovněž není 
zřejmé, proč diplomant uvádí, že plátci jsou ti, kteří platí pojištění (správně má být pojistné) za 
své zaměstnance. Poněkud nejasné je i tvrzení diplomanta na str. 9 diplomové práce (odstavec 
začínající „S odchylkou ostatních příjmů“). Není jasné, proč některé poznámky pod čarou (např. 
č. 24, 32 a 33) nemají formu jako ostatní poznámky pod čarou. Zcela nejasný je význam 
poznámky pod čarou č. 30. Na str. 37 diplomové práce diplomant uvádí, že základ daně může 
být valorický nebo specifický, a to i když základ daně z příjmů fyzických osob je vždy valorický. 
 
Druhá kapitola první části je označena „Evidence příjmů a výdajů“. Hned v úvodu této části 
však diplomant pojednává jednak o dani stanovené paušální částkou a jednak o paušálních 
výdajích, přičemž není zcela zřejmé, jakou má toto pojednání vazbu na evidenci příjmů a 
výdajů. Dále i zde najdeme nepřesnosti (například tvrzení, že fyzická osoba je povinna přiznat 
daň za účetní období – str. 40 diplomové práce).  Třetí kapitolu první části je pak možné označit 
za zbytečnou, neboť se v ní čtenář vůbec nedozví, proč zrovna v případě daně z příjmů 
fyzických osob jsou správcem daně územní finanční orgány. 
 
Druhá část diplomová práce se zaměřuje na daňové výdaje, paušální výdaje a odpisování. 
Osobně považuji tuto část práce za zdařilejší než část první, ovšem i v této části se diplomant 
nevyvaroval nepřesností. Na jednu stranu je pozitivní, že se diplomant snaží uvádět vlastní 
názory, ovšem v určitých pasážích má čtenář pocit, že autor zastává určitý názor a diplomant 
v závěru této pasáže uvede názor zcela opačný (viz pojednání o paušálních výdajích). 
 
Za poněkud nesystematické potom považuji skutečnost, že diplomant nejprve uvádí pojednání 
o paušálních výdajích na Slovensku a teprve poté v České republice. Jako sporné se mi jeví 
zařazení části pojednávající o odpisování, neboť se jedná o téma, které by samotné mohlo být 
předmětem diplomové práce. Důsledkem je popisnost a povrchnost této kapitoly.  
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval. Při zpracovávání diplomové práce, diplomant velmi často 
její zpracovávání konzultoval, a to zejména z důvodu, že jednotlivé části předkládané 
diplomantem vyžadovaly poměrně rozsáhlé změny. I přes učiněné změny však diplomant 
nevytvořil alespoň průměrnou diplomovou práci, nýbrž diplomovou práci, která je na pomezí 
obhajitelnosti.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Diplomant si bohužel nevytkl výslovný cíl své diplomové 
práce, resp. možná si ho vytkl, ovšem v textu diplomové 
práce to neuvedl. Cílem by však určitě nemělo být 
vysvětlení dané problematiky tak, aby ji mohl pochopit 
běžný čtenář (viz úvod diplomové práce). Diplomová 
práce je prací odbornou, nikoliv prací pro běžného 
čtenáře. 
Domnívám, že se jedná o podprůměrnou diplomovou 
práci, která víceméně shrnuje a popisuje právní stav 
v dané oblasti s tím, že diplomant se dopouští řady 
nepřesností (viz výše). 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně vyplývá 
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z diplomantova prohlášení.1 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna (členění na obecnou a zvláštní část). Ovšem 
používání až šestého stupně číslování nadpisů nepřispívá 
k dobré orientaci v osnově a tím i textu diplomové 
práce. Z tohoto důvodu je orientace čtenáře 
v diplomové práci velmi problematická. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant uvádí, že pracoval s českou odbornou 
literaturou, a internetovými zdroji. Za nevhodné 
považuji používání internetových stránek 
s popularizačními články určenými pro širokou 
veřejnost. Zahraniční literatura používána nebyla, což je 
však dáno především tématem diplomové práce. 
Používání citací v zásadě odpovídá požadavkům 
kladeným na diplomové práce (ovšem některé citace 
jsou nesprávné – viz výše a v některých se objevují 
nesprávnosti). 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za nedostatečnou, 
neboť i zvláštní část diplomové práce je pouze jakýmsi 
pokračováním části obecné (tj. pojednává o obecnějších 
tématech a je hodně popisná). Zcela nedostačující je 
závěr diplomové práce. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Z formálního hlediska je práce na poměrně nízké úrovni. 
Nedobře působí nejednotné zarovnání textu, 
neodůvodněné mezery mezi jednotlivými odstavci, 
odkazy na poznámky pod čarou umístěné daleko za 
textem atd.  
Práce neobsahuje grafy, tabulky a přílohy, což ovšem 
není práci na škodu. 
V práci chybí klíčová slova uvedená v českém jazyku. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na nízké 
úrovni. Vyskytují se chyby v psaní (např. str. 11 
„soukromí záměr“, str. 15 „§ třetím“, str. 25 „č, 
441/2003 Sb.“) a diplomant na některých místech 
nevhodně používá hovorovou češtinu (např. str. 16 
„slovíčko“, str. 29 „zákon operuje“). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Diplomant by měl obhájit a vysvětlit toto své tvrzení uvedené na str. 60 diplomové 

práce: „Kdyby se zákonodárce zaměřil na úplný taxativní pozitivní výčet všech daňových 
výdajů, nemuselo by vznikat tolik sporů, jestli se o daňový výdaj jedná či nikoli.“ 

- Kdo je oprávněn daňově odpisovat hmotný majetek, s nímž je příslušná hospodařit 
příspěvková organizace obce, obec nebo její příspěvková organizace? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě I přes výše uvedené nedostatky doporučuji 
diplomovou práci k obhajobě, ovšem je na 

                                                           
1
 Práce nebyla zhodnocena podle ustanovení čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010, neboť studijní informační 

systém to v době zpracování posudku neumožňoval. 
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diplomantovi, aby se při ústní obhajobě vypořádal 
s výše uvedenými namítanými nedostatky 
diplomové práce. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako dobrou. 

 
 
V Praze dne 11. září 2011 

 
JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 

 


