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PoSUDEK KoNZULTANTA DlPLoMoVÉ PRÁoE

Aktuá|nost (novost} tématu

Diplomant se ve své diplomové práci zabyvá o&ázkou komparace daně zpříjmů v české
republice a na Slovensku. To vše v historickém kontextu od roku 1992, resp. od 1.1.1993, kdy
došlo k rozdělení Československé federativní republiky na dva samostatné 'tety. s ohledem na
skutečnost, že se jedná o daňové témq tak daňové téma je vždy tématem vysoce aktuálním. Jak
v Ceské, tak Slovenské republice dochází velmi často ke změnám daňových zíkonů a v této
souvislosti útoveň' i k publikaci zajímaých judikítů. Diplomant se zabývá i těmito judikáty .
Hlavně ve čtvrté kapitole své diplomové práce.

Nároěnost tématu na teoretické znalosti, vstupnÍ údaje a jejich zpracování a
použité metody

Diplomant se ve své prácizabývá komparací české a slovenské právní úp'avy, a to ji{ jak shora
uvedeno, ď roku 1992. Ye své pníci hodnotí jak ěeskou daňovou legislativu, tak i slovenskou
daňovou legislativu a zamýš|í se nad tou právní úpravou, která se mu zjeho pohledu zdáLbýt'
lepší. Diplomant tež vychěuí při zpracovrání své diplomové pt6ce zpoměrně velkého rozsahu
odborné literafury. Zároveň i oceňuji spolupráci jak s konzultantem, tak i s osobami, které uvádí
ve svém poděkování na úvod své diplomové práce.

Formální a systematické členění práce

Celá diplomová práce je rozdělena na prohlášení, poděkování konzultantovi a ostatním osobám,
obsah, úvod, ěýři kapitoly, dále pak závěr a seznam literafury, věetně abstrakfu v ěeském a
anglickém jazyce.

V úvodu své diplomové práce se diplomant zabyvá důvodem, který ho vedl ke zpracování této
diplomové práce. Dále si zde tež klade ákladní cíle, kteýh by chtěl při zpracování této
diplomové práce dosráhnout.
V první kapitole je stručně popsrín historichý vývoj daňoých předpisů v České a Slovenské
republice po jejich rozdělení.
V druhé kapitole jsou pak porovnávána vybraná ustanovení zikona o daních z příjmů obou
strátů. V této ěrásti se diplomant koncentruje pouze na ně*Íená ustanovenín ktení se mu zdají bý
zajímavá, nebo jsou odlišně pojatá v obou pnívních řádech.
Třetí kapitola obsahuje srovniíní jiných právních předpisů neŽ zál<ona o dani z přfimů, např.
zikona o sociálním a zdravotním pojištění, částeěně i procesních norem.
Ve ětwté kapitole se pak zabyvádiplomantjudikafurou slovenslcých soudů.

Vyjádření k práci

Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobře odborně zpracovanou. Diplomant ve své práci
zajimauým 4působem komparuje česhý pnívnířád a slovenslcý právní řád zpohledu některých
vybraných ustanovení ziů<ona o dani z příjmů včetně navazujících pnívních předpisů. Jsem toho
názsru, že diplomová práce je schopna obhajoby a je zpracovánanavelmi pěkné úrovni.



5. Kritéria hodnocení práce

Sp|něnící|e práce Z hlediska úkolu, kteý jsem diplomantovi vyfýčil, jsem
sjeho prací a se všemi cíly, tak, jak byly určeny,
spokojen. Diplomant se vypořádal se všemi návrhy, které
isem mu při zadáxání diplomové prárce zada|.

Samostatnost při zpracování
tématu

Diplomant přistoupil k tématu velmi samostatně' ěerpal
zÍady odborné literatury, samoďejmě musel čerpat i
zjednotliých právních předpisů i judikátů soudů obou
států.

Logická stavba práce Diplomová práce je ze systematického hlediska ěleněna
velmi vhodn;ým způsobem Diplomant po krátkém
historickém úvodu pÍecház;í ve své práci přímo
kjednotlivým právním předpisům obou strátů a v
jednotliých ustanovení potom příkladmo uvádí rozdíly
v poietí daňových předpisů České a Slovenské reoublilcv.

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné literatury) včetně
citací

Diplomant jak jsem již uvedl, pracoval s rozsiíhlou
řadou literatury, což i s ohledem na celou diplomovou
práci. ie pofiebné.

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

Diplomant se zabyva| konkrétně vybranými
ustanoveními zákona o dani z přijmů, jak ěeského
zákon4 tak i slovenského ákona, coŽ hodnotím velice
pozitivně. Chybou by bylo, kdyby se diplomant zabýva|
srovnáním celého zákona o dani z příjmů, což by jistě
vedlo k povrchnímu zptacováni, Takto se mohl
diplomant hlouběji nad jednotlivými ustanoveními
zamvslet a srovnat ie.

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

Diplomovou pnáci hodnotím z hlediska úpravy jako
zdařilou.

Jazyková a sty|istická úroveň V diplomové práci jsem našel některá jazykovát
pochybení, ovšem sýlisticky je pníce na velmi dobré
úrovni.

PřipomÍnky a otázky k zodpovězení při obhaiobě

Při ústní obhajobě by se mohl diplomant z.aměÍit na otrízku komparace ostatních přímých daní,
které přímo ve své diplomové práci nemriňuje, a to daní z nemovitosti, daňě silniění a ostatních
daní.

Doporučení / nedoporuěení práce
k obhaiobě

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

NavÉený klasifikačnÍ stupeň Diplomovou práci hodnotím iako výbornou.

V Praze dne 19. záři20II
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