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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Sůra Jiří 

Téma práce: Daňové a nedaňové výdaje 

Rozsah práce: 54 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 9. listopadu 2011 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva, a to 
téma vztahující se k výdajům na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 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 poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob, 
nepostrádá na aktuálnosti. Diplomová práce na téma „Daňové a nedaňové výdaje“ 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. K tématu existuje i bohatá judikatura. Rovněž 
diplomové práce na toto téma zpracovávají studenti poměrně často. Předpokladem pro 
úspěšné zpracování diplomové práce jsou teoretické znalosti z oblasti finančního práva, 
daňového práva a daňové teorie. Diplomant mohl mít dostatek pramenů pro zpracování 
diplomové práce, včetně relevantních právních předpisů, judikatury a internetových zdrojů. 
Téma vyžaduje zejména popisnou, analytickou, hodnotící a deduktivní metodu přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, tří 
částí, závěru, seznamu použité literatury, seznamu zkratek, příloh, anglického a českého 
abstraktu a klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíle diplomové práce (zejména pokusit se 

vyjádřit k daňovým výdajům vlastní názor s ohledem na správnost jejich nastavení a případně 

navrhnout některé úpravy de lege ferenda) a popisuje její obsah, následuje část věnovaná 
obecně výdajům a jednotlivým daním. Dále je zařazena část pojednávající o daních z příjmů. 
Stěžejní částí diplomové práce je část věnovaná výdajům z hlediska daní z příjmů. Určitá úvaha 
nad tématem diplomové práce je uvedena v jejím závěru. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
V první části diplomové práce se diplomant zaměřuje na výdaje a jednotlivé daně. Tato část je 
extrémně stručná, nicméně s ohledem na znění tématu diplomové práce potřebná. Diplomant 
v této části zasazuje téma do oblasti daní z příjmů. Rovněž druhá část diplomové práce 
pojednávající o daních z příjmů je stručná. Jedná se o popis základních konstrukčních prvků 
daní z příjmů bez ambice diplomanta na hlubší rozbor a analýzu. K této části nemám zásadních 
výhrad. 
 
Stěžejní částí diplomové práce je část pojednávající o výdajích a daních z příjmů. Diplomant se 
postupně zaměřuje na jednotlivá obecnější témata související s daňovými a nedaňovými výdaji 
včetně výdajů paušálních. Na str. 18 diplomové práce uvádí i vlastní úvahy ohledně paušálních 
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výdajů, což je pozitivní a nic na tom nemění ani skutečnost, že s názory diplomanta zde 
uvedenými nesouhlasím. Následně se diplomant zaměřuje na vybrané druhy daňových a 
nedaňových výdajů. Za klad považuji práci diplomanta s judikaturou, uvádění vlastních názorů 
a úvah de lege ferenda. Některé návrhy mi však přijdou nerealizovatelné (např. na str. 30 
ohledně rozmezí přirozených úbytků). 
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval a orientuje se v dané problematice. Za pozitiva považuji 
práci s judikaturou a uvádění vlastních názorů a návrhů de lege ferenda. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomant se vyjádřil 
k daňovým výdajům a navrhl některé úpravy de lege 
ferenda. 

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 
z diplomantova prohlášení.1 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. Lze 
doplnit, že část pojednávající o výdajích a daních 
z příjmů mohla být rozdělena na více částí. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s odbornou literaturou, příslušnými 
právními předpisy, judikaturou a internetovými zdroji. 
Zahraniční literatura používána nebyla, což je však dáno 
tématem diplomové práce. Používání citací odpovídá 
normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Diplomant se vhodně zaměřil na určité okruhy v rámci 
daného tématu a pouze na určité druhy výdajů. I v rámci 
některých výdajů se zaměřil pouze na určité dílčí části. 
Zejména z uvedených důvodů je hloubka provedené 
analýzy uspokojivá. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a dobrou. Práce 
neobsahuje grafy a tabulky. Práce obsahuje jednu 
přílohu, ovšem její zařazení považuji za zbytečné, neboť 
není pro práci přínosem. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně 
(např. str. 7 „samotný“, str. 14 „aktuální“ nebo str. 24 
„ediční“). 
Stylistická úroveň je odpovídající. 

 

                                                           
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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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Mohl by diplomant blíže ozřejmit svůj návrh na novelizaci ustanovení § 24 odst. 2 

písm. y) zákona o daních z příjmů (viz str. 38 diplomové práce)? 
- Jaká by byla podle názoru diplomanta ideální právní úprava výdajových paušálů a proč 

(viz str. 18 diplomové práce)? 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 16. listopadu 2011 

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

 


