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PosUDEK VEDoUcíHo DlPLoMoVÉ PRÁCE

1. Aktuálnost (novost} tématu
Dip|omant si vybra| za téma dip|omové práce daňovou prob|ematiku, konkrétně daň z příjmů
fyzických osob ze závis|é činnosti a funkčních požitků. Daňová prob|ematika je stá|e aktuálním
tématem dopadajícím na každého občana čR.

2. Náročnost tématu na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Diplomantem zvo|ené téma dip|omové práce je tématem poměrně často zpracovávaným
v odborné |iteratuře a vědeckých prací. Dip|omant se muse| seznámit nejen s právními
předpisy, ale s oh|edem na vytčený cíl i s da|šími zdroji. Zpracování zvo|eného tématu vyžaduje
zejména popisnou, koncepční, hodnotící metodu přístupu.

3. Formální a systematické čIenění práce
Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu,
sedmi kapito| a závěru, seznamu použitých zkratek, seznamu použité |iteratury resumé v
českém a anglickém jazyce a seznamu k|íčových s|ov.

V úvodu dip|omant vysvět|i|, proč si dané téma zvoli| a uved| cí| své diplomové práce.

V první kapito|e diplomant ve|mi stručně vymezí| subjekty daně z příjmů fyzických osob ze
závis|é činnosti a funkčních požitků.

Druhá kapito|a se věnuje vymezení předmětu daně. Dip|omant se zab'ývá jednotlivými příjmy,
které spadají pod předmět daně, vymezuje příjmy, jež předmětem daně nejsou a příjmy, jež
jsou od daně osvobozené. Tato kapíto|a je názorně dop|něna judikaturou.

Třetí kapito|a obsahuje vymezení zák|adu daně, samostatného zák|adu daně a pojednává o
nezdanitelných částí zák|adu daně.

čtvrtá kapito|a se zab'ývá sazbou daně. Dip|omant vysvět|i| faktické zatíŽení pop|atníka, jehož
přÚmy podléhají dani ze závis|é činnosti a funkčních požitků, upozorni| na zavedení tzv.
solidárního zv'ýšenl podrobně se věnoval s|evám na dani a daňovému zuýhodnění. Diplomant
poukázal i na proces uýběru daně včetně povinnosti podat daňové přiznání.

V páté kapito|e dip|omant poukáza| na prob|ém švarcsystému a zab'ýva| se formami daňov'.ých
úniků. Na str. 45 dip|omant dop|ni| text dip|omové práce přík|adem v tabu|ce.

V šesté kapito|e se diplomant stručně dotknuI prob|ematiky zdaněnídaňových nerezidentů.

Sedmá kapito|a poukazuje na aktuá|ní prob|émy zdaňování fyzických osob s přÚmy ze závis|é
činnosti a funkčních požitků. V této kapito|e dip|omant uvádí své v|astní názory a daňovou
problematiku.



5.

Vyjádření k práci
Dip|omová práce je zpracována přeh|edně a dip|omant voli| ne zce|a tradiční formu, kdy se
neomezil pouze na popis právní úpravy, ale zamys|e| se mj. i nad příčinami daňových úniků.
Dip|omanta je třeba pochválit za vyjádření jeho vlastních názorů, odkazy na judikaturu a snahu
přiblížit text na přík|adech. Nicméně se v dip|omové práci nacházejí i nedostatky. V první
kapito|e diplomant napřÍklad nevymezi| pojem poplatník daně vyčerpávajícím způsobem.
Rovněž tabulka uvedená na str. 45 diplomové práce mohla být více okomentována a
vysvětlena. Pro čtenáře nezna|ého daňové prob|ematiky nemá uvedená tabu|ka Wpovídající
hodnotu. Není z ní zřejmé, jak se dip|omant dostal na uvedené hodnoty. Dip|omant se při
zpracování tabu|ky a především při hodnocení p|atby daně oSVč nezab'ýval i povinností p|ateb
týkajících se sociá|ního a zdravotního pojištění, které lze v širším s|ova smys|u zahrnout do
daňové zátěŽe pop|atníka. o toto téma by mě| dip|omant dop|nit dip|omovou práci v rámci
ústní obhajoby.

Kritéria hodnocení práce

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Dip|omant by v rámci ústníobhajoby dip|omové práce mě| vysvět|it tabu|ku uvedenou na str.
45 a b|íže uvést své názory týkající se zrušení paušá|ů osob z přÚmy dle 5 7 zákona o daních
z příjmů. V této souvis|osti by se mě| dip|omant zamys|et nad da|šími p|atebními povinnostmi
osvČ, které zařazujeme z širšího pohledu mezi daňové povinnosti a porovnat daňové zatížení
osoby pobírající přrjmy d|e s 6 sosobou spříjmy d|e 5 7 dle zákona o daních zpříjmů.
Dip|omant by měl rovněž b|íže vysvětlit své úvahy týkající se změny 5 35ba odst' 1 písm. a)
zákona o daních z příjmů.

Splnění cí|e práce Přes uvedené výhrady je třeba konstatovat, že
diplomant spIniI zvo|ený cíl .

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce'
v svstému Theses.cz

Systém Theses vyhodnotil 2I % s obdobnými
dokumenty, nicméně se jedná spíše o citace právních
předpisů, judikatury apod. Z uvedeného nedovozuji
plagiátorství.

Logická stavba práce Diplomová práce je ze systematického h|ediska č|eněna
vhodným způsobem.

Práce s literaturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Dip|omant využi| vhodné prameny, inspirova| se mimo
monografií i odbornými č|ánky, a|e především i
judikaturou a internetovými zdroji.

Hloubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

Dip|omant postupova| od obecného ke zvláštnímu.
Nutno ocenit, že se diplomant neomezi| jen na popis
právní úpravy, ale uved| řadu svým myšlenek a námětů.

Úprava práce (text, EratY,
tabulky)

Dip|omová práce je formá|ně správně č|eněna a pro
názornost textu ie uvedena na str. 45 tabulka.

Jazyková a stylistická úroveň V diplomové práci se vyskytují ojedinělé překlepy. Text
dip|omové práce není zarovnán do b|oku. Ze
sty|istického hlediska nemám k dip|omové práci
připomínek.



Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobe Dip|omovou práci doporučuji k ústní obhajobě.
Navržený klasifikační stu peň veImidobře

V Praze dne 15.09.2013 (),*r*/
vedoucí dip|omové práce


