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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Havránek Štěpán 

Téma práce: Boj proti únikům v oblasti nepřímých daní 

Rozsah práce: 55 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 15. července 2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku, která v rámci finančního 
práva spadá do práva daňového. Jedná se o téma, které je aktuální, a to zejména v souvislosti 
s přijetím řady novel daňových zákonů obsahujících instituty zaměřené na boj proti daňovým 
únikům v oblasti nepřímých daní. Téma má i unijní a mezinárodní aspekt. Diplomová práce na 
téma „Boj proti únikům v oblasti nepřímých daní“ proto může být s ohledem na uvedené velmi 
přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které je v literatuře zabývající se finančním právem 
nepříliš často zpracovávaným. Domnívám se, že dané téma je poměrně náročné na znalosti, 
neboť diplomant musí mít pro úspěšné zvládnutí tématu znalosti nejenom z finančního, resp. 
daňového, práva, ale i teorie práva, občanského práva a správního práva. Vstupních údajů pro 
zpracování diplomové práce mohl mít diplomant přesto dostatek, a to včetně relevantních 
právních předpisů a judikatury. Téma vyžaduje analytickou a deduktivní, příp. komparativní, 
metodu přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, obsahu, úvodu, tří částí, závěru, 
seznamu zkratek, seznamu obrázků, seznamu použitých zdrojů, abstraktu v českém a 
anglickém jazyce a seznamu klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíl své diplomové práce („přehledně shrnout, 
jaké zbraně strůjci daňových úniků používají, a zhodnotit metody, kterými se stát snaží únikům 
bránit“), popisuje její strukturu, použité zdroje a metody, následuje část věnovaná nepřímým 
daním. Ve druhé části diplomové práce se diplomant zaměřuje na daňové úniky. V poslední 
klíčové části diplomant pojednává o legislativních změnách týkajících se boje proti daňovým 
únikům. Určité shrnutí názorů diplomanta ohledně tématu je obsaženo v závěru diplomové 
práce. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
V první části se diplomant zabývá nepřímými daněmi. Jde o spíše ekonomický popis podstaty 
nepřímých daní, což ovšem není na škodu s ohledem na nutnost vymezení principů, na kterých 
nepřímé daně stojí s ohledem na téma diplomové práce. Určitou nepřesností je uvedení již 
zrušené směrnice č. 92/12/EHS na str. 10 diplomové práce. 
 
Druhá část práce je zaměřena na daňové úniky. Diplomant postupuje od obecného ke 
konkrétnímu s tím, že se zaměřuje na úniky v oblasti nepřímých daní. K části nemám žádné 
podstatné připomínky. 
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Ve třetí části diplomové práce diplomant hodnotí poslední legislativní počiny v oblasti boje 
proti daňovým únikům v oblasti nepřímých daní. S ohledem na to, že některé novely byly 
přijaty nedávno, příp. některé jsou stále v legislativním procesu, potýká se diplomant s absencí 
zdrojů. I v této části se diplomant nedopouští zásadních chyb. Výjimkou je konstatování na 
str. 33 diplomové práce, kde diplomant uvádí, že nebylo schváleno snížení limitu pro povinnou 
registraci k dani z přidané hodnoty. 
 
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. Diplomovou práci 
považuji za mírně nadprůměrnou, vhodné je, že diplomant se neomezil na pouhý popis, ale 
rovněž přidává své vlastní názory a hodnocení. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomant přehledně shrnul 
právní úpravu v oblasti boje proti daňovým únikům 
v oblasti nepřímých daní a hodnotil ji. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

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 jeho 
prohlášení. Práce byla zhodnocena podle ustanovení 
čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010 systémem 
Theses.cz s tím, že nebyl nalezen žádný podobný 
dokument. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s odbornou literaturou a jistě i 
judikaturou a příslušnými právními předpisy, ačkoliv to 
výslovně v seznamu zdrojů neuvedl. Používání citací 
odpovídá normě. Jako zdroj by diplomant neměl 
používat Wikipedii. Zahraniční literatura používána 
nebyla. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za dostatečnou, 
přesto se však domnívám, že na určitý institut se mohl 
diplomant více zaměřit. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je doplněna dvěma obrázky. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně 
(např. str. 19 „způsob provedení těchto úniky“). 
Stylistická úroveň je odpovídající. Diplomant se patrně 
i s ohledem na téma diplomové práce někdy nevyhnul 
příliš expresivnímu vyjadřování (např. str. 2 „vymezím 
bitevní pole“). 
Z mého pohledu pak diplomant používá v diplomové 
práci příliš zkratek, které znesnadňují orientaci čtenáře 
v samotném textu diplomové práce. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Je součástí platného práva snížení limitu pro povinnou registraci k dani z přidané 

hodnoty? 
- Jak hodnotí z právního hlediska diplomant Informaci GFŘ k ručení za nezaplacenou daň 

dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty (str. 42 diplomové 
práce)?  

- Jaké vidí diplomant největší klady a zápory institutu nespolehlivého plátce? 
 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 3. srpna 2013 

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

 


