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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Paurová Alexandra 

Téma práce: Celní právo Evropské unie 

Rozsah práce: 54 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 3. dubna 2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku, která v rámci finančního 
práva spadá do práva celního. Jedná se o téma, které je aktuální, a to zejména v souvislosti 
s přijetím Modernizovaného celního kodexu. Kladem tématu je jeho unijní rozměr. Diplomová 
práce na téma „Celní právo Evropské unie“ proto může být s ohledem na uvedené velmi 
přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které je v literatuře zabývající se finančním právem 
nepříliš často zpracovávaným. Spíše se tématu celnictví věnují odborníci z jiných oblastí. 
Domnívám se, že dané téma je poměrně náročné na znalosti, neboť diplomantka musí mít pro 
úspěšné zvládnutí tématu znalosti nejenom z finančního, resp. celního, práva, ale i evropského 
práva, mezinárodního práva veřejného a soukromého a obchodního práva. Vstupních údajů 
pro zpracování diplomové práce mohla mít diplomantka relativní dostatek, a to včetně 
právních předpisů a internetových zdrojů. Téma vyžaduje 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, závěrečného shrnutí, abstraktu v českém a anglickém jazyce, seznamu použitých 
zdrojů, seznamu příloh a čtyř příloh. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka popisuje svou diplomovou práci a uvádí její cíl 
(„ověření tvrzení, že dodací podmínky INCOTERMS jsou problematikou související velmi široce 
s oblastí celnictví“), následuje obecná část věnovaná celnímu právu Evropské unie. Ve druhé 
části diplomové práce se diplomantka zaměřuje na soubor mezinárodních výkladových pravidel 
– INCOTERMS. Určité závěry jsou uvedeny vždy na konci každé z částí a rovněž v závěrečném 
shrnutí. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
V první části se diplomantka zabývá obecně celním právem Evropské unie. Jde o stručný popis 
a shrnutí celní problematiky. Diplomantka se nedopouští výrazných chyb a nepřesností. 
Výjimkou je uvedení pouze Modernizovaného celního kodexu na str. 14, ačkoliv na str. 19-20 
již uvádí celní kodexy oba. Závěr první části je pouhým obecným konstatováním. 
 
Druhá část práce je zaměřena na soubor mezinárodních výkladových pravidel INCOTERMS 
2010. Diplomantka nejprve stručně pojednává o INCOTERMS a jejich novelizaci v roce 2010. 
Z hlediska tématu diplomové práce je klíčová kapitola 3.2. věnující se vztahu INCOTERMS 
k celnímu právu. Bohužel tato kapitola je extrémně stručná. Následně se diplomantka 
zaměřuje na jednotlivé parity. Jde o popis s tím, že diplomantka se snaží uvádět výhody a 



Stránka 2 z 3 
 

nevýhody jednotlivých parit a dále uvádět zobecněné závěry z praxe (např. str. 54). Zhodnocení 
k části je stručné, což by samo o sobě nevadilo, ovšem chybí jakákoli zmínka o vztahu mezi 
celním právem Evropské unie a INCOTERMS. 
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 
daným tématem zabývala a orientuje se v dané problematice. Bohužel v diplomové práci zcela 
absentují vlastní názory a hodnocení diplomantky. Jako vedoucí diplomové práce musím 
konstatovat, že je na škodu, že diplomantka se mnou svou diplomovou práci prakticky 
nekonzultovala. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl spíše nenaplnila. Závěry, zda 
diplomantka ověřila tvrzení, že dodací podmínky 
INCOTERMS jsou problematikou související velmi široce 
s oblastí celnictví, v práci chybí, stejně jako vlastní 
názory a úvahy diplomantky. V tomto směru je zcela 
nedostačující závěrečné shrnutí. 

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

Je patrné, že diplomantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomantky, což ostatně vyplývá z jejího 
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 na část obecnou a zvláštní. Chybí však větší 
provázanost mezi těmito částmi. Struktura osnovy je 
logická a přehledná. Určité výhrady lze vznést k tomu, že 
text 3.3.3.1. je označen jako samostatný bod, a to 
přestože navazuje na předchozí text hovořící o dvou 
příkladech. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s odbornou literaturou včetně 
zahraniční, judikaturou a příslušnými právními předpisy. 
Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy nepovažuji za dostatečnou, 
zejména absentují závěry, vlastní úvahy a názory 
diplomantky. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je vhodně doplněna přílohami. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně 
(např. str. 4 „V rámci první kapitole“, „celním právu“, 
str. 47 „řečí“ nebo str. 48 „CRRIAGE“). Stylistická úroveň 
je odpovídající. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Jaký je vztah celního kodexu a daňového řádu? 
- Bude mít vliv vstup v účinnost Modernizovaného celního kodexu na INCOTERMS 2010? 

 
 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako dobrou. 

 
 
V Praze dne 22. dubna 2013 

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

 


