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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Jan Halfar 

Téma práce: Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění 

Rozsah práce: 56 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 15.7.2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral velmi širokou problematiku daňového 
systému a dohod o zamezení dvojího zdanění. Každá z těchto dvou částí by přitom vystačila  
na samostatnou diplomovou práci. Nejsem si proto jist, zda volba tématu byla vhodná. 
Nicméně se jedná o téma aktuální. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou nutné nejen znalosti finančního práva, ale také 
znalosti z oblasti práva správního, práva Evropské unie a práva mezinárodního, téma je tedy 
průřezové.  
Vzhledem k šíři, aktuálnosti i obecné popularitě tématu je pro jeho vypracování dostupný 
dostatek odborné literatury, české i zahraniční. Diplomant však nepoužíval zahraniční 
literaturu. 
Diplomant v úvodu své práce nevymezuje metody vědecké práce, jedná se však zejména  
o deskripci a z menší části také o analýzu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když má 56 stran 
vlastního textu. Její vnitřní členění je následující: práce má mimo úvodu a závěru, které 
diplomant nečísluje, jen dvě kapitoly, které se dále vnitřně člení (a to zejména první kapitola 
velmi široce). Názvy těchto kapitol jsou následující: 1) Daňová soustava; 2) Dohody o zamezení 
dvojího zdanění.  
Podle mého názoru by systematika práce, i když vlastně odpovídá právě tomu faktu,  
že diplomant zpracovává dvě témata, měla být vhodněji zvolena. Je dosti nepřehledná a také 
neobvyklá. 
Práce je doplněna českým a anglickým resumé a seznamem klíčových slov, seznamem použité 
literatury a ostatních druhů zdrojů informací (bohužel oproti požadavkům není seznam 
abecedně řazen). 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Z celkového pohledu předkládaná práce velmi trpí rozsahem tématu, který je příliš veliký na to, 
aby dovoloval podrobnější analýzu dané problematiky na prostoru, který diplomová práce 
poskytuje. Tímto faktem je podstatně poznamenána celá práce. 
V úvodu práce chybí konkrétní vymezení cílů práce a také předpokládané metody práce. 
Dovolil bych si dále poznamenat, že bych považoval za vhodné, kdyby diplomant v otázkách 
teorie daní z pohledu práva více využíval právnickou literaturu, například pražskou učebnici 
finančního práva. 
V práci nacházím i některá problematická konstatování (např. ohledně osoby plátce na str. 9),  
u některých částí bych pak očekával citace zdroje informací (např. u třídění funkcí daní na str. 
8). 
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Je sice sympatické, že se diplomant nebojí formulovat vlastní názory a návrhy, nicméně pokud 
se pouští do návrhů daňových změn, měl by tyto návrh argumentačně podpořit (důvody 
konkrétního návrhu, dopad na rozpočtové příjmy, dopad na rozložení rozpočtových příjmů 
státu a místních samospráv atp.) – takto tyto návrhy nepůsobí příliš propracovaně. 
Podstatným nedostatkem je nízká hloubka analýzy problematiky, diplomant píše sice o mnoha 
věcech, ale vždy jen velmi velmi povrchně. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant si v úvodu své práce cíle vymezuje dosti 
obecně, když zamýšlí postihnout velmi rozsáhlou 
problematiku. Tento cíl je splněn, avšak za nízké hloubky 
analýzy dané problematiky 

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

Toto téma v této šíři z racionálních důvodů nebývá 
zpracováváno velmi často. Diplomant jej ale zpracovává 
obvyklými metodami. 
V systému Theses.cz nebyl do dne napsání toho posudku 
vytvořen automatický protokol o shodě, proto tuto 
skutečnost bude nutno prověřit ještě při obhajobě. 
(Diplomant práci v elektronické podobě odevzdal až na 
upozornění katedry, papírovou verzi však mnohem 
dříve, viz výše). 

Logická stavba práce Systematika práce je velmi stručná (viz poznámka výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil řadu zdrojů informací, avšak pouze 
českých. Práce se zahraniční literaturou je přitom 
podstatnou náležitostí zpracování diplomové práce! 
Citace splňují formální požadavky. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy není zcela dostatečná, 
celkově je práce spíše popisnějšího typu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je dobře zpracována. Nadpisy by však neměly být 
posledním řádkem textu (např. 2.2). Ojediněle lze 
v práci nalézt tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je vcelku dobrá.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Diplomant by se při obhajobě své práce měl vyjádřit například k následujícím otázkám 
 
1) Mohl by diplomant shrnout, jaký je význam ustanovení čl. 11 odst. 5 LZPS? (str. 7) 

 
2) Jak diplomant hodnotí zavedení „solidární daně“ (str. 10), jedná se o progresivní daň, či o 

progresivní sazbu daně? 
 

3) Jaké současné české daně diplomant považuje za místní daně a proč? (str. 14) 
 

4) Proč diplomant navrhuje využití energetických štítků jako kritéria u daně z nemovitostí? 
Jaký by to mělo dopad (zvýšení/snížení výnosů daně)? (str. 31) 
 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto práci doporučuji k obhajobě. 
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Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci známkou 
dobře. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 9.9.2013 
 

_________________________ 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


