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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Jde o téma aktuální – dotýká se širokého okruhu otázek, neboť problematika
sportovního práva se začíná stále více dostávat centra zájmu odborníků z různých
oblastí práva.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody
Zpracování tématu si vyžadovalo nejen základní znalosti z oblasti finančního práva, ale
také vytvoření vlastního přístupu k orientaci v široké oblasti sportu. Zvolené metody
odpovídají tématu práce.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce vychází z charakteristiky a postavení sportovce a sportu, a to nejen v ČR.
Rozbor právní úpravy jednotlivých daňových povinností spojených se sportem tvoří
těžiště práce. Jsou charakterizovány základní daně, které se dotýkají dané oblasti,
následuje oblast mezinárodních otázek, jako je problematika dvojího zdanění či otázka
daňových rájů ve vztahu ke sportovcům. V závěru je zařazeno zhodnocení platné
právní úpravy na daném úseku.

4.

Vyjádření k práci
Práce je zpracována přehledně, diplomant zkoumanou problematiku rozebírá z
pohledu platné právní úpravy, připomíná judikaturu NSS, která se prolematiky dotýká,
připojuje vlastní názory. Grafické prvky jsou v práci ojedinělé.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Cíl práce byl splněn.
Samostatnost při
Práce byla zpracována diplomantem samostatně, její
zpracování tématu
části byly konzultovány s vedoucí práce. Práce byla
též 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
Výklad postupuje od obecného ke konkrétnímu, v
práci diplomant přehledně analyzuje platnou právní
úpravu zvoleného úseku práva.
Práce s literaturou
Diplomant pracoval s knižní i časopiseckou
(využití cizojazyčné
literaturou, která je ke zvolenému tématu dosti
literatury) včetně citací
omezená a využil internetové zdroje tuzemské i
zahraniční - použité zdroje řádně cituje.
Hloubka provedené
V práci jde výklad platné právní úpravy, který je
analýzy (ve vztahu
doplněn o judikaturu. Jde též o analýzu některých
k tématu)
právních otázek chrakteristických pro úsek práva
sportovního.
Úprava práce (text,
Práce je dobře členěná, využit je i grafický prvek.
grafy, tabulky)
Jazyková a stylistická Jazyková a stylistická úroveň je celkem dobrá.
úroveň

6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Otázky k diskusi pro ústní obhajobu:
1. Je možné, v případě sportovce, jehož příjmy jsou považovány za příjmy z podnikání a
jiné samostatné výdělečné činnosti nebo u sportovních organizací, uplatnit povinnost
zaplatit také daň z nemovitostí – pokud ano kdy, pokud ne proč?
2. Jak se postupuje při zdanění ostatních fyzických osob, jejichž činnost má vliv na
výkon sportovce (např. trenérů, masérů, lékařů apod.)?
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě
Výborně
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