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Aktuálnost(novost)tématu

Dip|omant
se ve svédiplomové
prácizabriváotázkoutransakcí
s pohledávkami
z poh|edudaňového
práva.Jedná se o prob|ematiku,
která spadá do práva finančního,
podoborupráva daňového,
potomdaníz příjmů
konkrétně
a daníz přidanéhodnoty.Je nutnékonstatovat,
žezvolenétémaje
tématemaktuá|ním,
a to především
v souvis|osti
s neustá|e
častějšími
transakcemi
v ob|astiprodejea
nákupučivk|adu(postoupení)
poh|edávek.
Práce,kterouautorpřed|oži|
je svýmrozsahema kvalitou
nave|midobré
úrovni.
2.

Náročnosttématuna teoretickéznaIosti,vstupníúdajea jejichzpracovánía použité
metody

Autoremzvolenétémaje tématem,které|ze označitza právnía s oh|edemna to,
že se zabývá
daňovou,tedy příjmovou
stránkourozpočtu
i ekonomické,
K úspěšnému
jsou tedy
zv|ádnutítématu
nutnéh|uboké
znalostiz ob|astidaňovéteorie,finančního
a daňového
práva,a|e i ekonomiea
účetnictví.
Autor si cí|esvé dip|omové
práce stanovíhned v úvodusvé práce. Autor na ce|ou
prob|ematiku
nah|íží
i v kontextumezinárodního
práva,respektive
právaevropského.
To se projevuje
h|avněv částičtvrté
a v částisedméjeho dip|omové
práce.Témavyžaduje
zejménaanalytickoua
komparativní
metodupřístupu.
3.

Formálnía systematické
práce
č|enění

Z formá|ního
hlediskase dip|omovápráce sk|ádáz proh|ášení,
poděkování,
obsahu,úvodu,sedmi
kapito|,
závěru,abstraktuv jazycečeském
a anglickém,
k|íčových
slova seznamupramenů.
V úvodudip|omové
práceautoruvádízejména
cí|,respektive
záměrsvédip|omové
práce.
V prvníčástise potom věnuje právníúpravěpoh|edávek,zejménajednot|ivýmipojmoslovími
v soukromém
právu'
V částidruhépojednáváo vk|adupoh|edávky
do kapitá|u
společnosti'
Třetíčástvěnujefinančněprávním
předpisů,
kteréupravují
a vztahujíse k danémutématu.V této
kapito|ese pakvěnujejednot|irným
účetním
předpisům
upravujícím
otázkupostoupení
poh|edávek
a
takédaňovrým
předpisům.
Da|ší
kapitoluvěnujefinancování
ekonomických
subjektů
prostřednictvím
transakcí
s poh|edávkami.
Mezi tyto transakceřadífaktoring,forfaitinga vk|adpoh|edávky
do zák|adního
kapitá|uobchodních
spoIečností.
Pátoukapitoluvěnujeúpravěaktivních
transakcí
s poh|edávkami
v daňorných
předpisech.
Tutoúpravu
hodnotípotomna úrovnizákonao daniz příjmua zákonao daniz přidanéhodnoty.
Da|ší
kapitolu,tedyšestou,
věnujemezinárodně.daňovému
právu.
V poslední
částpopisujedip|omant
výkladovou
praxiministerstva
judikatuřev dané
financía daňové
oblasti.
V závěrupotomshrnujezák|adní
poznatky,ke ktenýmpři zkoumání
tétoprob|ematiky
a zpracování
dip|omové
prácedospě|.

4.

Vyjádřeník práci

Dip|omovoupráci hodnotímjako veImidobře odbornězpracovanou.
pouze
Dip|omantse nezab'ýval
daňovouprob|ematikou,
a|edo tétoprob|ematiky
zapoji|i jinéinstitutyz h|ediskaekonomiečijiných
oborůpráva.Ce|kověmohu sdě|it,žedip|omovápráce je kvalitnězpracovánaa můžeb'it proto
zák|adempro ústníobhajobu
práce'
tétodip|omové
5.

Kritériahodnocenípráce
práce
SpIněnící|e

Z h|ediskací|e,kterýsi autor vytyči|,
se domnívám,
že
práce tento cí| nap|ni|a. Kriticky přistupuji ke
skutečnosti,
žese autor nevěnujeh|oubějinávrhůmde
|ege ferenda _ zhodnocenístávajícíúpravya jeho
návrhy,kteréby stávající
úpravu
moh|yz|epšit
Samostatnost při zpracováníJe ve|mi pravděpodobné,
Že dip|omová práce je
tématu včetně zhodnocenípůvodním
tvůrčím
dílemautora, cožostatněvyp|'ývá
vyhodnoceníz autorovaproh|ášení.
,,Protoko|u o
podobnosti závěrečnépráce,,
v systému
Theses.cz
Logickástavbapráce
Dip|omovápráceje z h|ediskasystematického
č|eněna
je
vhodnýmzpůsobem.
Struktura
osnovy |ogická.
Práce s literaturou (využitíAutorpracovaI
s dostupnou|iteraturou.
Mohl uvéstvíce
cizojazyčnéliteratury) včetně odkazůna tuto |iteraturupřímoV textu svédip|omové
práce.
citací
H|oubkaprovedenéana|ýzy(ve H|oubka provedenéanalýzy je průměrná.občas
vztahuk tématu)
převažují
popisnéčásti,kteréby moh|ybýt výváženy
konkrétními
návrhvautora.
Úprava práce (text, BrafY, Dip|omovoupráci hodnotímveImidobře.
tabulky)
Jazykováa sty|istickáúroveň
V dip|omovépráci jsem nenaše|žádnézásadní
pravopisné
pochvbení.

6.

při obhajobě
Připomínkya otázky k zodpovězení

Při ústní
obhajoběby se mě|autorvěnovatnávrhůmde |egeferenda,kteréjeho dip|omovápráce
neobsahuje.
práce k obhaiobě
Doporučení/nedoporučení
NavrženýkIasifikační
stupeň

D i p | o m o v opur á c i d o p o r u č u j i k o b h a j o b ě .
jakove|midobrou.
prácihodnotím
Dip|omovou

V Praze dne 27.L2.2OL3
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