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PosUDEK oPoNENTA DlPLoMovÉ pnÁcr

1. Aktuálnost(novost)tématu

Dip|omant se ve své diplomové práci zabrivá otázkou transakcí s pohledávkami z poh|edu daňového
práva. Jedná se o prob|ematiku, která spadá do práva finančního, podoboru práva daňového,
konkrétně potom daní z příjmů a daní z přidané hodnoty. Je nutné konstatovat, že zvolené téma je
tématem aktuá|ním, a to především v souvis|osti s neustá|e častějšími transakcemi v ob|asti prodeje a
nákupu či vk|adu (postoupení) poh|edávek. Práce, kterou autor před|oži| je svým rozsahem a kvalitou
na ve|midobré úrovni.

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

Autorem zvolené téma je tématem, které |ze označit za právní a s oh|edem na to, že se zabývá
daňovou, tedy příjmovou stránkou rozpočtu i ekonomické, K úspěšnému zv|ádnutítématu jsou tedy
nutné h|uboké znalosti z ob|asti daňové teorie, f inančního a daňového práva, a|e i ekonomie a
účetnictví. Autor si cí|e své dip|omové práce stanoví hned v úvodu své práce. Autor na ce|ouprob|ematiku nah|íží i v kontextu mezinárodního práva, respektive práva evropského. To se projevuje
h|avně v části čtvrté a v části sedmé jeho dip|omové práce. Téma vyžaduje zejména analytickou a
komparativní metodu přístupu.

3. Formální a systematické č|enění práce

Z formá|ního hlediska se dip|omová práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu, sedmi
kapito|, závěru, abstraktu v jazyce českém a anglickém, k|íčových slov a seznamu pramenů.
V úvodu dip|omové práce autor uvádízejména cí|, respektive záměr své dip|omové práce.
V první části se potom věnuje právní úpravě poh|edávek, zejména jednot|ivými pojmoslovími
v soukromém právu'
V části druhé pojednává o vk|adu poh|edávky do kapitá|u společnosti'
Třetí část věnuje finančněprávním předpisů, které upravují a vztahují se k danému tématu. V této
kapito|e se pak věnuje jednot|irným účetním předpisům upravujícím otázku postoupení poh|edávek a
také daňovrým předpisům.
Da|ší kapitolu věnuje financování ekonomických subjektů prostřednictvím transakcí s poh|edávkami.
Mezi tyto transakce řadí faktoring, forfaiting a vk|ad poh|edávky do zák|adního kapitá|u obchodních
spoIečností.
Pátou kapitolu věnuje úpravě aktivních transakcí s poh|edávkami v daňorných předpisech. Tuto úpravu
hodnotí potom na úrovni zákona o dani z příjmu a zákona o dani z přidané hodnoty.
Da|ší kapitolu, tedy šestou, věnuje mezinárodně.daňovému právu.
V poslední část popisuje dip|omant výkladovou praxi ministerstva financí a daňové judikatuře v dané
oblasti.
V závěru potom shrnuje zák|adní poznatky, ke kteným při zkoumání této prob|ematiky a zpracování
dip|omové práce dospě|.



4. Vyjádření k práci

Dip|omovou práci hodnotím jako veImi dobře odborně zpracovanou. Dip|omant se nezab'ýval pouze
daňovou prob|ematikou, a|e do této prob|ematiky zapoj i| i  j iné inst i tuty z h|ediska ekonomie čij iných
oborů práva. Ce|kově mohu sdě|it, že dip|omová práce je kvalitně zpracována a může b'it proto
zák|adem pro ústníobhajobu této dip|omové práce'

5. Kritéria hodnocení práce

SpIněnící|e práce Z h|ediska cí|e, který si autor vytyči|, se domnívám, že
práce tento cí| nap|ni|a. Kriticky přistupuji ke
skutečnosti, že se autor nevěnuje h|ouběji návrhům de
|ege ferenda _ zhodnocení stávající úpravy a jeho
návrhy, které by stávající úpravu moh|y z|epšit

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce,,
v systému Theses.cz

Je ve|mi pravděpodobné, Že dip|omová práce je
původním tvůrčím dílem autora, což ostatně vyp|'ývá
z autorova proh|ášení.

Logická stavba práce Dip|omová práce je z h|ediska systematického č|eněna
vhodným způsobem. Struktura osnovy je |ogická.

Práce s literaturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací

Autor pracovaI s dostupnou |iteraturou. Mohl uvést více
odkazů na tuto |iteraturu přímo V textu své dip|omové
práce.

H|oubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

H|oubka provedené analýzy je průměrná. občas
převažují popisné části, které by moh|y být výváženy
konkrétními návrhv autora.

Úprava práce (text, BrafY,
tabulky)

Dip|omovou práci hodnotím veImi dobře.

Jazyková a sty|istická úroveň V dip|omové práci jsem nenaše| žádné zásadní
pravopisné pochvbení.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by se mě| autor věnovat návrhům de |ege ferenda, které jeho dip|omová práce
neobsahuje.

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Dip|omovou prác i  do po ru čuj  i  kobhajobě.
Navržený kIasifikační stu peň Dip|omovou práci hodnotím jako ve|mi dobrou.
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