
 1

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Barbara Kapounková 
Téma práce: Jedno inkasní místo 
Rozsah práce: 53 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku jednotné správy 
daní a pojistných v České republice, což je s ohledem jednak na v současné době 
nesystematickou právní úpravu a druhak na aktuální názory vlády téma velmi aktuální. 
Volba této problematiky byla proto vhodná a přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování  
a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti zejména daňového práva se zaměřením na správu daní, 
samozřejmě však ve spojitosti se znalostí právní úpravy jednotlivých daní. Dále jsou 
potřebné také znalosti z oblasti práva sociálního zabezpečení. 
O tématu je publikována celá řada publikací, odborných článků, a to jak v České 
republice, tak v obecné rovině také v zahraničí. Informace potřebné ke zpracování práce 
jsou proto dostupné.  
Diplomantka sice výslovně v úvodu nevymezuje metody vědecké práce, jichž hodlá 
využít, ale z popisu obsaženého v úvodu a také z vlastní práce je zřejmé, že při 
zpracování předkládané diplomové práce využila zejména vědecké metody analýzy a 
deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Kromě úvodu a závěru, které diplomantka nečísluje, má předkládaná diplomová práce 
šest kapitol: 1) Oblasti sjednocované v projektu jednoho inkasního místa; 2) Jednotné 
inkasní místo; 3) Vývoj právní úpravy; 4) Harmonizace základů daní a pojistného;  
5) Odvod a pojistné z úhrnu mezd; 6) Návrh právní úpravy de lege ferenda. 
Tuto strukturu práce považuji za vcelku vhodně zvolenou. Zejména kapitola čtvrtá se pak 
následně dělí do velkého počtu podkapitol. 
Práce je doplněna seznamem použitých zdrojů informací (rozdělených podle jejich 
druhů, avšak neorganizovaným dle abecedy), anglickým a českým abstraktem  
a seznamem klíčových slov.  

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Tato diplomová práce je zpracována na téma, které považuji za stále velmi aktuální  
a které již bývá častěji zpracováváno. JIM je dlouhodobě diskutováno a jedná se  
o dlouhodobý a zcela zásadní reorganizaci správy daní a veřejných pojistných. Jako 
takový je tento projekt zásadně ovlivněn politickými názory aktuálně vládnoucích 
představitelů, což negativně působí zejména na jeho stálost, neměnnost a koncepčnost. 
Z obsahového hlediska se diplomantka v práci zabývá danou problematikou a vývojem 
pozitivního práva, které je sice převážně platné, ale ještě neúčinné. Za podstatné 
negativum práce shledávám skutečnost, že vlastně až v závěru práce je zmíněn fakt, že 
vzhledem k jiné pozitivněprávní úpravě, včetně té aktuálně připravované, zůstává z cílů 
JIM jen pouhé torzo a že vlastně projekt JIM je aktuálně „umrtvený“. Podle mě takto 
zásadní informace měla být uvedena např. již v úvodu práce. I z tohoto důvodu jsem 
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pečlivě zkoumal obsah kapitoly šesté, ve které jsem očekával konkrétní návrhy 
diplomantky k řešení současného stavu (ne)zavádění JIM do praktického života. 
Nicméně žádné takové vlastní názory jsem v této kapitole nenalezl. 
V prvních kapitolách se diplomantka spíše zaměřuje na příjmy ze závislé činnosti a jejich 
zdanění či podrobení veřejným pojistným. Při systematické práci by se však více měla 
věnovat také jiným druhům příjmů. 
Obecně v práci postrádám více vlastních názorů, návrhů, odůvodněných závěrů 
diplomantky. Práce je převážně popisného charakteru, jakkoliv rád připustím, že jsem 
v práci nenalezl podstatnější obsahové nedostatky. 
Z hlediska formy práce jsem v ní nalezl několik nedostatků, jejichž příklady uvádím níže. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíle této práce, jak byly v úvodu vymezeny, byly 

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

Toto téma je v poslední době častěji zpracováváno, 
diplomantka k němu nepřistupuje nijak výrazněji 
autenticky, v práci mi chybějí výraznější názory  
a závěry diplomantky. 
Systémem Theses.cz nebyl nalezen dokument, 
který by vykazoval shodnost s předkládanou prací, 
tj. počet nalezených podobných dokumentů je tedy 
nula. 

Logická stavba práce Vnitřní stavba práce je odpovídající obsahu  
a rozsahu práce. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila relativně nižší počet literárních 
zdrojů. Vyšší počet mohl být také u zdrojů 
zahraničních, několikráte se totiž diplomantka 
odvolává na stav v jiných zemích. 
Seznam použité literatury by měl být řazen 
abecedně. 
K formě citací lze mít drobné připomínky: na konci 
citace knihy diplomantka uvádí v nesprávné podobě 
stránky, kde se citovaný text nachází (např. v pozn. 
10 je to „10 – 11 s.“), přitom uvedení „s.“ na konci 
označuje celkový počet stran díla, stránky, kde se 
text nachází, mají být označeny „s. 10 -11“). Někde 
však uvedení konkrétních stran zcela chybí (např. 
pozn. 17). 
Dále často diplomantka píše, že existuje, panuje 
nějaký názor, na základě něhož něco vyvozuje, ale 
neuvádí, kde lze tento názor dohledat (např. str. 32), 
nebo dokonce ani kdo tento názor zastává (např. str. 
40). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubku analýzy pokládám za dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na dobré úrovni, až 
například na zarovnání řádků obsahu. Práce není 
obohacena žádnými grafickými prvky – obrázky, 
grafy, tabulkami atp. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň jsou na dobrém stupni, 
v práci se však nacházejí drobné jazykové 
nedostatky (např. „světová banka“ na str. 56). 
Nepovažuji také za vhodné nahradit slovo paragraf 
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značkou, pokud se netýká konkrétního zákonného 
ustanovení (str. 46) 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

1) Nepovede dle názoru diplomantky nastavení maximálního základu odvodu z úhrnu 
mezd nikoliv dle zaměstnance, ale dle zaměstnavatele k účelovému právnímu 
rozdělování zaměstnavatelů (např. aby vysocepříjmové vedení firmy bylo zaměstnáno 
dceřinou společností)? (str. 47) 
 

2) Je podle názoru diplomantky opravdu možné sjednocení „současné právní úpravy 
základu daně z příjmů fyzických osob s vyměřovacími základy pro pojistné, a to na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné 
zdravotní pojištění“? (str. 26) Je možné mít jednu částku jako základ daně z příjmů 
fyzických osob, která zároveň bude vyměřovacím základem pro tato pojistná? 
 

3) Může diplomantka pro zajímavost objasnit, jak se dosahuje úspěšnosti při výběru 
pojistného nad 100%? (str. 25) 
 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit 
stupněm velmi dob ře až dob ře. 

 
 
 
 
V Praze dne 31. srpna 2014  
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


