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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Jméno diplomantky: Kapounková Barbara 

Téma práce: Jedno inkasní místo 

Rozsah práce: 53 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 7. července 2014 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku, která v rámci finančního 
práva spadá do práva daňového, ovšem má úzkou vazbu na právo sociálního zabezpečení a 
zdravotnictví. Jedná se o téma, které je aktuální, a to přesto, že s největší pravděpodobností 
v nejbližší době nebude projekt jednoho inkasního místa realizován. Diplomová práce na téma 
„Jedno inkasní místo“ proto může být s ohledem na uvedené velmi přínosná. 

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

Diplomantkou zvolené téma je tématem, které je v odborné literatuře zabývající se finančním 
právem poměrně málo zpracovávaným. Hlubší komplexní práce na téma jednoho inkasního 
místa chybí. Proto oceňuji volbu tématu diplomantkou. Domnívám se, že dané téma je 
poměrně náročné na znalosti, neboť diplomantka musí mít pro úspěšné zvládnutí tématu 
znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale i práva sociálního zabezpečení a 
správního práva. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohla mít diplomantka 
dostatek, a to včetně návrhů relevantních právních předpisů. Ke zpracování tématu je možné 
využít deskriptivní, analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, 
šesti částí, závěru, seznamu použité literatury a pramenů, resumé v českém jazyce, abstraktu 
v anglickém jazyce a seznamu klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl své diplomové práce („Cílem této 
diplomové práce je zodpovědět otázku, jestli k takové harmonizaci vůbec může dojít. Tomuto 
úkolu však musel nezbytně předcházet rozbor toho, co mají daně a pojistná společného a jestli 
je zde prostor pro jejich vzájemné sbližování.“), použité metody, zdroje a popisuje její obsah, 
následují části věnované jednomu inkasnímu místu, daním z příjmů, pojistnému na sociální 
zabezpečení a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění. Ve třetí části diplomantka popisuje 
jednotlivé právní úpravy týkající se jednoho inkasního místa. Čtvrtá část je věnována 
harmonizaci základu daní z příjmů a vyměřovacích základů veřejných pojistných. Na ní navazuje 
část o odvodu a pojistném z úhrnu mezd. Poslední část se zaměřuje na návrhy de lege ferenda, 
ovšem návrhy de lege ferenda samotné diplomantky jsou uvedeny až v závěru diplomové 
práce. 

4. Vyjádření k práci 

První část diplomové práce se zaměřuje na daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Není jasné, proč v úvodu části diplomantka hovoří 
jenom o státním rozpočtu, jehož příjmem je daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení, a 
nikoliv o zdravotních pojišťovnách, kam plyne pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Pojistné 
na sociální zabezpečení pak označuje jako „příspěvek“, což je podle mého názoru nepřesné. 
Jinak je však část vhodným úvodem do daného tématu. 

Druhá část diplomové práce je popisem vývoje a cílů projektu jednoho inkasního místa (sama 
diplomantka to uvádí na str. 17 diplomové práce). Část je doplněna pojednáním o inkasních 
systémech (půl strany) a informací o výši výnosu daní a pojistných v roce 2013 (jedna strana). 
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Třetí část diplomové práce je (opět) popisem jednotlivých právních úprav jednoho inkasního 
místa. Diplomantka vždy pouze obecně uvádí cíl, rizika a náklady a přínosy dané právní úpravy. 
Její hodnocení je uvedeno jen obecně vždy na konci textu o příslušné právní úpravě. 

Ve čtvrté části se diplomantka věnuje harmonizaci základu daní z příjmů a vyměřovacích 
základů veřejných pojistných, což je téma s jedním inkasním místem úzce související. Obecně 
pojednává o tom, co je základ daně a vyměřovací základ pojistných. Poté se zaměřuje 
konkrétně na základ daně z příjmů a vyměřovací základy veřejných pojistných. Není mi jasné, 
proč u daně z příjmů zužuje diplomantka problematiku pouze na závislou činnost, neboť 
nerozumím jejímu odůvodnění na str. 35 diplomové práce. Harmonizace se netýká jen příjmů 
ze závislé činnosti. Naopak poměrně logicky na str. 37-38 dochází diplomantka k závěru, že 
současná vláda s projektem jednoho inkasního místa dále nepočítá.  

V páté části diplomantka popisuje právní úpravu odvodu z úhrnu mezd na veřejná pojištění 
(platnou, ale neúčinnou) a pojistného z úhrnu mezd (v minulosti navrhovanou). V této části je 
diplomová práce pouhou deskripcí uvedených právních úprav. 

Po popisných částech následuje šestá část nazvaná „Návrh právní úpravy de lege ferenda“. 
Ovšem namísto názorů a návrhů diplomantky jde o rozbor návrhu obsažené ve studii 
proveditelnosti jednoho inkasního místa. 

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 
daným tématem zabývala a v dané problematice se relativně orientuje. Ovšem diplomantka 
vytvořila spíše popisnou diplomovou práci, bez hlubších hodnocení, vlastních úvah a názorů. 
Určité návrhy de lege ferenda jsou uvedeny až v závěru diplomové práce. Diplomovou práci 
hodnotím jako průměrnou. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou je obtížné 
odpovědět na otázku, zda práce tento cíl naplnila. Je 
otázkou, co bylo skutečným cílem diplomantky, a zda 
tento cíl naplnila. 

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

Je patrné, že diplomantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomantky, což ostatně vyplývá z jejího 
prohlášení. Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz 
s tím, že nebyl nalezen žádný podobný dokument. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s tuzemskou i zahraniční 
odbornou literaturou, internetovými zdroji a příslušnými 
právními předpisy. Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za ne zcela 
dostatečnou. Diplomantka se měla na určitý aspekt 
tématu zaměřit hlouběji. Práce je příliš popisná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce není doplněna grafy a tabulkami, což však není na 
škodu. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně 
(např. str. 8 „daně z příjmu“). Stylistická úroveň je 
odpovídající. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Považuje diplomantka za vhodné označení „osobní daň“ a proč? 
- Jak souvisí pojistné na důchodové spoření a jedno inkasní místo? 
- Zrušila či ponechala by diplomantka tzv. superhrubou mzdu a proč? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako dobrou. 

V Praze dne 18. srpna 2014 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


