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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Zbyněk Pochmon 

Téma práce: Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění 

Rozsah práce: 66 stran vlastního textu (+ 30 stran příloh) 

Datum odevzdání práce: 12. června 2014 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku z oblasti daňového práva, 
konkrétně charakteristiku daňové soustavy České republiky, dohod o zamezení dvojího zdanění 
a právních otázek s tímto tématem spojených. Jedná se o téma velmi často zpracovávané 
v diplomových i jiných kvalifikačních pracích, avšak jistě aktuální. 

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

 
Diplomantem zvolené téma vyžaduje dobrou orientaci především v daňovém právu, nutná je 
též znalost práva rozpočtového. Pro kvalitní zpracování tématu jsou nutné nejen znalosti z výše 
uvedených právních odvětví, ale též určitý ekonomický přehled. Dostupnost zdrojů k danému 
tématu je dobrá, je možno vycházet z relativně širokého okruhu tuzemské i zahraniční 
literatury.  
Z vědeckých metod je v práci zastoupena jak metoda deskriptivní, tak ve vyhovujícím rozsahu 
metoda analytická, a též metoda komparativní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hlediska formálního práce obsahuje, kromě obligatorních formálních náležitostí a přiměřeně 
dimenzovaného úvodu a závěru, celkem 3 věcné kapitoly, které se dále vnitřně člení na dílčí 
podkapitoly. Ze systematického hlediska bych považoval za vhodnější sloučit velmi krátkou 
kapitolu č. 2 a kapitolu č. 3 do jediné, obsáhlejší kapitoly. Takové členění by lépe odpovídalo 
názvu a zaměření práce. K vlastní práci jsou kromě seznamu použitých zkratek přiloženy též 
čtyři přílohy, včetně návrhu vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 
Připomínku mám k formátu poznámek pod čarou a způsobu průběžného číslování stran práce. 
Pro obě tyto náležitosti je vhodnější zvolit formát shodný s formátem vlastního textu práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na aktuální téma z oblasti daňového práva. Ačkoli 
jde o téma studenty velmi oblíbené, s rizikem k pouze deskriptivnímu charakteru práce, 
diplomantovi se podařilo téma uchopit zajímavým a podnětným způsobem. Věcně lze práci 
považovat za zdařilou, diplomant v rámci práce uvádí mnoho argumentačně podložených 
návrhů de lege ferenda a nešetří též konstruktivní kritikou současné podoby daňové soustavy.  
Diplomová práce je prosta obsahových či výraznějších formálních nedostatků. Práce tak splňuje 
požadavky kladené na daný typ kvalifikačních prací. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant v úvodu vymezuje cíle práce, za něž označuje 
především návrh změn v současné podobě daňové 
soustavy České republiky a vytvoření vzoru smlouvy o 
zamezení dvojímu zdanění. Lze konstatovat, že tyto cíle 
byly splněny. 

Samostatnost při zpracování Zvolené téma se řadí k spíše častěji zpracovávaným a 
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tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

poskytuje široký prostor pro formulaci původních závěrů 
diplomantka. Tento potenciál byl diplomantem 
dostatečně využit. 
Protokol o vyhodnocení podobnosti (celkem 2006 stran) 
obsahuje velké množství dokumentů s deklarovanou 
shodou nad 10 %. Shoda se týká nikoli vlastního textu 
práce, ale přílohy č. 1, tedy vzoru daňové smlouvy. 
Diplomant v příloze upozorňuje, že vychází ze stávajících 
daňových smluv, které doplňuje a komentuje. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodná, práce je přehledně 
členěná. Méně obvyklým, avšak přínosným činem je 
zařazení vzoru daňové smlouvy jako přílohy práce. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracuje s omezenějším okruhem tuzemských 
zdrojů, mezi kterými však nechybí stěžejní díla dané 
oblasti. Zcela absentuje zahraniční literatura. U 
některých uváděných internetových zdrojů není zřejmé, 
jak byly použity, neboť na ně není ve vlastním textu 
práce odkazováno. Při citacích téhož díla na téže straně 
práce (např. strana 5) je vhodné použit nikoli plnou 
citaci, ale např. „tamtéž“ nebo „ibid.“. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku diplomantem provedené analýzy tématu 
považuji s ohledem na daný typ kvalifikační práce za 
vyhovující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je graficky přehledně zpracována s výtkou 
uvedenou výše. Práce obsahuje jako přílohu též jedno 
schéma. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je práce je velmi dobrá, 
stylistické či gramatické nepřesnosti se objevují pouze v 
minimální míře.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Mohl by se diplomant uvést svůj názor na daň z finančních transakcí a její ekonomickou 
prospěšnost? 
 

2) Dovedl by diplomant předestřít některá rizika, spojená se způsobem přijetí změn 
v daňových zákonech na podzim roku 2013 (Zákonná opatření Senátu)?  

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou až 

výbornou. 

 
V Praze dne 20. 7. 2014 
 

_________________________ 
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

vedoucí diplomové práce 
 


