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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Ing. Gabriela Hoppe 
Téma práce: Zneužití práva v daních 
Rozsah práce: 61 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

27. 4. 2016 

 
V úvodu posudku musím uvést, že se jedná o přepracovanou diplomovou práci na totéž 
téma původně odevzdanou 21.1.2014 (v tištěné podobě), která nebyla úspěšně 
obhájena. Proto tento posudek vychází z posudku vypracovaného na první verzi práce 
a věnuje se zejména rozdílům v obou verzích. 
 

1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybral problematiku zneužití práva  
v daňovém právu (a s tím souvisejících doktrín obcházení zákona a zastírání skutečného 
obsahu právních úkonů). Jedná se stále o velmi zajímavou problematiku z oblasti 
daňového práva procesního a soudního přezkumu rozhodnutí správců daně. Tato 
problematika má unijní konsekvence, zejména pak vztah k rozhodovací praxi Soudního 
dvora EU. Výběr této problematiky jako tématu diplomové práce hodnotím velmi 
pozitivně. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti finančního a daňového práva, dále pak i správního  
a evropského práva. Důležitý je přehled v judikatuře tuzemských soudů i SDEU. 
O tomto tématu je v současné době v České republice publikován dostatečný počet 
odborných statí. Další literaturu je možné nalézt v zahraničí, popř. ostatní zdroje na 
internetu. Vstupní údaje jsou tedy vcelku lehce dosažitelné.  
Diplomantka se o vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, stále bohužel 
oproti zvyklostem běžným při zpracování vědeckých prací nezmiňuje (jakkoliv jí to bylo 
v prvním posudku vytknuto), jedná se však přitom především o deskripci. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce má 61 stran vlastního textu, byla tedy mírně rozšířena. Práce se člení, 
kromě úvodu a závěru, do dvou hlavních kapitol: 1) Vymezení institutu zneužití práva 
v legislativě a judikatuře, 2) Přehled praktických nástrojů a koncepce rozhodovacího 
modelu. Struktura práce také doznala určité změny, stále je však poněkud neobvyklé, 
že diplomová práce má jen dvě hlavní kapitoly, jakkoliv se tyto dále člení.  
Za nedostatečnou považuji kapitolu 2.1.4.7, spíše neměla být obsažena vůbec, než 
v tomto rozsahu a o tomto obsahu. Závěr práce je nezvykle krátký a neobsahuje 
skutečné závěry a finální myšlenky diplomantky. 
Práce je doplněna anglickým resumé a seznamem klíčových slov v AJ a ČJ, seznamem 
použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací (bohužel opět, i přes předchozí 
výtku, neuspořádaným abecedně) a seznamem zkratek. Český abstrakt byl do mého 
výtisku práce vložen na nečíslovaném listu papíru. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Stále setrvávám na názoru, že téma této diplomové práce je, ačkoliv to tak nemusí 
vypadat, dosti složité, zejména z hlediska teoretického. Zasahuje totiž i do argumentace 
soukromoprávní, jíž je nutno aplikovat na svým pojetím odlišnou veřejnoprávní oblast. 
Je to však zároveň téma velmi zajímavé. 
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Ve srovnání s první verzí práce jsem zaznamenal kvalitativní posun v obsahové náplni 
práce. I přes tento pozitivní vývoj však k práci mám některé výhrady. 
Pozitivně hodnotím první části první kapitoly, kde se diplomantka zabývá teoretickými 
otázkami (daňová optimalizace, zneužití práva, obcházení zákona atd.). Dále kladně 
hodnotím také poznámky o možnosti aplikace institutu zákazu zneužití práva v čistě 
procesněprávní oblasti (str. 29 a násl.). 
Výběr uvedené judikatury je ale podle mého názoru dosti náhodný, diplomantka užívá 
také notoricky známé judikáty, nespatřuji v této části nový přínos práce. Podkapitola 2.1 
není příliš systematická z hlediska svého obsahu. Není mi jasný cíl a zejména postrádám 
závěr kapitoly 2.2.2. Je sice pozitivní, že se diplomantka pokouší o praktický příklad, 
avšak nepovažuji jej za pečlivě zpracovaný a zejména mi chybí jakýkoliv argumentačně 
podložený závěr tohoto praktického srovnání. 
V práci lze dále nalézt obsahové nepřesnosti (např. „zákaz převodu hotovosti nad limit 
270.000 Kč“ na str. 49). 
Z celkového pohledu je zřejmý kvalitativní posun oproti předchozí verzi práce, avšak 
stále je předkládaná práce jen diplomovou prací podprůměrnou. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cílem práce byly podle mého názoru relativně 
dosaženy. 

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

Toto téma bývá v poslední době již jako 
absolventská práce zpracováváno vcelku často. 
Prameny informací jsou vcelku snadno dostupné. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno 195 
dokumentů, které vykazují shodnost s předkládanou 
prací, nejvyšší míra shodnosti byla s předchozí verzí 
práce diplomantky, nicméně byla např. nalezena 
shoda ve výši 5% i s jinou diplomovou prací. Po 
prostudování protokolu o shodě však nedocházím 
k závěru, že by byly porušeny požadavky na 
autentičnost diplomové práce a požadavky na 
způsob práce se zdroji informací. 

Logická stavba práce Struktura práce je nezvykle stručná, co se týká počtu 
hlavních kapitol. Podle mého názoru by měly být 
odlišně číslována podkapitola 2.1.4.6 (správně 
2.1.5.1) a podkapitola následující. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka ve své práci použila zejména české 
literární zdroje, jakkoliv zahraniční zdroje jsou k této 
problematice bohaté. 
Ke způsobu citace zdrojů mám jisté výhrady – např. 
diplomantka uvádí „podle slovníku databáze 
IBFD…“, ale nedává jakýkoliv odkaz, číslo stránky 
atd. k tomuto zdroji (např. pozn. 25), obdobně u 
jiných zdrojů (např. pozn. 29), u dalších 
rozsáhlejších zdrojů pak chybí stránka, kde lze 
informaci ve zdroji dohledat (např. pozn. 30), u 
internetových zdrojů chybí datum citace (např. pozn. 
32). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka analýzy je ještě dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce by mohla být lepší, např. 
výčet odrážek na str. 51 by měl být ohraničen 
interpunkcí. Nevhodné formátování textu je i na 
konci str. 54. 
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Jazyková a stylistická úroveň Z jazykového hlediska v práci nacházím jen několik 
nedostatků (např. 2x „lze“ v první větě posledního 
odstavce na str. 30; „úřady však posoudili“ na str. 
37). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

1) Z jakého důvodu diplomantka uvádí jako příklad na str. 8 trestný čin dle § 209 TZ? Jaký 
vztah má k daňové oblasti? 
 

2) Může být právo zneužito? Zůstává v takovém případě stále právem? Zneužívá se 
objektivní nebo subjektivní právo? 
 

3) Je vhodnější používat v daňověprávní oblasti pojem „institut zneužití práva“, nebo „institut 
zákazu zneužití práva“? 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Navrhuji tuto diplomovou práci hodnotit 
stupněm dob ře. 

 
 
V Praze dne 11. května 2016 
 
 
 

_________________________ 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


