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1. Aktuálnost (novost) tématu  
 

Jde o téma stále aktuální – dotýká se širokého okruhu otázek, neboť problematika 
spojená s fungováním obcí a jejich souvislosti s daňovou a rozpočtovou oblastí - ať 
z pohledu celostátního či místního – patří mezi otázky, které jsou hojně diskutovány, 
ale z pohledu  teorie finančního práva nejsou až tak rozpracovány. 

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

použité metody 
 

Zpracování tématu si vyžadovalo nejen základní znalosti z oblasti finančního práva, ale 
také z oblasti místní samosprávy i vytvoření vlastního přístupu k orientaci v široké 
oblasti souvisejících oblastí práva. Zvolené metody odpovídají tématu práce.   

 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Práce vychází z charakteristiky členění a charakteristiky rozpočtového a daňového 
práva a jejich základních právních institutů (rozpočet, daň). Další část práce řeší 
problematiku hospodaření obcí a otázky tvorby obecních rozpočtů. Třetí část práce 
shrnuje základní daňové příjmy plynoucí do rozpočtů obcí, na což navazuje část 
věnovaná těmto příjmům obcí v ČR z pohledu vývoje změn právních úpravy. Závěr 
práce shrnuje základní poznatky obsažené v předchozích částech práce a hodnotí 
současný právní stav. 
 

4. Vyjád ření k práci 
 

Práce je zpracována přehledně, diplomant zkoumanou problematiku rozebírá z 
pohledu platné právní úpravy, připojuje vlastní názory. V práci zařazeny některé 
tabulky, které dokreslují výklad problematiky. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

 
Splnění cíle práce 
 

 
Cíl práce byl splněn. 
 

 
Samostatnost při 
zpracování tématu 

 
Práce byla zpracována diplomantem samostatně, její části  
byly konzultovány s vedoucí práce. Práce byla též 
zhodnocena podle ustanovení čl. 7 odst. 7 Opatření 
děkana č. 7/2010 systémem Theses.cz s tím, že nalezená 
shoda je menší než 5% a týká se právních textů či 
dokumentů, které jsou v práci řádně citovány. 
 

Logická stavba práce Výklad postupuje od obecného ke konkrétnímu, v práci 
diplomant přehledně analyzuje platnou právní úpravu  
zvoleného úseku práva.  
 



 
Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací  

 
Diplomant pracoval s českou knižní a časopiseckou 
produkcí. Využití zahraničních zdrojů, pro srovnání s 
českou právní úpravou, by však kvalitu práce zvýšilo. V 
práci jsou citovány zdroje elektronické, k využití judikatury 
v práci nedošlo.   Uvedené zdroje jsou citovány v souladu s 
normou. 
 

 
Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

 
V práci jde převážně o výklad platné právní úpravy, který je 
doplněn vlastními názory diplomanta k problematice na  
tomto úseku práva.  
 

 
Úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

 
Práce je přehledná, dobře členěná. 

 
Jazyková a stylistická 
úroveň 

 
Jazyková a stylistická úroveň je dobrá.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
Otázky k diskusi pro ústní obhajobu:  

 
1. Je existence zákona o rozpočtovém určení daňových výnosů pro obce přínosná nebo 
je spíše omezujícím prvkem v  rozhodovacím procesu ohledně veřejných financí? 
 
2. Měly by mít kraje také vlastní svěřenou daň  a je dle názoru diplomanta lepší využívat 
sdílené či svěřené daně pro financování místní samosprávy? 

 
 

Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifika ční stupe ň Výborně až velmi dobře 
 
 
V Praze dne 5. června  2016 
 

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
vedoucí diplomové práce 


