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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Jméno diplomanta: Bodnár Ladislav 

Téma práce: Rozpočtová zodpovednosť 

Rozsah práce: 68 stran vlastního textu (cca 69 normostran) 

Datum odevzdání práce: 7. dubna 2016 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti rozpočtového práva, 
a to téma týkající se rozpočtové odpovědnosti. Jde o téma aktuální, a to z důvodu stále 
probíhající legislativní činnosti v oblasti rozpočtové odpovědnosti v České republice, jiných 
státech i Evropské unii. Téma má národní i unijní aspekt. Diplomová práce na téma 
„Rozpočtová zodpovednosť“ proto může být s ohledem na uvedené podnětná a přínosná. 

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

Diplomantem zvolené téma je tématem, které není v právnické literatuře příliš časté. Proto lze 
ocenit volbu tématu diplomantem. Téma se dotýká i ekonomie a rozpočtového hospodaření, 
ovšem diplomant by se na něj měl zaměřit zejména z právního hlediska. Domnívám se, že dané 
téma je poměrně náročné na znalosti, neboť diplomant musí mít pro úspěšné zvládnutí tématu 
znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale i ústavního práva, evropského práva, 
teorie práva, ekonomie a politologie. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohl 
mít diplomant dostatek, a to včetně relevantních právních předpisů, komentářů k předmětným 
právním předpisům a internetových zdrojů. Ke zpracování tématu je možné využít zvláště 
analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, čtyř částí, závěru, seznamu zkratek, seznamu zdrojů, abstraktu v českém 
a anglickém jazyce, uvedení názvu diplomové práce v anglickém jazyce a klíčových slov 
v českém a anglickém jazyce. 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíl diplomové práce (analýza inštitútu 
rozpočtovej zodpovednosti v podmienkach Českej republiky), popisuje strukturu diplomové 
práce a uvádí použité metody a zdroje, následují části věnované samotné rozpočtové 
odpovědnosti (z hlediska práva, ekonomie a politiky). Stěžejní částí diplomové práce má být 
část pojednávající o právní úpravě rozpočtové odpovědnosti. V závěru diplomant shrnuje své 
názory a návrhy de lege ferenda. 

4. Vyjádření k práci 

V první části diplomové práce se diplomant snaží nahlížet na rozpočtovou odpovědnost 
z právního hlediska. Správně se zabývá pojmy „rozpočet“ a „odpovědnost“. Určité výhrady 
mám k definici pojmu „odpovědnost“, a to zejména ve vazbě na v rozpočtovém právu 
používaný pojem „rozpočtová kázeň“. Porušení právních norem v rozpočtovém právu je totiž 
označováno jako porušení rozpočtové kázně, nikoliv odpovědnosti. Nepřesnost je uvedena na 
str. 12 diplomové práce, neboť penále není sankcí za pozdní zaplacení odvodu.  

Druhá část diplomové práce je zaměřena na rozpočtovou odpovědnost z ekonomického 
hlediska. Diplomant se zaměřuje na rozpočtový deficit a veřejný dluh a demonstruje tyto 
instituty na konkrétním příkladu České republiky. 

Co se týká třetí části, tak mi není jasný důvod zařazení kapitoly 3.1, v níž diplomant detailně 
popisuje způsob přijímání státního rozpočtu. Navíc na str. 25 diplomové práce uvádí, že 
kontrolu provádějí územní finanční orgány (které již neexistují), a to podle zákona o státní 
kontrole (který již byl zrušen). Naopak pozitivně hodnotím kapitolu 3.2, ve které diplomant 



Stránka 2 z 3 
 

uvádí vlastní názory a rozebírá podstatu problému. Tou je skutečnost, zda pravidla rozpočtové 
odpovědnosti mají být upravena právními předpisy na ústavní úrovni. Diplomant zastává 
stanovisko, že ano, a toto své stanovisko řádně zdůvodňuje. 

Čtvrtá část diplomové práce pojednává o aktuálně navržené právní úpravě rozpočtové 
odpovědnosti v České republice. Diplomant záměrně pomíjí historické návrhy, což mu 
umožňuje zaměřit se na návrh aktuální, nicméně tím ztrácí možnost komparace jednotlivých 
návrhů. Diplomant rozebírá návrh právní úpravy rozpočtové odpovědnosti obecně a poté se 
zaměřuje na jednotlivá ustanovení návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. 
Považuji za velmi pozitivní, že diplomant ustanovení pouze nepopisuje, ale hodnotí a uvádí 
řadu podnětných a přínosných vlastních názorů, se kterými se převážně ztotožňuji. 

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval a orientuje se v dané problematice. Negativem práce jsou 
zbytečné formální chyby a nepřesnosti, kladem naopak analytický přístup k problematice, 
vyvozování závěrů a navrhování změn de lege ferenda. Skutečnost, že se diplomant nezabýval 
historickými návrhy a nezohlednil právní úpravy Evropské unie, nepovažuji za zásadní 
nedostatek. Domnívám se, že diplomant vytvořil velmi zdařilou a kvalitní diplomovou práci.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomant analyzoval 
navrhovanou právní úpravu rozpočtové odpovědnosti 
v České republice a vyvodil z této analýzy relevantní 
závěry. 

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

Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně vyplývá z jeho 
prohlášení. Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz 
s tím, že byl nalezen 1 podobný dokument. Shoda je 
však méně než 5 % s tím, že jde výlučně o názvy 
citovaných článků. Práce podle mého názoru není 
plagiátem. 

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  

Diplomant pracoval s tuzemskou odbornou literaturou, 
dále pak s právními předpisy a internetovými zdroji. 
Zahraniční literatura používána nebyla, což je však 
důsledkem diplomantova pojetí diplomové práce. 
Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za zcela 
dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je vhodně doplněna grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Stylistická úroveň je odpovídající. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Jaký je podle diplomanta vztah a rozdíl mezi rozpočtovou kázní a rozpočtovou 

odpovědností? 
- Je podle názoru diplomanta vhodné, že veřejné instituce jsou vymezeny až prováděcím 

zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti? 
- Považuje diplomant za vhodné a správné pravidlo o zadržení daňových výnosů územním 

samosprávným celkům při nedodržování pravidel rozpočtové odpovědnosti? 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
Nicméně nevylučuji na základě ústní obhajoby 
hodnocení výborně. 

V Praze dne 13. května 2016 

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


