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1. Hodnocení aktuálnosti a náročnosti zvoleného tématu 

Zvolené téma diplomové práce je aktuální zejména s ohledem na problematické otázky z oblasti 

daňové kriminality, které jsou předmětem výkladu vyvíjející se judikatury Nejvyššího soudu. 

Téma práce se řadí mezi náročnější, neboť vyžaduje nejenom znalosti z oblasti trestního práva 

hmotného a procesního, ale také základní znalost daňových předpisů, a v neposlední řadě i 

judikatury vyšších soudů, a v neposlední řadě i jejich výkladu problematických znaků 

skutkových podstat tzv. daňových trestných činů a vzájemných vztahů mezi těmito trestnými 

činy.   

2. Hodnocení formální stránky práce 

Předložená práce je systematicky a logicky dobře členěna. Rozsah a povaha použitých pramenů 

odpovídá povaze a rozsahu diplomové práce a zvolenému tématu. Pozitivně lze hodnotit práci 

s aktuální judikaturou. Kvalifikační práce je na vysoké jazykové úrovni, autor používá 

odpovídající odbornou terminologii s výjimečným použitím hovorových výrazů (např. 

„vypíchnout“), kterých je vhodné se v odborných pracích vyvarovat. Diplomant dodržel 

formální úpravu stanovenou pro diplomové práce a předepsanou citační normu.  

3. Hodnocení obsahové stránky práce 

Obsahem se jedná o kvalitní práci na dobré odborné úrovni. Autor vychází z velkého počtu 

pramenů, s nimiž v textu vhodným způsobem pracuje, a na podkladě publikovaných odborných 

argumentů formuluje své vlastní názory. Úroveň práce zvyšuje komparativní část věnovaná 

rakouské a slovenské právní úpravě. Pozitivně vyznívají i části věnované minulé právní úpravě 

a legislativnímu vývoji.  

4. Celkové hodnocení   

 Jedná se o zdařilou práci na zvolené téma. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 I. Je zkrácená daň škodou ve smyslu trestního řádu? 

II. Lze trestněprávně postihnout jednání vykazující znaky trestného činu zkrácení daně, 

poplatku a podobné povinné platby, v případě, že rozsah zkrácené daně nedosahuje částky 

50.000 Kč?  

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 



7. Navržený klasifikační stupeň: výborně 
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