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citace {uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Jaký máte názor na vývoj daňov'ých nedoplatků v české republice v příštích tetech?
Domníváte S€, že současná právnÍ úprava umožňuje efektivní vymáhání daňových
nedoplatků?

2. Existují nějaké možnosti, jakým způsobem mohou dlužníci minimalizovat úhradu svých
závazků v rámci nařízených exekucí?
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Diplornant zpracoval diplomovou práci zodpovědně a samostatně. Cí|em práce byloanalyzovat vývoj daňových nedoplatků v č'eské repubtice. Autor se zaměřil též naidentif!kaci případných problémů, kieré jsou' spojeny se samotným vymáháním pohtedávek.Nás.leďně byla vytvořená predikce v'ývojóa"roiiýóň nedoplatků pro další roky. Při zpracovánívycházei diplomant zejména z česky pslné literátury, čemuž oab"ui ia i ,amareni-ňplomovépráce" Z tohoto důvodu není prakticky možné hodnótit citace zahraniční literatury. Formálníúprava práce odpovídá požadavkům pro zpracování diplomovo p.á"á.'

Na záÍ<iadě uvedených skutečností je možné konstatovat, že diptomant sptni! veškeré cíle,které byťy stanoveny.
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Práci cioporučuji _ nedepertrět*iix k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Diplorr,ravou práci navrhuji klasifikovatstupněm: výgonNĚ

Datum: 1.. 6. 20ll
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