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I. Hodnocení zpracování tématu diolomantem:
Splněnícíle oráce x
Volba rnetod a jejich aplikace při zpracovánítématu x
Hlotlbka provedené analýzy X
trI" }ioďnocení strukturv a obsahu nráce:
Přehlednost a |oqická stavba (struktura) pnáce x
Aktuálnost a vhodnost ooužih7cl'l oramenťt x
Schopnost diplornanta zoracovat získané nodkladv x
Fřiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Forrnulování vlastních názorů diolomantem x
!II" Hodnocení forrny a stvlu práce;
Formální Úorava práce ítext" tabulkv" orafu't x
Stvlistická Úroveň práce x
Pnáce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Fráce se zalrraniční literaturou včetně odkazů a citací Vzhledern k tématu nelze hodnotit

Diplomová práce se zab,ývá velmi aktuálním a ne zcela obvyklým tématem vymáhání
daňov'ých nedoplatků v české repubiice. Práce je členěná na teoretickou část, kierá nás
velmi komplexně a přehledně uvádí do problematiky daňového řádu, a část praktickou, jež
na základě dat finančního úřadu analyzuje efektivitu vymáhání a navrhuje opatření 

-ke

zlepšení vymáhání daňov'ých nedoptatk'ů' Ěráce ftenáři pósfutuje ucelený a-velrni aktuální
přehled o problematice" zvláště kladně hodnotím aktuálnost zdrojů a dat a jejich
vyhodnocení v praktické části, jež svědčí o hlubokých znalostech autora.

Fráci doponučuji _ neaeBerue*ji* k obhajobě' (xnehodícíse škrtrrěte)

Diplornovou práci navrhuji klasifikovatstupněm: výborně
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Daturn: 21. května 2oÍ1
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0tázky k obhajobě diplomové práce:

Jaké konkrétní kroky vjednotlivénr sledu byste

vynráhání daňov'ých nedoplatků. Jaký by byt

systérnu?

navrhovaI ke zlepšení resp' předcházení

horizont zavádění Vánri rravrhovaného

Jaffi dopad má zjištěný daňový nedoplatek na právnické osoby? Je nějalaým způsobem
omezeno jej!ch podnikání?
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