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Cíl práce: Deskripce systémů DPH v prostředí EU a daňové legislativy v prostředí ČR. 
Analýza problematiky intrakomunitárního plnění ve vybraných zemí EU a v rámci  
případové studie zkoumat aspekty daně z přidané hodnoty ve firmě obchodující 
v prostředí EU. 
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Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1) Na straně 70 uvádíte, že pro výběr DPH v Itálii  je nevýhodou nejednoznačnost 
systému.  Mohla byste toto tvrzení vysvětlit podrobněji? 
 
2) Ve výše zmíněné komparaci je také jako nevýhoda uvedena neochota finanční správy 
v Itálii. Čím je toto  Vaše tvrzení podloženo? 
 
Práci doporučuji  k obhajobě.   
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Diplomantka si  pro svoji práci zvolila téma, které je zajímavé, aktuální, ale také 
poměrně náročné na zpracování.  Výběr tématu  ovlivnily  profesní aktivity studentky 
(pracuje v daňové kanceláři). Téma zabývající se problematikou DPH v prostředí EU je 
zpracováno  ve 4 kapitolách. V úvodu práce je zkoumána problematika této daně 
v evropském prostředí i provedena deskripce české daňové legislativy. V práci je pak 
pozornost zaměřena na firmu, která obchoduje v rámci EU a jsou zkoumány její 
povinnosti  i náležitosti pojené s agendou DPH v situaci, že se firma rozhodne  podnikat 
v Itálii. V poslední části je provedena poměrně náročná komparace  povinností firmy, 
plátce DPH, který vede agendu v ČR či agendu v Itálii. Zajímavé je také porovnání 
finanční otázky vedení této agendy za předpokladu, že firma využije služeb daňového 
poradce (což je ve výše zmíněné situaci  pravděpodobně obvyklý postup).  
 
Diplomantka zcela splnila cíle práce, volba metod zpracování práce byla adekvátní, 
nicméně hloubka provedené analýzy je poněkud diskutabilní. Oceňuji samostatný 
přístup studentky ke zpracování práce, široké spektrum použitých pramenů i logickou 
strukturu práce.  Stylistická i formální úroveň práce je solidní, mohla bych vytknout 
pouze drobné neobratnosti či překlepy. Názory studentky nejsou sice  samostatně 
formulovány, ale prolínají se celou praktickou studií. Práce s odbornými tuzemskými i 
zahraničními zdroji byla adekvátní požadavkům na tento typ práce. 
 
Ačkoliv  by mohla být diskutována hloubka či rozsah provedené analýzy, práce je 
zajímavá a zpracovává  odborně poměrně složitou problematiku DPH v mezinárodním 
kontextu. Tuto skutečnost odráží i mnou navržené hodnocení. 
 
 


