
UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta ekonomicko-správní 

Ústav správních a sociálních věd 

Oponentský posudek diplomové práce 

 

Název diplomové práce: 

Daňová kriminalita 

 

Autor: 

Bc. Aneta Venclová 

 

Vedoucí diplomové práce: 

JUDr. Milan Závurka, Ph.D. 

 

Oponent: 

Mgr. Ing. Pavel Bezouška 

 

 

Hodnocení práce: 

 Autorka si za téma zvolila daňovou kriminalitu v ČR, což je téma, které je aktuální v každé době, 
jelikož výběr daní, ať již přímých či nepřímých, je základním příjmem každého státu. S výběrem daní jde 
pak ruku v ruce daňová kriminalita, tedy protiprávní činnost směřující k neodvedení daní či k jejich 
krácení.  
 
 Autorka svou práci pojala velice široce s tím, že nejdříve v práci popsala, co jsou vlastně daně, 
jaký je daňový systém v České republice. Následně se zabývala daňovými úniky a na ně navazující 
systém daňové kontroly. V poslední kapitole se pak věnovala přímo tématu daňové kriminality. 
 
 Oponent si je vědom širokosti záběru práce, nicméně se domnívá, že právě tato bezbřehost 
autorku poněkud odvedla od jádra tématu práce, kdy bylo na místě více zpracovat právě kapitolu týkající 
se daňové kriminality. Především bych viděl jako přínosné porovnání trestněprávní úpravy s právní 
úpravou v jiných právních řádech zejména států Evropské unie a dále pak návrh optimalizace 
trestněprávní úpravy, popřípadě systému a způsobu výběru daní, tak aby byla daňová kriminalita 
minimalizována.  Autorka sice uvádí, co by do budoucna mohlo daňovou kriminalitu oslabit, ale je právě 
otázkou, zda je vůbec něco takového možné a jaká je případná evropská zkušenost s potíráním daňové 
kriminality, ať už prostřednictvím trestněprávní úpravy či prostřednictvím orgánů daňové správy. 
Autorka toto téma zpracovává pouze na posledních dvou stranách práce, přičemž by jistě toto téma 



mohlo být samostatnou kapitolou práce. Taktéž by autorka měla dbát více na prezentaci svých vlastních 
názorů a řešení, i v tom případě, kdy teprve budoucí povolání a praxe ji ukáže, zda tyto názory a řešení 
jsou udržitelné či nikoliv. 
 
 Pokud se týká formální stránky diplomové práce, tak je z ní patrné, že autorka umí pracovat 
s odbornou literaturou, využívá možností citací, poznámkového aparátu apod. Vyzdvihl bych pak 
grafickou úpravu práce, především přehledné zpracování grafů. 
 
 Jako pozitivní jednoznačně vidím systematičnost zpracování tématu se zaměřením na současnou 
úpravu, jako negativum pak hodnotím přílišnou popisnost práce a malou prezentaci vlastních názorů či 
řešení. 
 

Závěrem: 

 

 Práci doporučuji k obhajobě. 
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