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Práce se zabývá aktuálním tématem struktury a vývoje daňových systémů ČR a Norska. Pomocí vhodně 
zvolených komparací stanovuje pozitiva a negativa obou systémů a navrhuje doporučení pro daňový systém 
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Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaké zásadní poznámky (kladné i záporné) byste měl, na základě Vámi zpracované analýzy, ke změnám 
v daňovém systému prováděném současnou vládou? 

2. Jaké jsou nevýhody vyššího podílu přímých daní na celkových daňových příjmech veřejných rozpočtů? 
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