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Cílem práce je analyzovat v čem spočívá kontrola firem finančními úřady,
způsoby penalizace, zkušenosti z vybraných firem. Součástí práce bude
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě:
1) Jaké jsou důvody, které vedou analyticko-vyhledávací útvar k tomu, že vybere firmu k daňové kontrole.
2) Jaký je váš názor na zavedení registračních pokladen pro evidenci tržeb pro drobné podnikatele, o jejichž
plošném zavedení se v současné době vede diskuse v rámci vládní koalice.
Zpracováním bakalářské práce studentka získala přehled o daňových kontrolách z hlediska kontrolovaných firem i z hlediska orgánů daňové správy. Své velmi dobré teoretické znalosti doplnila i praktickými
zkušenostmi, které získala kontaktem s konkrétními firmami a na základě informací, které pochází z Finančního
úřadu pro Pardubický kraj. Identitu firem, kterých se daňové kontroly týkaly, ve své práci ze zákonných důvodů
nezveřejňuje. V závěrečné části své práce uvádí statistický přehled o daňových kontrolách provedených v letech
2012 a 2013. Zhodnocení problematiky daňových kontrol je na obecné úrovni, do hlubší analýzy se nepouští.
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