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Lenka Chromá
Daňové povinnosti firmy
Cílem práce je zpracování přehledu daňových povinností firem, zhodnotí,
jak se daňové povinnosti promítají do hospodaření firmy, jak lze
minimalizovat daňové povinnosti v podniku, práce bude obsahovat rozbor
daňových povinností vybrané firmy a následné zhodnocení s použitím
kvantitativních prostředků.
RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě:
1) Jak se promítají konkrétně časté změny daňových zákonů do hospodaření firem.
2) Jak se provádí zaokrouhlování DPH v daňových dokladech.
Studentka v teoretické části shrnula daňové povinnosti firem. Pojetí výkladu ale postrádá koncepční a
systémový přístup, často odbíhá od podstatných věcí k marginálním záležitostem a méně podstatným úvahám.
Rozbor daňových povinností firmy LDK centrum, s.r.o., který zařadila do své BP, je velmi omezený, firma
existuje krátkou dobu a neposkytla studentce téměř žádné údaje. Mnohem více dat měla studentka k dispozici
pro hospodaření firmu AQUASYS s.r.o., studentka provedla analýzu hospodaření firmy v souvislosti a
odváděnými daněmi za období 10 let, využila k tomu některé kvantitativní prostředky a grafy. Závěry práce jsou
formulovány obecně, obsahují standardní doporučení, která se obvykle uvádějí k problematice daní. Z celkového
charakteru bakalářské práce vyplývá, že studentka má minimální praktické zkušenosti s daňovou problematikou.

Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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