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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Předložená práce na téma "Daňová optimalizace vybraného podniku" byla zpracována velmi kvalitně. 

Hlavním cílem práce, jak autorka uvádí, je identifikovat možnosti daňové optimalizace a navrhnout 

možná opatření u vybraného podnikatelského subjektu. V teoretické části byla nejprve obecně 

nastíněna problematika daňového systému České republiky, dále se autorka zabývala pouze jeho 

vybranými aspekty, které jsou vzhledem ke zvolenému podniku relevatní, což hodnotím kladně. 

Pozitivně hodnotím také autorčinu práci s literaturou, a to především s daňovými zákony. Praktickou 

část tvořilo stručné představení společnosti a následné představení možností daňové optimalizace, kdy 

se autorka zabývala zejména daní z příjmů právnických osob a daní silniční. Navržená opatření 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  

 

považuji vzhledem k situaci ve vybrané společnosti za vhodná. Na základě zmíněných skutečností 

doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat stupněn "výborně".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Kde spatřujete hranici mezi tím, co lze považovat za daňovou optimalizaci a skutečnostmi, které 

jsou již klasifikovány jako daňový únik? 

2) Objasněte, proč se v rámci daňové optimalizace zmiňujete také o sociálním a zdravotním pojištěním 

- co mají společného s daněmi a čím se naopak odlišují. 

3) Byla/budou některá z Vámi navrhovaných doporučení zapracována do společnosti?            
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