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Posudek vedoucí práce: 

 

Diplomant si vybral pro svoji závěrečnou práci zajímavé a aktuální téma. Svoji pozornost 

zaměřila na subsystém finančního práva, jeho fiskální zvláštní část, a to práva rozpočtového, 

kdy svoji pozornost zaměřil na jeho dílčí část – výdaje a jejich právní regulaci.  

Předložená diplomová práce vychází z českých zdrojů, pramenů a judikatury.  

Cílem práce, který se podařilo splnit, byla právní analýza regulace rozpočtových výdajů. 

Diplomant dospívá k jednoznačným závěrům.  

Diplomant použil pro zpracování práce především metodu deskripce a analýzy, jež nepřímo 

uvádí v úvodu práce. 

Po obsahové stránce je práce rozdělena do čtyř kapitol. Zpočátku se diplomant věnuje 

rozpočtovému právu a jeho zařazení do systému finančního práva, základní pramenům a 

pojmu rozpočet. Dále navazuje rozpočtovou soustavou, její strukturou a teorií fiskálního 

federalismu. Poté rozebírá jednotlivé veřejné rozpočty, vymezuje je a věnuje se jejich skladbě. 

Závěrem analyzuje mandatorní výdaje veřejných rozpočtů „de lege lata“ a „de lege ferenda“. 

Předložená diplomová práce je kompaktní a logicky provázaná. Osnova zadání práce byla 

dodržena. 

Diplomant se vyjadřuje jasně a výstižně. Dospívá k jasně formulovaným závěrům. Po 

obsahové stránce předložená práce splňuje požadavky na ni kladené. 

Po formální stránce je práce vybavena bohatým poznámkovým aparátem (228 odkazů), 

seznamem pramenů a literatury a cizojazyčným resumé v anglickém jazyce. Práce je 

obohacena vhodně o grafy a tabulky. Lze konstatovat, že celkově předložená diplomová práce 

splňuje formální požadavky.  

Původnost práce byla ověřena v systému THESES. Nebyla nalezena žádná podezřelá shoda.  

Celkově po obsahové i formální stránce diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené 

na tento typ závěrečné práce, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

Při následné obhajobě by se autor měl zaměřit na tyto okruhy: 

1) Rozpočtová skladba veřejných rozpočtů. 

2) Výdaje veřejných rozpočtů „de lege ferenda“ 

3) Deficit státního rozpočtu v roce 2021. 

 

V Plzni dne 20. května 2021    

                                                 JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D. 


