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Hodnocení práce a připomínky k práci 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou, která je zásadní pro všechny municipality, protože se 
dotýká příjmové stránky jejich rozpočtu. Práce je rozdělena do pěti kapitol, jejichž prostřednictvím se diplomantka 
snaží zachytit problematiku fiskálního federalismu a fiskální decentralizace, charakterizuje majetkové daně jako 
takové, komparuje jejich úlohu v zemích EU a v neposlední řadě se snaží zhodnotit možnosti, jejichž 
prostřednictvím mohou obce ovlivnit tento daňový příjem. V závěru práce jsou přidána doporučení diplomantky, 
která vycházejí z provedené komparace mezi zeměmi EU i vlastní analýzy. 

Právě závěrečná doporučení představují hlavní přínos celé diplomové práce, protože financování obcí stojí 
v současnosti na prahu hledání nových cest, jak systémově řešit otázku financování obcí (nikoliv pouze 
parametrickou úpravou současného stavu). Práce tak může sloužit pro inspiraci pro hledání těchto cest. Práce v této 
rovině netrpí zásadními nedostatky. 

Po formální stránce snad jen bylo možné doporučit více věnovat pozornost volbě autorů pro obecné vstupy do 
problematiky. Základní rešeršní část práce je postavena na zpracování problematiky na několika našich 
tuzemských nejčastěji citovaných autorech. Další poznámka pro formální stránku práce by se mohla dotknout 
používání jako zdroj u tabulek a grafů obrat „vlastní zpracování“. Zdroj pod tabulkou či grafem se váže ke zdroji 
dat nikoliv k otázce konstrukce tabulky či grafu. V některých případech tabulka či graf zobrazují právě převzatá 
data, se kterými dále nebyly provedeny další matematicko-statistické úpravy. 

Za kladnou stránku práce lze také označit snahu diplomantky o základní shrnutí předchozího textu, které se 
objevuje nejen v analytické části práce, ale také v rešeršních kapitolách. V některých případech však tato autorčina 
shrnutí nevycházejí přímo z předcházejícího textu. Viz např. kapitola 1.5.2 na s. 21 až 22, kdy v závěru o vhodnosti 
majetkových daní pro fiskální decentralizaci navazuje na text, který spíše obecně charakterizuje svěřené a sdílené 
daně, ale neobsahuje rozsáhlejší diskuzi o obecných podmínkách, při jejichž splnění lze doporučit určitou daň pro 
tuto decentralizaci. Také např. na s. 26 popis a shrnutí stimulační funkce majetkových daní by byl použitelný pouze 
pro situace, kdy vlastníkem nemovitosti je samotná obec, avšak příslušný text se svojí stylistikou vztahuje na 
všechny potenciální vlastníky nemovitostí. Na s. 52 je uváděn vztah mezi vzdělanostní úrovní zastupitelů a otázkou 
znalostí zákonné úpravy majetkových daní. Tato úvaha autorky je však nepodložená. V rámci obcí ČR je 
realizována řada snah (viz např. aktivity Svazu měst a obcí ČR) o vzdělávání zastupitelů (viz např. dostupné 
publikace typu „příručka pro člena zastupitelstva“, kde řada základních bodů pro řízení obce je shrnuta). Uvedené 
kritické poznámky však nesnižují samotnou kvalitu diplomové práce a jsou spíše doplňkovými. 

 

  



Otázky a náměty k obhajobě 

V závěrečných doporučeních se hovoří o možnosti spojit dotace či daňové příjmy s otázkou rozpočtové 
odpovědnosti obcí. Jak je aktuálně tato problematika v ČR řešena, příp. jakého počtu obcí by se tato hrozba 
omezení příjmu mohla v současnosti dotknout?  

 

Závěrečné zhodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou A. 

 

V Pardubicích 22. května 2018 
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