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OPONENTNÍ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Název práce: Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví 

Autor práce: Kamila Janíková 

 

1) Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Úkolem bylo zaměřit práci na 

vybranou problematiku daně z přidané hodnoty, která se týká přenesené daňové 

povinnosti a zjistit, jaký dopad mají tyto změny na konkrétní stavební firmu, což 

bakalářská práce beze zbytku splnila. 

 

2) Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce hodnotím bakalářskou práci 

jako vyhovující, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují a v nich obsažená 

témata jsou zpracována přehledně a úplně. 

 

3) Bakalářská práce Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví v ucelené formě poskytuje 

obraz dané tématiky a na příkladu konkrétní firmy nabízí pohled na dopad zavedení 

režimu přenesení daňové povinnosti na společnosti působící v oblasti stavebnictví. 

V bakalářské práci je vysvětlena problematika daně z přidané hodnoty jako celku               

a poté se zaměřením na oblast stavebnictví s uvedením praktických poznatků 

z daňového hlediska. Na příkladu jedné určité společnosti podnikající ve stavebnictví 

je názorně popsán a analyzován vliv zavedení režimu přenesení daňové povinnosti 

na tuto společnost. Kladně hodnotím zejména podrobnou analýzu dopadu zavedení 

režimu přenesení daňové povinnosti na daňovou povinnost společnosti spolu 

s konkrétními příklady vykazování uskutečněných zakázek v daňových přiznáních. 

 

4) Dle mého názoru je v kapitole 3 Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví zbytečně 

obsáhle popisována struktura celého zákona daně z přidané hodnoty, charakteristiku 

a popis vývoje daně z přidané hodnoty by bylo vhodnější zestručnit a podrobněji se 

věnovat pouze ustanovením zákona přímo souvisejícím se stavebnictvím a režimem 

přenesení daňové povinnosti. 

 

5) Nové poznatky bakalářská práce přináší zejména v části 4.5 Dopady zavedení 

režimu přenesení daňové povinnosti, ve které autorka popisuje vliv tohoto nástroje na 

konkrétní stavební firmu a zamýšlí se nad jeho pozitivními i negativními dopady. 

 

6) Výběr studijních pramenů sice není obsáhlý, ale autorka čerpá hodně z internetových 

zdrojů, zejména ze zdrojů finanční správy, což je u tohoto tématu opodstatněné. 
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V textu citaci autorka nepoužívá, odkazy na použitou literaturu či jiné prameny jsou 

na místě. 

 

7) Formální stránka práce je dobrá, práce neobsahuje překlepy, text je srozumitelný                 

a přehledný. 

 

8) Způsob využití práce spatřuji zejména v možnosti podrobnějšího seznámení se 

s problematikou daně z přidané hodnoty ve stavebnictví a daně z přidané hodnoty 

obecně. 

 

9) Bakalářská práce splňuje všechny zadané požadavky, proto ji doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení práce výborně. 

 

 

V Děčíně dne 14.5.2015     Ing. Eva Krákorová 

  


