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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Radka DORNOVÁ 

Téma diplomové práce:  Daňové dopady na státní rozpočet ČR z podnikatelské 

činnosti v Horním Jiřetíně při případné korekci limitů těžby 

Rok obhajoby: 2016 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem diplomové práce bylo zmapovat podnikatelskou činnost v Horním 

Jiřetíně, vyčíslit vliv podnikatelské činnosti na státní rozpočet ČR. Dalším cílem práce 

bylo propočítat případné dopady na státní rozpočet ČR v případě ukončení podnikatelské 

činnosti v souvislosti s případnou korekcí limitů těžby a tedy s případným zánikem 

Horního Jiřetína. 

V první části diplomové práce studentka stručně charakterizovala město Horní Jiřetín. 

Nosnými kapitolami diplomové práce je kapitola třetí, čtvrtá a pátá. Třetí kapitola 

obsahuje zhodnocení podnikatelské činnosti v Horním Jiřetíně za časové období 

2012 - 2014, a to na vzorku 30 podnikatelů – živnostníků a na vzorku 14 právnických 

osob. 

Čtvrtá kapitola je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části studentka 

vymezuje základní pojmy vztahující se k dané problematice. Praktická část čtvrté kapitoly 

obsahuje výpočet daně z příjmu fyzických podnikajících osob (OSVČ) a právnických 

osob a jejich přerozdělení do rozpočtů obcí, krajů a státního rozpočtu ČR. Vzhledem 

k malé dostupnosti údajů, byl jako zjednodušený základ daně použit výsledek 

hospodaření. V kapitole je také uveden výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění 

zaměstnanců u OSVČ. 

Pátá kapitola obsahuje vyčíslení některých dopadů na státní rozpočet ČR v případě, že by 

byla ukončena podnikatelská činnost v Horním Jiřetíně, pokud by došlo ke korekci limitů 

těžby.  
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2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce, ale v práci byly shledány nedostatky, 

které jsou uvedeny v bodu 3 posudku.  

3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 není jasné, k jakému datu jsou platné údaje uvedené v kapitole 2 diplomové práce; 

 v práci je velké množství početních chyb, např.: 

o str. 14: chybně vypočten výsledek hospodaření podnikatele P 26; 

o str. 16: chybně vypočten výsledek hospodaření podnikatele P 15; 

o str. 18: chybně vypočtena procentuální změna VH podnikatele P 26, 

chybně vypočtena procentuální změna příjmů podnikatele P 2; 

o str. 23: chybný výpočet výsledku hospodaření u firmy IPSEN, s.r.o.,  

N-Glob s.r.o a PBE Services s.r.o.; 

o str. 23: chybný výpočet procentuální změny VH firmy Astronomical Profit, 

s.r.o.; 

o str. 25: chybný výpočet procentuální změny VH firmy World-Stav s.r.o.; 

 str. 15: nesprávné tvrzení o tom, který podnikatel má nejnižší hodnotu VH. Je to 

podnikatel P 25 a ne podnikatel P 1, jak tvrdí studentka; 

 str. 21: chybné znaménko u výsledku hospodaření společnosti Autodíly Most s.r.o.; 

 str. 22: studentka v prvních dvou odstavcích zaměňuje pojem náklady za výnosy a 

naopak; 

 str. 23, tabulka 9: IČ jednotlivých firem jsou jiná, než v Tabulce 8 (str. 21) a 

Tabulce 10 (str. 25); 

 náhodně byly zkontrolovány hodnoty výnosů, nákladů a VH uváděné v tabulkách 

8, 9 a 10 s údaji uváděnými na webových stránkách http://portal.justice.cz. Bylo 

zjištěno, že mnohdy studentkou uváděné údaje neodpovídají údajům ze jmenované 

webové stránky; 

 str. 25: nesprávná tvrzení v posledním odstavci; 

 str. str. 35, 1. věta: nesprávné tvrzení o dani z příjmu. Podle zákona o dani z příjmu 

se na celé stokoruny dolů zaokrouhluje základ daně a ne daň, jak tvrdí studentka; 

 str. 36: na vzorovém příkladu je chybně vypočtena daň z příjmu a s tím související 

odvody. V tabulce na str. 37 ale studentka uvádí správné hodnoty; 

http://portal.justice.cz/
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 tabulka 17, 18, 19: studentka do výpočtu sociálního pojištění nezahrnula pojistné, 

které platí zaměstnanec a je ve výši 6,5 %; 

 str. 60, tabulka 21: údaje v tabulce jsou chybné. 

Stylistické stránce práce měla studentka věnovat větší pozornost. 

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka pravidelně konzultovala zpracování práce. V průběhu zpracování práce musely 

být studentce mnohé připomínky sdělovány opakovaně, než byly zapracovány do textu 

práce. 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 Tabulka 8, 9, 10: studentka uvádí jako zdroj „interní informace + vlastní 

zpracování“, ale na začátku kapitoly 3.2 uvádí, že čerpala z Administrativního 

registru ekonomických subjektů ARES; 

 str. 28, 29, 30, 31: chybný křížový odkaz na použitou literaturu; 

 nesprávná citace některých elektronických dokumentů, např. odkazy 20 – 24; 

 nesprávné psaní mezer u procentuálních údajů (např. na str. 35, 53); 

 chybějící mezery v textu (např. str. 35, str. 57, str. 63, str. 64); 

 nevhodná úprava matematického zápisu na str. 60, kdy zápis zasahuje do okraje 

stránky. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Vzhledem k uvedeným kritickým připomínkám nemá práce žádný přínos.  

7. Celkové hodnocení práce. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Jaké pozitivní daňové dopady na státní rozpočet ČR lze spatřovat při zániku 

Horního Jiřetína při případné korekci limitů těžby? 

 K jakým změnám došlo v RUD od roku 2016? 
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Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí s výhradami uvedenými výše a hodnotím klasifikačním stupněm 

„dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 7. května 2016 


