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Hodnocení

Počet bodri (0 - 10)

1 Náročnost tématu práce 10

2 Splnění cílťr práce 10

-J Teoretická část práce 8

4
Praktická část práce
(analytická část) 9

5
Projektová část
( ešící část) 9

6 Formální rove práce 8

CELKovÝ POČET BoDŮ
(0 60) 54

odnocení i ednotliv ch kritérií:
ROZSAH BoDŮ sr'ovNÍw"lÁuŘENÍ

0 bodri nesplněno
(odpovídá stupni ooFoo podle ECTS)

1-2body splněno pouze na r iovní
(odpoví4á stupní ,,E" podle ECTS)

3-4body splněnos
(odpovídá_stupni ooD'o podlelEcTs)

5 - 6 bodri splněno, nedostatky neovliv ují poostá
(odpovídá stupni ,,C,o qodle ECTS)

7 - I bodri splněno zcel a bez v hrad
(odpovídá stupni ,,B'o podle ECTS)

9 - 10 bodri splněno nadstandardně
(odpgvídá stupni ooA" podle ECTS)



Připomínky k práci:

Bakalrářská práce se zabývázaJímawi\tématem z oblasti nepřímých daní, konkrétně
analýzou správy spotřebních daní v České republice.

Pozitivem předloŽené bakďrířské práce je od samého začátku její čtivost a evidentní zájem
autora o zpracovávané téma.

Autorem detaílně rozebraný systém spotřebních daní v teoretické časti je popsrin
vyčerpávajícím zpusobem. Autor prokazuje velmi dobý přehled o problémorných oblastech,
kde logicky a srozumitelně popisuje a vysvětluje základní Pojmy, fýkajících se spotřebních a
energetických daní.
Do závěru teoretické části autor vhodně uvádí zásadni předpisy a dokumenty, které se
vztahqí k harmonizaci spotřebních daní v Ewopské unii.

K praktické ěásti bakalařské práce nemám závažnějšípřipomínky. Autor opět velmi dobým
způsobem analyzuje mechanismus i vybrané kontrolní postupy při správě daní. Velmi dobře
jsou v této části prezentovány poznatky získané studiem literatury, intemích materiálů
poskytnutých celním úřadem, v neposlední řadě i poznatky zkotuultací na celním uřadě.
Jako nadstandardní hodnotím především část zabývající se riziky při správě spotřebních daní,
kde autor prezentuje nejaktuálnější informace a poznatky k registraci distributoru pohonných
hmot a k registraci osob povinných značit líh.
Jako zajímaý hodnotím návrh autora uvedený na straně 73.,I<teý se dká zjednodušení
kontrolní ěinnosti u provozovatelů pěstitels[ých pálenic. Ztotožřtuji se s názorem autora, Že
aplikací tohoto opatření lze sníŽít personální a administrativní zátěž celního úřadu, ktery se
tak může zaměřit na ťrskálně významnější aktiviý daňoých subjekfu například v oblasti
činnosti daňovych skladů.

Pozitivně hodnotím strukturu, logickou návaznost a formu bakďařské práce,která odpovídá
zadání. 

.

Teoretická i praktická část má kvďitní rešerši, která obsahuje řadu relevantních
bibliografických a elektronických odkazů.
Správným a vhodným způsobem autor využívá i odbornou terminologii.
Také volba příloh v závěru vhodným způsobem doplňuje samotn;ý obsah bakalařské práce.

Bakalářskou práci doporuěuji k obhajobě.

otázt<y k obhajobě:
1. Uveďte jaké operativně pátrací prostředky jsou celní orgány oprávněny využivatpři správě
spotřebních daní.

2. Uveďte j aké zásadní zmény obsahuje nová úprava zákona o povinném znaěení lihu.



Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP.

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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Instrukce pro hodnocení jednotli .ych kritérií:
Kritérium 1. Hodnocení náročnosti tématu práce (0 _ 10 bodri)
Toto kritérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zamě ení na studijní obor, složitost ešené
problematiky, niároěnost na teoretické i praktické informaění zdroje.

Kritérium 2. Hodnocení splnění cílri práce (0 _ 10 bod )
Toto kritérium hodnotí splnění zadání práce na základě definovanych cíl práce, které musí byt souěástí
rivodu. Definovan cíl práce odpovídá požadované nrároěnosti vzhledem t typ" práce.

Krit rium 3. Hodnocení teoretické črísti práce (0 _ 10 bodri)
Hodnotí se p edevším vyběr teoretickych zdroj a jejich moŽná aplikace pro ešení tématu' Hodnotí se
rovněž zprisob i roveri citací' Rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyěné literatury,
vyrržitelnost p ehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledri, tozbor použit'.ch ěitaci. riterarni
p ehled práce je po metodické a formální strr{nce Íádné zpracován věetně citací a oam^ na použitou
literaturu.

Kritérium 4. Hodnocení praktické části práce (analyticlcí část) (0 - 10 bodri)
Hodnotí se tirove analyzy zadaného tématu, vazba analyzy na stanovené cíle, využititeÓretickych poznatkri
pro anall zu problému, P i hodnocení se bere v rivahu niáročnost získátvfuní informací, p ístup studenta a jeho
schopnost logic\ ch závěrizana\ zy jako w chodisko pro ešící část.

Kritérium 5. Hodnocení praktické části práce ( ďící část) (0 _ 10 bodri)
Hodnotí se věcná rove ešení problému, dosažení stanoveq ch cíl , návaznost ešící části
na analyickou část' Kritérium hodnotí rovněž celkovou rirove provázanosti teoretické a praktické ěásti
práce, zdrivodnění návrhri a jejich dopadri'

Kritérium 6. Hodnocení formální rovně práce (0 - 10 bodri)
Hodnotí serirove grafického zpracováni práce. Hodnotí se gramatická rove , zvolené formulace, celková
rirove vyjad ovrání. Sprármost ělenění, logické návaznosti textu, spnávnost použité terminologie,
jednoznačnost a p ehlednost grafi cky ch prací, jazyková rirove '


