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Téma práce: Analýza právní regulace převodních cen v souvislosti s implementací 
Směrnice ATAD 

Rozsah práce: 125 424 znaků (podle prohlášení) 

Datum odevzdání práce: 22. června 2018 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku, která v rámci finančního 
práva spadá do práva daňového, konkrétně do oblasti daní z příjmů. Jedná se o téma velice 
aktuální, neboť evropská směrnice ATAD má být v České republice implementována s účinností 
od 1. ledna 2019. Z uvedeného vyplývá, že diplomová práce na téma „Analýza právní regulace 
převodních cen v souvislosti s implementací Směrnice ATAD“ může být velmi přínosná. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

V oblasti finančního a daňového práva je téma převodních cen poměrně časté. Nicméně se mu 
věnují spíše odborníci z jiných oborů, než je právo. Navíc směrnice ATAD ve vztahu 
k převodním cenám přináší nový aspekt, který ještě nebyl podrobně popsán a zkoumán. Ke 
zdárnému zpracování tématu však nestačí pouze znalost finančního, resp. daňového, práva, ale 
rovněž evropského práva a ekonomie. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohla 
mít diplomantka relativní dostatek včetně relevantních právních předpisů a jejich důvodových 
zpráv. Zpracovat téma je nutné kvalitativní metodou a použít deskriptivní, analytickou, 
deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, čtyř částí, závěru, seznamu zkratek a seznamu použitých zdrojů. Na konec 
práce je zařazen název práce, abstrakt a klíčová slova, a to v českém jazyce a anglickém jazyce.  

Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl diplomové práce („charakterizovat 
aktuální stav právní regulace převodních cen v České republice, související nadnárodní regulace 
a v jejich kontextu zanalyzovat možnosti implementace Směrnice Rady (EU) 2016/1164, ze dne 
12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, a popsat a zhodnotit přístup 
Ministerstva financí České republiky včetně předpokládaného finančního dopadu implementace 
jednotlivých ustanovení“), použité metody, zdroje a popisuje obsah své diplomové práce, 
následuje část věnovaná obecně převodním cenám. Druhá a třetí část diplomové práce je 
zaměřena na právní úpravu převodních cen, a to z hlediska nadnárodní legislativy a z hlediska 
tuzemské legislativy. Ve čtvrté části diplomové práce se diplomantka věnuje samotným 
směrnicím ATAD. V závěru diplomové práce jsou uvedeny jednotlivé dílčí závěry, ke kterým 
diplomantka dospěla. 

4. Vyjádření k práci 

V první části diplomové práce se diplomantka obecně věnuje převodním cenám. Diplomantka 
nejprve definuje pojem převodní ceny a poté se zvláště zaměřuje na metody pro jejich 
stanovení. K této části nemám zásadních výhrad. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na nadnárodní legislativní úpravu převodních cen, 
která má vliv na regulaci převodních cen v České republice. Diplomantka v této části popisuje 
jednotlivé mezinárodní a nadnárodní dokumenty, které se týkají převodních cen. Rovněž k této 
části nemám zásadních výhrad. 
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Předmětem třetí části diplomové práce je legislativní úprava převodních cen v České republice. 
V této části diplomové práce nejprve diplomantka popisuje právní úpravu převodních cen 
v zákoně o daních z příjmů a poté se zaměřuje na pokyny řady D týkající se této problematiky 
a na vykazování informací (zprávu o vztazích a CbCR). Ve všech případech jde pouze o stručný 
popis příslušné právní úpravy nebo vnitřních předpisů. V poslední kapitole třetí části se 
diplomantka zaměřuje na judikaturu v oblasti převodních cen s tím, že si vybírá dvě konkrétní 
oblasti týkající se převodních cen a popisuje rozsudky v těchto oblastech. 

Stěžejní částí diplomové práce je čtvrtá část věnovaná směrnici ATAD. Diplomantka nejprve 
popisuje tzv. balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a poté se zaměřuje na 
samotnou směrnici ATAD (její legislativní proces a obsah). Z opatření obsažených ve směrnici 
ATAD se diplomantka nejvíce zaobírá omezením odpočitatelnosti úroků. Diplomantka každé 
opatření nejprve popíše, poukáže na to, zda již je nebo není součástí českého právního řádu, 
poté uvede záměr implementace opatření ze strany Ministerstva financí, popíše navrhovanou 
implementaci tohoto opatření a uvede jeho dopady. Na závěr části je doplněna kapitola 
označená „Zhodnocení opatření směrnice ATAD a jejich předpokládané implementace“. Toto 
měla být klíčová kapitola diplomové práce. Ovšem její rozsah (pouhé 2 strany) ani obsah tomu 
neodpovídá. Domnívám se, že diplomantka měla navrhovaná opatření lépe zhodnotit. Co však 
zcela postrádám, je vztah těchto opatření k převodním cenám, ten v diplomové práci 
absentuje zcela. 

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se 
diplomantka daným tématem podrobně zabývala a v dané problematice se orientuje. 
Převážná část diplomové práce je však pouhým popisem právní úpravy, v diplomové práci 
citelně chybí úvahy diplomantky, hodnocení právní úpravy a uvedení vlastních návrhů de 
lege ferenda. Domnívám se, že diplomantka vytvořila průměrnou až mírně podprůměrnou 
diplomovou práci. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila jen zčásti. Diplomantka 
charakterizovala aktuální stav právní regulace 
převodních cen v České republice a související 
nadnárodní regulace. Bohužel chybí uvedení kontextu 
těchto pravidel ke směrnici ATAD, kterou diplomantka 
v zásadě pouze popsala. Zhodnocení implementace této 
směrnice není dostatečné. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že diplomantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomantky, což ostatně vyplývá z jejího 
prohlášení. Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz 
s tím, že bylo nalezeno 182 podobných dokumentů. 
Shoda je však vždy menší než 5 %. S ohledem na rozsah 
protokolu o kontrole (3044 stran) jsem provedl jeho 
namátkovou kontrolu s tím výsledkem, že shoda je 
převážně u textu a názvů právních předpisů. Práce podle 
mého názoru není plagiátem. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná.  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 

Diplomantka používala odbornou literaturu včetně 
zahraniční, internetové zdroje, právní předpisy, 
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citací judikaturu a jiné absolventské práce. Používání citací 
odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za ne zcela 
dostatečnou. Diplomantka měla opatření směrnice 
ATAD analyzovat hlouběji a zejména uvést a rozebrat 
jejich vztah k převodním cenám. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce neobsahuje grafy a tabulky, což však není na 
újmu. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se přesto vyskytují 
(např. str. 21 „podmínky stanoven“, str. 41 a 46 „Tyto 
opatření“, str. 42 „směrnice ATAD podlého“, str. 61 
„dani z příjmu“ nebo str. 68 „ Pravidla … … nebyly“). 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Jak a proč se změnila implementace pravidla GAAR v návrhu zákona při jeho projednání 

v legislativních orgánech vlády? 
- Považuje diplomantka koncept zdanění příjmů z majetku při jeho přemístění do zahraničí 

bez změny vlastnictví za souladný s principy, na kterých spočívá zákon o daních z příjmů, 
a za souladný s ústavním pořádkem? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou až 
dobrou. 

V Praze dne 19. července 2018 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


