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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si pro účely zpracování své práce zvolil téma, které je sice nikoliv nové, nýbrž 
stále aktuální. Problematika daňových rájů je již dlouho pomyslným trnem v oku 
mezinárodním organizacím a většině států. V poslední době lze však spatřovat určitý ústup 
trendu nárustu využívání netržních jurisdikcí za účelem daňové úspory. Zvolené téma 
považuji za aktuální a volbu diplomanta v tomto ohledu oceňuji. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 
Pokud jde o náročnost tématu na zpracování, je téma samo o sobě na průměrné úrovni, 
neboť není příliš průřezové. Téma skýtá mnoho zajímavých a sporných oblastí, kterým se 
diplomant mohl vhodně věnovat. Pokud jde o vstupní údaje, domnívám se, že jich bylo 
dostatek, což však zcela nekoresponduje se seznamem použité literatury. Diplomant uvádí, 
že v textu využívá metody analýzy, deskripce, komparace a analogie. Tyto metody jsou 
v práci také obsaženy a považuji je za vhodně zvolené. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Systematické členění práce je poměrně tradiční, když je zahrnuto šest kapitol. Tyto se 
nadále vhodně vnitřně člení a utvářejí relativně logicky propojený a ucelený komplex. Po 
úvodu následuje obecná stručná kapitola věnovaná základním pojmům, jako daňový ráj, 
daňová soustava apod. Poté následuje podle mého názoru nejzajímavější kapitola 
věnovaná konkrétním projevům daňových rájů a boji proti nim. Následující tři kapitoly se 
zabývají konkrétními směrnicemi, které si kladou za cíl mj. právě boj proti daňovým únikům 
(tj. Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, směrnice o společném základu daně 
z příjmů právnických osob a směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob a směrnice o správní spolupráci v oblasti daní). Poslední kapitola je 
vhodně věnována úvahám de lege ferenda. Formální členění práce je v pořádku. 

 
4. Vyjádření k práci 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako průměrnou. Autorovi se podařilo pouze 
částečně postihnout nejzásadnější problémy současného systému fungování daňových 
rájů. Věcná a obsahová stránka práce jsou na průměrné úrovni, když nic zásadně objevného 
v práci obsaženo není. Nadto se autor dopouští poměrně často zjednodušení a nepřesností. 
Negativně hodnotím místní popisnost a stručnost práce. Formální a systematická práce jsou 
rovněž na průměrné úrovni, stejně tak jako stránka jazyková. Stejně tak mohlo dojít 
k využití některých novějších (zejména zahraničních) odborných pramenů. Předloženou 
diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm dobře. 
 



  

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce Diplomant si vymezil hlavní cíl následovně: 

„Diplomová práce si klade za cíl analyzovat projevy 
daňových rájů v státech EU a podrobněji se na 
konkrétních příkladech zabývat, jak schémata 
fungují.“. Tento cíl považuji za převážně splněný, 
stejně jako cíle vedlejší. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Na základě vyhodnocení podobnosti práce 
v systému Theses.cz lze konstatovat, že bylo 
nalezeno 22 podobných dokumentů s nízkou mírou 
podobnosti. Na základě kontroly protokolu nemám 
důvod se domnívat, že by práce byla plagiátem. 

Logická stavba práce K logické stavbě práce nemám podstatné výtky. 
Práce působí poměrně přehledně a uspořádaným 
dojmem. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Aparát poznámek pod čarou je nadprůměrný (178 
poznámek), seznam použité literatury je dostačující, 
byť nejsou zahrnuty některé zejména novější 
zahraničí prameny. Použité citace jsou převážně 
v souladu s citační normou. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je vzhledem k tématu 
dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím spíše kladně. Práce je po 
této stránce prostá zásadních pochybení. Práce 
obsahuje jediný graf, což je škoda, neboť potenciál 
pro grafické znázornění daňových schémat zde 
existuje. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická stránka je na podprůměrné 
úrovni, pochybení jsou poměrně četná. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Jaký rozsah daňové suverenity je nutný pro to, aby se určité území stalo daňovým 
rájem (viz např. Isle of Man)? 

 
2) Vykazují daňové ráje podle názoru autora i nějaké pozitivní aspekty?  

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

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

 
V Praze dne 9. září 2019 
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