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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si pro účely zpracování své práce zvolil téma, které je velmi nové a aktuální, a to 
s ohledem na nedávnou implementaci směrnice ATAD do českého práva. Nyní se jeví jako 
vhodné zhodnotit první potenciální dopady směrnice do činnosti korporací, přičemž 
v horizontu jednotek až desítek měsíců může dojít k ověření skutečnosti. Zvolené téma tedy 
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 nadprůměrné úrovni. 
Téma zahrnuje řadu zajímavých a sporných oblastí, kterým se diplomant vhodně věnoval. 
Pro odpovídající úroveň zpracování jsou vyžadovány znalosti z finančního práva (z daňové 
oblasti), mezinárodního práva veřejného a unijního práva. Dále je vhodný ekonomický 
přesah, kterým autor disponuje. Pokud jde o vstupní údaje, měl jich autor k dispozici 
relativní dostatek, což koresponduje se seznamem použité literatury. Z vědeckých metod 
jsou v práci zastoupeny zejména metoda deskripce a analýzy, v menší míře pak metoda 
syntézy. Tyto metody považuji za vhodně zvolené. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Systematické členění práce je tradiční, když jsou zahrnuty čtyři kapitoly, které se nadále 
vhodně vnitřně člení a utvářejí logicky propojený a ucelený komplex. Úvodní kapitola je 
věnována obecně daňové uznatelnosti úroků. Druhá a třetí kapitola porovnávají právní stav 
daňové uznatelnosti úroků před a po směrnici ATAD. Jako nejpřínosnější osobně hodnotím 
čtvrtou kapitolu, v níž autor uvádí potenciálně problematické aspekty tuzemské 
implementace směrnice ATAD v otázce daňové uznatelnosti úroků. Formální členění práce 
je v pořádku. 

 
4. Vyjádření k práci 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako poměrně zdařilou. Domnívám se, že se 
autorovi podařilo postihnout nejzásadnější problémy současného nastavení daňové 
uznatelnosti úroků, a to při dobré práci nejen s texty právních předpisů. Věcná a obsahová 
stránka práce jsou rovněž na velmi dobré úrovni. Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout 
tvůrčí přístup autora k poměrně náročnému tématu a dále kritický přístup. Negativně 
hodnotím místní popisnost a stručnost práce a určité formální a jazykové nedostatky. 
Systematická stránka práce je na velmi dobé úrovni. Předloženou diplomovou práci 
nicméně považuji za poměrně kvalitní a přínosnou, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji 
stupněm velmi dobře. 

 
 



  

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce Diplomant si vymezil cíl následovně: „Hlavním cílem 

mé práce je posoudit plnění cílů stanovených ve 
zprávě BEPS a v směrnici ATAD v rámci jejich české 
transpozice, analyzovat českou úpravu a poukázat 
na případné nedostatky české úpravy a problémy 
spojené s implementací nových pravidel omezení 
uznatelnosti výpůjčních nákladů.“. Tento cíl považuji 
za převážně splněný. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Na základě vyhodnocení podobnosti práce 
v systému Theses.cz lze konstatovat, že bylo 
nalezeno 74 podobných dokumentů s nízkou mírou 
podobnosti. Na základě namátkové kontroly 
protokolu nemám důvod se domnívat, že by práce 
byla plagiátem. 

Logická stavba práce K logické stavbě práce nemám podstatnější výtky. 
Práce působí přehledně a uspořádaně. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Aparát poznámek pod čarou je poměrně strohý (94 
poznámek), seznam použité literatury je dostačující, 
použité citace však jsou zpravidla 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 jako nadprůměrnou. 
Určitých formálních nedostatků se autor zcela 
nevyvaroval. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická stránka práce je na průměrné 
úrovni, překlepy jsou obsaženy poměrně často. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Kterou z cest implementace ATAD v otázce daňové uznatelnosti úroků považuje autor za 
nejvhodnější (str. 39)? 
 
2) Jaký by byl postup při aplikaci přímého účinku směrnice ATAD v případě, kdy by subjekt 
daně skutečně utrpěl škodu (str. 43 an.)? 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
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