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Název práce: Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce a vlastníky sportovních 

klubů  

Cíl práce: Hlavním cílem bakalářské práce bylo určit nejvýhodnější daňové ráje 

pro sportovce-  fyzické osoby a nejvíce vyhovující offshorové oblasti pro majitele 

fotbalových klubů představující osoby právnické, a zároveň reprezentující 

kategorii sportovních klubů. 

 
 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

výborně 

Logická stavba práce 
 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 
 

dobře-nevyhovující 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Hodnocení práce: 

 

Pokud jde o stupeň splnění cílů bakalářské práce, cíle byly splněny a 

identifikovány nejvhodnější daňové ráje pro analyzované segmenty: pro 

sportovce se nejlépe umístily bývalé britské kolonie Kajmanské ostrovy a 

Bahamy, které mají velkou výhodu právě z bývalých režimů, díky kterým jsou 

tyto země známé a mají vyspělý bankovní systém patřící mezi hlavní výhody 

vzniku silného daňového ráje. Spolu s dalšími přínosy typu nulové zdanění při 

darování či dědění, plynoucích z rezidentury v těchto karibských oblastech, je 

zřejmé, že Kajmanské ostrovy a Bermudy obsadily přední příčky navrhovaného 

žebříčku. Monako, které patří mezi nejoblíbenějšími daňovými oázami u tenistů, 

získalo třetí pozici uvedeném žebříčku. 

Pokud jde o nejvýhodnější daňové rájů u právnických osob, na „sportovním 

žebříčku“ nejvyšší umístění získaly dvě turistické karibské oblasti – Bermudy a 

Britské Panenské ostrovy, ani jedna však nebyla zmíněna jako jurisdikce, 



využívaná pro daňové potřeby firem, které vlastní fotbalové kluby. Britské 

Panenské ostrovy navíc patří mezi nejstarší a nejznámější daňové ráje na světě, i 

z toho důvodu je velmi neočekávané, že se ani jeden z uvedených vlastníků klubů 

neobjevuje coby firma sídlící v takto výhodné oblasti. 

 

Posluchač pracoval zcela samostatně a bakalářská práce má promyšlenou 

logickou strukturu. 

Autor bakalářské práce využíval cca. 51 zdrojů. 

Pokud jde o adekvátnost použitých metod, vícekriteriální metoda je aplikovatelná; 

je možné využít i další metody. Vlastní přínos autora bakalářské práce je 

nezpochybnitelný; doporučuji vybrané části bakalářské práce publikovat 

v odborném časopise.  

V bakalářské práci jsou gramatické, formální, pravopisné i další nedostatky. 

Doporučuji bakalářskou práci využít pro projekt pro Fulbrightovu komisi pro 

pobyt v USA. 

Bakalářskou práci plně doporučuji k obhajobě a navrhuji „velmi dobře- dobře“. 

 
 
 

Připomínky: 
Doporučuji nepoužívat „Ich“ formu a používat trpný rod tj. místo „analyzoval jsem“ použít „bylo 

analyzováno“ 
 

Otázky k obhajobě: 

 
1. Jaké další metody je možné použít pro analýzu daňových rájů? 

2. Jaký ekonomický časopis byste zvolil pro publikaci výsledků bakalářské práce? 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře-dobře 

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi. 
 

 

V Praze dne 16.1.2021       Podpis 
                                                                       ….......................................................... 

                                              Jméno 
 


