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Název práce: Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce.  

Cíl práce:  

Hlavním cílem bakalářské práce je určit nejvýhodnější daňový ráj pro vrcholové sportovce z 

ČR. Porovnáváno bude zdanění příjmů sportovce na území ČR se zdaněním ve čtyřech zemích,  

které patří mezi nejvyhledávanější daňové ráje po celém světě. Ve výsledcích jsou analyzovány 

i finanční výdaje spojené se změnou rezidentury českého sportovce do konkrétního  

daňového ráje. 

 
 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

výborně 

Logická stavba práce 
 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 

 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

velmi dobře 

 
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 fyzické osoby a 

ze zkoumaných čtyř jurisdikcí specializujících se na daňovou optimalizaci, se 

jako nejvýhodnější ukázaly Kajmanské ostrovy. Na druhou stranu známé 

Monako,  se ukázalo jako nejméně výhodné i v komparaci s budoucím zdaněním, 

kterému bude sportovec vystaven v následujících deseti letech v České republice. 

Podmínkou a především velkým výdajem by pro sportovce byla ve většině 



jurisdikcí povinná investice do země skrze koupi nemovitosti. Rozhodujícím 

faktorem je požadovaná částka, kterou musí žadatel o rezidenci zaplatit. 

 

Posluchač pracoval zcela samostatně a bakalářská práce má promyšlenou 

logickou strukturu. 

Autor bakalářské práce využíval cca. 67 zdrojů. 

Vlastní přínos autora bakalářské práce je nezpochybnitelný; doporučuji vybrané 

části bakalářské práce publikovat v odborném časopise.  

V bakalářské práci jsem nenašel závažné stylistické, pravopisné nebo formální 

nedostatky. 

Doporučuji bakalářskou práci využít pro projekt pro Fulbrightovu komisi pro 

pobyt v USA a pro soutěž „Manažér roku“. 

Bakalářskou práci plně doporučuji k obhajobě a navrhuji „výborně“. 

Vybrané části bakalářské práce budou publikovány v roce 2021 v recenzovaném 

časopise „JOURNAL OF DIPLOMATIC AND SOCIAL STUDIES“. 
 

 

Připomínky: 

1.  Závěr by měl být rozsáhlejší a podrobnější. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

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

 

2. Zajímavostí v problematice zdanění sportovců byl tzv. „Beckhamův zákon“, 

který vznikl v roce 2004 ve Španělsku. Existují pozdější analogie v zemích EU? 

 

3. Jaké kroky proti daňovým rájům navrhuji současný americký prezident? 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 

 

 

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