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JUDr' Miroslava Zajíčkov
á, dále jen ,,autorka..,si pro svou disertačnipráci, dále jen
zvo|t|atéma,'Daň z pŤijmttv kontextu s harmonizacípřímýchdanív Evropskéunii...
,,pÍáce,,,
Toto témapovažuji pro zpracováni disertační
práce jako velice vhodné.Zvěcného hlediska
jde o témazásadní,kteréje opravdu aktuální,zď1imavé
a pro oblast daňovéhopráva obecně a
pro daň z příjmůzv|ášt',
Hodnocení zformá|ního hlediska. PředloŽená práce splňuje poŽadavky kladenéna
tento typ kvalifikačníchprací.Svým rozsahempředloŽenápráce plně vyhovuje poŽadavkům
vyplývajícíchz opatření děkana Právnickéfakulty Univerzity Karlovy v Praze č.] lrc, Práce
má 180 započitate|nýchstran' titulní stránka obsahuje předepsanénáleŽitosti' odkazy pod
čarou,klíčováslova, Seznamliteraturyje rozdělen na českoua slovenskouodbornouliteraturu
a na zahtaničníodbornou literaturu a články, elektronicképublikace, právní předpisy,
dokumentya judikatura CR a EU' internetovéprameny v českémjazyce,internetové
prameny
zahranični,dvě přílohy a abstraktv českéma anglickémjazyce. oceňuji velmi dobrou práci
sjudikaturou. Zřejmě nedopatřenímnení uveden odkaz pod čarouč. 56 a 57 vseznamu
literatury.
Hodnocenísplnění cílůpráce. Autorka si cíl svépráce vymezuje na str. 10 a násl.,
kdy velmi odvážně hájí snahu Evropské unie o harmonizaci daní zpŤijmů,jako jeden
z nástrojů jak vyvézt Evropskou unii a její jednotlivé členskéstáty z hospodářskérecese.
Uvedla jednotlivé etapy snahy o harmonizacl ptimých daní.Autorka přímo vyzývá členské
státy' aby vážněpřistoupily ke snahámo harmonizacidaně z příjmů,kdy na stranějednéby se
měla zohledňovat specifika členských států, ale předevšímby se měl prostřednictvím
unifikovanédaně z příjmůzohledňovatpoŽadavekna rozvinutý vnitřní trh při naplněníhlavní
myšlenkyEvropskéunie' tj. svobodnýpohyb osob,zboží,služeba kapitálu.Celá práceje pak
snahou o rozšířenístručněvymezeného cíle práce a v závěru pak výsledky své práce
adekvátněhodnotí.Autorka tedy cílesvépráce naplnila.

Hodnoceníz obsahovéhohlediska. Autorka rozčlenilasvou práci na osm částí,které
se obvykle dále člení,úvodua závěru a výšeuvedenýchpříloh.Uspořádánítextuje přehledné
a logické. V rámci úvodu si autorka stanovila objekt a cíl zkoumání, systematiku
a fáze
výzkumu a volbu metod zkoumání' První část |ze považovatza částteoretickou,
která je
úvodem do vymezení daně zpŤijmůvrámci daňovésoustavy. Vtéto částijsotr Vymezeny
zák|adnípojmy, jako daňová soustavav Českérepublice,pojem daně a význam daně
zpříjmů
ve státě a pro harmonizact.Autorka uvádí celou řadu definic od klasiků finančníhopráva
a
finančnívědy až po současnoumodprnívědeckou literaturuv tétooblasti, definice
opatřila
odkazy na autory' Domnívám Se, Že se autorka měla v tétosouvislosti pokusit o vytvoření
vlastní definice daně' Následující část práce je již věnována bezprostředněh1avní
náplni
práce, tj' harmonizaci. Autorka vtéto části práce důsledněpostupuje
od obecného ke
konkrétnímu.
Následujícíkapitoly potom logicky na sebe navazýi,a to nejen označením,
ale i
obsahově.
Autorka v závěrečnéčásti práce, q' v části osmé uvádí vlastní aplikace poznatků
výzkumu a cennýje zejménavlastní
návrh Trojmodulu harmonizacedaníz příjmů.
Kvalitu práce pak podtrhuje shrnr.rjící
závěr a úvahy de lege ferenda ve vztahu
k harmonizaci daně z příimů.
Nicméně i přes rtzné názory na některé instituty je práce podle mého názotu
zpracována velmi kvalitně a důkladně. Autorka projevuje své znalosti a zkušenosti
s popisovanou problematikou, což se projevuje na náyrzích a námětech na řeŠení
dané
problematiky. Především výše zmiňovaná osmá část práce vysoce přesahuje průměrnou
úroveňostatníchdisertačních
prací.
Po posouzeníobsahupráce,a to s ohledemna danétémaa vytčenýcíl práce,jsemjako
oponent dospěl kzávěru, Že se jedná o velmi kvalitní a inspirujícípráci, která
splňuje
poŽadavkyna obsahovénáležitostidiser1ační
nráce.

Závěr:
Jak jsem jiŽ výšeuvedl, předloŽená práce splňujejak po formální'tak i po obsahové
stránce,
náleŽitostipoŽadovanépro disertační
práce. Závěremje třeba konstatovat, že práce obsahuje
původnívýsledky,jde o originá|nízpracováníucelenéčástidanéproblematiky,
a to na úrovni'
která odpovídá publikačnímustandardu této specializace. PředloŽenou disertačn
í práci
doporučujik obhajobě.

Náměty pro rozpravu
l. Cíle práce, a kterékonkrétnívědeckémetodyji pomohly dospětk závěrůmuvedeným
v prác1?
2. Domnívá se autorka'žev rámci harmonizacemábýt harmonizovánjen daňový zák|ad
a daňovésazby,jak vyplýváze závěru práce na str. 178?
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