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 Cílem práce diplomanta bylo přiblížení problematiky daňových rájů v jejich 
globální roli, včetně popisu jejich historie, současných trendů i tendencí pro budoucnost. 
 

Obsahem diplomové práce je zpracování přehledu problematiky tzv. „daňových 
rájů“ jako popis charakteristik zemí, které jsou za daňové ráje označovány (autor zvolil 
metodu komparativní s hledáním společných prvků), dále jako popis metod daňové 
optimalizace, které jsou v mezinárodním obchodě aplikovány, včetně popisu metod které 
by bylo možné využít v českém právním prostředí. Autor využil práci také k popisu 
některých aspektů mezinárodní daňové konkurence. 

 
Problematika tzv. daňových rájů je relativně hodně diskutovaným tématem, avšak 

ucelený analytický či alespoň deskriptivní výstup je spíše ojedinělým fenoménem. 
Nejedná se tedy o časté téma odborných prací s tímto pohledem na toto téma. 

  
 Zvolené téma diplomové práce je poměrně náročné na teoretické znalosti, protože 
vyžaduje jak znalosti právního rámce, tak i znalosti ekonomické. Jako zdroje práce byly 
použity jak národní tak cizojazyčné publikace. 
 

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména indukci, syntézu i 
analýzu a také komparaci. 
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     Lze uzavřít, že cíl - popsat základní charakteristiky tzv. daňových rájů 
v mezinárodním kontextu - posuzovaná diplomová práce naplňuje, a to podle mého 
názoru vyváženě.  
 

Práce podává strukturovaný a logický přehled této problematiky. Svým rozsahem 
– 55 stran psaného textu, práce splňuje formální požadavky na diplomovou práci. Autor 
využil dostatečně i dostupnou literaturu, včetně zahraničních zdrojů.  
 
 Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na požadované úrovni, stejně jako 
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. 

 
Otázka k zodpovězení: Je česká právní úprava nadací vhodná pro daňovou 

optimalizaci (plánování)? 
 
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po stránce formální, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické úrovni, tak i kvalitě práce po 
obsahové stránce, navrhuji práci k obhajobě a po případném zodpovězení doplňující 
otázky, doporučuji práci ohodnotit jako výbornou. 
 
  
V Praze dne 8. února 2012  
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