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práce:
1.

Aktuálnost (novost) tématu
Diplomanta se ve svédiplomovépnáci věnuje porovnránízÁaÍtování
přfimů právnichých osob
s důrazemna zdaňováníkapitíloých spoleěnostía pffjmůz podílu na ziscíchjejích spoleěníků
v rozlišenídle anglosaskéa kontinenúílní
právní kultury. Danétémadiplomantka zpracovala
velmi zajímavě,ik'dyŽ se nejedná o témazr'e|aakfuá|ní.Na aktuálnosti toto témamůženabý!
pokud se naše v|áda" resp. parlament přikloní k nrázoru Ministerstva financí, osvoboáit
dividendua podílna zisku zcela od daněvybírané
snížkou(zíkonné15ti % dani).

2.

Náročnost térnatrr na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jeiich zpracování a
použité Ínetody
Zpracovámitohoto tématuvyŽadujeprokázání dobrézrralosti ěeskéhozákona o dani zpřfimů,
jakož iprokáuiní dobréoriontaceve slovenskémzátkoněo dani z příjmůa v daňoých ákonech
Velké Britránie. Diplomantka při zpracování své diplomové pníce vychrázíz velkého poěfu
pnívnlch předpisů a odbornéliterartury.Mezi právní předpisy řadí jak samoďejmě právní
předpisy Ceské,tak slovenské,tak i právnípředpisy Velké Britránie.Téžvesvépráci áiru3e
diplomantkavšechnysměrnice,kterése doýkají úpravyjejí diplomovépráce.
Formální a systematické členěnípráce
Celá diplomová práceje rozdělena na ěestnéprohlrášení,
obsah, úvod,devět kapitol, dále pak
závěr, semam zkratek a použitéliteratury a abstraktv anglickéma českém
jazyce.
První kapitola strrrěně pojednává o harmonizačnímprocesu přímých daní v Ewopské Unii.
Druhá kapitola poukazujena některérczÁílymezi kontinentálnía anglosaskoupnívníkulturou.
Kapitola ffetí se potom věnuje právnímu vymezení obchďních spoleěnostíve všech třech
strátech.
čwťtákapitola pak pojednává o společnícíchobchodních spoleěnostípodle práva českého,
slovenskéhoa britského.
Pátríkapitola se zabývájednotlivými pruky daňově-právníkonstrukce z obecnéhohlediska.
s9stá kapitola pak konkretizuje tyto prvky daňově-pnívníkonstrukce na jednotlivé příjmy
obchodníchspolečností
v Ceskérepublice.
Sedmá kapitola konkretizuje ýše uvedenéprul.y ve Slovenskérepublice a osmá kapitola pak ve
Velké Britránii.
Devátá kapitolaje věnoviánakomparaci.
S ohledem na rozsah diplomové práce, která ěitá téměř sedmdesát stran,je komparaci ovšem
věnoviáno pouze šest stran, což považuji za nedostatek této pníce. Pnívě vtéto kapitole se
diplomantka mohla obšírnějivyjádřit k rozdílnostiěeské,slovenikéa britsképrávníúpravy.
Vyjádření k práci
Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobře odborně zpracovanou. Diplomantka se
nezabýva|a pouze daňovou problematikou, ale, což je patrrrév kapitole ťetí a ětltrté,tež
problematikouz hlediska obchodníhoprávu i kdyŽ se, jak jsem uvedl, již v předchrázejícím

bodu mohla zabýuat blížekomparacíjednotliých ustanovenízákona o daních z příjmů,
konkrétnězÁanéní
obchodníchspolečností
a jejich společníků
s oběmadalšímistáty,resp.jójich
právní úpravou. Výše uvedenénemá aŽ tak zásadnívliv na celkové hodnoceníaiptornove
práce,ktenáje zptacovánanavelmi dobréúrovni.
5.

Kritéria hodnocení práce

Sp|něnící|epráce

Z hlediska úkolu,kteý byl diplomantce qrtyěen, vyjma
méhokritickéhohodnoceníke krátkosti kapitoly ýkající
se komparace,.isem
s naplněnímcílespokoien.
Samostatnost při zpracování Diplomantka přistoupila k tématusamostatněa veškeré
tématu
informace ěerpala ve velkém množství odborné
literafury. Diplomantka neopomněla teŽ anínit některé
judikáý a samoďejmě právnípředpisy, kde se neomezila
pouze na fuzemskou právní úpravu, ale čerpala
samoďeiměi z evropsloÍch
směrnic.
Logická stavba práce
Diplomová práce je ze systematickéhohlediska ěleněna
velmi vhodn;ým způsobem. Diplomantka více
konkretizuje teoreticképojetí své diplomové práce v
jednotlivých konkrétních ustanoveních daňoých
předpisůvšechfií strítů.
Práce s |iteraturou (vyuŽitíDiplomantkq jak již jsem uvedl shorq pracovala
clzqazyčnéliteratury)včetně s rozsáhlou odbornou literaturou, coŽ je na diplomové
citací
pnácipatrné.
H|oubka provedené analýzy Diplomantka velmi podrobně zprasova|a jednotlivé
(ve váahu k tématu)
pnívníforrrryobchodníchspolečností
a jednotlivédruhy
zdanění,a to ve všechtřech stiítech..
Uprava práce (text, grafy, Diplomovou pníci hodnotímjako zdďilou.

tabulkv)
Jazyková a sty|istickáúroveň

6.

V diplomové pnáci jsem nenašel zásadni ja4,ková
pochybení.stylisticky je diplomová práce zpracována
na velmi dobréurovni.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústníobhajoběby se diplomantkamohla zaměřit i najinédaně,jak přímé,tak i nepřímé,
kteréjsou
vY!írány na územíSlovenskérepubliky a Velké Britrániea komparovattyto daně s daněmi zatižrnými
v Ceskérepublice.

Doporučení / nedoporučení práce Diplomovoupráci d o p o r u čuj i k obhajobě.
k obhaiobě
NavrŽenýklasifikačnístuoeň
Diplomovoupráci hodnotímiako velmi dobrou.
Y Praz.edne 19. úÍí201l
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