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PoSUDEK KoNZULTANTA D|PLoMoVÉ PRÁoE

Aktuálnost (novost) tématu

Diplomanta se ve své diplomové pnáci věnuje porovnrání zÁaÍtování přfimů právnichých osob
s důrazem na zdaňování kapitíloých spoleěností a pffjmů z podílu na ziscích jejích spoleěníků
v rozlišení dle anglosaské a kontinenúílní právní kultury. Dané téma diplomantka zpracovala
velmi zajímavě, ik'dyŽ se nejedná o téma zr'e|a akfuá|ní. Na aktuálnosti toto téma může nabý!
pokud se naše v|áda" resp. parlament přikloní k nrázoru Ministerstva financí, osvoboáit
dividendu a podílna zisku zcela od daně vybírané snížkou (zíkonné 15ti % dani).

Náročnost térnatrr na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jeiich zpracování a
použité Ínetody

Zpracovámi tohoto tématu vyŽaduje prokázání dobré zrralosti ěeského zákona o dani zpřfimů,
jakož iprokáuiní dobré oriontace ve slovenském zátkoně o dani z příjmů a v daňoých ákonech
Velké Britránie. Diplomantka při zpracování své diplomové pníce vychrází z velkého poěfu
pnívnlch předpisů a odborné literartury. Mezi právní předpisy řadí jak samoďejmě právní
předpisy Ceské, tak slovenské, tak i právní předpisy Velké Britránie. Téžve své práci áiru3e
diplomantka všechny směrnice, které se doýkají úpravy její diplomové práce.

Formální a systematické členění práce

Celá diplomová práceje rozdělena na ěestné prohlrášení, obsah, úvod, devět kapitol, dále pak
závěr, semam zkratek a použité literatury a abstrakt v anglickém a českém jazyce.
První kapitola strrrěně pojednává o harmonizačním procesu přímých daní v Ewopské Unii.
Druhá kapitola poukazuje na některé rczÁíly mezi kontinentální a anglosaskou pnívní kulturou.
Kapitola ffetí se potom věnuje právnímu vymezení obchďních spoleěností ve všech třech
strátech.
čwťtá kapitola pak pojednává o společnících obchodních spoleěností podle práva českého,
slovenského a britského.
Pátrí kapitola se zabývájednotlivými pruky daňově-právní konstrukce z obecného hlediska.
s9stá kapitola pak konkretizuje tyto prvky daňově-pnívní konstrukce na jednotlivé příjmy
obchodních společností v Ceské republice.
Sedmá kapitola konkretizuje ýše uvedené prul.y ve Slovenské republice a osmá kapitola pak ve
Velké Britránii.
Devátá kapitola je věnoviána komparaci.
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 obšírněji vyjádřit k rozdílnosti ěeské, sloveniké a britské právní úpravy.

Vyjádření k práci

Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobře odborně zpracovanou. Diplomantka se
nezabýva|a pouze daňovou problematikou, ale, což je patrrré v kapitole ťetí a ětltrté, tež
problematikou z hlediska obchodního právu i kdyŽ se, jak jsem uvedl, již v předchrázejícím
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bodu mohla zabýuat blíže komparací jednotliých ustanovení zákona o daních z příjmů,
konkrétně zÁanéní obchodních společností a jejich společníků s oběma dalšími státy, resp. jójich
právní úpravou. Výše uvedené nemá aŽ tak zásadní vliv na celkové hodnocení aiptornove
práce, ktenáje zptacovánana velmi dobré úrovni.

5. Kritéria hodnocení práce

Sp|nění cí|e práce Z hlediska úkolu, kteý byl diplomantce qrtyěen, vyjma
mého kritického hodnocení ke krátkosti kapitoly ýkající
se komparace,.isem s naplněním cíle spokoien.

Samostatnost při zpracování
tématu

Diplomantka přistoupila k tématu samostatně a veškeré
informace ěerpala ve velkém množství odborné
literafury. Diplomantka neopomněla teŽ anínit některé
judikáý a samoďejmě právní předpisy, kde se neomezila
pouze na fuzemskou právní úpravu, ale čerpala
samoďeimě i z evropsloÍch směrnic.

Logická stavba práce Diplomová práce je ze systematického hlediska ěleněna
velmi vhodn;ým způsobem. Diplomantka více
konkretizuje teoretické pojetí své diplomové práce v
jednotlivých konkrétních ustanoveních daňoých
předpisů všech fií strítů.

Práce s |iteraturou (vyuŽití
clzqazyčné literatury) včetně
citací

Diplomantkq jak již jsem uvedl shorq pracovala
s rozsáhlou odbornou literaturou, coŽ je na diplomové
pnáci patrné.

H|oubka provedené analýzy
(ve váahu k tématu)

Diplomantka velmi podrobně zprasova|a jednotlivé
pnívní forrrry obchodních společností a jednotlivé druhy
zdanění, a to ve všech třech stiítech..

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

Diplomovou pníci hodnotím jako zdďilou.

Jazyková a sty|istická úroveň V diplomové pnáci jsem nenašel zásadni ja4,ková
pochybení. stylisticky je diplomová práce zpracována
na velmi dobré urovni.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by se diplomantka mohla zaměřit i najiné daně, jak přímé, tak i nepřímé, které jsou
vY!írány na území Slovenské republiky a Velké Britránie a komparovat tyto daně s daněmi zatižrnými
v Ceské republice.

Doporučení / nedoporučení práce
k obhaiobě

Diplomovou práci d o p o r u č uj i k obhajobě.

NavrŽený klasifikační stu oeň Diplomovou práci hodnotím iako velmi dobrou.
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