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1.

PosUDEK oPoNENTA DlPLoMovÉ pnÁcr

Aktuálnost (novost) tématu

Dip|omantka si jako téma své dip|omové práce vybra|a prob|ematiku daňového p|ánování
v daňovém právu. Jedná se o ve|mi zajímavou prob|ematiku z ob|asti daňového práva
procesního a soudního přezkumu rozhodnutí správců daně. Tato prob|ematika má i unijní
konsekvence, zejména pak vztah k rozhodovací praxi Soudního dvora EU. Výběr této
prob|ematiky jako tématu dip|omové práce hodnotím veImi pozitivně.

Náročnost tématu na teoretické znaIosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Toto téma předpok|ádá zna|osti finančního a daňového práva, dá|e pak i správního
a evropského práva. Dů|ežitý je přehled vjudikatuře tuzemských soudů iSDEU. Dip|omantka
pak evidentně vychází i ze zna|ostíang|osaského právního prostředí.
o tomto tématu je v současné době v České republice pub|ikován již vce|ku dostatečný počet
odborných statí. Da|ší |iteraturu je možné na|ézt v zahraničí, popř. ostatní zdroje na internetu.
Vstupní údaje jsou tedy vce|ku |ehce dosažiteIné.
Dip|omantka se o vědeckých metodách, které ve své práci hod|á použít, bohuže| oproti
zvyk|ostem běžným při zpracovánívědeckých prací nezmiňuje, jedná se však přitom především
o ana|ýzu a deskripci.

Formá|ní a systematické členění práce

V|astnípráce svým rozsahem sp|ňuje požadavky k|adené na dip|omové práce, když má 51stran
vlastního textu. Nadto dip|omatka ještě připojuje rozsáh|é české shrnutí, práce je totiž psána
v ang|ickém jazyce.
Vnitřníč|enění je nás|edující: práce má mimo úvodu a závěru, které diplomantka nečís|uje, čtyři
kapito|y, které se dále vnitřně č|ení. Názvy jednot|iuých kapitoI této práce jsou nás|edující:
1) Tax Avoidance; 2) Tax Avoidance Sampling and TAARs; 3) Judicial Doctrines and GAARs;
4) Communication. Tato systematika je vce|ku vhodně zvolená.
Práce je dop|něna, jak již uvádím výše, českým resumé, oproti požadavkům a|e chybí ang|ické
resumé, stejně tak jsem v práci nenalez| seznam k|íčorr'ých s|ov v obou jazycích. Dá|e je pak
na konci práce připojen seznam použité |iteratury a ostatních druhů zdrojů informací(zejména
judikatury) a seznamem použitých zkratek.

Vyjádření k práci

Téma této dip|omové práce je, ačko|iv to tak nemusívypadat, dosti složité, zejména z h|ediska
teoretického. Zasahuje totiž nejen veřejnoprávní, daňovou ob|ast, a|e také do argumentace
soukromoprávní, jiŽje nutno ap|ikovat na (svým pojetím) od|išnou veřejnoprávníob|ast. Právě
kvů|i této náročnosti tématu je možno poněkud shovívavěji hodnotit samotnou práci.
V předk|ádané práci mi poměrně významně chybí prvek analýzy souvísejících doktrín zneužití
práva, obcházení zákona a zastírání skutečného obsahu právních úkonů, jak je užívají nebo
neužívají evropští správci daní a aplikují či naopak neap|ikují i evropské soudy (v prvé řadě bych
zde očekáva| ana|ýzu vybrané judikatury SDEU či českého NSS, byť a|espoň v omezené míře).
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5.

By|o by zajímavé srovnat tento přístup s přístupem ang|osaské správní a soudní praxe. Tato
praktická stránka problematiky však v práci řešena podstatněji není, diplomatka zůstává u více
méně popisné charakteristiky daňového p|ánování a u přík|adů, které jsou sice zajímavé,
a|e nikoIi z teoretického h|ediska toIik přínosné.
Práci neupírám zajímavost, neboť se na prob|ematiku dívá zjiného úhlu poh|edu, než je
zvykem, je nutno však připomenout, že by abso|ventská práce na stupni diplomové práce mě|a
mít ijistou teoretickou podstatu, nadto když k tomu zkoumaná problematika přímo vybízí,

Kritéria hodnocení práce 
I

Sp|něnící|e práce Cí|e práce, jak si je dip|omantka v úvodu vymezi|a,
povaŽuji za vceIku nap|něné.

samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce,,
v systému Theses.cz

Toto téma neb'ivá v současné době často zpracováváno,
dip|omantka k němu navíc přistupuje zajímarným
způsobem'
Systémem Theses.cz neby| na|ezen dokument, ktený by
vykazovaI shodnost s předk|ádanou prací, tj. počet
na|ezených podobných dokumentů ie tedy nula.

Logická stavba práce Systematika práce je vzh|edem k tématu vce|ku vhodně
zvoIená.

Práce s |iteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Dip|omantka využi|a řadu zdrojů informací, a to zejména
zahraničních.
Forma citací je bez připomínek, ačko|iv dip|omantka
používá tzv. ang|osaskou formu, kterou považuji
za méně přeh|ednou.

H|oubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

Rozsah provedené ana|ýzy by mě| brit h|ubší zejména
s ohIedem na zhodnocení jednotIivých teoretických
konceptů a ana|ýzu judikaturv'

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)

Úprava práce je ve|mi dobrá.

Jazyková a sty|istická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je ve|mi dobrá, práce je
psána zejména v ang|ickém jazyce, i když ve|kou její část
zabírá také české shrnutí.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Diplomantka by se přiobhajobě své práce mě|a vyjádřit zejména k nás|edujícím otázkám:
1) Je v souladu s principem právní jistoty daňového subjektu, že správce daně (správní soud)

hodnotí některá jednáníjako např. zneužití práva? Kde jsou |imity takového hodnocení?
2) Moh|a by dip|omantka shrnout, jaké rozdíly sh|edává v přístupu správců daně, popř. soudů

k daňovému p|ánovánív různých jeho podobách v Americe a v Evropě?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto práci doporučuii k obhaíobě.
Navržený klasifikační stupeň Tuto práci hodnotím spíše stupněm velmi dobře,

a to zejména vzh|edem k obsahoWm připomínkám.

6.

Michael Kohajda, Ph.D.

V Praze dne 7.5.2013
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