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Autorka si za téma své dip|omovépráce zvo|i|adaňovou prob|ematikuzaměřenouna
prozkoumání
výhodnostiVyužití
mezinárodní
koncernové
strukturyna výšidaňovézátěže
podnikatelů.
Toto témase jevíjako stá|eaktuá|ní,
obzv|áště
v době očekávate|né
výměny
po|itickéreprezentacev ČR a s tím souvisejících
možnýchzměn daňovýchsazeb pro
podnikate|e
i osoby samostatněvýdě|ečně
činné.
Lze proto předpok|ádat,
že prob|ematika
daňovézátěžebude i nadá|epředmětemh|edánímožností
pro její snížení
a případného
využívání
těchtomožností
ze stranypodnikate|ských
subjektů
i koncernů,
a takéda|ších
kroků
novév|ádyve smysluještěúčinnějšího
výběrudaní.Už nyníje patrné,že napřík|ad
návrh
úpravy
nu|ového
zdaněnídividend
vyvo|ává
v po|itické
sféřeve|miprotichůdné
postoje.
2.

Náročnost
tématuna teoretické
znalosti,vstupníúdajea jejichzpracování
a použité
metody
Autorkouzvo|ené
práceje tématemvyžadujícím
témadip|omové
teoretické
zna|ostiz ob|asti
danía odvodův ČR,a|e zejménadaňovýchpovinností
v zemích,kterépředstavují
možnosti
snížení
daňovézátěže,ať už v rámci EU nebo mimo ni. Za účelemprovedeníka|ku|ací
zmiňovaných
práci by|aautorkanucenazískatkonkrétní
v dip|omové
údajeo nákladechna
ziizeni či vedeníoff-shorespo|ečností
vjednot|ivých
zemíchjež ve své práci porovnává.
Předpok|adem
zpracování
danéhotématuby|oosvojenísi nejenčeské
právníúpravy,a|e i
studiummezinárodních
dvoustranných
sm|uvo zamezení
dvojího
zdanění
a právníúpravy
EU.
Zpracovánízvo|eného
tématuvyžadujezejménapopisnou,hodnotící
a kreativnímetodu
přístupu.

3.

Formá|nía systematické
práce
členění
Z formá|ního
h|ediska
se diplomováprácesk|ádáz proh|ášení,
poděkování,
obsahu,úvodu,
tří
kapito|,závěru,seznamupoužité|iteratury,internetových
zdrojůa abstraktuv českém
a
jazyce.
angIickém
V úvodudip|omové
práce autorkazdůrazňuje,
že práce se nezabýváteoretickýmpopisem
mezinárodních
sm|uv,a|esoustředí
se na zce|akonkrétní
oko|nosti
s praktickým
dopademna
podnikate|ů.
chování
V prvníkapito|ese autorkavěnujepřeh|edusystému
daníz příjmů
v české
repub|ice.
Soustředí
se na příjmyz úroků,
poplatků
Iicenčních
a dividend,kteréautorkaposuzujetakéz hlediska
možností
optimaIizace
v mezinárodním
prostředí.
Ve druhékapito|ese autorkazabývákonkrétním
rozboremmožností
pro snížení
daňové
zátěže
podnikatelů
v ČR.Kapito|atakéobjasňujeprob|ematiku
dvojíhozdaněníi rozdí|zdanění
právnických
a fyzickýchosob, a pro přík|adové
rnýpočty
finá|nídaňovézátěžezahrnujetéž
prácespo|ečníka
možnosti
pro spo|ečnost
a pronájemmajetku.Autorkaneopomně|a
zmíniti
tzv. švarcsystém.Porovnáním
výs|edků
přík|adových
ka|ku|ací
pro jednotlivémode|ypak

demonstrujenejvhodnější
způsobpro snížení
daňovézátěžepro podnikáníbez nadnárodní
koncernové
struktury.
Třetíkapito|aje věnovánadaňovéoptima|izaci
v mezinárodním
kontextu.Popisujevhodnou
strukturupro realizacimezinárodních
daňovýchúspora uvádízce|akonkrétní
a praktické
možnosti
rea|izace,
včetněvýběrukonkrétních
státůvyužite|ných
pro daňovéúspory.
Pro tyto
možnostirea|izaceuvádíap|ikovateIné
právnípředpisyať už právo Evropskéunie, nebo
případněnormymezinárodního
právaveřejného.
Na přík|adových
pak autorka
ka|kulacích
vyčís|uje
konkrétnídaňové
úsporypři využití
mezinárodní
koncernové
struktury.
Závěr diplomovépráce představujejejíshrnutía zhodnocení
reá|nýchmožností
daňových
úspor
vyúsťujícív
názor,žeúče|ové
za|ožení
a provozování
mezinárodního
prosnížení
ho|dingu
daňové
zátěže
se může
vyplatitu spo|ečnostídosahující
EBITDA
minimá|ně
ve výši3 mil.Kč.
Vyjádřeník práci
Dip|omová
práceje zpracována
zce|apřeh|edně
a svou|ogikouve|mipřesněpostihujezvo|ené
téma.Prácevyužívá
mode|ouých
přík|adů
a ka|ku|ací,
na ktenýchdokazujeefektjednot|ivrých
varianta představuje
tak uce|ený
poh|ednatutoprob|ematiku
v současné
právníúpravě.
I přes
zce|akonkrétní
závěrya kvantifikace
autorkaneopomíjí
zmínitnutnostopatrného
přístupu
pro
případné
provádění
restruktura|izace
koncernů
za úče|em
zamýš|eného
snížení
daňovézátěže
využitím
mezinárodního
prostředí.
5.

Kritériahodnocení
práce
SpInění
cí|epráce

Z hIediskaautorkou zvoIenéhocí|e,jehožambicíbylo
prakticképorovnánívnitrostátnícha mezinárodních
daňových přík|adůeIiminujících
dvojí zdanění,jsem
názoru,žecí|by|sp|něn.

Samostatnost při zpracováníNesh|edalajsem, Že by autorka nevypracova|a
tématu včetně zhodnocenídip|omovou
prácísamostatně.
vyhodnocení
,,Protoko|u o
podobnosti závěrečnépráce,.
V systému
Theses.cz
Logickástavbapráce
Ze systematického
je diplomovápráceč|eněna
h|ediska
vhodnýmzpůsobem.Dip|omantkapostupova|a
ve|ice
exp|ikativně,
kapito|yřadi|a tak, že na sebe |ogicky
navazují
a práceby moh|as|oužit
jakozák|adní
přeh|ed
a
podk|adpro manažerské
strategické
rozhodování.
Práce s Iiteraturou (využitíAutorkavyuži|a
při zpracování
dip|omové
prácenejen
cizojazyčné|iteratury) včetně právnípředpisy,ale i pramenyevropskéhopráva a
citací
dostupnoumezinárodníjudikaturu.Zabýva|ase i
odbornou |iteraturouv podobě č|ánků,jakož i
internetovými
zdrojia získáváním
konkrétních
údajů
ze
zahraničí
proprovedené
kalku|ace.
Hloubkaprovedenéana|ýzy(ve Provedená
analýza
d|eméhonázorudostatečně
sp|ňujá
Vztahuk tématu)
stanovený
cí|práce.
Úprava práce (text, g'"f'' Upravuprácehodnotím
jakodobrou.
tabulky)
Jazykováa sty|istická
úroveň
Z h|ediska jazykové a sty|istickéúrovně jsem

-

I

i

nena|ez|a
formá|ní

V

6.

Připomínkya otázky k zodpovězení
při obhajobě

Autorkaby měla v rámci ústníobhajobydip|omové
práce b|íže
objasnitv|iv PokynůD 332 a 333
SděIeníMinisterstvafinancík up|atňování
mezinárodních
při zdaňování
standardů
transakcí
mezi
sdruženýmipodniky - převodníceny (uvádína stránce 31 dip|omovépráce) na stanovení
přiměřených
jak uvádívetřetíkapito|e
převodech,
cenv majetkorných
práce.
dlplomové
práce k obhaiobě
Doporučení/nedoporučení
Navržený
klasifikační
stupeň

D i p | o m o v op ur á c i d o p o r u č u i i k o b h a i o b ě .
jakov'ýbornou.
prácihodnotím
Dip|omovou

V Prazedne 15.09.2013
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