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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Aktuálnost (novost) tématu

Autorka si za téma své dip|omové práce zvo|i|a daňovou prob|ematiku zaměřenou na
prozkoumání výhodnosti Využití mezinárodní koncernové struktury na výši daňové zátěže
podnikatelů. Toto téma se jeví jako stá|e aktuá|ní, obzv|áště v době očekávate|né výměny
po|itické reprezentace v ČR a s tím souvisejících možných změn daňových sazeb pro
podnikate|e i osoby samostatně výdě|ečně činné. Lze proto předpok|ádat, že prob|ematika
daňové zátěže bude i nadá|e předmětem h|edání možností pro její snížení a případného
využívání těchto možností ze strany podnikate|ských subjektů i koncernů, a také da|ších kroků
nové v|ády ve smyslu ještě účinnějšího výběru daní. Už nyní je patrné, že napřík|ad návrh
úpravy nu|ového zdaněnídividend vyvo|ává v po|itické sféře ve|mi protichůdné postoje.

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

Autorkou zvo|ené téma dip|omové práce je tématem vyžadujícím teoretické zna|osti z ob|asti
daní a odvodů v ČR, a|e zejména daňových povinností v zemích, které představují možnosti
snížení daňové zátěže, ať už v rámci EU nebo mimo ni. Za účelem provedení ka|ku|ací
zmiňovaných v dip|omové práci by|a autorka nucena získat konkrétní údaje o nákladech na
ziizeni či vedení off-shore spo|ečností vjednot|ivých zemích jež ve své práci porovnává.
Předpok|adem zpracování daného tématu by|o osvojení si nejen české právní úpravy, a|e i
studium mezinárodních dvoustranných sm|uv o zamezení dvojího zdanění a právní úpravy EU.
Zpracování zvo|eného tématu vyžaduje zejména popisnou, hodnotící a kreativní metodu
přístupu.

Formá|ní a systematické členění práce

Z formá|ního h|ediska se diplomová práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu, tří
kapito|, závěru, seznamu použité |iteratury, internetových zdrojů a abstraktu v českém a
angIickém jazyce.

V úvodu dip|omové práce autorka zdůrazňuje, že práce se nezabývá teoretickým popisem
mezinárodních sm|uv, a|e soustředí se na zce|a konkrétní oko|nosti s praktickým dopadem na
chování podnikate|ů.

V první kapito|e se autorka věnuje přeh|edu systému daní z příjmů v české repub|ice. Soustředí
se na příjmy z úroků, Iicenčních poplatků a dividend, které autorka posuzuje také z hlediska
možností optimaIizace v mezinárodním prostředí.

Ve druhé kapito|e se autorka zabývá konkrétním rozborem možností pro snížení daňové zátěže
podnikatelů v ČR. Kapito|a také objasňuje prob|ematiku dvojího zdanění i rozdí| zdanění
právnických a fyzických osob, a pro přík|adové rnýpočty finá|ní daňové zátěže zahrnuje též
možnosti práce spo|ečníka pro spo|ečnost a pronájem majetku. Autorka neopomně|a zmínit i
tzv. švarc systém. Porovnáním výs|edků přík|adových ka|ku|ací pro jednotlivé mode|y pak

3.



5.

demonstruje nejvhodnější způsob pro snížení daňové zátěže pro podnikání bez nadnárodní
koncernové struktury.

Třetí kapito|a je věnována daňové optima|izaci v mezinárodním kontextu. Popisuje vhodnou
strukturu pro realizaci mezinárodních daňových úspor a uvádí zce|a konkrétní a praktické
možnosti rea|izace, včetně výběru konkrétních států využite|ných pro daňové úspory. Pro tyto
možnosti rea|izace uvádí ap|ikovateIné právní předpisy ať už právo Evropské unie, nebo
případně normy mezinárodního práva veřejného. Na přík|adových ka|kulacích pak autorka
vyčís|uje konkrétnídaňové úspory při využití mezinárodní koncernové struktury.

Závěr diplomové práce představuje její shrnutí a zhodnocení reá|ných možností daňových
úspor vyúsťujícív názor, že úče|ové za|ožení a provozování mezinárodního ho|dingu pro snížení
daňové zátěže se může vyplatit u spo|ečnostídosahující EBITDA minimá|ně ve výši 3 mil. Kč.

Vyjádření k práci

Dip|omová práce je zpracována zce|a přeh|edně a svou |ogikou ve|mi přesně postihuje zvo|ené
téma. Práce využívá mode|ouých přík|adů a ka|ku|ací, na ktených dokazuje efekt jednot|ivrých
variant a představuje tak uce|ený poh|ed na tuto prob|ematiku v současné právníúpravě. I přes
zce|a konkrétní závěry a kvantifikace autorka neopomíjí zmínit nutnost opatrného přístupu pro
případné provádění restruktura|izace koncernů za úče|em zamýš|eného snížení daňové zátěže
využitím mezinárodního prostředí.

Kritéria hodnocení práce

SpInění cí|e práce Z hIediska autorkou zvoIeného cí|e, jehož ambicí bylo
prakt ické porovnání vnitrostátních a mezinárodních
daňových přík|adů eIiminujících dvojí zdanění, jsem
názoru, že cí| by|sp|něn.

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

Nesh|edala jsem, Že by autorka nevypracova|a
dip|omovou prácí samostatně.

Logická stavba práce Ze systematického h|ediska je diplomová práce č|eněna
vhodným způsobem. Dip|omantka postupova|a ve|ice
exp|ikativně, kapito|y řadi|a tak, že na sebe |ogicky
navazují a práce by moh|a s|oužit jako zák|adní přeh|ed a
podk|ad pro manažerské strategické rozhodování.

Práce s Iiteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Autorka využi|a při zpracování dip|omové práce nejen
právní předpisy, ale i prameny evropského práva a
dostupnou mezinárodní judikaturu. Zabýva|a se i
odbornou |iteraturou v podobě č|ánků, jakož i
internetovými zdroji a získáváním konkrétních údajů ze
zahraničí pro provedené kalku|ace.

Hloubka provedené ana|ýzy (ve
Vztahu k tématu)

Provedená analýza d|e mého názoru dostatečně sp|ňujá
stanovený cí| práce.

Úprava práce (text, g'"f''
tabulky)

Upravu práce hodnotím jako dobrou.

Jazyková a sty|istická úroveň Z h|ediska jazykové a sty|istické úrovně jsem
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V nena|ez|a formá|ní

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Autorka by měla v rámci ústní obhajoby dip|omové práce b|íže objasnit v|iv Pokynů D 332 a 333
SděIení Ministerstva financí k up|atňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi
sdruženými podniky - převodní ceny (uvádí na stránce 31 dip|omové práce) na stanovení
přiměřených cen v majetkorných převodech, jak uvádíve třetí kapito|e dlplomové práce.

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Dip|omovou prác i  do poruču i  i  kobhaiobě.
Navržený klasifikační stupeň Dip|omovou práci hodnotím jako v'ýbornou.

V Praze dne 15.09.2013

nent diplomové práce


