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PosUDEK KoNZULTANTA D|PLoMoVÉ PRÁCE

1. Akuá|nost (novost} tématu

Autorka si za téma své diplomové práce zvolila problematiku spadající do práva finančního podoboru
práva daňového - konkrétně pak do oblasti mezinárodního dvojího zdanění. Jedná se o téma
z pohledu finančního práva vrýznarnné, neboť otázka mezinárodního dvojího zdanění v současné době
tvoří jednu ze stěžejních záležitostí zdaňování podniků v mezinárodním vztahu. KaŽdý subjekt a
samozřejmě i stát se snaŽí sv'ým poplatníkům zajistit takové postavení, aby z hlediska daňového
docháze|o k řádnému Wběru daní, a|e aby tento subjekt neby| natotik daňově zatížen, aby mohl svou
podnikatelskou činnost nadále rozvíjet.

2. Náročnost tématu na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jejich zpracování a pouŽité metody

Autorkou zvolené téma je tématem, které lze označit jako právní i ekonomické. K úspěšnému
zvládnutí tématu je nutné míti znalosti daňového teorie, finančního a daňového práva, ate i obecné
teorie právní. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce měta autorka dostatek a téma
vyžaduje zejména analytickou a komparativní metodu, které autorka využila.

3. Formální a systematické č|enění práce

Z formálního h|ediska se diplomová práce sktádá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, tří kapitot,
závéru, seznamu použité |iteratury a internetových zdrojů. Na závěr diplomové práce je uveden
abstrakt v českém a anglickém jazyce.

V úvodu diplomové práce si stanoví jednot|ivé cíle, ktenými se bude protínat ce|á práce. Základní cít je
podat přeh|edný systém o daňov'ých soustavách a dohodách o zamezení dvojího zdanění, kterýmije
čn vázána.

V první kapitole se autorka věnuje přeh|edu a systému daní z příjmu v čR s důrazem na příjmy
z úroků, licenčních poplatků a dividend. Zároveň se v této kapitote zaobírá i možností daňové
optamallzace.

Ve druhé kapitole se potom autorka zabýuá vnitrostátní optima|izací a na mode|ovém případě fozické
osoby, jako osoby samostatně výdě|ečně činné potom konstruuje míru zdanění pop|atníka' Dalším
přík|adem je případ společníka a jednatele zaměstnaných v obchodní spo|ečnosti. V této kapitote se
zabývá také otázkou tzv. ,,schwarz systému,, a také se zab'ývá modelem případem odměny pracujícího
společníka a podí|u na zisku spo|ečnostis ručením omezeným.

Třetí část je stěžejní, zabývá se zamezením dvojího zdaněnív mezinárodním kontextu. V této kapitole
na jednot|iuých případech uvádí možnosti mezinárodního daňového ptánování, rea|izaci daňových
úspor při aplikaci daňového p|ánování a i praktickými záležitostmi, které nástedně rozvádí na příkladu
smlouvy čn a xypr a Kypr a Seychely.

Závěr je věnován zhodnocení cílů, které si dip|omantka zvoti|a a také ke shrnutí dané problematiky.



4. Vyjádření k práci

Dip|omová práce je zpracovaná ve|mi přeh|edně. Dip|omantka podává vce|ku úspěšný popis situace
na tématu mezinárodního dvojího zdanění a jejich vybraných aspektů. zabýuá se také h|ubším
způsobem jednot|ivrými analýzami souvisejících otázek. Práce je vypracována ve|mi přehledně a
prezentuje i zajímavé náh|edy na zkoumanou prob|ematiku. Lze ji označit jako velmi zdaři|é dí|o,
které bez prob|ému bude schopno k ústní obhajobě.

5. Kritérla hodnocení práce

SpInění cí|e práce Cí| obvyk|ý pro daný typ kvalifikačních prací dip|omove
práce splňuje.

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protokolu o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce..
v systému Theses.cz

DipIomantka samostatně identifikovala relevantrrě
právní a ekonomické aspekty a prob|émy zvo|eného
tématu, jakož i potřebné prameny, které se dotýkají
zvo|eného tématu. S určitou mírou samostatnosti se
pokusi|a formu|ovat vlastní názory a rozbory dané
problematiky. Protokol o vyhodnocení podobnosti
závěrečné práce nevykázaI téměř žádnou podobnost.

Logická stavba práce Ze systematického h|ediska je dip|omová prácá
příjateIná a optimá|ně |ogicky č|eněná.

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

Dip|omantka pracova|a s dostatečně širokým okruhem
pramenů včetně pramenů zahraničních a internetovrých
zdrojů. Na použité prameny poukazuje způsobem, ktený
je k|aden na tento druh práce.

Hloubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

Dip|omantkou provedená ana|ýza k danému tématu je
přijate|ná a dostatečná pro kva|ifikační práci tohoto
typu.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Uprava práce je dobrá bez jakýchko|iv připomínek.

Jazyková a sty|istická úroveň Jazyková a sty|istická úroveň je na ve|mi dobré úrovni.
NezaznamenaI jsem žádná zásadní pochybení.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhaiobě

Autorka by moh|a v rámci ústní obhajoby se zab'ývat otázkou transparentních entit jakožto subjektů
daňového práva.

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Dip|omovou prác i  d o po ru čuj  i  kobhajobě.
Navržený klasifikační stupeň Dip|omovou práci hodnotím jako výbornou.

V Praze dne 16.09.2013 r\
konzulant diplomové práce


