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Akuá|nost (novost}tématu

Autorkasi za témasvédiplomovépráce zvolilaproblematikuspadající
podoboru
do právafinančního
práva daňového- konkrétněpak do oblasti mezinárodního
dvojíhozdanění.Jedná se o téma
z pohledufinančního
právavrýznarnné,
neboťotázkamezinárodního
dvojíhozdaněnív současné
době
tvoří jednu ze stěžejních
záležitostí
zdaňovánípodnikův mezinárodním
vztahu.KaŽdýsubjekta
samozřejměi stát se snaŽísv'ýmpoplatníkům
zajistittakovépostavení,aby z hlediska daňového
docháze|ok řádnémuWběru daní,a|eaby tento subjektneby|natotikdaňově zatížen,
aby mohl svou
podnikatelskou
činnost
nadálerozvíjet.
2.

Náročnosttématuna teoretickézna|osti,vstupníúdajea jejichzpracovánía pouŽitémetody

Autorkou zvolenétéma je tématem,které lze označitjako právníi ekonomické.K úspěšnému
zvládnutí
tématuje nutnémítiznalostidaňového
teorie, finančního
práva,atei obecné
a daňového
teorie právní.Vstupníchúdajůpro zpracovánídiplomovépráce měta autorka dostatek a téma
vyžadujezejménaanalytickoua komparativní
metodu,kteréautorkavyužila.
3.

Formálnía systematické
práce
č|enění

Z formálního
h|ediska
se diplomováprácesktádáz prohlášení,
poděkování,
obsahu,úvodu,tříkapitot,
závéru,seznamu použité|iteraturya internetovýchzdrojů.Na závěr diplomovépráce je uveden
jazyce.
abstraktv českém
a anglickém
V úvodudiplomovépráce si stanovíjednot|ivé
cíle,ktenýmise bude protínatce|ápráce.Základnícítje
podat přeh|ednýsystémo daňov'ých
soustavácha dohodácho zamezenídvojíhozdanění,kterýmije
čnvázána.
V prvníkapitolese autorkavěnuje přeh|edua systémudaníz příjmuv čR s důrazemna příjmy
poplatkůa dividend. Zároveň se v této kapitote zaobírái možnostídaňové
z úroků,licenčních
optamallzace.
Ve druhékapitolese potomautorkazabýuávnitrostátní
optima|izací
případěfozické
a na mode|ovém
osoby,jako osoby samostatněvýdě|ečně
činnépotom konstruujemíruzdaněnípop|atníka'Dalším
přík|ademje případspolečníka
a jednatelezaměstnaných
v obchodníspo|ečnosti.
V tétokapitotese
zabývátakéotázkoutzv.,,schwarzsystému,,
a takése zab'ývámodelempřípademodměny pracujícího
společníka
a podí|u
na ziskuspo|ečnostis
ručením
omezeným.
Třetíčástje stěžejní,
zabýváse zamezením
dvojíhozdaněnívmezinárodním
kontextu.V tétokapitole
případechuvádímožnostimezinárodního
na jednot|iuých
ptánování,
daňového
rea|izacidaňových
úsporpři aplikacidaňovéhop|ánování
a i praktickýmizáležitostmi,
kterénástedněrozvádína příkladu
smlouvyčna xypr a Kypra Seychely.
Závěrje věnovánzhodnocení
cílů,
kterési dip|omantka
zvoti|aa takéke shrnutídanéproblematiky.

4.

Vyjádření k práci

Dip|omovápráce je zpracovanáve|mi přeh|edně.Dip|omantkapodává vce|kuúspěšnýpopis
situace
na tématu mezinárodníhodvojího zdaněnía jejich vybraných aspektů. zabýuá se také
h|ubším
způsobemjednot|ivrýmianalýzami souvisejících
otázek. Práce je vypracována ve|mi přehledně a
prezentuje i zajímavénáh|edy na zkoumanou prob|ematiku.Lze ji označitjako
velmi zdaři|édí|o,
kterébez prob|émubude schopno k ústníobhajobě.
5.

Kritérlahodnocenípráce

SpInění
cí|epráce

Cí|obvyk|ýpro danýtyp kvalifikačních
pracídip|omove
prácesplňuje.
Samostatnost při zpracováníDipIomantkasamostatně identifikovala relevantrrě
tématu včetně zhodnoceníprávnía ekonomickéaspektya prob|émyzvo|eného
vyhodnocenítématu,jakoži potřebnéprameny,kterése dotýkají
,,Protokolu o
podobnosti závěrečnépráce.. zvo|eného
tématu.S určitoumírousamostatnostise
v systému
Theses.cz
pokusi|aformu|ovatvlastní názory a rozbory dané
problematiky.Protokol o vyhodnocenípodobnosti
závěrečné
prácenevykázaI
téměřžádnoupodobnost.
Logickástavbapráce
Ze systematickéhoh|ediska je dip|omová prácá
příjateIná
a optimá|ně|ogickyč|eněná.
Práce s |iteraturou (využitíDip|omantka
pracova|as dostatečně
širokýmokruhem
cizojazyčné|iteratury) včetně pramenů
včetněpramenůzahraničních
a internetovrých
citací
zdrojů.Na použité
pramenypoukazuje
způsobem,
ktený
je k|adenna tentodruhpráce.
Hloubka provedenéana|ýzy(ve Dip|omantkou
provedenáana|ýzak danémutématuje
vztahuk tématu)
přijate|náa dostatečnápro kva|ifikační
práci tohoto
typu.
Uprava práce (text, grafy, Upravapráceje dobrábezjakýchko|iv
připomínek.
tabulky)
Jazykováa sty|istickáúroveň
Jazykováa sty|istická
úroveňje na ve|midobréúrovni.
jsemžádnázásadnípochybení.
NezaznamenaI
6.

Připomínkya otázky k zodpovězenípři obhaiobě

Autorkaby moh|av rámciústní
obhajobyse zab'ývat
otázkoutransparentních
entitjakožtosubjektů
práva.
daňového
Doporučení/nedoporučení
práce k obhaiobě
Navrženýklasifikační
stupeň

V Prazedne 16.09.2013

D i p | o m o v opur á c i d o p o r u č u j i k o b h a j o b ě .
Dip|omovou
prácihodnotím
jakovýbornou.
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