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PoSUDEK oPoNENTA D|PLoMoVÉ PRACE

Aktuálnost (novost) tématu

Autorka si za téma své dip|omové práce zvo|i|a prob|ematiku z daňového práva. Dané téma se
týká beneficiárního v|astníka v daňovém právu a jedná se o téma skutečně ve|mi aktuá|ní.
Práce se nedotýká pouze finančního práva, evropského práva, a|e z h|ediska historického pojetí
zasahuje i do ob|asti ang|oamerického práva'

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

Autorkou zvo|ené téma dip|omové práce je tématem, které neby|o ani v minulosti pří|iš často
zpracovávané v odborné literatuře. Autorka se musela seznámit nejen s problematikou
finančního práva, konkrétně práva daňového, a|e i s právem evropským a za účelem detai|nější
ana|ýzy prostudovat i dějiny angloamerického práva, a rozsáh|ou judikaturou tuzemských i
zahraničních soudů. Zpracování zvo|eného tématu vyžaduje zejména popisnou, analytickou,
hodnotící a kreativní metodu přístupu.

Formální a systematické členění práce

Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu,
devíti kapito|, závěru, seznamu použité |iteratury a citovaných zdrojů, pří|ohy, abstraktu
v českém a ang|ickém jazyce a seznamu k|íčových s|ov.

Vúvodu diplomové práce, ktený je označen jako kapito|a 1', autorka vysvět|uje, zjakého
důvodu si dané téma zvo|i|a' Nastiňuje cí| práce, kterým je shrnutí dosavadního výk|adu pojmu
beneficiární v|astník pro ce|ou ob|ast daňového práva a shrnutí zák|adních definičních prvků
výk|adu tohoto pojmu v jednot|ivých ob|astech daňového práva, zejména ob|asti
mezinárodního dvojího zdanění.

Ve druhé kapito|e se diplomantka zab'ývá úp|ným počátkům pojmu beneficiárního vlastníka
v právu trustů a stručnému výk|adu tohoto pojmu v obecném ang|oamerickém právu.

Ve třetí kapito|e se věnuje teoretickému vymezení subjektu daně jako zák|adnímu daňově-
právní prvku a pojmu skutečného v|astníka, neboť vymezení skutečného v|astníka má pro
určenísubjektu daně ve|ký význam.

čtvrtá kapito|a se zabývá subjekty daně z příjmů v České repub|ice.

Pátá kapito|a se věnuje harmonizaci daňového práva Evropské unie, evropskými směrnicemi a
jejich imp|ementacído zákona o dani z příjmů.

V šesté kapito|e se dip|omantka zabývá smlouvami o zamezení dvojího zdanění, poněvadž i ty
mnohdy operují s termínem skutečného v|astníka. Vysvět luje význam sm|uv o zamezení
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dvojího zdanění, popisuje metody zabránění dvojímu zdanění, nechybí ani kapito|a o postavení
těchto sm|uv v právním řádu čR a jej ich výk|adu.

Sedmá kapito|a je věnována jednomu typu mode|ových smIuV a to mode|u oEcD. Autorka
stručně popisuje jeho historii a obsah. Zabývá se taktéž výk|adem tohoto mode|u a
komentářem k mode|ové sm|ouvě vypracovaným Výborem pro fiská|ní záležitosti a jeho
závazností. Dá|e se zabyvá výk|adem pojmu beneficiární vlastník, který používá mode|ová
smlouva OECD.

V osmé kapito|e dip|omantka charakterizuje pojem skutečného v|astníka v českém daňovém
právu' Jako h|avní pramen zde používá sdě|ení Ministerstva financí a pokyny Ministerstva
financí.

V deváté kapito|e se autorka zabývá vybranými soudními rozhodnutími zahraničních soudů,
která se týkají pojmu beneficiární v|astník ve sm|ouvách o zamezení dvojího zdanění a také
rozhodnutí tuzemských soudů v otázkách skutečného v|astnictví.

Kapito|a desátá pojednává o úpravě svěřeneckých fondů v Novém občanském zákoníku.

Závěr dip|omové práce představuje její shrnutí a zhodnocení výk|adu skutečného v|astníka'

Vyjádření k práci

Ačko|iv se jedná o téma nepř i| iš snadno uchopite|né, autorka práci zpracova|a přehledným
způsobem Vysoce peč|ivě a proved|a uce|ený rozbor prob|ematiky, je zřejmé, že prob|ematice
rozumí. Dip|omová práce je převážně popisného charakteru. Nicméně |ze konstatovat, že je
tento popis zpracován ve|mi dobře a představuje komp|etní přehled jak o dosavadní právní
úpravě v této ob|asti, tak o p|ánované rekodifikaci. Dip|omové práci by prospě|o uplatnění více
v|astního názoru autorky a návrhů de |ege ferenda. Autorka čerpa|a jak z českých pramenů, tak
z pramenů zahraničních, po jazykové a sty|istické stránce je práce v pořádku.

Kritéria hodnocení práce

SpInění cí|e práce Z h|ediska diplomantkou zvoIeného cí|e, jehož ambicí
by|o shrnutí dosavadního výk|adu pojmu benefic iární
v|astník pro ce|ou ob|ast daňového práva a shrnutí
zák|adních def iničních prvků výkIadu tohoto pojmu
v jednotl ivých ob|astech daňového práva, jsem názoru,
Že by| sp|něn. Mimo popisné metody využívá
dip|omantka ve ve|ké míře i  metodu ana|yt ickou.

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

Neshleda|a jsem, že by dip|omantka nevypracova|a
dip|omovou práci samostatně.

Logická stavba práce Z systematického h|ediska je dip|omová práce č|eněná
ve|mi vhodným a přeh|edným způsobem. Dip|omantka
postupova|a systematicky a kapito|y řadi|a tak, že na
sebe |ogicky navazují.

Práce s Iiteraturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně

Dip|omantka využiIa při zpracovani diptomove pr,ice
nejen právnípředpisy, a|e i prameny evropského práva a



T

citací dostupnou judikaturu. Zabýva|a se taktéž pokyny a
sdě|ení ministerstva financí, jakož i internetovými zdroji.
Autorka pracuje se zdroji správně a citace jsou v sou|adu
s citační normou.

Hloubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

Dip|omantka proved|a h|uboké zamyš|ení nad
probIematikou beneficiárního v|astnictví, aIe mohIa
uvést víc v|astního názoru v jednot|ívých kapitá|ách.

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)

Upravu práce hodnotím jako veImi dobrou. Avšak
autorka mohIa některé podkapito|y začít na da|ší
stránce.

Jazyková a stylistická úroveň Z h|ediska jazykové a sty|istické úrovně jsem
v dip|omové práci na|ez|a drobné formá|ní nedostatky
(přek|epy), které však nesnižují kva|itu práce'

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Dip|omantka by měla v rámci ústní obhajoby dip|omové práce formu|ovat návrhy de |ege ferenda a
svůj vlastní názor na zpracovanou prob|ematiku.

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Dip|omovou prác i  d  o  po ru  č u i  i  kobha iobě .
Navržený klasifikační stupeň Dip|omovou práci hodnotím jako uýbornou.

V Praze dne 17.09.2013
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