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PosUDEK VEDoUcÍHo DtPLoMoVÉ PRÁCE

Aktuá|nost (novost} tématu

V předložené diplomové práci se dip|omantka věnuje otázce beneficiá|ního vlastníka
v daňovém právu, přičemž se zaměřuje na nejnovější trendy v této problematice. Jedná se o
téma, které je často zmiňováno, resp. je zmiňována často otázka skutečného vlastníka nejen
v právu daňovém, ale i v právu veřejných zakázek. Komplexně se toto téma v |iteratuře ale
často neobjevuje. Proto se jedná o téma ve|mi aktuální a to právě s oh|edem na skutečnost,
kdo je skutečným příjemcem dividend, podí|u na zisku a da|ších příjmů pod|éhajících dani.
Dip|omantky vo|bu tohoto tématu lze označit jako velmi vhodnou, neboť se dotýká oblasti
ekonomické i právní, a to nejen v ob|asti českého právního prostředí, ale i s přesahem do
zahraničí.

Náročnost tématu na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Dip|omantkou zvolené téma je tématem mu|tioborouým, které jak již uvedeno shora, se dodká
něko|ika právních odvětvl a to práva veřejného i soukromého a riryžaduje k odbornému
zpracování nutnost seznám|t se s ce|ou řadou právních institutů. Hlavní důraz je potom k|aden
na teoretické zna]osti dlplomantky a její použité metody při zpracování této práce.
Dip|omantka pouŽila při zpracování své diplomové práce metodu analytickou i metodu
deskriptivní. Tyto metody jsou použity vhodným způsobem.

Formá|ní a systematické členění práce

Z formá|ního h|ediska je dlp|omová práce složena z prohlášení, poděkování konzultantovi,
obsahu, úvodu, jedenácti kapitol, závéru, seznamu použité literatury abstraktu v jazyce
českém a anglickém a seznamu klíčorr'ých s|ov.

V úvodu dip|omové práce potom diplomantka uvádí h|avnící| této práce, kteým je zamyš|ení
se nad otázkou beneficiá|ního v|astníka pro ob|ast daňového práva a hlavně co je důvodem ke
zjištění, kdo je tím skutečným vlastníkem příjmu a skutečným pop|atníkem daně z příjmu.

Ve druhé kapitoIe se potom zabývá vlastním pojmem beneficiálního v|astníka v anglosaských
právních systémech.

V kapitole třetí jednotlivými subjekty, jako zák|adními daňově-právními prvky daňově-právní
konstrukce z obecného hlediska.

V kapitole čtvrté se potom konkretizuje na subjeký daně z příjmu v české repub|ice.

V páté kapitole potom pojednává o evropském právu a pojmu daně z oficiá|ního vlastníka
v ob|ast! daňového práva Evropské unie.
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V kapito|e šesté se potom okrajově věnuje sm|ouvám o zamezení dvojího zdanění. V kapito|e
sedmé pak mode|ové smlouvě oEcD.

V kapitole osmé potom rozebírá výklad pojmu skutečný vlastník v kontextu se sdělením
Ministerstva financí čR k dané prob|ematice.

V deváté kapito|e potom nastiňuje některé případy z ob|asti rozhodovací praxe.

V desáté kapito|e potom dip|omantka se zab'ývá také otázkou svěřeneckého fondu pod|e
nového občanského zákoníku a kapitolou jedenáctou uzavírá svou práci.

Tato kapito|a je věnována závěru, ve kterém shrnuje svou práci a cíle, které sivytyčila.

4, Vyjádření k práci

Domnívám se, že autorka zpracovala téma velmi přeh|edným způsobem a provedla ve|mi
zajímavou analýzu dané prob|ematiky. I když je diplomová práce dosti popisná, objevují se zde
i ana|ýzy jednotliuých právních institutů, jako pozitivum shledávám zamyšlení se i nad
institutem svěřeneckých fondů pod|e nového občanského zákoníku. Jako negativum této práce
shledávám minimální rozsah vlastních názorů a návrhů de |ege ferenda.

5. Kritéria hodnocení práce

SpIněnícíle práce Z hlediska cí|ů, které si diplomantka zvoIi|a, se
domnívám, že cí|e by|y dosaženy až na skutečnost, že
některé pasáže jsou popisné a absentuje skutečná
ana|ýza problémů.

samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protokolu o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce,,
v svstému Theses'cz

Domnívám se i s ohledem na protokol o vyhodnocení
podobnosti, že dip|omantka vypracova|a svou
diplomovou práci samostatně.

Logická stavba práce Práce je hodně č|eněná, je přeh|edná, je rozdě|ena na
mnoho kapito|, které do sebe ve|mi dobře zapadají.

Práce s literaturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací

Dip|omantka pracova|a se širokým okruhem pramenů
jak zahraničních, tak také tuzemských, na široký okruh
literatury dip|omantka odkazuje v poznámkovém
aparátu své práce. Ne všechny jsou zce|a v sou|adu
s citačnínormou.

Hloubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)

Dip|omantkou provedená ana|ýza není příliš hluboká, l
kdyŽ s oh|edem na tento typ práce, dostatečná.

Úprava práce (text, grafY,
tabulkv)

Úprava je ve|mi dobrá.

Jazyková a sty|istická úroveň V dip|omové práci jsem neobjevil žádné pochybení,
které bv mělv za nás|edek mé zásadní v'ýtkv.
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Jaké nástroje má daňová správa k možnosti prokázání skutečného vtastníka v daňovém právu.

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Diplon:lovou práci dopo ručuji k ústné obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň Dip|omovou práci hodnotím iako ve!midobrou.

V Praze dne 16.09.2013

vedoúcí diplomové práce
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