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PosUDEK oPoNENTA D|PLoMovÉ pnÁcr

Aktuá|nost (novost} tématu

Diplomantka si za téma své dip|omové práce zvo|i|a prob|ematiku spadajícído práva daňového
se zaměřením na mezinárodní zdaněnÍ kapitá|ových spo|ečností. Jde o téma ve|mi zajímavé a
významné, neboť dip|omantka se zaměři|a na daňově právní systém Ruska a provedla
komparaci s daňovým systémem české repub|iky'

Náročnost térnatu na teoretické zna|osti, vstupní údaje a lejich zpracování a použité metody

Zvo|ené téma je tématem, které vyžaduje v|astnÍstudium právnÍ prob|ematíky dip|omantkou
zeJména pokud jde o daňový systém Ruska' Tématu daňového systému Ruska není věnována
vodborné |iteratuře ve|ká pozornost, proto se dip|omantka muse|a samostatně seznámit
súpravou vjednot|ivých zákonech a nás|edně jí porovnala sčeskou právní úpravou.
Dip|omantka využila i řadu zahraničních pramenů. Dip|omantka se navíc zací|i|a na zdanění
kapitá|ouých spo|ečností vjednot|ivých zemí. Nejde však jen o téma ryze právní, a|e i
ekonomické, neboť diplomantka se zabýva|a i srovnánÍm ekonomik obou zemí' Dip|omantka
využi|a řady pramenů, které cituje ve své práci. Zvolené téma vyžaduje zejména komparativní,
analytickou a popisnou metodu přístupu,

Formá|ní a systematlcké členění práce

Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce skiádá z prohlášení, poděkování, obsahu, seznamu
použitých zkratek, úvodu, čtyř kapito|, závěru, seznamu Iiteratury a |egis|ativy, seznamu zdrojů,
příloh, resume a uvedeník|íčových s|ov.

V úvodu dip|omantka uvádí, proč si vybra|a dané téma. Diplomantka poukáza|a na skutečnost,
Že mezinárodní zdanění je ve|mi širokým tématem, a proto svou dip|omovou práci zací|i|a na
mezinárodnÍ zdaněnÍ kapÍtá|ovrých spo|ečností. Pro |epšÍ pochopenía názornost se diplomantka
rozhod|a nejprve vymezit jednot|ivé daňové soustavy a podat krátký výk|ad o jejich historii.
Dip|omantka v úvodu popsala metody, které v práci ap|ikova|a.

Diplomantka z neznámého důvodu označi|a jinak čÍs|ování kapitol v textu, než v obsahu
dip|omové práce. Díplomantka označi|a první kapito|u vtextu dip|omové práce jako druhou
kapito|u a rovněž následující kapíto|y číselným označením nekorespondujÍ i označenÍm
v obsahu dip|omové práce' Dip|omantka v první kapito|e, kterou označi|a jako diuhou kapito|u,
stručně popisuje strukturu daňového systému čR, přičemž neopomně|a zmÍnit idalšísouvisející
platby na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státnÍ po|itiku zaměstnanosti a
dotk|a se i místních poplatků' Dip|omantka se rovněž zabývá i daňovým systémem Ruské
federace, ve kterém vyjmenova|a jak federální, tak regioná|ní daně a pop|atky a zmiňuje
zv|áštní daňové režimy.

Ve třetí kapitole diplomantka vymezuje kapitá|ové spo|ečnosti působÍcÍ v české repub|ice avRuské federaci stím, že vda|ším textu se zaměřuje zh|ediska zdanění jen na akciové



spo|ečnosti a spo|ečnosti s ručením omezeným a stručně popisuje způsob jejich zdaněnÍ
v jednot|ivých daňov'ých soustavách' Z h|ediska daňového systému Ruské federace
diplomantka zmínila i správu daní, |hůty pro podání daňového přiznání, placení daní a výši
odvodů za zaměstnance.

Čtvrtá kapitola se týká mezinárodního zdaněnÍ. Dip|omantka poukazuje na mode|ové sm|ouvy,
objasňuje pojem mezinárodního zdanění, jeho č|eněnÍ a zabývá se jednotlivými pojmy a
metoda mi v obIasti mezinárodního dvojího zd anění.

Pátá kapito|a obsahuje konkrétnÍ, názorný přík|ad výpočtu českého daňového rezidenta, který
měl přÍjem ze zdrojů na územÍRuské federace.

Závěr představuje shrnutí a zhodnocení poznatků uvedených v dip|omové práci. Dip|omantka
upozornila na možnost pro malé a střední podniky up|atnit v Rusku zjednodušený daňový
systém a zdaňovat příjmy nízkou 6% sazbou daně z přÍjmů, pokud jejich obrat nepřekročÍ 60
mi l .  RUR.

Vyjádření k práci

Dip|omová práce je ve|mi zdaři|á. Je patrné, že se dip|omantka s daným tématem dobře
seznámi|a. Přínosné je, Že dip|omantka pro přehlednost a větší vypovídací hodnotu
vdiplomové práci zmíni|a i da|ší instituty zob|asti ekonomie či jiných oborů práva.
Dip|omantka vhodně dop|nita prácii názornýmipřÍk|ady. Dip|omovou prácihodnotím kladně'

5. Kritér.a hodnocení práce

Dip|omantka splni|a vytčený cí|. Diplomo"á práce není
jen popisem jednot|ivých daňových systémů, a|e
představuje rovněŽ jejich komparaci.

5amostatnost při zpracovánÍ
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobností závěrečné práce,,
V svstému Theses.cz

Dip|omantka  p ř i s toup i |a  ke 'p racováňí- téňatu
samostatně a nebylo zjištěno, že by čerpa|a ze zdrojů.
které by necitova|a.

Logická stavba práce Dip|omová práce je z h|ediska systematickéňoTterrěňa
vhodným způsobem. Dip|omantka postupovala od
obecného ke zv|áštnímu a diptomová práce má logické
vyústění.

Práce s |iteraturou (využitÍ
cizojazyčné |iteratury) včetně
citacÍ

Diplomantka využi|a pro zpracováňí dip|omova}áce
řadu zdrojů, ať již české i zahraniční |iteratury, tak i

Hloubka provedené ana|ýzy (úe
vztahu k tématu)

Diplomantka zana|yzova|a oané -ema vr.offim
způsobem. PozitivnÍ je, Že se neomezi|a jen na
popisnost, a|e diplomovou práci doplni|a i příklady a

i auved |avní i v | a s t n í
práce (text, grafy, Úpravao ip lomo

obsahuje řadu pří|oh a příkÍadů, které ji dodávají na



Připomínky a otázky k zodpovězenÍ při obhajobě

V rámci ústní obhajoby by diplomantka moh|a uvést svrij názor na zjednodušené 6% zdaněníprávnických osob v Ruské federaci a jeho případné up|atnění v České repub|ice.

V Praze dne 20.01.2014

oponent dlplomové práce


