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PosUDEK VEDoUcÍHo D|PLoMoVÉ PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka si jako téma své dip|omové práce zvo|i|a prob|ematiku spadající do práva
mezinárodně-daňového, konkrétně téma týkající se mezinárodního zdanění kapitá|ových
společností. Jedná se o téma z poh|edu finančního práva významné, neboť mezinárodní
zdanění jako institut tvoří páteřní subsystém daňového práva a daňové právo potom
subsystém práva finančního. Významnost tématu zdůrazňuje skutečnost, že není omezeno
pouze na zhodnocení právní úpravy v české repub|ice, ale je věnována komparaci české právní
úpravy a ruské právní úpravy. K|adem tématu je jeho mezinárodní rozměr, neboť autorka se
neomezuje pouze na zhodnocení právní úpravy a komparaci, ale iv rámci této dip|omové práce
tuto úpravu hodnotí a navrhuje případné úpravy- návrhy de |ege ferenda.

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

Diplomantkou zvo|ené téma je tématem, které můžeme označit za právně-ekonomické. Právní
- s oh|edem na právní úpravu, kterou hodnotí a ekonomické, s oh|edem na ekonomický
podtext této právní úpravy, jímž je otázka míry zdaněníjak daní z příjmu jakožto přímých daní,
tak i nepřímých daní, hlavně pak daně z přidané hodnoty. K úspěšnému zv|ádnutí tématu jsou
nutné zna|osti z ekonomie, daňové teorie, finančního a daňového práva a také práva
mezinárodního. Vstupních údajů ke zpracování dip|omové práce mě|a dip|omantka dostatek,
což se projevuje také v seznamu použité |iteratury. Téma potom vyžaduje ze jména
komparativní, ana|ytickou a popisnou metodu přístupu.

Formá|ní a systematické členění práce

Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, použitých
zkrate, úvodu, čtyř kapito|, závéru, seznamu |iteratury a |egis|ativy, seznamu zdrojů, pří|oh,
resumé v jazyce českém a ang|ickém a seznam k|íčových s|ov.
Po krátkém úvodu dip|omové práce, ve kterém autorka uvádí cí| a zaměření své diplomové
práce - se pokouší o objasnění současného právního stavu daňového systému české repub|iky
a jeho zhodnocení a komparaci s daňov'ým systémem Ruské federace a popisuje také obsah
této své diplomové práce.
V kapito|e první nazvané ,,daňové systémy., se dip|omantka zabývá daňovým systém české
repub|iky, ve kterém popisuje jak daně přímé, tak daně nepřímé, zabwá se také místními
pop|atky a dalšími pop|atky majícími charakter daní a též daňorným systémem Ruské federace,
ve kterém uvádí systém zdanění jak přímých dan| tak daní nepřímých na území Ruské
federace. Těmito daněmi jsou jednak federální daně a pop|atky a jednak regioná|ní daně.
K daňovému systému pak řadí také místní daně (pop|atky a zv|áštní daňové režimy).
Kapitolu druhou pak dip|omantka věnuje kapitá|ovým spo|ečnostem a míře zdanění subjektů
se síd|em v české republice a míře zdaněnísubjektů se síd|em v Ruské federaci.
Kapitola třetí se pak konkrétně zabrývá mezinárodním zdaněním kapitá|ovrých výnosů
kapitá|ových spo|ečností. V této kapito|e se zab'ývá také jednot|iuými pojmy mezinárodního
daňového práva a komparuje na zák|adě sm|ouvy mezi Českou repub|ikou a Ruskou federací
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míru zdanění příjmu residentů jednoho smluvního státu z výnosů ze zdroje na území druhého
sm|uvního státu. V této kapito|e se zabývá také procesními otázkami zdanění - správou daní.
Tato část je věnována h|avně mezinárodní spoIupráci, a to výměně informací pro daňové úče|y.
Ve čtvrté kapito|e jsou uvedeny některé přík|ady míry zdanění jednoho subjektu sm|uvního
státu na území druhého sm|uvního státu. V závěru potom zhodnocuje svou dip|omovou práci a
uvádí některé přík|ady, které by by|y možné promítnout do právního řádu české repub|iky.

Vyjádření k práci

Dip|omovou práci hodnotím jako veImi dobře odborně zpracovanou. Dip|omantka se
nezab'y'va|a pouze daňovou prob|ematikou, a|e do této prob|ematiky zapoji|a ijiné instituty
z hlediska ekonomie čijiných oborů práva. Dip|omová práce je dop|něna i přík|ady, což práci
obohacuje. Ce|kově mohu sdě|it, že diplomová práce je kva|itně zpracována a může být proto
zák|adem pro ústní obhajobu této dip|omové práce.

Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Z h|ediska cí|e vytyčeného dip|omantkou se domnívám,
že práce cíl nap|ni|a. Autorka popsa|a právní úpravu
zdanění příjmu české repub|iky a právní úpravu Ruské
federace. Tyto jednot|ivé systémy vzájemně
komparova|a a na někteých přík|adech uved|a v'ýhody
daňového systému v české repub|ice a daňového
systému v Ruské federaci.

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

Dip|omantka přistoupi|a ke zpracování tématu
samostatně, což vyp|'ývá i z jejího proh|ášení na úvod její
dip|omové práce.

Logická stavba práce Dip|omová práce je z h|ediska systematického č|eněna
vhodným způsobem. osnova je |ogická. Autorka zprvu
popisuje daňov'ý systém české repub|iky, nás|edně
přistupuje k popisu daňového systému Ruské federace.
Tyto systémy na závěr komparuje. V závěru potom
navrhuje některé úpravy de |ege ferenda'

Práce s literaturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací

Autorka pracovala jak s tuzemskou, tak i se zahraniční
Iiteraturou. Nutnost použití jak zahraniční, tak tuzemské
|iteratury je s ohledem na téma, které si dip|omantka
zvo|ila, potřebné a nutné.

H|oubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

H|oubka provedené ana|ýzy této práce je dostačující, i
když občas převažují popisné části, které jsou vyváženy
částmi, které jsou pro tuto práci velmi vhodné, a to je
komparace obou právních úprav.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Úpravu práce hodnotím jako v'ýbornou, V pří|ohách
obsahuje jednotlivé přík|ady, což obohacuje tuto práci
z h|ediska i p|astičnosti.

Jazyková a sty|istická úroveň Z h|ediska chyb psaní isem nenašeI zásadní pochvbení.



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by mohla dip|omantka odpovědět na tuto otázku: ,,jaký je její názor na
navrhovanou respektive neschválenou úpravu osvobození dividend a jejich podílu na zisku od
daně z příjmů, a to zejména v kontextu s úpravou časového testu pro osvobození příjmů
z prodeje cenných papírů o daně z příjmu'.

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Dip|omovou práci doporučuii k ústné obhaiobě.
Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím iako velmi dobrou.
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vedoucí dip|omové práce


