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Akuá|nost (novost}tématu

Dip|omantka
sijako témasvédip|omové
prácezvoli|aprob|ematiku
z ob|astidaňového
práva.Jedná
se o sféruve|ml širokou,která nezbytněvyžadujeajženíceléproblematikyse zací|ením
na určité
předem zvo|ené
oblasti.Jednáse o téma,kterénenív odbornéliteratuřečastozastoupené,
i když
nenínové,a|ejeho vrývoj
sebou přináší
problémyz hlediskaomezenídvojíhozdanění
stále aktuá|ní
poplatníků.
daňov'ých
2.

Náročnosttématuna teoretickéznatosti,vstupníúdajea jejichzpracovánía použité
metody

Autorkou zvolenétémaje tématem,kterélze označitza témaprávníi ekonomickéa je odborně
zřídkakdykomplexnězpracováváno.Dip|omantkatoto téma dop|nilataké o komparativní
část
z h|ediskapřístupujednotliv'ýchčlenskýchstátů EU k otázce omezenídvojíhozdanění.Z práce je
patrné,žese autorkav danéob|astive|midobře orientuje,čerpáz mnoha pubtikací,
ktenýmijsou
nejenodbornémonografiea časopisecké
články,a|eopíráse takéo internetovézdr'oje.Z použiých
metoddominujeu před|ožené
práce metodadeskriptivní,
ana|ytickámetodapakve|mizřídka.
3.

Formálnía systematické
práce
členění

Z formálníhohlediskase diplomová práce skládá z proh|ášení,
obsahu,úvodu,pěti kapito|
, závéru,
seznamupoužité
literaturya zkratek,resuméa abstraktuv jazyceang|ickém.
V úvodudlp|omantkaqrýčujezákladnící|svédiplomovépráce,ktenýmje lnformovanosto právních
systémechč|enských
států EU v oblasti daňověprávní,konkrétněpak v ob|astizamezenídvojího
zdanění.Jimi dip|omantkapoukazujena skutečnost,
že otázka daňovýchsystémů
v zemíchEU a
dohodao zamezenídvojíhozdaněníje tématemveliceširokým.Samasi všaknezvo|i|aurčitouobtast,
kterou by rozpracovalakonkrétněa na jednotliv'ých
případechi demonstrova|a
dítčích
v'ýpočet
míry
zdanění.
Prvníkapito|anazvanájako daňováharmonizacese zabýváobecnýminstitutemharmonizacevčetně
harmonizačního
procesu nepřímýchdaní. Dip|omantkase v této ob|asti zabýuái úvahounad
harmonizací
danípřímých
a harmonizačními
snahaminěkteýchstátůEU v oblastipřímých
daní.
Druhá kapitola nazvaná dohody o zamezenídvojího zdanění potom z obecnéhohledlska
charakterizujejednotlivédohody, jakožto bilaterární,multi|aterá|ní
smlouvy o zamezenídvojího
zdanění.zabývá se téžjednotliuýmimodely,a to modelemoECD a oSN. Závěr tétokapitolyje pak
věnovánpostavení
smluvo zamezení
dvojíhozdanění
v právnímřádu čn.
Třetí kapitolaje potom věnována srovnánídohod o zamezenídvojíhozdaněnís Ve|kou Británlía
Německem.Na jednotlivých
případechpřímodemonstrujeobecněmíruzdaněnía srovnánís mírou
zdaněnípodledohodys Ve|kouBritániía Německem.
Ve čwrtékapitolese zab'ývádiplomantkakonkrétnědaňov'ými
systémyVe|kéBritániea Německa.

V pátékapitolepojednáváo v.ývoji
daňového
systému
v české
republiceV roce2oo8_2oI4.
V závěrushrnujedip|omantka
prácia vyjadřujesvév|astnínázoryna danouoblast.
svoudip|omovou
práci
Ve své
moh|adip|omantkauvéstvíce případůi svých návrhůde |ege ferenda,kteréby
považova|a
za vhodnév danéob|asti.
4.

Vyjádřeník práci

práceje ve|iceobsáh|é.
Témadip|omové
By|ona místě,aby si dip|omantka
zvo|i|aurčitouoblast
úpravya tu dokonalerozebra|a.
Zvo|i|asi Ve|kouBritániia Německo,coŽ rozved|ana něktených
případech.Postrádámvšakjednot|ivé
případy,na ktenýchby demonstrova|a
míruzdaněnípříjmu
Ve|kéBritániea Německa.V obecnéroviněpotom|zekonstatovat,
žedip|omantka
v danéob|astimá
znalosti,tématurozumía zpracova|aho ve|mi přeh|edně.Nevyhnulase samozřejměněkteným
popisnýmpasážím,
a to h|avněv ob|astikapito|y3, kde pojednáva|a
o jednotliv'ých
příjmecha
komparova|a
tyto přrjmy.Bohuže|
se domnívám,
žeanalýzazvo|eného
tématunenízce|a
dostačující
a
zas|uhovala
by důk|adnější
rozbor.Prácilzehodnotitjakoprůměrnou
a způsobitou
k ústníobhajobě.
Kritériahodnocenípráce
práce
Splněnícíle

Z h|ediskací|e,ktenýsi autorkavytyči|a
jsem s prací
spokojen.Pouze, co se týká hloubky ana|ýzy,tato
h|oubka dle mého názoru mohla být podstatně
obsáh|ejší.
Autorkase s oh|edemna to vypořáda|ase
všemiprob|émy,
kterétototémamůže
obsahovat.
samostatnost při zpracováníAutorka,tak jak se domnívám,přistoupilak danému
tématu včetně zhodnocenítématu samostatně, coŽ odpovídá i protoko|u o
vyhodnocenívyhodnocení
podobnostipráce.
,,Protoko|u o
podobnosti závěrečnépráce,.
v systému
Theses.cz
Logická stavba práce

Dip|omovápráce je z h|ediskasystematickéhopřijateIná
a je vhodněč|eněná.

Práce
s literaturou (využitíPod|e seznamu |iteraturyautorka pracova|azejména
cizojazyčnéliteratury) včetně s českouodbornou |iteraturoua s ostatnímizdroji.
citací
práci všakpostrádámodkazyna judikáty,
V dip|omové
respektiveo tyto judikátyse diplomantkaneopírá,což
je jednímz nedostatků
se domnívám
tétopráce.Použité
citace potom neodpovídají
podmínkám,které jsou
k|adené
na takouýtodruh práce.Někdedokoncecitace
dokonceabsentují.
H|oubkaprovedenéana|ýzy(ve Co se týčeh|oubkyprovedenéanalýzy,tak absentuji
vztahuk tématu)
někdy skutečné
ana|ýzyprob|émy,
kteréz tétooblasti
vyvstávají.Práce má celkově popisný, nikoliv však
analytický
charakter.
Uprava práce (text, EratY, Upravudip|omové
prácehodnotím
ve|midobře.
tabulky)
Jazykováa sty|istickáúroveň
V dip|omovépráci jsem nenaše|žádné zásadní
pravopisné
pochybení.

6.

Připomínkya otázky k zodpovězenípři obhajobě

Při ústníobhajobě by mohla diplomantkaodpovědět na otázku, jakÝje diptomantkynázor na
navrhované
osvobozenÍ
dividenda jinýchpodí|ů
na ziskuod daně z příjmu,a to zejménav kontextu
s úpravoučasového
testu pro osvobozenípříjmuz prodejecennýchpapírů
a podítuo dani z příjmua
v kontextumezinárodního
zdanění.
p*e k obhajobě
Doporučení/nedoporučení
NavĚe ný klasiffkační
stupeň

práci d o po ru čuj i kobhajobě.
Diplomovou
Diplomovoupráci hodnotímjako dobrou..

V Prazedne 16.09.2013

oponentdip|omové
práce

