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1. Akuá|nost (novost} tématu

Dip|omantka sijako téma své dip|omové práce zvoli|a prob|ematiku z ob|asti daňového práva. Jedná
se o sféru ve|ml širokou, která nezbytně vyžaduje ajžení celé problematiky se zací|ením na určité
předem zvo|ené oblasti. Jedná se o téma, které není v odborné literatuře často zastoupené, i když
není nové, a|e jeho vrývoj sebou přináší stále aktuá|ní problémy z hlediska omezení dvojího zdanění
daňov'ých poplatníků.

2. Náročnost tématu na teoretické znatosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Autorkou zvolené téma je tématem, které lze označit za téma právní i ekonomické a je odborně
zřídkakdy komplexně zpracováváno. Dip|omantka toto téma dop|nila také o komparativní část
z h|ediska přístupu jednotliv'ých členských států EU k otázce omezení dvojího zdanění. Z práce je
patrné, že se autorka v dané ob|asti ve|mi dobře orientuje, čerpá z mnoha pubtikací, ktenými jsou
nejen odborné monografie a časopisecké články, a|e opírá se také o internetové zdr'oje. Z použiých
metod dominuje u před|ožené práce metoda deskriptivní, ana|ytická metoda pak ve|mi zřídka.

3. Formální a systematické členění práce

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z proh|ášení, obsahu, úvodu, pěti kapito| , závéru,
seznamu použité literatury a zkratek, resumé a abstraktu v jazyce ang|ickém.

V úvodu dlp|omantka qrýčuje základní cí| své diplomové práce, kteným je lnformovanost o právních
systémech č|enských států EU v oblasti daňověprávní, konkrétně pak v ob|asti zamezení dvojího
zdanění. Jimi dip|omantka poukazuje na skutečnost, že otázka daňových systémů v zemích EU a
dohoda o zamezení dvojího zdanění je tématem velice širokým. Sama si však nezvo|i|a určitou obtast,
kterou by rozpracovala konkrétně a na jednotliv'ých dítčích případech i demonstrova|a v'ýpočet míry
zdanění.

První kapito|a nazvaná jako daňová harmonizace se zabývá obecným institutem harmonizace včetně
harmonizačního procesu nepřímých daní. Dip|omantka se v této ob|asti zabýuá i úvahou nad
harmonizací daní přímých a harmonizačními snahami někteých států EU v oblasti přímých daní.

Druhá kapitola nazvaná dohody o zamezení dvojího zdanění potom z obecného hledlska
charakterizuje jednotlivé dohody, jakož to bilaterární, multi|aterá|ní smlouvy o zamezení dvojího
zdanění. zabývá se též jednotliuými modely, a to modelem oECD a oSN. Závěr této kapitoly je pak
věnován postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v právním řádu čn.

Třetí kapitola je potom věnována srovnání dohod o zamezení dvojího zdanění s Ve|kou Británlí a
Německem. Na jednotlivých případech přímo demonstruje obecně míru zdanění a srovnání s mírou
zdanění podle dohody s Ve|kou Británií a Německem.

Ve čwrté kapitole se zab'ývá diplomantka konkrétně daňov'ými systémy Ve|ké Británie a Německa.
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V páté kapitole pojednává o v.ývoji daňového systému v české republice V roce 2oo8 _2oI4.

V závěru shrnuje dip|omantka svou dip|omovou práci a vyjadřuje své v|astní názory na danou oblast.
Ve své práci moh|a dip|omantka uvést více případů i svých návrhů de |ege ferenda, které by
považova|a za vhodné v dané ob|asti.

4. Vyjádření k práci

Téma dip|omové práce je ve|ice obsáh|é. By|o na místě, aby si dip|omantka zvo|i|a určitou oblast
úpravy a tu dokonale rozebra|a. Zvo|i|a si Ve|kou Británii a Německo, coŽ rozved|a na něktených
případech. Postrádám však jednot|ivé případy, na ktených by demonstrova|a míru zdanění příjmu
Ve|ké Británie a Německa. V obecné rovině potom |ze konstatovat, že dip|omantka v dané ob|asti má
znalosti, tématu rozumí a zpracova|a ho ve|mi přeh|edně. Nevyhnula se samozřejmě někteným
popisným pasážím, a to h|avně v ob|asti kapito|y 3, kde pojednáva|a o jednotliv'ých příjmech a
komparova|a tyto přrjmy. Bohuže| se domnívám, že analýza zvo|eného tématu nenízce|a dostačující a
zas|uhovala by důk|adnější rozbor. Práci lze hodnotit jako průměrnou a způsobitou k ústníobhajobě.

Kritéria hodnocení práce

Splněnícíle práce Z h|ediska cí|e, ktený si autorka vytyči|a jsem s prací
spokojen. Pouze, co se týká hloubky ana|ýzy, tato
h|oubka dle mého názoru mohla být podstatně
obsáh|ejší. Autorka se s oh|edem na to vypořáda|a se
všemi prob|émy, které toto téma může obsahovat.

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

Autorka, tak jak se domnívám, přistoupila k danému
tématu samostatně, coŽ odpovídá i protoko|u o
vyhodnocení podobnosti práce.

Logická stavba práce Dip|omová práce je z h|ediska systematického přijateIná
a je vhodně č|eněná.

Práce s literaturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací

Pod|e seznamu |iteratury autorka pracova|a zejména
s českou odbornou |iteraturou a s ostatními zdroji.
V dip|omové práci však postrádám odkazy na judikáty,
respektive o tyto judikáty se diplomantka neopírá, což
se domnívám je jedním z nedostatků této práce. Použité
citace potom neodpovídají podmínkám, které jsou
k|adené na takouýto druh práce. Někde dokonce citace
dokonce absentují.

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

Co se týče h|oubky provedené analýzy, tak absentuji
někdy skutečné ana|ýzy prob|émy, které z této oblasti
vyvstávají. Práce má celkově popisný, nikoliv však
analytický charakter.

Uprava práce (text, EratY,
tabulky)

Upravu dip|omové práce hodnotím ve|midobře.

Jazyková a sty|istická úroveň V dip|omové práci jsem nenaše| žádné zásadní
pravopisné pochybení.



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by mohla diplomantka odpovědět na otázku, jakÝ je diptomantky názor na
navrhované osvobozenÍ dividend a jiných podí|ů na zisku od daně z příjmu, a to zejména v kontextu
s úpravou časového testu pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů a podítu o dani z příjmu a
v kontextu mezinárodního zdanění.

Doporučení/nedoporučení p*e k obhajobě Diplomovou práci d o po ru č uj i kobhajobě.
NavĚe ný klasiffkační stu peň Diplomovou práci hodnotím jako dobrou..

V Praze dne 16.09.2013

oponent dip|omové práce


