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PoSUDEK VEDoUcÍHo D|PLoMoVÉ PRÁcE

1. Aktuálnost (novost} tématu
Dip|omantka si vybra|a za téma diplomové práce daňové systémy zemí EU a dohody o
zamezení dvojího zdanění. Jedná se o zajímavé téma, které není příl iš podrobně zpracované
v odborné |iteratuře.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Dip|omantka v úvodu rozdě|uje svou práci na dvě h|avní části, a to na část obecnou a část
zv|áštní. V obecné části se zabývá teoretickým vymezením a definicemi. Ve zv|áštní části se
podrobněji zabývá dvojím zdaněním v případě konkrétních smIuv o zamezení dvojího zdanění.
Dip|omantka pracuje s odbornou českou i zahraniční |iteraturou. část informací čerpa|a taktéž
z internetových zdrojů. Zpracování zvo|eného tématu vyžaduje zejména popisnou, hodnotící a
krit ickou metodu přístupu.

3. Formální a systematické č|enění práce
Zformá|ního h|ediska se dipIomová práce sk|ádá z proh|ášení, obsahu, úvodu, pěti kapitoI a
závěru, seznamu použité |iteratury, použitých zkratek, resumé, abstraktu v ang|ickém jazyce a
seznamu k|íčových s|ov.

V úvodu si dip|omantka vytýči|a za cí| zvýšenípovědomía informovanosti o evropském právu a
právních systémech j iných č|enů Evropské unie. Tento cí| je však ved|ejší a h|avnící| dip|omové
práce dip|omoantka zmiňuje až v resumé, a to jako úp|ný popis a rozbor průběhu a aktuá|ního
stavu daňové harmonizace v rámci Evropské unie a důvodů pro při jímání dohod o zamezení
dvojímu zdanění. Dip|omantka dá|e poukazuje na skutečnost, že téma je ve|mi široké a v praxi
podléhá častým změnám. V úvodu taktéž předesí|á obsah jednotl ivých kapitol, avšak bohuže|
nikoIiv jej ich cí|e.

První kapito|a je zaměřena na průběh daňové harmonizace v EU. Dip|omantka nejprve
vysvět|uje pojem daňové harmonizace obecně, její dě|ení a dá|e se věnuje harmonizačnímu
procesu jak u daní přímých, tak nepřímých. Dále nastiňuje prob|émy s harmonizací vznik|é.
Ačko|iv se jedná o kapito|u čistě teoretickou, by|o by přínosné, pokud by by|a zakončena
shrnutím názorů dipIomantky na prob|ematiku harmonizace.

Druhá kapito|a se týká dohod o zamezení dvojímu zdanění. Dip|omantka popisuje dohody o
zamezení dvojího zdaněnínejprve obecně, dá|e se věnuje jednot|ivým sm|uvním modelům. Za
přínosnou považuji podkapito|u 2.6 česká repub|ika a dohody o zamezení dvojímu zdanění, kde
se dip|omantka zabývá historií uzavíránísm|uv o zamezenídvojímu zdanění na našem územía
to již od roku 1899, kdy by|a podepsány historicky první sm|ouva o zamezení dvojího zdanění a
to mezi Rakouskem a Pruskem. Taktéž k|adně hodnotím vsuvku o postavenísm|uv o zamezení
dvojímu zdanění v právním řádu Čn.

Ve třetí kapito|e se dip|omantka zabývá srovnáním dohod o zamezení dvojímu zdanění
uzavřené mezi Českou repubIikou (tenkrát ČeskosIovenskou sociaIist ickou repubIikou) a
Spo|kovou repub|ikou Německo a Českou repub|ikou (tenkrát Českou a S|ovenskou federativní
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repub|ikou) a Spojeným krá|ovstvím Ve|ké Británie a Severního Irska. Sm|ouvy mezi sebou
vzájemně porovnává ve všech jejich č|áncích.

Čtvrtá kapito|a popisuje daňové systémy vybraných zemí Evropské unie. Dip|omantka si vybra|a
popis daňového sytému Ve|ké Británie a Německa. Nejprve je stručně charakterizuje a b|íže se
zabývá daněmi z příjmů. Na závěr charakteristiky daňového systému jednot|ivé země se
autorka zamýš|í nad jeho propracovaností a stručně jej porovnává s daňovým systémem České
repub|iky. Čtvrtá kapito|a obsahuje taktéž srovnání daňových systémů Německa a Ve|ké
Británie'

Pátá kapito|a se věnuje vývoji daňového systému české repub|iky v |etech 2oo8-zol4'
Diplomantka se zabývá snahami o kodifikaci nových pravide| v daňové ob|asti.

Závěr představuje shrnutí dip|omové práce, ve kterém dip|omantka vyjádři|a v|astní názor na
danou prob|ematiku' Zmíni|a i nedostatek veřejnosti přístupných materiá|ů oh|edně daňových
systémů a daní v EU, což je fakt nesmírně zarážející vzh|edem k tomu, že daňová prob|ematika
se týká všech osob bez výjimky a je sama o sobě nesmírně s|ožitá.

Vyjádření k práci
Dip|omová práce není zpracována zce|a vyváženě. Něktením částem, zejména části čtvrté,
dip|omantka věnova|a větší peč|ivost, než částem ostatním. Nutno však konstatovat, že se
diplomantka s daným tématem podrobně seznámiIa, porozumě|a mu a zpracovaIa je
přehledně. Zvolené téma, jak dip|omantka správě zdůrazňuje v úvodu práce, je poměrně
široké a není v možnostech kva|ifikační práce tohoto typu jej absolutně vyčerpat. K|adně
hodnotím zejména zv|áštní část dip|omové práce. S oh|edem na získané zna|osti a
sumarizované informace si dip|omantka moh|a dovo|it up|atnit více svých názorů a návrhů de
|ege ferenda. Součástí práce bohuže| nejsou žádné pří|ohy, které by dokres|ova|y zvo|ené téma.
Itak je téma zpracováno komp|exně, a práci proto považuji za přínosnou.

Kritéria hodnocení práce5.

Sp|něnící|e práce Autorka dip|omové práce sp|ni|a cí| vytčený v resumé.
Zvo|enou prob|ematiku zpracova|a komp|exně a
přehIedně.

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

DipIomantka zpracovaIa dipIomovou práci samostatně.

Logická stavba práce Autorka postupovala od obecného ke zv|áštnímu.
Dip|omová práce je členěna vhodným a |ogickým
způsobem. Výtku mám pouze k č|enění podkapitoI
v kapitole druhé. Pro čtenáře je matoucí, že autorka
nezahrnuje sm|uvní mode|y oEcD a oSN jako
podkapitoIu biIaterá|ní smIuv (2.3|, ke kteným bez
pochyby patří, nýbrž je označuje jako kapitoIu da|ší.

Práce s literaturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

DipIomantka využiIa dostupnou odbornou Iiteraturu
včetně |iteratury zahraniční. Součástí použité literatury
však bohužeI nejsou žádné judikáty.
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Autorce je nutné vytknout jisté formá|ní nedostatky
v citacích, kdy v odborné |iteratuře jak v poznámce pod
čarou, tak v seznamu |iteratury chybí tečka za dí|em (př.
chybějících teček v poznámkách pod čarou str. 10,11,
13, L5, 16, 18, 2I,22 a nás|') lnternetové zdroje taktéž
nejsou citovány d|e citační normy. Není uveden den,
měsíc a rok citace, a to aniv poznámkách pod čarou ani
V seznamu použité |iteratury. Z někteÚch pasáží není
zřejmé, odkud dip|omantka čerpaIa údaje - chybícitace.

Hloubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

Diplomantka zanaIyzovaIa jednotl ivé pojmy užívané
v diplomové práci a jednotIivé instituty vysvět|ila.
Domnívám se, že mohla více rozpracovat teoretickou
část dvojího zdanění např. pojem daňového rezidenta a
stá|é provozovnv.

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

Dip|omová práce je správně členěna. Součástí práce jsou
i tabu|ky . př. str. 61.

Jazyková a sty|istická úroveň V dip|omové práci jsem neobjevi|a žádné přek|epy a
pravopisné chvbv'

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Dip|omantka by v rámci ústní obhajoby dip|omové práce moh|a zaměřit na vysvět|ení pojmu
s|užbové stá|é provozovny, dá|e na efektivitu využití mezinárodních sm|uv o zamezení dvojího
zdanění a návrhy de |ege ferenda.

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Dip|omovou práci doporučuji k ústné obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň Přes výše uvedené výtky považuji dip|omovou práci

za přínosnou, vhodně zpracovanou a navrhuj i
kva|i f ikační stupeň velmi dobře.
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