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1.

Aktuálnost(novost}tématu
Dip|omantka
si vybra|aza témadiplomové
práce daňovésystémyzemíEU a dohodyo
zamezení
dvojího
zdanění.
Jednáse o zajímavé
podrobnězpracované
téma,kterénenípříliš
v odborné
|iteratuře.

2.

Náročnost
tématuna teoretickéznalosti,vstupníúdajea jejichzpracovánía použité
metody
Dip|omantka
v úvodurozdě|ujesvou práci na dvě h|avníčásti,a to na částobecnoua část
zv|áštní.
V obecnéčástise zabýváteoretickým
vymezením
a definicemi.Ve zv|áštní
částise
podrobněji
zabývádvojím
zdaněním
v případě
konkrétních
smIuvo zamezení
dvojího
zdanění.
pracujes odbornoučeskou
Dip|omantka
i zahraniční
|iteraturou.
částinformací
čerpa|a
taktéž
z internetových
zdrojů.
Zpracování
zvo|eného
tématu
popisnou,
vyžaduje
zejména
hodnotící
a
kritickou
metodupřístupu.

3.

Formálnía systematické
práce
č|enění
Zformá|ního
h|ediska
prácesk|ádáz proh|ášení,
se dipIomová
obsahu,úvodu,pěti kapitoIa
závěru,seznamupoužité
použitých
|iteratury,
jazycea
zkratek,resumé,abstraktuv ang|ickém
seznamuk|íčových
s|ov.
V úvodu
si dip|omantka
vytýči|a
za cí|zvýšenípovědomía
informovanosti
právua
o evropském
právních
jinýchč|enů
systémech
Evropské
unie.Tentocí|je všakved|ejší
a h|avnící|
dip|omové
prácedip|omoantka
zmiňujeažv resumé,
popisa rozborprůběhu
a to jakoúp|ný
a aktuá|ního
stavudaňovéharmonizace
v rámciEvropské
pro přijímání
uniea důvodů
dohodo zamezení
dvojímu
zdanění.
Dip|omantka
je
dá|epoukazuje
na skutečnost,
žetéma ve|miširoké
a v praxi
podléhá
častým
změnám.V úvodutaktéž
předesí|á
obsahjednotlivých
kapitol,avšakbohuže|
jejichcí|e.
nikoIiv
Prvníkapito|aje zaměřenana průběhdaňovéharmonizace
v EU. Dip|omantka
nejprve
pojemdaňovéharmonizace
vysvět|uje
obecně,jejídě|ení
a dá|ese věnujeharmonizačnímu
procesujak u danípřímých,
tak nepřímých.
prob|émy
Dále nastiňuje
s harmonizací
vznik|é.
jedná
Ačko|ivse
o kapito|učistěteoretickou,by|oby přínosné,
pokud by by|azakončena
shrnutím
názorů
dipIomantky
na prob|ematiku
harmonizace.
Druhákapito|ase týká dohodo zamezení
dvojímuzdanění.Dip|omantka
popisujedohodyo
zamezení
dvojího
zdaněnínejprve
obecně,dá|ese věnujejednot|ivým
sm|uvním
modelům.
Za
přínosnou
považuji
podkapito|u
2.6českárepub|ika
a dohodyo zamezení
dvojímu
zdanění,
kde
se dip|omantka
zabýváhistorií
uzavíránísm|uv
o zamezenídvojímu
zdanění
na našemúzemía
to jižod roku1899,kdy by|apodepsányhistoricky
prvnísm|ouvao zamezení
dvojího
zdanění
a
to meziRakouskem
a Pruskem.
Taktéž
k|adněhodnotím
vsuvkuo postavenísm|uv
o zamezení
dvojímu
zdanění
v právním
řáduČn.
Ve třetí kapito|ese dip|omantka
zabývásrovnáním
dohod o zamezenídvojímuzdanění
uzavřenémezi ČeskourepubIikou(tenkrátČeskosIovenskou
sociaIistickou
repubIikou)
a
Spo|kovou
repub|ikou
Německoa Českou
(tenkrát
repub|ikou
Českou
a S|ovenskou
federativní

repub|ikou)
a Spojenýmkrá|ovstvím
Ve|kéBritániea Severního
Irska.Sm|ouvymezi sebou
vzájemněporovnáváve všechjejichč|áncích.
Čtvrtákapito|apopisujedaňové
systémy
vybraných
zemíEvropské
unie.Dip|omantka
si vybra|a
popisdaňového
je stručně
sytému
Ve|kéBritániea Německa.
Nejprve
charakterizuje
a b|íže
se
zabývádaněmi z příjmů.Na závěr charakteristiky
daňovéhosystémujednot|ivé
země se
jej porovnávás daňovýmsystémem
autorkazamýš|í
nadjeho propracovaností
a stručně
České
repub|iky.Čtvrtákapito|aobsahujetaktéžsrovnánídaňovýchsystémů
Německaa Ve|ké
Británie'
Pátá kapito|ase věnuje vývoji daňovéhosystémučeskérepub|ikyv |etech 2oo8-zol4'
Diplomantkase zabývásnahamio kodifikaci
novýchpravide|
v daňové
ob|asti.
Závěrpředstavuje
práce,ve kterémdip|omantka
shrnutídip|omové
vyjádři|av|astní
názorna
danouprob|ematiku'
přístupných
Zmíni|a
i nedostatek
veřejnosti
materiá|ů
oh|ednědaňových
systémů
a danív EU,cožje fakt nesmírně
zarážející
vzh|edem
k tomu,žedaňováprob|ematika
se týkávšechosobbezvýjimkya je samao soběnesmírně
s|ožitá.

4.

Vyjádřeník práci
Dip|omovápráce nenízpracovánazce|avyváženě.
Něktenímčástem,zejménačástičtvrté,
dip|omantka
věnova|avětšípeč|ivost,
nežčástemostatním.
Nutnovšakkonstatovat,
žese
diplomantkas daným tématempodrobněseznámiIa,porozumě|amu a zpracovaIa
je
přehledně.Zvolenétéma,jak dip|omantka
je
správězdůrazňuje
v úvodupráce, poměrně
širokéa nenív možnostech
práce tohoto typu jej absolutněvyčerpat.
kva|ifikační
K|adně
hodnotímzejménazv|áštní
část dip|omovépráce. S oh|edem na získanézna|ostia
sumarizované
informacesi dip|omantka
moh|adovo|itup|atnitvícesvýchnázorůa návrhůde
|egeferenda.Součástí
prácebohuže|
pří|ohy,
nejsoužádné
kteréby dokres|ova|y
zvo|ené
téma.
Itakje témazpracováno
komp|exně,
přínosnou.
a práciprotopovažuji
za

5.

Kritériahodnocenípráce
práce
Sp|něnící|e

práce sp|ni|ací|vytčený
Autorkadip|omové
v resumé.
Zvo|enou prob|ematikuzpracova|a komp|exně a
přehIedně.
Samostatnost při zpracováníDipIomantka
prácisamostatně.
zpracovaIa
dipIomovou
tématu včetně zhodnocení
vyhodnocení
,,Protoko|u o
podobnosti závěrečnépráce,,
v systému
Theses'cz
Logickástavba práce
Autorka postupovalaod obecnéhoke zv|áštnímu.
Dip|omovápráce je členěnavhodným a |ogickým
způsobem.
Výtku mám pouze k č|enění
podkapitoI
v kapitoledruhé.Pro čtenářeje matoucí,
že autorka
nezahrnujesm|uvnímode|y oEcD a oSN jako
podkapitoIu
biIaterá|ní
smIuv (2.3|,ke ktenýmbez
pochybypatří,nýbrž
je označuje
jakokapitoIu
da|ší.
Práce s literaturou (využitíDipIomantka
využiIadostupnouodbornouIiteraturu
cizojazyčné|iteratury) včetně včetně|iteratury
zahraniční.
použité
Součástí
literatury
citací
judikáty.
všakbohužeI
nejsoužádné

---------r

Autorceje nutnévytknoutjistéformá|nínedostatky
v citacích,
kdy v odborné|iteratuřejak v poznámcepod
čarou,
tak v seznamu|iteratury
chybítečkaza dí|em(př.
chybějících
tečekv poznámkáchpod čaroustr. 10,11,
13, L5, 16,18,2I,22 a nás|') lnternetové
zdrojetaktéž
nejsoucitoványd|e citační
normy.Neníuvedenden,
podčarou
měsíca rokcitace,a to aniv poznámkách
ani
V seznamupoužité
|iteratury.Z někteÚch pasážínení
- chybícitace.
zřejmé,
odkuddip|omantka
čerpaIa
údaje
jednotlivé
provedené
(ve
pojmy užívané
Hloubka
ana|ýzy
DiplomantkazanaIyzovaIa
vztahu k tématu)
v diplomovépráci a jednotIivéinstituty vysvět|ila.
Domnívámse, že mohla vícerozpracovatteoretickou
částdvojíhozdaněnínapř.pojemdaňového
rezidentaa
stá|éprovozovnv.
práceje správněčleněna.
prácejsou
Uprava práce (text, grafy, Dip|omová
Součástí
.
tabulkv)
i tabu|kypř.str.61.
Jazykováa sty|istická
úroveň
V dip|omovépráci jsem neobjevi|ažádnépřek|epy a
pravopisné
chvbv'

při obhajobě
Připomínkya otázky k zodpovězení
prácemoh|azaměřitna vysvět|ení
Dip|omantka
by v rámci ústní
pojmu
obhajobydip|omové
s|užbové
stá|éprovozovny,
na
dá|e efektivitu
využití
mezinárodních
sm|uvo zamezení
dvojího
zdanění
a návrhyde |egeferenda.
práce k obhaiobě
Doporučení/nedoporučení

prácidoporučuji
Dip|omovou
k ústné
obhajobě.

Navrženýklasifikačnístupeň

Přes výšeuvedenévýtky považujidip|omovoupráci
za přínosnou,vhodně zpracovanou a navrhuji
kva|ifikační
stupeňvelmidobře.

V Prazedne17.09.20L3
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