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PosUDEK oPoNENTA D|PLoMovÉ pnÁcr

Aktuá! nost (novost) tématu

Dip|omantka si  zvo|i|a za téma své dip|omové práce prob|ematiku spadající do práva
finančního, podoboru práva daňového, konkrétně potom téma týkající se mezinárodního
zdanění. Diplomantkou zvo|ené téma je aktuá|ní, neboť se zabývá zdaněním příjmů na
mezinárodní úrovni. Tématem práce jsou daňové soustavy zemí EU a dohody o zamezení
dvojího zdanění. obsah práce ne zce|a úplně odpovídá tématu práce, neboť se dip|omantka
zabývá v kapito|e druhé obecně pojmem daně, v kapito|e třetí harmonizací přímých daní,
v kapito|e čtvrté mode|ovými soustavami a v kapito|e páté vybranými sm|ouvami o zamezení
dvojího zdanění. Ve své práci se moh|a dip|omantka více rozepsat o jednot|ivých daňových
soustavách vybraných zemí. Určitě by to s tématem b|íže souvise|o.

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

Autorkou zvo|ené téma |ze označit za téma právní i přes skutečnost, že se zabývá
prob|ematikou daní, tedy příjmovou stránkou státního rozpočtu. K úspěšnému zv|ádnutí
tématu jsou nutné h|uboké zna|ost i  z ob|ast i  daňové teorie, f inančního a daňového práva a
ekonomie. Autorka si své cí|e k sepisu dip|omové práce stanoví hned v úvodu své dip|omové
práce. Ke zpracování této práce je dostupný dostatek odborné |iteratury tuzemské i zahraniční,
a to jak s prob|ematikou týkající se tuzemského zdanění, tak i s prob|ematikou týkající se
mezinárod ního zdanění.

Formální a systematické č|enění práce

Z formá|ního h|ediska je dip|omová práce s|ožena z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu a
pěti kapito|, závěru, seznamu použité |iteratury, abstraktu vjazyce českém a ang|ickém a
seznamu k|íčových s|ov.
Dip|omantka v úvodu své dip|omové práce vysvět|i|a své motivy k sepsání této práce. K|ade si
zák|adnící|e a představuje ce|ý obsah dip|omové práce.
Ve druhé části nazvané ,,Daně.. potom pojednává o jednotlivých teoretických pojmech a tyto
pojmy vyk|ádá.
Ve třetí kapito|e nazvané ,,Harmonizace přímých daní v Evropské unii a její v'ivoj., se
dip|omantka zabývá úpravou přímých daní na půdě Evropského spo|ečenství a též postavením
Evropského soudního dvoru a jeho v| ivu na ob|ast zamezenídvojímu zdanění.
Ve čtvrté kapito|e se pak autorka věnuje mode|ovým sm|ouvám o zamezení dvojího zdanění, a
to mode|ové sm|ouvě pod|e vzoru osN, oEcD, EU a též tzv. Severské sm|ouvě.
V páté kapito|e se diplomantka věnuje vybraným otázkám ze sm|uv o zamezení dvojího
zdanění, ktenýmije Česká repub|ika vázána.
V závěru pak shrnuje poznatky, ke kteným v rámci sepisu dip|omové práce dospě|a, a též
poukáza|a na některé aspekty, které se v řádných dohodách o zamezení dvojího zdanění
vyskytují.
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4. Vyjádření k práci

Ce|kově k dip|omové práci uvádím, že je zřejmé, že autorka má zna|ost i  z ob|ast i  daňové
prob|ematiky. Tyto zna|osti jí umožni|i vytvořit komp|exní práci, která pojednává o zásadních
aspektech týkajících se mezinárodního zdanění příjmů. Jsem toho názoru, že práce je
zpracována vyjma odchý|ení se od tématu kva|itně a důk|adně , a že z práce jsou patrné
zkušenost i  v popisované prob|ematice. Autorka je schopna prezentovat danou prob|ematiku
v podobě uce|eného textu zpracovaného na ve|mi dobré úrovni.

5. Kritéria hodnocení práce

SpInění cí|e práce Domnívám se, že autorka splnila cí| práce, ktený si
v úvodu své diplomové práce stanovi la.

Samostatnost př i  zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce,,
V systému Theses.cz

Autorka přistoupi|a k tématu samostatně , což je patrné i
z jejího proh|ášení. Přístup ke zpracování tématu
hodnotím ve|mi dobře, i  když je v l i teratuře dané téma
hojně zastoupeno.

Logická stavba práce Dip|omová práce je z h|ediska systematického č|eněna
vhodným způsobem.

Práce s |iteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Sh|edávám práci s literaturou jako vyhovující, a to jak
s českou, tak i  s mezinárodní, resp. zahraniční. Co se
týče citací, ty jsou z mého h|ediska bez připomínek.

H|oubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)

Hloubka provedené ana|ýzy je dostačující, i když se
autorka nevyhnu|a někteným |ehce popisným pasážím,
které jsou ovšem vyváženy částmi, obsahujícími v|astní
úvahu autorky, které jsou pro takovýto typ práce
nezbytné.

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)

Práce je graficky veImi vhodně zpracována.

Jazyková a sty|istická úroveň Z hlediska chyb v psaní a jazykové a sty|istické úrovně
jsem se vyjádř i l  j iž shora. Nenaše| jsem žádná zásadní
pochybení.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Jaký je názor diplomantky na harmonizaci příjmech daní?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Dip|omovou prácidoporučuji  k ústné obhajobě.
Navržený klasifikační stu peň veImidobře
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