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PosUDEK VEDoUcíHo DlPLoMoVÉ PRÁCE

Aktuá lnost (novost) tématu

Dip|omantkou zvo|ené téma náleží do ob|asti práva daňového. Dip|omantka si za téma zvoli la
prob|ematiku mezinárodního zdanění. Toto téma je s oh|edem na využívání pracovních
pří|ežitostí v zahraničístá|e aktuá|ní i prakticky využiteIné.

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

Téma mezinárodního dvojího zdanění podléhá častým změnám. Ztohoto důvodu by|o
nezbytné, aby si diplomantka nastudova|a aktuá|ní právní prob|ematiku a prokázala teoretické
znaIosti za účelem praktické aplíkovatelnosti mezinárodních smluv. Diplomantka čerpaIa
především z tuzemské právní úpravy a odborných pub|ikací a článků, ale využila i zahraniční,
především internetové zdroje. Zvo|ené téma klade názory na ana|ytickou a systematickou
činnost.

Formální a systematické členění práce

Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu,
kteý dipIomantka označi|a jako první kapitolu, dále z pěti částí, závěru, seznamu použité
literatury a z abstraktu v českém a v anglickém jazyce včetně k|íčových s|ov.

Dip|omantka v úvodu diplomové práce uved|a, proč si zvo|i|a dané téma a vysvět|i la jeho
obsáh|ost. Z tohoto důvodu se dip|omantka zací|i la vybrané sm|ouvy o zamezení dvojího
zdanění, konkrétně uzavřené mezi ČR a Nizozemským krá|ovstvím, se Spo|kovou repub|ikou
Německo, s Lotyšskem, s Francií a s Dánským krá|ovstvím, a jejich porovnání s mode|ovou
sm|ouvou o zamezení dvojího zdanění z příjmu a z majetku oEcD. V úvodu dip|omové práce
dip|omantka rovněŽ představiIa její obsah.

V první části dip|omové práce označené jako druhá kapito|a se dip|omantka zabývá
teoretickým vymezením pojmu daň, daňovou konkurencía koordinací, daňovou harmonizacía
obecně prob|ematikou dvojího zdanění a jejími metodami, které názorně prezentuje na
přík|adech.

Druhá část diplomové práce označená jako třetí kapito|a se týká harmonizace přímých daní
v Evropské unii. Dip|omantka se zabýuá v'ývojem úpravy přímých danív prostředí Evropského
společenství a nás|edně EU. Dip|omantka poukáza|a na postavení Evropského soudního dvora a
jeho judikaturu ov|ivňující |egis|ativu ES a EU. Tato část diplomové práce je vhodně uzavřena
shrnutím v ní uvedených poznatků.

Třetí část diplomové práce označená jako čtvrtá kapito|a pojednává o mode|ových smlouvách
oSN a oECD a jej ich hlavních rozdílech. Dip|omantka se zaměři|a především na podrobnější
rozbor sm|ouvy oEcD. Tato část dip|omové práce je rovněž ukončena shrnutím.
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čtvrtá část dip|omové práce označená jako pátá kapito|a porovnává jednotlivé smlouvy
uzavřené mezi Českou repubtikou a Nizozemím, Spo|kovou republ ikou Německo, Lotyšskem,
Francií a Dánským krá|ovstvím. Tato část tak dává určitý přeh|ed o řešení mezinárodního
dvojího zdanění mezi něko|ika státy. Předmětná kapito|a je dop|něna shrnutím, ve kterém
dip|omantka poukázala na některé kontroverzní ustanovení jednotlivých sm|uv a na výhrady
vůči nim.

Závěr tvoří vyhodnocení dip|omové práce. Dip|omantka dospěla ke zjištění, že Česká repub|ika
př i  uzavírání bi laterá|ních sm|uv o zamezení dvojího zdanění zakomponova|a své výhrady
k modelové smlouvě oECD přímo do textu těchto sm|uv' Dip|omantka rovněž poukázala na
průběžnou aktua|izaci sm|uv pomocí protokolů. Dip|omantka rozborem vybraných sm|uv o
zamezení dvojího zdanění dospě|a k závěru, že neužívanější metodou zamezení dvojího
zdanění je metoda prostého zápočtu.

4. Vyjádření k práci

Z diplomové práce je patrné, že se dip|omantka s daným tématem dobře seznámi|a a učini|a přeh|ed
úprav vybraných dohod o zamezenídvojího zdanění. Dip|omová práce je vhodně dopIněna názornými
přehledy, tabu|kami a příklady. Diplomantka mohla v dip|omové práci více rozvinout své názory.
Diplomovou prácivšak pok|ádám za kvalitně zpracovanou.

5. Kritéria hodnocení práce

Sp|nění cí|e práce Diplomantka sp|ni la cí|, ktený si  v úvodu dipIomové
práce vytknu|a.

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,ProtokoIu o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce..
v systému Theses.cz

Neby|o zjištěno, Že by diplomantka nezpracovaIa
dip|omovou práci samostatně, o čem svědčí i protoko| o
vyhodnocení podobnosti závěrečné práce v systému
Theses.cz, který nevykáza| žádnou podobnost s jinými
zdroji.

Logická stavba práce Diplomová práce je ze systematického h|ediska vhodně
č|eněna. Struktura osnovy je |ogická a srozumitelná.

Práce s literaturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Dip|omantka kromě právních předpisů a odborné
literatury pracovala i s judikaturou, na kterou
v dip|omové práci odkazuje.

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

Hloubka ana|ýzy je dostatečná, dip|omantka
postupova|a od obecného ke zv|áštnímu a tématiku
zdařiIe vysvětlila.

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)

Uprava dip|omové práce je v pořádku.

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska psaní je dip|omová práce na dobré úrovni '
Nezaznamenala jsem chyby v psaní.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Dip|omantka by mě|a v rámci ústní obhajoby dip|omové práce uvést návrhy de |ege ferenda v oblasti
meziná rod ního dvojího zdanění.



Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhaiobě.
Navržený k|asifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako veImidobrou.

V Praze dne 15.09.2014

vedoucí dip|omové práce


