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1.

PoSUDEK VEDoUCíHo D|PLoMoVÉ PRÁCE

Aktuá|nost (novost) tématu

Dip|omantka si  zvol i la za téma své diplomové práce prob|ematiku spadající do f inančního
práva, podoboru práva daňového, konkrétně potom téma týkající se zdanění příjmů
právnických osob. I když se nejedná o téma, které je veImi aktuá|ní, |ze tuto prob|ematiku
uchopit tak, že se dip|omantka bude soustředit pouze na vybrané aktuální prob|émy spojené se
zdaněním příjmů právnických osob. S oh|edem na rekodifikaci soukromého práva tato ob|ast
dozna|a určitých změn, které by by|o vhodné, aby diplomantka v této práci objasni|a.

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

Dip|omantkou 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, daňového práva i
ekonomie. Autorka si cí|e své dip|omové práce stanoví hned v úvodu své dip|omové práce. Pro
zpracovánítéto práce je dostupný dostatek odborné |iteratury'

Formá!ní a systematické č|enění práce

Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu, čtyř
kapito|, závěru, seznamu použitých definic, |iteratury, resumé v českém a ang|ickém jazyce a
seznamu k|íčových s|ov v českém a anglickém jazyce.

Hned v úvodu své dip|omové práce autorka uvádí cí| a důvod vybrání tématu. Dip|omantka
uvádí a vysvět|uje, jaké dopady mě|a rekodifikace soukromého práva na daň z příjmu
právnických osob a obecně do ce|é daňové ob|asti.
V první kapito|e nazvané ,,Daň a český daňový systém,. potom dip|omantka pojednává o daních
z obecného h|ediska, o funkcích daní v daňovém systému a zák|adní daňové soustavě a
k|asif ikaci daní.
V druhé kapitole se potom věnuje dani z příjmů právnických osob.
Ve třetí kapito|e se zab'ývá zák|adními změnami zákona o daních z příjmů, které souvisí
s rekodifikací soukromého práva.
Ve čtvrté kapito|e se potom autorka podrobně věnuje svěřenskému fondu v kontextu daně
z příjmů právnických osob.
V závěru pak dip|omantka hodnotí dosavadní právní úpravu.

4. Vyjádření k práci

Celá diplomová práce je psána ve|ice kva|itně. Ce|kově k této práci uvádím, že je zřejmé, že
autorka má zna|osti v ob|asti daňové problematiky, a to nejen teoretické, a|e i praktické. Tyto
zna|ostijí umožni|y vytvořit komp|exní práci, která pojednává o aspektech týkajících se zdanění
příjmů právnických osob. Jsem toho názoru, že práce je zpracována důk|adně a autorka je

schopna prezentovat danou prob|ematiku v podobě uce|eného textu.
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5. Kritéria hodnocení práce

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by moh|a autorka odpovědět na otázku, jaký je její názor na osvobození
dividend a jiných podílů na zisku od daně z příjmů, a to zejména V kontextu p|atné právní
úpravy a navrhovaných změn.

vedoucí dip|omové práce

6.

Sp|něnící|e práce Domnívám se, že autorka spIni|a cí| práce, ktený si
v úvodu své dip|omové práce stanovi|a.

Samostatnost při 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 iteratuře dané téma
hojně zastoupeno.

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického členěna
vhodným způsobem.

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

Sh|edávám práci s |iteraturou jako vyhovující, a to jak
s českou, tak i s mezinárodní, resp. zahraniční. Co se
týče citací, ty isou z mého hlediska bez připomínek.

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

H|oubka provedené ana|ýzy je dostačující, i když se
autorka nevyhnula někteým |ehce popisným pasážím,
které jsou ovšem vyváženy částmi, obsahujícími v|astní
úvahu autorky, které jsou pro takouýto typ práce
nezbytné.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Práce je graficky ve|mi vhodně zpracována.

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

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Dip|omovou prácidoporučui i  k ústné obhaiobě.
Navržený kIasifikační stu peň Diplomovou práci hodnotím jako vý b o r n o u.
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