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Autor si zvolt| za téma své disertačnípráce problematiku Mezinárodních aspektůzdanění v České
republice, tedy téma,kterélze ve světle problémů,kterým aktuálně čelípříjmová strana státníchrozpočtů
všechvyspělých států,považovatzatémabezesporuaktuální.
Jako primární cfl si autor vytyčil identifikaci, ana|ýzl a formulaci základních principů mezinárodního
zdaněníuplatňovanéhoobecně v ruzných zemich světa a dále se zvláště zaměřil na jejich přítomnost
v českémprávu ajejich aplikovatelnostv ěeskédaňovépraxi.
Práceje logicky a vysoce přehledně strukturovánado sedmi částí,kteréjsou vždy dále rozděleny do řady
kapitol. V rámci první částiautor nastiňujeněkterézák|aďnípojmy souvisejícís mezinárodnímzdaněním,
včetnědůvodůjeho vzniku a jeho souvislosti s institutem státní suverenity. Ve druhéčásti týkajícíse
mezinárodního dvojího zdanění se autor věnuje ana|ýze a popisu důvodůpro vznik mezinárodního
dvojího zdanění,jeho modalitráma nástrojůmk jeho zmírněníči odstranění.Třetí částpráce pojednává
o samotnépodstatě mezinárodního daňovéhopráva, tedy o jeho pramenech, zejménamezinárodních
smlouvách o zamezenídvojího zdanění. ČtvrtÁčástse zabývá některými klíčovýmidaňovými aspekty
přeshraničníhopodnikání, předevšímproblematikou stálé provozovny. Páta částse zaměřuje na popis
základních přeshraničníchdaňových situací a nastiňuje způsobyjejich řešenívjednotlivých zemích. V
šestéčásti se autor věnuje některým typickým směrůma modelům mezinárodní daňovéoptimalizace
a jejich reflexe v meziniárodnímdaňovém právu. Sedmá kapitola shrnuje z hlediska států nežádoucí
přeshraničnídaňovésituace a nastiňujezpůsobymožnéobrany zjejich strany.
Autor ve svépráci srozumitelnýmzpůsobemanalyzuje a čtivěpopisuje základníprincipy práva upravující
mezinárodní zdanění,a to nejen ve vztahu k Ceské republice, ale i v širšímevropskéma světovém
kontextu. Na práci lze ocenit, že pÍinášínejen pouhou analýzu právni materie, ale také osvětluje širší
ekonomickéa politické souvislosti v oblasti mezinárodníhozdaněníjak ve vztahu k plátcůmdaní,tak ve
vztahu ke státůmjako příjemcůmdaní. Autor se ve své práci zdaÍi|evypořádal s komplikovanými
instituty práva mezinárodního zďaněni, jako je napffklad problematika stáléprovozovny. V neposlední
řadě je třeba vyzdvihnout častéuvádění praktických příkladůz oblasti mezinárodního zdanění, které
svědčía autorově nejen teoretické,ale i praktické znalosti dané problematiky, a umoŽňují snazší
pochopenívýkladu předkládanéhoautorem.Dalšípřednostípráceje širokéspektrum použitýchpramenů
zejménazahraničníprovenience.
Předloženoudisertačníprácilze hodnotitjako vynikajícíajako takovouji doporučitk ústníobhajobě' při
níŽby Se autor mě1zaměřit na otázku, který faktor pro určeníosobnídaňovépříslušnostipovažujede lege
,ferendav případě fyzických osob za nejvhodnější'
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