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PosUDEK oPoNENTA R|GoRÓZruí pnÁcr

Aktuál nost (novost) tématu

Autorka, Ing. Mgr. Hana K|abusayová, si jako téma své rigorózní práce zvo|i|a prob|ematiku
spadající do finančního práva, podoboru práva daňového, konkrétně potom téma týkající se
daní z příjmů pod|e českého práva i  práva německého, Ve|ké Británie, Francie i  Rakouska. Je
nutné konstatovat, že zvo|ené téma je aktuální, a to především s ohledem na pokusy
harmonizovat i daně z příjmů jak fyzických tak i právnických osob ve státech Evropských
spo|ečenství. Harmonizace přímých daní je jedním z témat diskuzí na půdě Evropského
par|amentu i Evropské komise. Někteří jeho protagonisté se domnívají, že prostřednictvím
harmonizace přímých daní by by|o možné řídit |épe ekonomiku ce|é Evropské unie a
nedocháze|o by tedy k protekciona|ismu a k nerovnoměrnému zatížení příjmů jednot|ivých
subjektů podnikajících v různých zemích Evropských spo|ečenství. Práce, kterou autorka
před|oži la, je svým charakterem, odborným rozsahem i kva|itou na velmidobré úrovni.

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 zvládnutí
tématu jsou nutné h|uboké znalost i  z ob|ast i  daňové teorie, f inančního i  daňového práva a
ekonomie. Autorka si cí|e své rigorózní práce stanoví hned v úvodu své rigorózní práce. Pro
zpracovánítéto práce je dostupný dostatek odborné l i teratury tuzemské i zahraniční, a to jak
s právní prob|ematikou, tak i  s prob|ematikou ekonomie'

Formální a systematické č|enění práce
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Z formá|ního h|ediska se rigorózní práce skládá z úvodu, šesti kapito|,
č|enění, a závěru. Práce samozřejmě obsahuje též i seznam zkratek,
|iteratury, seznam příloh, jakožto obrázků a tabulek a abstrakt.
Zvo|ené č|enění práce považuji za vhodné, a doporučuji autorce pro

které mají další vnit řní
k|íčových s|ov, seznam

případ da|ší pub|ikační
činnost i ,  aby h|avní kapitoly dá|e rozved|a'
Pozitivem této rigorózní práce jsou jistě doporučení de |ege ferenda, které jsou upraveny
v kapitoIe šesté.

4. Vyjádření k práci

Ce|kově k rigorózní práci uvádím, že je nanejvýš zřejmé, že autorka má znalosti v ob|asti
daňové probIematiky, a to nejen teoretické, aIe i praktické. Tyto znaIosti jí umožni|y vytvořit
komp|exní práci, která pojednává o zásadních aspektech týkajících se zdanění příjmů fyzických
osob v České repub|ice a v uvedených státech Evropské unie. Jsem toho názoru, že práce je
zpracována kval i tně a důk|adně, a že z práce jsou patrné zkušenost i  v popisované
prob|ematice, coŽ se projevuje zejména jejími návrhy de |ege ferenda. Autorka je schopna
prezentovat danou prob|ematiku v podobě uce|eného textu zpracovaného na ve|mi dobré
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odborné úrovni. CeIkově |ze konstatovat, Že
kvaIifikačních prací. Hodnotím ji jako odborně
nedostatků.

Kritéria hodnocení práce

práce sp|ňuje požadavky k|adené na daný typ
kva|itní bez zásadních formá|ních či obsahových

SpInění cíle práce Domnívám se, že autorka splni|a cí| práce, ktený si
stanovi|a hned v úvodu své práce.

Samostatnost při zpracování
tématu

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

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

Práce s |iteraturou
(využití cizojazyčné Iiteratury)
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.

Hloubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

H|oubka provedené analýzy 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 tako\^ýto typ práce
nezbytné.

Uprava práce
(text, grafy, tabulky)

Práce je graficky ve|mi vhodně zpracována. obsahuje
tabuIky, graíy.

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

6. 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 j iných podí|ů na zisku od daně z příjmů, a to zejména v kontextu p|atné právní
úpravy a navrhovaných změn.

k obhajobě | Rigorózní dopo r uču j i  k obha j ob ě .

V Praze dne 04.09.2014

oponent rigorózní práce


