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PosUDEK VEDoUcíHo RlGoRÓzruí pnÁcr

Aktuá lnost (novost) tématu

Autor si zvoli| za téma své rigorózní práce prob|ematiku spadající do finančního práva,
podoboru práva daňového, konkrétně potom téma týkající se zdanění vys|aných zaměstnanců.
Autorem zvo|ené téma je velmi aktuá|ní, neboť se zabývá zdaněním vys|aných pracovníků
z jednoho státu pro výkon činností ve státě druhém, což je s oh|edem na vo|nost pohybu osob
v rámci Evropské unie ve|mi užitečné a aktuá|ní. Práce, kterou autor před|oži|, je svým
charakterem, rozsahem i kva|itou na ve|mi dobré úrovni. obvyk|e se setkáváme pouze
s krátkými č|ánky, které jsou vydávány v odborných časopisech, a|e ucelených textů, které
pojednávají průřezově o daňovém, pracovním právu, právu sociá|ního zabezpečení a
zdravotním poj ištěnízaměřeného na vys|ané pracovníky, těch je opravdu ve|mimá|o.

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

Autorem zvo|ené téma je tématem, které |ze označit za téma právní. V tomto tématu se
pro|ínají, jak již uvedeno shora, obory práva pracovního, daňového, práva sociá|ního
zabezpečení a práva zdravotního poj ištění. K úspěšnému zv|ádnutí tématu jsou tedy nutné
h|uboké zna|ost i  v ob|ast i  daňové teorie, pracovního práva a práva sociá|ního zabezpečení
nejen v české repub|ice, a|e i  na mezinárodní úrovni. S oh|edem na shora uvedené je pak nutné
konstatovat, že se jedná o ve|ice aktuá|ní, atrakt ivnía v praxivyužitelné téma'

FormáIní a systematické č|enění práce

Z formá|ního hlediska se r igorózní práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu,
třinácti kapitol, závěru, seznamu zkratek a použité |iteratury, abstraktu v českém a ang|ickém
jazyce a seznamu k|íčových s|ov'
V úvodu své rigorózní práce autor uvádí cí| své rigorózní práce, kteným je podat uce|ený obraz
o povinnostech vys|aného zaměstnance do druhého státu.
V první kapito|e se zabývá autor jednot|ivými pojmy, jako je vys|ání v kontextu daňového
práva, či práva pracovního nebo práva evropského sociá|ního zabezpečení.
V druhé kapitole nazvané ,,Teoret ické zák|ady zdanění př ivys|ání,,se potom zabyvá zák|adními
funkcemi zdanění, vznikem a předmětem dvojího zdanění, sm|ouvami o zamezení dvojího
zdanění a jejich výkIadovými pravid|y.
V kapito|e čtvrté nazvané ,,Zákaz diskriminace,.autor krátce pojednává o zák|adních právech a
povinnostech zakotvených v Ústavním pořádku české republiky.
V kapito|e páté nazvané ,,osobní daňová přís|ušnost,, se potom autor zabýVá rezidenturou
fyzických osob.
V kapitole šesté se autor zabývá otázkou vys|ání a navazujících sm|uv o zamezení dvojího
zdanění.
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V kapito|e sedmé pojednává o vzniku stá|é provozovny, a na přík|adu dohody o zamezení
dvojího zdanění mezi českou republ ikou a Ruskou federací potom i nast iňuje i  případná r iz ika
spojená se vznikem stá|é provozovny.
Kapito|a osmá je zaměřena na mezinárodní pronájem pracovnísí|y.
Kapito|a devátá pojednává o příjmech ze závis|é činnost i .
V kapito|e desáté se potom autor zabývá mezinárodním zdaněním pod|e sm|ouvy o zamezení
dvojího zdanění se SpoIkovou repub|ikou Německo.
Kapito|y desátá a jedenáctá se týkají krátkého exkurzu do prob|ematiky vys|ání pracovníků do
Ruska a do Číny.
Zajímavou otázku nabízí kapitoIa t ř ináctá týkající se sociá|ního zabezpečení vyslaných
zaměstnanců do různých států Evropské unie, jakož i do číny a Ruska.
V závěru potom autor rekapituIuje svůj obsah rigorózní práce, uvádí některé návrhy de |ege
ferenda a upozorňuje i  na specif ika, která ne|ze v případě vys|ání pracovníka do zahraničí
opominout .

Vyjádření k práci

Ce|kově k rigorózní práci uvádím , že je nanejvýš zřejmé, že autor má detai|ní zna|osti v ob|asti
daňové prob|ematiky, práva sociá|ního zabezpečení, zdravotního poj ištění, a|e též i práva
pracovního, a to nejen teoretické znalosti, aIe i praktické. Tyto znaIosti mu umožnily vytvořit
komp|exní práci, která pojednává o všech aspektech týkajících se vys|ání zaměstnanců do
druhého státu. Jsem toho názoru, že práce je zpracována velmi kva|itně a důk|adně. Zpráce
jsou patrné prakt ické zkušenost i  a znalost i  v popisované prob|ematice uvedené v závěru práce.
Autor je jednoznačně schopný prezentovat danou prob|ematiku v podobě uce|eného textu
zpracovaného na ve|mi dobré odborné úrovni. Po posouzení obsahu r igorózní práce jsem jako
vedoucí práce dospěl k závěru, že se jedná o kval i tní inspirat ivní práci ,  která sp|ňuje veškeré
požadavky a ná|ežitost i  k|adené na tento typ práce.

Kritéria hodnocení práce5 .

Sp|něnící le  práce Autor cí| uvedený v úvodu své r igorózní práce naplni|.
Samostatnost př i  zpracování
tématu

Autor samostatně identi f ikovaI relevantní právní i
ekonomické aspekty a problémy, jakož i potřebné
prameny týkající se zvo|ené problematiky.

Logická stavba práce Rigorózní práce je z h|ediska systematického v zásadě
s|ožena |ogicky a je č|eněna ve|mi vhodně.

Práce s Iiteraturou
(využití cizojazyčné |iteratury)
včetně citací

Autor pracova| se širokým spektrem |iteratury a
pramenů, které jsou zastoupeny v jeho práci. Autorovy
citace jsou v sou|adu s citační normou.

H|oubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

Autor podáva| ve své práci h|ubokou ana|ýzu prob|émů
vyvstávajících z daného tématu. Proto se domnívám, že
charakter této práce je přík|adný, názorný a užitečný.

Uprava práce
(text, grafy, tabulky)

Úpravu př i|ožené práce hodnotím jako veImidobrou.

Jazyková a sty|istická úroveň Přestože autor není rodi|ým m|uvčím jazyka českého, je
tato práce zpracována na ve|mi vysoké jazykové úrovni.
Nepostřeh| jsem žádná zásadní pochybení, která by
práce obsahovaIa.



Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Autor by se moh| v rámci rigorózního řízení zaměřit na otázku mezinárodního pronájmu
pracovnísí|y z h|ediska daňového.

Doporučení /  nedoporučení práce I  R igorózníprác i  doporučuj i  kobhajobě.
k
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