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 POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 

Jméno diplomanta: Marek Vaněk 

Téma práce: Institut stálé provozovny v daňovém právu 

Rozsah práce: 72 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 9. dubna 2015 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si za téma diplomové práce zvolil téma, které lze považovat za velmi živé, aktuální 
a prakticky využitelné. Dané téma bývá především v zahraničí podrobováno poměrně 
detailnímu zkoumání z různých perspektiv. Jedná se zároveň o téma mající značný potenciál co 
do teoretického zkoumání. Z těchto důvodů lze volbu tématu u diplomanta velmi ocenit.  

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

Diplomantem zvolené téma vyžaduje pro odpovídající úroveň zpracování především teoretické 
znalosti z oblasti finančního práva (především z jeho daňové oblasti), práva mezinárodního 
a rovněž práva civilního. Lze konstatovat, že dostupných zdrojů měl autor k dispozici 
dostatečné množství, což ostatně reflektuje seznam použité literatury. Kladně hodnotím hojné 
využívání zahraniční literatury. Autor v úvodu neuvádí metody, z nichž vychází. V samotné práci 
pak převažují tradiční metody syntézy, deskripce a analýzy. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Vedle poměrně stručného a obecného úvodu, závěru a dalších obligatorních částí se práce 
člení do sedmi kapitol, které se dále vnitřně člení. Zvolená systematika napomáhá poměrně 
snadné orientaci v práci. Z hlediska systematického tak působí práce poměrně vyrovnaným 
a uceleným dojmem. Jako určitou výtku lze zmínit to, že se autor ve své práci zabývá rovněž 
oblastmi, které s problematikou stálé provozovny souvisí úžeji (např. transfer pricing nebo 
otázka určování daňového rezidentství). Z hlediska formálního nemám podstatnějších výtek. 

 
4. Vyjádření k práci 

Diplomová práce je po obsahové a věcné stránce na velmi vysoké úrovni. Z textu práce je 
patrné, že si diplomant osvojil potřebné znalosti pro sepsání diplomové práce na zvolené téma. 
Diplomant se často snaží vnést vlastní pohled na jednotlivé problematické otázky, což lze 
rovněž ocenit. Za drobný nedostatek lze označit občasné nedůslednosti formálního charakteru 
a jazykovou a stylistickou stránku práce. Překvapivě působí neuvedení plného akademického 
titulu u vedoucího práce. Za další nedostatky poněkud snižující jinak kvalitní diplomovou práci 
uvádím příliš obecný úvod práce a zcela nedostatečný závěr, který podle mého názoru nemůže 
naplnit svou funkci. Další připomínky k práci jsou uvedeny níže. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Lze konstatovat, že cíle práce stanovené v úvodu své 
práce (tedy nastínit principy fungování stálé provozovny 
a poukázat na jeho výhody a slabiny) diplomant splnil. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomant prokázal, že si osvojil potřebné znalosti 
a schopnosti pro samostatné a tvůrčí zpracování 
diplomové práce na dané téma. Na základě vyhodnocení 
podobnosti práce v systému Theses.cz lze konstatovat, 
že nebyl nalezen podobný dokument. 
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Logická stavba práce Práce působí velmi vyrovnaným a systematickým 
dojmem.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor podle seznamu literatury vycházel z poměrně 
široké základny zdrojů, přičemž vhodně využívá rovněž 
zahraniční literatury, což lze ocenit. Práce je adekvátní 
měrou protkána citacemi. Použité citace jsou v souladu 
s citačními normami (místy však autor neodkazuje na 
konkrétní strany citovaných publikací). 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy lze ve vztahu k tématu 
považovat za zcela dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Za 
určité nedostatky lze považovat např. výskyt 
samostatných znaků na koncích řádků nebo 
neukončování poznámek pod čarou tečkami. Obecně 
práce působí poměrně přehledně.  

Jazyková a stylistická úroveň Po této stránce bohužel práce není na nejvyšší úrovni. 
Překlepů a pravopisných či stylistických pochybení je 
v práci obsaženo nezanedbatelné množství. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) V průběhu let se neustále vyvíjí samotné vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
a rovněž tak doprovodné komentáře. Jaký je názor autora na možnost aplikace komentářů 
k nejnovějším vzorovým smlouvám na smlouvy „služebně starší“? 
 

2) Autor by se mohl blíže zamyslet nad otázkou vztahu vnitrostátní právní úpravy stálé 
provozovny k úpravě obsažené v SZDZ, pokud je mezi státy uzavřena, a to v tom smyslu, 
které úpravy využít, je-li vnitrostátní úprava pro subjekt daně příznivější. 
 

3) Jaký je vztah konceptů stálé provozovny a stálé základny?   
 
 

 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 25. května 2015 
 

_________________________ 
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
oponent diplomové práce 


