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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti 
mezinárodního zdanění, konkrétně záležitosti týkající se stálých provozoven a s nimi 
souvisejících daňových záležitostí. Jedná se o téma nikoli zcela nové, avšak 
dlouhodobě aktuální, nabývající na závažnosti se stále rostoucím objemem 
hospodářských vztahů se zahraničím, rozvojem svobody podnikání v rámci EU a 
zvyšujícím se počtem zahraničních osob vyvíjejících podnikatelskou činnost na území 
České republiky. 
 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma a jeho kvalitní zpracování jsou relativně náročné na 
teoretické znalosti (zejména z oblasti vnitrostátního i mezinárodního daňového práva, 
jakož i ekonomické teorie) i na potřebné poznatky z aplikační praxe. Diplomant 
osvědčuje přijatelnou úroveň zvládnutí obou těchto oblastí. Z použitých metod 
dominuje v předložené práci metoda deskriptivní a syntetická, poněkud v menší míře je 
pak zastoupena metoda analytická a hodnotící.  
 
 

3. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Vlastní vědecký cíl si předložená diplomová práce 

nestanoví. Obvykle sledované cíle tohoto typu 
kvalifikačních prací předložená diplomová práce 
dostatečnou mírou splňuje. 

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

Diplomant při zpracování tématu postupoval 
s dostatečnou mírou samostatnosti a jeho vlastní 
přínos je v předložené diplomové práci patrný. 
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce nevykázal podobnost s žádnými jinými texty.  

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
přijatelně logicky a ústrojně členěna, s menší 
výhradou uvedenou níže.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s poměrně dosti širokým a 
reprezentativním okruhem pramenů, v němž 
nechybějí ani zdroje cizojazyčné a zahraniční, jakož 
i prameny internetové. Vzhledem k rozsahu a stylu 
sepsání diplomové práce obsahuje předložená 
práce spíše menší množství odkazů na použité 
zdroje. Některé odkazy nejsou zcela v souladu 
s citační normou, když v nich např. chybí uvedené 
konkrétní strany (odkaz 72 na str. 36). 
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Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantův přístup a hloubka vlastní analýzy 
zkoumané problematiky jsou velmi dobré a plně 
odpovídají danému typu kvalifikační práce.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je přijatelná. Poněkud 
rušivě působí skutečnost, že diplomant nezačíná 
kapitoly ani subkapitoly na nové stránce, což vede 
ke „slévání“ textu i myšlenek práce. Práce 
neobsahuje žádné grafy ani tabulky.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
přijatelná. Práce obsahuje pouze malé množství 
překlepů a ortografických pochybení (např. na str. 
59 a 71). 

 
 
4. Další vyjádření k práci 

 
V předložené diplomové práci se diplomant vcelku úspěšně a na náležité odborné i 
znalostní úrovni vypořádává se zvolenou problematikou daňových stálých provozoven.  
 
Určitou výhradu lze formulovat ve vztahu ke koncepci a struktuře práce, kdy 
k problematice stálé provozovny, která, jak vyplývá z názvu práce, měla být hlavním 
předmětem zájmu diplomanta, diplomant přidává i pasáže o daňovém rezidentství a 
převodních cenách (transfer pricingu), což jsou relativně samostatná témata s vlastním 
zaměřením předložené diplomové práce související spíše volněji. Namísto toho se 
diplomant měl raději věnovat do větší hloubky dalším problémům stálé provozovny, 
jako je např. problém správné alokace příjmů (resp. daňového základu) stálé 
provozovně v rámci celého subjektu zahraničního poplatníka daně. 
 
Na škodu předložené diplomové práci je rovněž absence dostatečně dimenzovaného 
závěru, shrnujícího diplomantovy vlastní myšlenky a analýzy. Diplomantův text 
v rozsahu cca poloviny stránky nelze považovat za přijatelně rozsáhlý závěr. 
 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• K textu na str. 42 a násl. 
Mohl by diplomant rozvést a zdůvodnit svou myšlenku (uvedenou na str. 43), že 
transparentní entity nemají daňovou subjektivitu? Mohl by diplomant korigovat 
své formulačně nedomyšlené stanovisko (uvedené na str. 44), že u 
netransparentní entity MFČR dovozuje, že se jedná o právnickou osobu, která je 
rezidentem nesmluvního státu? Jaké povinnosti v daňové oblasti (ve vztahu 
k dani z příjmů právnických osob) dopadají na zahraniční entity se stálou 
provozovnou v ČR, které požadavky pokynu D-286 splňují? Jsou např. povinny 
podávat daňové přiznání k dani z příjmů a v jaké podobě? Jsou povinny platit 
zálohy na daň? Dotýká se jejich daňová transparentnost i jiných daní nežli jen 
daně z příjmů právnických osob? 
 

• K textu na str. 47 
Mohl by se diplomant zamyslet, v návaznosti na svůj výklad o transakcích mezi 
zřizovatelem a stálou provozovnou z hlediska DPH, také nad aspekty daně 
z příjmů u takových transakcí? 
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• K textu na str. 72 
Mohl by diplomant rozvést svou myšlenku, že na vznik stálé provozovny je 
navázána povinnost zajišťovat, popřípadě srážet daň? Jak by v této souvislosti 
hodnotil návětí ustanovení § 36 odst. 1 zákona o daních z příjmů? 
 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce 

k obhajobě 
 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň  
 

Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až 
velmi dobrou v závislosti na průběhu ústní 
obhajoby. 

 
 
V Praze dne 15. 5. 2015 
 

 
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 

Katedra finančního práva a finanční vědy PFUK 
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