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I. Zadání oponentního posudku 
 

Rozhodnutím děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 06. prosince 2017, 

které mi bylo doručeno dne 11. prosince 2017, jsem byl v souladu se Studijním řádem 

(Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze) jmenován oponentem disertační 

práce Ing. Jiřího Nekováře „Trendy úpravy převodních cen ve vybraných zemích Evropy a 

jejich aplikace v České republice“. V souvislosti s citovaným rozhodnutím předkládám 

tento svůj oponentní posudek: 

 

II. Cíle a hypotézy disertační práce  
 

Cílem předmětné disertační práce (dále jen „DP“) by měla být dle jejího titulu otázka nového 

vývoj v oblasti regulace převodních cen v určených zemích Evropy a promítnutí tohoto 

vývoje do prostředí České republiky. Oponent dané téma vnímá jako velmi aktuální a 

vyzdvihuje snahu kandidáta zpracovat náhled na aktuální velmi překotný vývoj v této oblasti.  

Ocenění si práce zaslouží také za to, že kandidát nespokojil s více méně popisným 

pojednáním o dané problematice, ale rozhodl se pojednat také o očekávaných změnách de 

lege ferenda  a hodnotí úpravu a její aktuální či očekávané změny z hlediska jejich funkčnosti 

a efektivity. V tomto směru je třeba vyzdvihnout, že kandidát již vymezením tématu nutně 

míří k práci vytvářející jistý autorský přínos, když se věnuje nejaktuálnějšímu dění v oblasti 

regulaci převodních cen, které není dosud významněji odborně zpracováno. Z hlediska 

dosavadního zpracování tématu platí, že oblast převodních cen se těší pozornosti i ze strany 

odborné veřejnosti a je předmětem mnoha odborných článků. Ucelenější pojednání o 

aktuálních trendech a jejich promítnutí do českého právního prostředí je však jistě pro českou 

odbornou literaturu přínosem. 

 

První podkapitola práce, která se věnuje vymezení tématu práce, obsahuje podle názoru 

oponenta zajímavé úvodní úvahy o vývoji oblasti převodních cen a legitimitě aktivit, které si 

tuto regulaci vyžádaly. Oponent ale považuje za nutné konstatovat, že zde postrádá samotné 

bližší vymezení tématu a cílů DP, které si je čtenář spíše nucen blíže abstrahovat až 

z následného vymezení hypotéz práce a z obsahu práce samotné. Bližší popis tématu by zde 

přitom byl o to potřebnější, že název práce se s jejím obsahem překrývá pouze částečně. Přes 

název Trendy úpravy převodních cen ve vybraných zemích Evropy a jejich aplikace v České 

republice se trendům ve vybraných zemích věnuje pouze malá část práce a možná 

k překvapení čtenáře je nemalá pozornost věnována úpravě v právu Evropské unie a vliv 

OECD. Oponent samozřejmě souhlasí s tím, že EU i OECD hrají na poli převodních cen zcela 

zásadní roli i z pohledu Českého právního řádu, pouze by považoval za vhodné ponechat 

autorsky sice přínosné úvahy z této části práce do dalšího textu a pokusit se čtenáři více 

přiblížit samotné téma. Kandidát se v práci zabývá trendy, které se promítají v této oblasti 

velmi aktivní a významnou mezinárodní organizaci OECD. Dále analyzuje regulaci přijatou a 
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přijímanou Evropskou unií a pro práci vybírá tři Evropské státy – Velkou Británii, Spolkovou 

republiku Německo a Lucembursko. Oponent shledával překvapivým, že v práci s takto 

vymezeným tématem kandidát věnuje celou jednu podkapitolu rozhodnutí ve věci 

Glaxosmithkline z USA. Daná část sice konstatuje, že toto rozhodnutí mělo zásadní vliv na 

vývoj oblasti převodních cen v Evropě, bližší vymezení tohoto vlivu však v práci chybí. 

 

Oponent považuje za pozitivní, že si práce nekladla ambice popsat regulaci ve vybraných 

jurisdikcích celostně, což by nevyhnutelně vyústilo ve značně povrchní charakter práce nebo 

překročení rozsahu tohoto druhu práce, ale věnuje se pouze jednotlivým aspektům 

relevantním z pohledu zvoleného tématu. V tomto smyslu bylo téma zvoleno způsobem, který 

neposkytuje jasnou strukturu, které by se kandidát musel držet. To sebou nese riziko 

rozmělnění práce do souboru pojednání o jednotlivostech bez pojiva, které by z ní tvořilo 

kompaktní a smysluplný celek. Kandidát se s tímto úskalím tématu podle názoru oponenta 

vyrovnal velmi obstojně a předložená práce působí celistvým dojmem. Z práce je však patrné, 

že kandidát je s touto problematikou dlouhodobě obeznámen a má do ní komplexní vhled. 

Jednotícím prvkem práce je právě kandidátovo hodnocení z hlediska příčin, důsledků a 

efektivity změn přijatých v rámci jednotlivých trendů.  

 

Kandidát formulací hypotéz v práci prolnul otázky regulace mezinárodního zdanění s 

proměnami vnímání daňové problematiky společností jako sociálním jevem. Nelze popřít, že 

tato problematika se po zvýšení informovanosti veřejnosti a několika veřejně diskutovaných 

případech týkajících se některých z nejznámějších světových značek dostala i do hledáčku 

běžného člověka v míře, která pohnula veřejným míněním a ve svém důsledku tvoří jeden 

z významných materiálních pramenů dalšího vývoje právní úpravy převodních cen. Oponent 

hodnotí pozitivně, že kandidát zohledňuje i tyto společenské faktory, které by mnoho autorů 

nepovažovalo za relevantní pro práci tohoto druhu předloženou na právnické fakultě.  

Práce z povahy věci se z povahy věci dotýká také ekonomických otázek, kterým se věnuje 

pouze v rozsahu potřebném pro právní pojednání o dané problematice. Jak nastínění 

sociologický vhled, tak zmíněné ekonomické úvahy jsou tedy pouze žádoucím doplňkem 

právního pohledu na věc, který tvoří páteř práce a v tomto ohledu nemá oponent vůči práci 

výhrady.  

 

Ve výsledku je hodnocená DP počinem, u kterého je třeba ocenit způsob, jakým se kandidát 

vyjadřuje k aktuálnímu vývoji. Činí tak téměř v žánru filipiky a prokazuje svůj přehled v této 

oblasti. Práce se nevyhýbá kontroverzním tématům a kritice. Kandidátovi se zároveň do 

značné míry podařilo nenásledovat množství dnešních kvalifikačních prací, které bohužel 

zejména v úvodních částech obsáhle popisují základy dané problematiky a vymezují základní 

a obecné pojmy. Oponent by zde rád vyzdvihnul, že v této práci je kandidátem předpokládána 

jistá erudice čtenáře, což je při tomto druhu kvalifikační práce žádoucí. 

III. Obsahové hodnocení disertační práce 
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III.1.  Obsahové členění 

 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Pro charakter zvoleného tématu, které vlastně spočívá v 

kandidátově výběru některých trendů v oblasti převodních cen se pro práci nenabízí jasná 

struktura a téma bylo v tomto ohledu vybráno poněkud odvážně. Oponent shledává práci 

v tomto ohledu poněkud nepřehlednou. Čtenář může při procházení obsahu práce dojít 

k závěru, že se jedná o sborník spíše než o kvalifikační práci. Jak bylo uvedeno výše, samotný 

obsah práce již tvoří relativně spojitý celek, ač se mnohý čtenář jistě neubrání otázce, proč 

kandidát zvolil právě tato aktuální témata nikoli jiná. Toto ovšem nelze hodnotit jako něco, co 

snižuje kvalitu a hodnotu práce. Výběr kandidáta proto hodnotit v kategoriích „správné“ či 

„chybné“, ale výhradně jako rozhodnutí učiněné v rámci autorské licence, z něhož lze 

maximálně usuzovat na oblast kandidátova zájmu. Pomineme–li některé výše uvedené 

výhrady, je nutné konstatovat, že DP je logicky členěna a kandidát vymezené dělení práce v 

zásadě dodržoval. Některé části práce ovšem mohou vyvolat diskusi, zda bylo jejich zahrnutí 

do práce vhodné. Přestože oponent v obecné rovině uznává, že může být potřeba zabývat se v 

určité míře obecným či historickým výkladem, například část zabývající se výkladem na téma 

historie úpravy převodních cen v Evropské unii se jeví jako nadbytečná a bez většího přínosu 

pro práci. Tím spíše, že tato problematika není stricto sensu předmětem práce a také nelze 

očekávat, že by u nich kandidát došel k jakýmkoli novým závěrům. Četnost a obsáhlost 

podobných pasáží práce je ovšem spíše menší a je tak vzdálená častému nešvaru 

kvalifikačních prací, jejichž podstatná část má charakter popisné učebnice. 

 

 
III.2.  K některým dílčím otázkám v rámci obsahového hodnocení 

 

Než se oponent vyjádří k jednotlivým obsahovým bodům DP, považuje za nezbytné 

konstatovat a v této souvislosti oponent zdůrazňuje, že si je vědom toho, že pro výsledek 

hodnocení v rámci této oponentury musí být a je zásadně irelevantní, zda oponent souhlasí  s 

věcnými závěry kandidáta s výjimkou případného zjištění věcných chyb nebo naopak závěru, 

že takové chyby v DP odhaleny nebyly. Důležitá je pouze forma prezentace výsledků (závěrů, 

názorů apod.) kandidáta a způsob, jak k nim tento dospěl a jak je v DP podává a případně je 

schopen je obhájit. Z pohledu hodnocení DP v rámci této oponentury je tak v zásadně důležité 

jen to, zda byly v práci zjištěny věcné chyby zásadního rozsahu, k čemuž v daném případě 

nedošlo, a současně zda kandidát v práci předvedl svou schopnost jasně prezentovat své 

závěry a tyto argumentačně podložit. Stejně se oponent v rámci tohoto posudku snaží 

rozlišovat mezi případnými faktickými chybami a problémy stylistického / formulačního rázu, 

kdy věcně správné tvrzení v důsledku nevhodně zvolené formulace může v čtenáři, resp. 

v jakémkoliv oponentu vyvolat chybnou představu. 
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III.3.  Dále si oponent dovolí učinit několik stručných poznámek k obsahu a 
doplňujícím otázkám k obhajobě: 

 

 
 Oponent za vhodné, aby pro úzkou spojitost s některými názory uvedenými v práci 

kandidát v rámci obhajoby vyjádřil také k otázce cílových odměn finanční správy 
v závislosti na svých výkonech při doměřování daní v rámci zpochybnění použitých 
převodních cen. Informace o těchto odměnách v české daňové správě vešly 
v obecnou známost zjevně teprve po odevzdání této DP a oponent po jejím přečtení 
nabyl dojmu, že v opačném případě by se kandidát této otázce jistě věnoval a to 
v nemalém rozsahu. Proto by bylo vhodné kandidátovi tento prostor poskytnout 
v rámci obhajoby. 
 

 V podkapitole o dalších rizicích spojených s převodními cenami se kandidát na 
straně 49 vyjadřuje v souvislosti s problematikou dvojího zdanění ve smyslu, že se 
ve své praxi setkal s neformálním odrazováním daňových subjektů od kroků proti 
dvojímu zdanění s odkazem na minimální šanci na úspěch. Oponent navrhuje, aby 
se k této věci kandidát v rámci obhajoby blíže vyjádřil, popsal svůj pohled na 
tyto praktiky, případné praktické zkušenosti s nimi a vyjádřil se také k pravdivosti 
podobných pesimistických odhadů efektivity řešení sporů z dvojího zdanění 
z pohledu České republiky jako menšího státu. 
 

 Kandidát v podkapitole nazvané Otázka legitimity daňové optimalizace poukazuje 
na trend rozlišováním mezi normálním a agresivním daňovým plánováním a 
vyjadřuje svůj názor o přípustnosti tohoto rozlišování. Podle názoru oponenta mohla 
být toto rozlišování v práci blíže popsáno na konkrétních rozhodnutích a právních 
předpisech či jiných dokumentech. Přínosným by bylo také pojednání o tomto jevu 
v českém prostředí. V rámci obhajoby by se proto kandidát mohl vyjádřit k 
tomu, zda a jakým způsobem toto či podobné rozlišování aplikují česká daňová 
správa a správní soudy. 

 
 Na stranách 65 a násl. DP se kandidát vyjadřuje k závěrům v rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ve věci sp. zn. 7 Afs 74/2010 ve vztahu k správnímu uvážení 
orgánu finanční správy při volbě metodiky ke stanovení převodní ceny hypotetickým 
odhadem. Z textu práce je zjevné, že kandidát je kritikem značné volnosti finanční 
správy a hájí právní jistotu daňových subjektů. Jako otázka pro obhajobu práce se 
tak nabízí, jaké hranice by měly být tomuto správnímu uvážení podle kandidáta 
stanoveny, aby byl tento z kandidátova pohledu nevhodný stav odstraněn. 
 
 

 Pro rozpravu v rámci obhajoby by bylo přínosné, pokud by kandidát i další své 
teoretické postuláty z práce podložil případnými poznatky z praxe, pokud kandidát 
takové poznatky má. 
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IV. Formální zpracování disertační práce 
 

IV.1. Způsob zpracování a přehlednost 

 

Disertační práce je dostatečně přehledně členěna (ve smyslu dodržení struktury, kterou si 

kandidát vytknul) a toto členění odpovídá cílům práce (tak, jak byly tyto definovány 

kandidátem) a formálně vyhovuje obecným požadavkům kladeným na DP. Případné 

připomínky ke struktuře práce oponent již vyslovit výše v rámci tohoto posudku. Je třeba 

vyzdvihnout vysokou formální úroveň práce, ve které se formální nedostatky vyskytuji 

s četností nižší, než jaká je u obdobných prací obvyklá. V práci je až na zmíněné (někdy 

velmi nešťastné) formální nedostatky je poznat, že kandidát si zejména na eliminaci 

písařských chyb dal záležet. Literatura a prameny jsou podle názoru oponenta používány 

vyhovujícím způsobem a kandidát pracuje s penzem literatury, které lze označit za dostatečné 

a kvalitně. Práce velmi často cituje elektronické zdroje, což je důsledkem zaměření na 

nejaktuálnější jevy, které nejsou dosud zpracovány v tištěné literatuře. Práce v tomto ohledu 

nemá z pohledu oponenta výraznější nedostatky. 

 

 

IV.2. Dílčí formální nedostatky 

 

Jak bylo uvedeno, nelze v práci i přes její velmi dobrou úroveň, kterou oponent nikterak 

nezpochybňuje a kterou opakovaně zdůrazňuje, nevidět některé formální a formulační 

nedostatky. Jen například: 

 Ačkoli si kandidát zvolil formátování poznámek pod čarou zahrnující ponechání 

prázdného řádku mezi jednotlivými poznámkami, k čemuž oponent nemá žádné výhrady, není 

toto formátování aplikováno vždy konzistentně. Na straně 28, 31, 37, 42, 47, 57,67, 86 a 126 

není toto formátování dodrženo a některé poznámky pod čarou na sebe bezprostředně 

navazují.   

 Byť níže uvedené nelze považovat za vadu práce a již vůbec ne za něco, co by nezbytně 

snižovalo její vědeckou hodnotu, oponent v průběhu zpracování posudku musel zkonstatovat 

drobné nedostatky ve vztahu k seznamu použitých zkratek, který byl na první pohled 

kandidátem v souladu s obvyklým usem sestaven pečlivě, není však úplný. Odkázat je např. 

možné na tyto zkratky používané v textu, ale v seznamu neuvedené: BIM,  HMR, NSS, OSN a 

IMF. Podobné formální nedostatky nejsou nikterak fatální, je však škoda, že se objevují 

v práci jinak přesahující svou obsahovou kvalitou bohužel běžně se v tuzemsku objevující 

standard a dobrou obsahovou úroveň této DP tak zbytečně snižují. Právě u DP by oponent od 

kandidáta očekával větší míru pečlivosti ve vztahu k formální úpravě, když tato mimo jiné 

také svědčí o přístupu kandidáta k vlastní kvalifikační práci.  



Oponentní posudek 
Disertační práce – Ing. Jiří Nekovář – Trendy úpravy převodních cen ve vybraných zemích Evropy a jejich aplikace v 

České republice 
 

 

Strana 7 (celkem 15) 

 Strana 10 – Vymezené hypotézy jsou zde uvedeny v rozdílném formátování. První z nich 

je s výjimkou prvního písmene uvedena tučně a kurzívou, druha tučně bez kurzívy. Ačkoli se 

formálním nedostatkům v práci tohoto rozsahu prakticky není možné vyhnout, oponent 

považuje poněkud za nešťastné, že se chyba objeví v tak zásadní části textu, jako je vymezení 

hypotéz práce. Stejná chyba byla překopírována také do části práce, kde je hodnoceno 

naplnění hypotéz. Uvedený nedostatek samozřejmě v konečném důsledku nijak nesnižuje 

hodnotu práce, ale jistě může v čtenáři hned na začátku vyvolat nepříznivý (a nutno říci také 

v této práci mylný) dojem, že formální stránka byla poněkud upozaděna,  

 Strana 31 – Ve větě (cit.) Jedná se tedy o nikterak nezanedbatelnou část transakcí, jimiž 

se musí orgány finanční správy zabývat. Kandidát použil dvojitý zápor a věta má opačný 

význam, než který čtenář očekává z kontextu. 

 Strana 106 – Věta (cit.) „Stejně tak Spolková republika Německo nesouhlasila 

s automatickým zařazením předmětné úpravy do jí uzavíraných smluv a souhlasila s jejím 

sjednáním pouze za předpokladu, že by ze strany smluvního partnera došlo k akceptování 

doktríny, která je ve Spolkové republice Německo ustálená a na jejímž základě jsou orgány 

finanční správy vázány povinností upravit v důsledku odlišného určení převodních cen orgány 

druhého státu daňovou povinnost pouze v rozsahu, v jakém bude na základě vlastního 

uvážení, jednostranně nebo v důsledku procedury dle vzájemné dohody (viz. čl. 25 vzorové 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění) úpravu provedenou druhým smluvním státem.“ je 

příkladem monstrózních vět, ve kterých se ztratil již samotný autor, a proto obsahují ke konci 

syntaktickou chybu, jako je tomu i zde. Jejich srozumitelnost je zároveň kvůli jejich délce a 

konstrukci výrazně ohrožena. Podobných ač o něco méně extrémních příkladů tohoto 

stylistického nešvaru lze v práci najít povícero a bohužel je to do značné míry na úkor 

srozumitelnosti a čtenářské přívětivosti. Ta sice není primárním cílem podobných prací, ale 

zároveň je stále jejich smyslem předávání informací čtenáři, a zde na to v některých částech 

textu kandidát v zápalu tvůrčí činnosti možná poněkud pozapomněl. 

 

 

IV.4. Další méně významné výhrady k formálnímu zpracování 

 

Závěrem nelze nezmínit některé nedostatky, které jsou spíše přehlédnutím. Možná však je 

nutno zmínit, že takových přehlédnutí je více než pouze několik, což je jistě škoda, když i 

formální úprava je jedním z kritérií, podle nichž bývají vědecké práce hodnoceny a tato 

přehlédnutí kandidáta kazí dojem z jinak kvalitně zpracované práce. 

 

Jen příkladem lze uvést: 

 Strana 34 – ve větě „Pravděpodobně nejpoužívanější pomůckou bude rozhodovací 

činnost, ale tam, kde jsou k dispozici jiné podklady. tj._BIM [...].“ chybí mezera mezi „tj“. 
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a „BIM“. Ve větě „Na základě BIM bere HMRC mimo jiné na vědomí, že danové úlevy, [...] 

chybí písmeno N ve slově na. 

 Strana 63 / poznámka pod čarou č. 121 – Chyba formátování – odkaz na poznámku pod 

čarou č. 121 není v rozporu se zbytkem práce naformátován jako horní index. 

 Strana 71 – první odstavec je ukončen vprostřed věty, která poté pokračuje v dalším 

odstavci. Tuto přerušenou větu zároveň oponent hodnotí jako stylisticky nezvládnutou. Větná 

konstrukce ji činní jen velmi obtížně pochopitelnou a vedla kandidáta např. také k tomu, že 

v ní použil spojku „a“ pětkrát. 

 Strana 82 – věta „ Požadovat po subjektu, který byl jako součást skupiny již založen, a to 

právě za účelem plnění specifických funkcí pro celou skupinu, aby nezohlednil specifika 

tohoto svého postavení a založil veškerá svá obchodní rozhodnutí na předpokladu, že byl 

založen jako nezávislý subjekt bez jakékoliv návaznosti na ostatní členy skupiny.“  není 

zřejmě dokončená a její konstrukce napovídá, že nejspíše postrádá kandidátovo hodnocení 

požadavku, o kterém věta pojednává 

 Strana 91 – ve větě „V pokynu D-332 se výslovně uvádí, že postupy a principy vymezené 

ve Směrnici jsou […]“ je mezi slovy „vymezené“  a „ve“ se nachází mezera neodpovídající 

formátování a zřejmě vložená neúmyslným stisknutím klávesy tabulátor. 

 Strana 101 – ve větě „ Při zohlednění veškerých rizik spojených se sjednáváním 

převodních cen, které by následně mohly být ze strany orgánů […]hledají možnosti tato rizik_ 

eliminovat.“ je písařská chyba. Ve slově rizika chybí písmeno a. 

 Strana 107 - ve větě „Teprve pokud se tak stane a daňový subjekt tuto povinnost splní 

[…] proč žádná úprava zisku není_____v souladu s příslušnými právními předpisy a proč 

nelze závazné ustanovení mezinárodní smlouvy použít.“ je mezi slovy „není“ a „v“ se 

nachází mezera neodpovídající formátování a zřejmě vložená neúmyslným stisknutím klávesy 

tabulátor. 

 Strana 113 / poznámka pod čarou č. 214 – Chyba formátování – odkaz na poznámku 

pod čarou č. 214 není v rozporu se zbytkem práce naformátován jako horní index. 

 Strana 114 -  Ve větě „Tato procedura je označována také jako tzv. dohadovacím řízení 

či Mutual Agreement Proceedure.“ je slovo „dohadovacím“ uvedeno ve špatném tvaru. Dále 

je kurzíva použita (zde v posudku je použita pro celý citovaný text) kromě názvů procedury 

také chybně pro slovo „či“  které takovým názvem není a není důvod, jej uvádět kurzívou. 

 Strana 121 -  Ve větě „Ve fázi rozhodčího řízení se tedy nacházely po dva z 1204 případů 

[…]“  je navíc slovo „po“.  

 Strana 124 -  Ve větě „Tato situace není v ustanoveních arbitrážní úmluvynijak 

zohledněna a […]“ chybí mezera mezi slovy „úmluvy“ a „nijak“. 
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 Strana 126 – Ve větě „Návrh směrnice vytváří opět trojstupňový proces řešení sporů 

skládající se z fáze stížnosti, fáze dohodovacího řízení a fáze rozhodčího řízení, koncepčně 

odpovídají jednotlivým fázám procesu řešení sprů podle Arbitrážní úmluvy  

 a další. 

 

Oponent nemůže hodnotit formální stránku DP jako zcela bezvadnou a bezchybnou. Zjištěné 

výhrady však dle názoru oponenta nejsou nijak zásadní a Připomínky učiněné v tomto směru 

k formálnímu zpracování práce by měly kandidátovi sloužit spíše jako jakési vodítko pro jeho 

další vědeckou práci. Oponent v této souvislosti konstatuje, že dle jeho názoru se v případě 

naprosté většiny z vytčených nedostatků jedná spíše o přehlédnutí. Z tohoto hlediska měl 

kandidát nepochybně provést sekundární korektury, neboť na některých místech práce lze 

nalézt také chyby poměrně fatální. Oponent považuje tuto skutečnost o to více za nešťastnou, 

když po věcné / odborné stránce se naopak jedná o práci nadrůměrnou. V tomto smyslu může 

oponent pouze doufat, že kandidát tyto připomínky vezme jako inspiraci pro svou další 

vědeckou a publikační činnost, k níž má nepochybně předpoklady a jejíž pokračování by 

oponent jednoznačně uvítal.           

 

 

V. Závěry 
 

(i) Autor ve své dizertační práci nepochybně prokázal schopnost samostatné 

tvůrčí práce v daném oboru. 

 

(ii)  Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce 

v daném oboru.    

 

V.1. Hodnotící kritéria 

 

Oponent se snažil v maximální míře zohlednit všechna kritéria, která jsou obvyklá pro 

posuzování prací vědeckého typu a pro posuzování prací, které jsou výsledkem 

kvalifikovaného vědeckého vzdělávání v České republice. Současně se oponent snažil striktně 

držet především kritérií, která stanoví obecně závazná právní úprava a v jejím rámci interní 

aplikovatelný normativní rámec použitelný pro tento typ studia na Právnické fakulty 

Masarykovy Univerzity v Brně. 

 

Pokud jde o hodnocení obsahové a formální stránky samotné práce v rámci výše 

uvedeného normativního hodnotícího základu, musel oponent přijmout nejprve 

odpovídající katalog hodnotících kritérií. Ta jsou dle názoru oponenta následující, přičemž 
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uvedené pořadí lze považovat též přibližně za pomyslné hodnotové kritérium v rámci 

hodnotících hledisek, které oponent jednotlivým požadavkům přikládal a těmto přiřadil: 

- Typ studia a absolvovaná průprava; 

- očekávané podání materie a výsledky, které musí být jednoznačně v souladu s typem 

studia a absolvovanou průpravou a v dostatečné míře osvědčovat a prokazovat, že kandidát 

prokazuje schopnost pracovat s odbornou materií vědeckým způsobem; 

- obsahové podchycení textu; 

- stanovení cílů v rámci zadaného tématu, tj. vymezení obsahového rámce v rámci 

stanoveného tématu; 

- formální vymezení osnovy a struktury práce; 

- navazující vymezení vědeckých, resp. odborných metod a jejich pochopení, aplikace a 

využití; 

- odborné zpracování tématu ve smyslu podání materie, její analytické zpracování za 

pomoci stanovené metodologie, vyjádření dílčích a celkových závěrů; 

- vzájemná interakce cílů a závěrů. 

 

Určitým způsobem na každém stupni těchto hodnotících kritérií, jak jsou tato kritéria výše 

uvedena, je odrazem každého takového jednotlivého kritéria i jeho formální vyjádření v DP, 

tj. forma práce. 

 

Kromě toho lze za doplňující kritéria považovat takové hodnotící prvky, jako jsou například 

jazyková úroveň zpracování, členění textu, výstižnost volených výrazů (a to i mimo odbornou 

terminologii, která je dle názoru oponenta součástí obsahového hodnocení). 

 

V.2. Způsob hodnocení podle jednotlivých kritérií 

 

Oponent má možnost buď jednotlivé body hodnotit samostatně, nebo se pokusit o hodnocení 

komplexní, které bude způsobilé poskytnout společně odpověď na všechny uvedené body 

hodnotícího postupu. Oponent záměrně volí druhý z těchto způsobů, který se jen zdánlivě 

může jevit jako poněkud alibisticky méně konkrétní. Opak je však pravdou. Právo, resp. 

právní věda je dle názoru oponenta typicky vědou, v níž je často nutno takový přístup zvolit 

proto, že hranice mezi jednotlivými hodnotícími kritérii je velmi tenká, latentní a bohužel 

mnohdy subjektivní. Ačkoliv rovněž právo a právní věda má své logické zákonitosti, exaktní 

možnost vyjádření hodnotících kritérií ve smyslu matematickém či jinak typicky 

přírodovědném, je téměř nemožná. I z tohoto důvodu si je oponent plně vědom subjektivity 

každého takového hodnocení. V tomto směru může oponent pouze ubezpečit a prohlásit, že se 

snažil o maximálně objektivní podchycení svého pohledu na DP a nelze zřejmě poskytnout 

jinou záruku takového pokusu o maximální objektivitu. 
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V.3. Premisy hodnocení 

 

Oponent především zdůrazňuje, že celou DP je nutno hodnotit z hlediska následujících 

premis: 

 Jde o materii, která je u nás z vědeckého hlediska relativně nedostatečně pojednána, resp. 

o materii kde sice nelze hovořit o absenci doktrinálního a koncepčního základu, přesto je však 

nutné poukázat na jisté nedostatečné obsahové vyjádření nejnovějších trendů v této oblasti. 

To ovšem neznamená, že by bylo možno jakkoliv požadavky kladené na práci tohoto typu 

minimalizovat. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že každá práce, jakéhokoliv typu a 

zaměření, bude vypadat co do obsahu i formy úplně jinak, bude-li se moci kandidát opřít o 

rozsáhlou domácí (lokální, tuzemskou) teoretickou i praktickou oporu na straně jedné a 

naopak bude-li přidávat onen pomyslný otisk svého odborného názoru na bezmála nepopsaný 

první list nově otevírané knihy. Samo téma se prolíná jak sférou soukromoprávní, tak i sférou 

veřejnoprávní, čímž abstraktně pokrývá veškeré možné kombinace, jež moderní 

globalizované právo skýtá. Přitom nelze pominout ani stránku čistě ekonomickou. Jde tedy o 

průnik veřejnoprávních i soukromoprávních aspektů (jak procesněprávních tak 

hmotněprávních). Z pohledu metodologického jde o průnik problematiky vymezení obsahu, 

autonomního výkladu, výkladu normativního a doktrinálního, jakož i výkladu podle účelu. 

Z tohoto pohledu lze považovat danou problematiku nejen z hlediska metodologického ale i 

tématem zadání, jež je poměrně komplikované a vzhledem ke své šíři těžce uchopitelné, za 

náročné, neboť nabízí nepřebernou plejádu otázek zahrnujících mnoho aspektů práva, které 

pouze akcentují zmiňovanou náročnost a hloubku tématu. 

 Současně jde o problematiku se značnými nejen teoretickými, ale zejména také 

praktickými dopady. 

 

V.5. Srozumitelnost práce a vyjádření obsahu 

 

Práce je svým obsahem srozumitelná. Není sice možno učinit závěr o tom, že se jedná 

v daném případě o práci zásadním způsobem paradigma posunující, a to i přes obsažení 

konstatování a závěrů, které zcela jistě mohou sloužit jako podklad pro další odbornou 

diskuzi, je však něčím, co má jednoznačně vědecký obsah. Zadané problémy jsou sice 

popisovány, vždy ovšem jde o popis spojený také se zhodnocením a sledující určitý účel a 

směřující k závěru. Jde tedy o projev metodologie. Dle oponenta mohl a měl jít kandidát na 

některých místech více do hloubky problému. Tato jistá povrchnost je ale spíše než výrazem 

odborné nedostatečnosti zapříčiněna značnou šíří daného tématu DP a nejedná se tedy ani tak 

o problém kvality, jako spíše kvantity. Dle oponenta není možné přičítat tuto skutečnost k tíži 

kandidáta, když pokud by použil odlišného přístupu, pravděpodobně by se dostal do opačné 

pasti, kdy by se téma buď stalo nezvladatelné s ohledem na množství řešených problémů, 
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nebo by kandidát musel zúžit jednotlivá pojednávaná témata, resp. jejich počet takovým 

způsobem, kdy by bylo nezbytné zabývat se otázkou dodržení zadání, pokud by například byl 

v DP bez dalších teoretických základů rozebrán (byť po odborné stránce kvalitněji, hlouběji a 

do všech důsledků) pouze jediný aktuální trend v oblasti převodních cen (např. zvyšování 

nároků na daňové subjekty spojené s problematikou převodních cen). 

 

 

V.6. Zásadní význam zadání a jeho objektivní zvládnutelnost pro kandidátku 

 

V.6.1. Konkrétnost zadání 

 

Je nutno si opakovaně položit otázku, zda zadání nebylo příliš široké, nepřesné či nevyvážené. 

Na toto je možno dát dle názoru autora následující odpovědi: 

- zadání bylo velmi široké, 

- zadání nebylo dostatečně konkrétní, 

- nepochybně je možné polemizovat o tom, jak by práce vypadala, pokud by kandidát 

zvolil pouze procentuální výseč z onoho pomyslného koláče, jež si nakonec ke zpracování 

vybral. Není ovšem na místě pouštět se zde do takovýchto hypotetických závěrů, když 

hodnotit je třeba práci v podobě, v jaké byla předložena a tudíž je možné konstatovat, že tak, 

jak si kandidát téma vymezil, jej zvládl zpracovat v přijatelné formě a velmi kvalitním 

obsahu. 

 

V.6.2. Vhodnost tématu pro zpracování ve formě disertační práce 

 

Dále je nutno si položit otázku, zda vůbec bylo vhodné takové téma zadávat a zda by se 

nejednalo o typicky téma pro kolektivní vědecké zpracování v rámci kvalifikovaného 

vědeckého kolektivu, který by vytvořil koncepci v rámci oboru. Na takto položenou otázku je 

nutno odpovědět následujícím způsobem: 

- Jedná se o téma, které by bylo vhodné i pro kolektivní vědecké zpracování. 

- Zároveň se jedná o téma, které bylo možné v omezené míře podrobnosti zpracovat i 
individuálně  v rámci disertační práce. 

 

Řešení tématu zadaného pro danou práci je z pohledu oponenta vhodné s výhradou výše 
zmíněného stupně obecnosti. Jedná se o téma do značné míry vágní a kandidátovi tak 
umožnilo volit otázky, které chtěl do práce zahrnout. Oponent považuje kandidátovu selekci 
aktuálních trendů za zdařilou. 
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V.6.3. Způsobilost kandidáta ke zvládnutí tématu 

 

Další otázkou, kterou je nutno si položit, je, zda byl kandidát schopen téma zvládnout. 

Existence subjektivních předpokladů na straně kandidáta je dle názoru autora jednoznačně 

dána. 

 

V.7. Závěry ve vztahu k objektivním předpokladům 

 

Podíváme-li se na všechna tato kritéria v jejich vzájemném souladu, souvislostech a 

posloupnostech, ani takto oponent nemůže i přes výhrady v tomto posudku uvedené učinit 

závěr o tom, že by práce nemohla obstát. Hodnocení tedy musí být a je kladné. 

 

V.8. Hodnocení dalších předpokladů kandidáta pro případnou další odbornou činnost 

 

 

Oponent nemá k dispozic informaci o případné vlastní publikační nebo jiné odborné činnosti 

kandidáta a žádné jiné závěry oponent v tomto ohledu tedy nemůže učinit. Přesto si však 

oponent dovolí poznámku, že by bylo nepochybně škoda, pokud by kandidát ve své práci 

nepokračoval, když z vyznění celé DP získal oponent dojem, že kandidát má k tématu 

nepochybně vztah a jedná se o problematiku pro něj zajímavou, k níž má současně 

vyprofilovaný vlastní názor 

 

VI. Závěr posudku / celkové hodnocení práce: 
 

Způsob zpracování dle názoru oponenta jak po obsahové tak po formální stránce splňuje 

veškeré nároky kladené na práci tohoto druhu a kandidát touto prací dle názoru oponenta 

prokázal to, co se od DP obecně očekává, resp. co má být takovou prací (prací takového 

druhu) prokázáno. 

 

Disertační práce tak dle názoru oponenta splňuje požadavky na ni kladené a lze ji v tomto 

ohledu hodnotit pozitivně. V případě, že by měla být DP hodnocena v rámci standardní 

klasifikační stupnice, přikláněl by se oponent v tomto případě zřejmě k hodnocení velmi 

dobře, avšak zásadní klasifikační závěr nelze učinit bez konfrontace v rámci obhajoby, 

diskuse o práci a vědecké rozpravy nad DP. V každém případ však dle názoru oponenta DP 

v tomto případě poskytuje formální základ pro předpoklad úspěšné obhajoby a oponent tedy 

práci doporučuje k obhajobě. 

Oponent si tedy na základě výše uvedeného dovoluje učinit ve vztahu k předložené DP 

následující závěry: 
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(i) Autor ve své dizertační práci prokázal schopnost samostatné tvůrčí 

práce v daném oboru. 

 

(ii) Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v 

daném oboru.   

 

(iii) Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

dizertační práce. 
 

VII. Prohlášení oponenta: 

 

Oponent v souvislosti s podaným posudkem prohlašuje: 

 Při hodnocení DP se seznámil podrobně s celým jejím obsahem. 

 Namátkou byla prováděna kontrola pramenů citovaných kandidátem, jakož i 

jiných východisek, které bylo možno ověřit. Nebylo shledáno nedostatků. 

 Oponent není v jakémkoliv osobním či profesním (pracovním) nebo jiném vztahu 

ke kandidátu a není mu známo, že by kdykoliv jakákoliv vazba tohoto typu existovala. 

 Oponent zpracoval posudek při maximálním využití jemu dostupné odborné 

teoretické základny. 

 Oponent před přijetím zadání k hodnocení DP zásadně zvážil své odborné 

zaměření v rámci oboru, pokud jde o téma DP a při hodnocení všech nároků, které zejména 

na osobu oponenta musí být zcela maximální, dospěl k závěru, že jde o problematiku, kterou 

se dlouhodobě zabývá, k níž disponuje rozsáhlou vlastní databází a v rámci které se průběžně 

seznamuje s existujícími odbornými názory. 

 Oponent se domnívá, že je seznámen v dostatečné šíři s tuzemskými i 

zahraničními názory publikovanými k tématu za období cca posledních patnácti až dvaceti let, 

což by mohlo vytvořit dostatečný předpoklad pro hodnocení materie. 

 To vedlo oponenta k závěru, že zadání ohledně posouzení DP přijal. 

 Po dobu hodnocení DP nebyl oponent kontaktován kandidátem, ani nebyla vůči 

němu činěna jakákoliv doporučení ohledně postupu při hodnocení DP. 

 Oponent proto prohlašuje, že toto hodnocení je nezávislé a že se při něm snažil o 

maximálně vyvážený a neutrální pohled na materii z hlediska obsahového, formy podání a 

formálního, co do naplnění předpokladů a podmínek kladených na práci tohoto druhu. 

 Toto stanovisko (tento posudek) je podáván ve zkráceném rozsahu tak, že některé 

dílčí závěry jsou doprovázeny obvykle jen příkladným výčtem pasáží obsažených v DP, které 

mají odpovídající závěry posudku podpořit. Oponent je však kdykoliv připraven na žádost 
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