
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantkou zvolené téma je aktuální.

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

metody

Téma daňových rájů je pro výraznou proměnlivost v čase téma náročné na teoretické 

znalosti jak z oblasti jednotlivých právních úprav danění profitu, tak na znalosti 

ekonomické podstaty daňové optimalizace.

3. Formální a systematické členění práce

Formální a systematické členění práce je na výborné úrovni.

4. Vyjádření k práci

Diplomantkou zpracované téma je náročné zejména pro značnou obsáhlost právních úprav 

zkoumané materie, navíc autorka musela pracovat i se soft law úpravami, které jsou pro 

danou oblast obvyklé. Autorka po definování vlastního pojmu daňového ráje se vedle

deskripce právní úpravy AML problematiky věnovala i smlouvám o zamezení dvojího 

zdanění a obšírněji i problematice transferových cen. Vlastní případová studie je pak 

vhodnou aplikací v práci dříve popsaných postupů a informací.
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5. Kritéria hodnocení práce

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Na straně 50 diplomantka uvádí, že „Závěrem lze říci, že do budoucna by české daňové 

subjekty, které využívají kombinace nástrojů práva obchodních korporací, úvěrování ve 

skupině a finálního umístění zisků v nízko zdaněné jurisdikci, měly být schopny doložit i 

jiný než daňový účel jejich užití.“

Otázka k zodpovězení: Jaké důkazní prostředky a jaké skutečnosti by prokazovaly i jiný než 

daňový účel obchodních operací tak, aby společnosti užívající daňovou optimalizaci 

nebyly posléze postiženy dodaněním?
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Splnění cíle práce Splněn

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství

Splněno

Logická stavba práce Výborná

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací

Výborná

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) Výborná

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Výborná

Jazyková a stylistická úroveň Výborná

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji

Navržený klasifikační stupeň Výborně (v případě výborného výkonu u obhajoby)




