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Posudek oponentky práce: 

Diplomant si vybral pro svoji závěrečnou práci zajímavé, aktuální a atraktivní téma, byť 

poněkud netradiční. Na katedře je tato práce ojedinělá svým tématem. Diplomant svoji pozornost 

zaměřil na daňově právní problematiku mezinárodní výměny informací v rámci správy daní. Jedná se 

o dosud ne zcela zpracované a především originární téma. 

 Předložená diplomová práce vychází nejen z české ale i zahraniční literatury, pramenů a 

judikatury.  

Cílem práce, který se autorovi podařilo splnit, bylo představení mezinárodní výměny 

informací a zároveň analýza dostupných právních nástrojů z pohledu jejich efektivity pro samotnou 

výměnu informací. Diplomant dospívá k jednoznačným závěrům.  

Diplomant použil pro zpracování práce především metodu deskripce, analýzy, dedukce a 

komparace. 

Po obsahové stránce je práce rozdělena do šesti částí. Nejdříve se diplomant věnuje 

problematice výměny daňových informací a zabývá se jednotlivými druhy této výměny. Dále rozebírá 

dvoustranné a mnohostranné právní nástroje sloužící pro výměnu informací ve správě daní. V závěru 

se věnuje úvaze, zda existuje příliš mnoho právních nástrojů.  

Diplomant se vyjadřuje jasně a výstižně. Dospívá k jasně formulovaným závěrům. Předložená 

diplomová práce přináší nový pohled na zadaný problém a lze ji považovat za analýzu zkoumaného 

problému. Obsahově hodnotím práci jako výbornou. 

Po formální stránce je práce vybavena odpovídajícím poznámkovým aparátem (166 odkazů), 

seznamem pramenů a literatury a cizojazyčným resumé v anglickém jazyce.  Lze konstatovat, že 

celkově předložená diplomová práce splňuje všechny formální požadavky.  

Původnost práce byla ověřena v systému THESES. Nebyla nalezena žádná podezřelá shoda.  

Celkově po obsahové i formální stránce diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené 

na tento typ závěrečné práce, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Při následné obhajobě by se autor měl zaměřit na tyto okruhy: 

1) Informační povinnosti správce daně  

2) Nástroje výměny informací „de lege lata“ 

3) Nástroje výměny informací „de lege ferenda“ 

 

V Plzni dne 12. června 2020     JUDr. Petra Smržová, Ph.D. 


