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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce x    

samostatnost při zpracování tématu x    

logická stavba práce  x   

práce s českou literaturou včetně citací  x   

práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy x    

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   

stylistická úroveň  x   

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy apod. 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    

použití analýz, matematických, statistických a 

jiných metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příloh 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Studentka k vypracování dané práce přistupovala velmi zodpovědně a samostatně. 

Pravidelně chodila na konzultace. V práci také plně reflektovala připomínky a požadavky 

vedoucího práce. Studentka splnila vytyčený cíl práce. Navíc jej v určitých částech i 

překročila.  

 

Teoretická část práce obsahuje seznámení s problematikou transfer princingu 

prostřednictvím vysvětlení základních pojmů, různých pojetí zkoumané oblasti a jejího 

významu pro státní rozpočet. Dále je zde uveden legislativní rámec dané problematiky 

z hlediska právního systému České republiky a EU. Tato část práce je, i přesto, že se jedná o 



komplikovanou problematiku zpracována věcně, přehledně, čímž studentka ukázala velmi 

dobrou orientaci a teoretické znalosti z dané oblasti. 

 

 Druhá kapitola navíc v rámci teoretické části obsahuje modelové příklady sdružených 

podniků, které doplňují předcházející kapitolu o praktické ukázky v současnosti se 

vyskytujících spojení mezi sdruženými podniky. Tyto příklady jsou vždy doplněny 

přehlednými grafy, které zjednodušují pochopení možných vazeb mezi podniky.  V rámci této 

kapitoly studentka podrobně popsala také jednotlivé použitelné metody stanovení převodních 

cen na základě Směrnice o převodních cenách. 

 

Velmi hodnotnou částí práce jsou kapitoly 3 a 4. Kapitola 3 obsahuje případovou 

studii, na které studentka vysvětlila praktický postup při stanovování převodních cen u 

sdružených podniků. V rámci tohoto příkladu také studentka popsala makroekonomické 

dopady transakce, se zaměřením na jejich dopady do státního rozpočtu. 

 

Kapitola 4 představuje opatření proti daňové optimalizaci a to nejen obecná, ale také 

specifická pravidla proti zneužívání daňových systémů. Dále kapitola obsahuje doporučení 

autorky na změnu využívaného systému v ČR a také konkrétní doporučení na změnu v zákoně 

o daních z příjmů. V této kapitole studentka ukázala velmi dobrou praktickou znalost dané 

problematiky. Doporučení daná autorkou jsou skutečně věcná a v praxi využitelná. 

 

Práce tak představuje komplexní studii, s dobře zpracovanou jak teoretickou, tak 

praktickou částí obsahující řadu věcných návrhů a doporučení autorky.  

 

Otázky: 

 

1. V rámci konkrétních doporučení navrhujete stanovit přesná rozmezí, ve kterých by se 

transakce sdružených podniků měly pohybovat. Jakým způsobem by se takového 

rozmezí mělo stanovovat? 

 

2. V současné době mají sdružené podniky možnost využívat mezinárodní účetní 

standardy a vést účetnictví podle nich. Má tato změna nějaký vliv na určování cen 

v rámci transfer pricingu? 

 

  

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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