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Cílem bakalářské práce je deskripce, analýza a komparace možností 

českých podnikatelských subjektů ve vztahu k tzv. daňovým rájům mimo 

Evropskou unii, jejich vzájemná komparace ekonomické výhodnosti, 

skutečných daňových podmínek, právního prostředí a současné situace 

českých podnikatelských subjektů se sídlem v zahraničí mimo Evropskou 

unii. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Simona Pichová 

 

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 ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. 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 příl. 

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 zpracovala bakalářskou práci na téma daňové ráje mimo Evropskou unii a zabývala 
se situací českých podnikatelských subjektů, které mají podnikání registrované v těchto zemích. 
Práce je rozdělena na šest kapitol, ve kterých je popsána teoretická stránka problematiky, 

zároveň je zde i zhodnocena aktuální situace v oblasti daňových rájů. Dále studentka věnovala 
pozornost rozdílům v podnikatelském prostředí ve vybraném daňovém ráji mimo Evropskou 

unii a v České republice. Závěrečná kapitola obsahuje výsledky komparace. Práce vystihuje 
situaci českých podnikatelských subjektů registrovaných v daňových rájích v časovém 
horizontu 2010 až 2015 a dále rozděluje daňové ráje, které se nachází v Evropské unii a mimo 

ni. Oceňuji, že studentka nastínila situaci daňových rájů i v zemích Evropské unie, popis situace 
v zemích mimo Evropskou unii je tak více komplexní. V práci je ve zvolených zemích detailně 



rozebrána a srovnána nejběžnější právní forma pro založení podnikání. Rovněž se práce zabývá 

rozdíly v daňové soustavě ve srovnávaných zemích. Při zpracování bakalářské práce pracovala 
bakalantka samostatně, jednotlivé části práce průběžně konzultovala. Závěrečná práce obsahuje 

drobné chyby v textu u obrázků. Studentka pracovala ve značné míře se zahraniční literaturou, 
včetně části zdrojových dat pro zpracování komparace. Cíl práce byl splněn a na základě výše 
uvedeného hodnocení doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 
Navrhované otázky k obhajobě práce: 

 
1. Na základě dat z tabulky 2 (str. 32) je zřejmé, že mezi roky 2010 a 2015 došlo 

k nárůstu českých podnikatelských subjektů v daňových rájích. Můžete tuto situaci 

zhodnotit vzhledem k počtu registrovaných podnikatelských subjektů na území České 
republiky ve stejném období? 

 
2. Dle stejných dat uveďte, ve které zemi přibylo nejvíce českých podnikatelských 

subjektů mezi roky 2010 a 2015. Vysvětlete, z jakého důvodu právě do této země 

přestupují české firmy.  
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně mínus 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a  
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