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splnění cíle práce x
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Hloubka provedené analÝzy x
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vyjád ení minimálně v rozsahu 1O ádk k diplomové práci z hldiska splnění jeiich cíl ,
využití metod ffiení a návrh opat ení včetně formální ripravy (wed'te na druhou stranu
posudku).

Otázky k obhajobě diplomové práe:
1. Jakou roli hrají v áťrchodovYch systémech ČR a Danska (zejména doplňkov ch drichodov ch

systémech) soukromé pojišťovny?
2. Jak je v Dansku upravena možnost p evodu naspo en; ch částek p i zrrěnách zaměstnavatele nebo p i

práci v zahraničí a jak se taková změna projeví ve zdanění?
3. Penzijní fondy jsou v Dansku v znamn mi institucionálními investory. Jsou jejich investiční aktivity

státem regulovány a kdo do|l|íží na ,,regulérnosť' jejich aktivit?

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněml v borně

Datum: L4, ledna 2gL2 Podpis oponenta diplomové práoe

TEcHNl KÁ UNlvERzlTA V tlBERCl I Studentská 2 | 46l 17 Liberec ,t

Ekonomická fakulta I Voroněžská 'l 3 | 460 02 Liberec 2 .' an
Tel.: +420 485 35l 1l l I Fax.: +420 485 352 22g I ef@tul.cz I www,ef-tul.cz I lČ: aó7 47 885 | DlČ: CZ 467 47 885 ::El

Jméno diplomanh:

Název diplomové prácel



TECHNlCKÁ UN|VEftLlTA V LlBERC|

Diplomatka Bc. Kate ina Zelenková si vybrala pío svou praci tém4 Pro které, jak sama uvádÍ,

fakticky neexistuje ucelená literatura. p esto só poda ilo , což je ňejmé z bohat ch odkazri na literaturu,

zpracovat ucelenou anat an problematiky. Proobjektivnější hodnocení není sice anal;za dostateČně

podrobná ale pro rieeiy áipro*o"e p+uji po*ranaioza postačující, protože autorce se Poda ilo sPlnit

.n diplo-ové práce, tter rormutovall ve dvou bodech, a to:

i. Ň-"o"r rJ*y 
"'a*rry 

drichodov systém z hlcdiska síavby a 4risobu financovár ,

2. 'porovnat těmiio systémy uva]enou finanční zátéžnačeské a danské firmy.

z hlediska metodologického oceňuji autorčinu .TŤ" o definice základních pojm ' protože bez

nich by velmi obtížrě bylo mofué jarcíioriv porovnání.l p i bohatém spektru odkazri vychazela autorka

zelména zprací oECĎ sďkazy nt"*tu na materiály a_pullikace dat|r.ctr exPertťr vanalYzované

problematice. postrádal jsem odn 
"y 

na aktuální materiáiy Čn a na materiálY EU, a to nejen na

zák|adni směry v voje čtensk ch zem,,, ale i na existenci směrnice o zaměsfiraneckém Penzijním

p ipojištění, kterou;;'r;rČR Á z"e?uharmonizovala. Nap . Roáodnutí Soldního dvora EU ve věci C-

343/008 ve svém rozsudku ze dne 14. ledna 2010 konstatuje pwinnos! ČRtransponovat zaměstnanecké

penzijní pojištění ao ,ueno pravního rÁ. Nesplnění bylo Šankcionovráno Částkouz2364 EUR za kaŽdÝ'

den prodlení s plněním povinností plynoucích Ž tohoto rozsudku a denní PauŠrilní Částkou 5 644 EUR za

období mezi tímto roáodnutím a v po adí druh m rozsudkem. V diplomové Praci se neobjevila ani

zn nka o takové povinnosti harmoniŽace směrnióe uptawjící požadavkY na Činnost zaměstraneckého

p"*i;"irr" pripojijtění, které je zavedeno ve velké většině ewopsk ch stat , včetrrě Dánska,

Z 1rlediska '.rc"oátá pou azují ptasí za velmi dobrou a domnívám se, že by mohla b t v chodiskem

i pro praci doktorskou, poma ďy ,. ry*tu pro doktorandské studium roztrodla,

práce je logiŇ'uspor,edáa je psana srozumitelnou formou, doplněna tabulkami s nezbYtn m

komentá em a p ílohovou črástí.

Doporučujli pníci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm ,ov 
,borně"

Václav K ivohlávek
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