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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si pro účely zpracování své práce zvolil téma, které je velmi poměrně aktuální a 
nové, a to s ohledem na stále existující deficit relevantní právní úpravy, která se teprve 
velmi pozvolně přizpůsobuje existující praxi. Obchodování s kryptoměnami je přitom 
vhodné právně zakotvit, a to s ohledem na značná specifika této oblasti. Zvolené téma 
tedy považuji za aktuální a volbu diplomanta v tomto ohledu oceňuji. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 
Pokud jde o náročnost tématu na zpracování, je téma samo o sobě na nadprůměrné 
úrovni, což je umocněno absencí relevantních pramenů. Téma skýtá mnoho zajímavých a 
sporných oblastí, kterým se diplomant vhodně věnoval. Pokud jde o vstupní údaje, 
domnívám se, že jich byl relativní nedostatek, s čímž se však autor bez problémů vyrovnal. 
Pokud jde o vědecké metody, diplomant uvádí v úvodu zejména metodu deskripce a 
analýzy. Tyto metody jsou v práci také obsaženy a považuji je za vhodně zvolené. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Systematické členění práce je tradiční, když jsou zahrnuty čtyři kapitoly. Tyto se nadále 
vhodně vnitřně člení a utvářejí logicky propojený a ucelený komplex. Po úvodu následuje 
obecná kapitola věnovaná obecným a společným konceptům. Poté následuje kapitola 
věnovaná relevantním aspektům daně z příjmů fyzických osob (v rámci této kapitoly je 
řazena zavádějící podkapitola daně z příjmů právnických osob). Třetí kapitola se zabývá 
daní z přidané hodnoty ve vztahu ke kryptoměnám. Poslední kapitola je věnována 
úvahám de lege ferenda, nikoliv však optikou daňovou, nýbrž optikou tržně-regulační. 
Formální členění práce je v pořádku. 

 
4. Vyjádření k práci 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako poměrně zdařilou. Autorovi se podařilo 
postihnout nejzásadnější problémy daňových souvislostí nakládání s kryptoměnami, a to 
při kvalitní práci nejen s texty právních předpisů, ale rovněž s literaturou, resp. 
judikaturou. Věcná a obsahová stránka práce jsou rovněž na velmi dobré úrovni. Jako 
nepřesnost lze uvést např. již dávno neaktuální označování „daně z nemovitostí“ a „daně 
z převodu nemovitostí“. Negativně hodnotím místní popisnost a stručnost práce. Formální 
a systematická stránka práce je na velmi dobré úrovni, stejně tak jako stránka jazyková, 
přestože ani v jedné oblasti se autor určitých pochybení bohužel zcela nevyvaroval. 
Předloženou diplomovou práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm na 
pomezí stupňů výborně a velmi dobře, a to v návaznosti na ústní obhajobu práce. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomant si vymezil cíl v úvodu práce. Konkrétně 



  

jím „je důkladná analýza výše uvedených oblastí 
týkajících se dílčích otázek zdanění nakládání s 
kryptoměnami tak, aby čtenáři poskytla odpovědi 
na ně a ucelený soubor informací o zvoleném 
tématu.“. Tento cíl, byť dosti obecný a široký, 
považuji veskrze za splněný. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Na základě vyhodnocení podobnosti práce 
v systému Theses.cz lze konstatovat, že bylo 
nalezeno 104 podobných dokumentů s nízkou 
mírou podobnosti. Na základě namátkové kontroly 
protokolu jsem dospěl k závěru, že práce není 
plagiátem. 

Logická stavba práce K logické stavbě práce nemám žádné výtky. Práce 
působí přehledně a uspořádaně. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Aparát poznámek pod čarou je poměrně široký 
(150 poznámek), seznam použité literatury je zcela 
dostačující, použité citace jsou v souladu s citační 
normou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je vzhledem k tématu 
zcela dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím veskrze kladně. Jako určitá 
negativa lze uvést občasné nevkládání mezer tam, 
kde mají být, neukončování poznámek pod čarou 
tečkami apod. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická stránka je na velmi vysoké 
úrovni, překlepy jsou obsaženy zcela výjimečně. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Na str. 26 autor uvádí, že na první pohled „banální“ otázka vymezení příjmů u 
kryptoměn narůstá na významu. Vymezení příjmů pro daňové účely není až tak banální, 
jak se může zdát, mnohdy v praxi činí tato otázka obtíže i mimo rovinu kryptoměn. Jak 
autor sám vnímá „příjem“ a jak by jej definoval v zákoně (pokud vůbec)? 
 
2) Je podle autora možné koupit nemovitou věc za kryptoměnu? Jak by se poté řešily 
aspekty daně z nabytí nemovitých věcí?  

 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až 
velmi dobrou. 

 
V Praze dne 6. ledna 2019 
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