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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku kolektivního investování, 
konkrétněji jednu z organizačně-právních forem investičního fondu, akciovou společnost 
s proměnným základním kapitálem, tj. SICAV. Tato forma je u nás relativně nová a dosud 
s ní nejsou rozsáhlejší zkušenosti. Uvedené téma lze tedy označit za aktuální a jeho 
zkoumání za potřebné a žádoucí. Diplomantovu volbu tématu diplomové práce je proto 
třeba hodnotit kladně.  

 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 

Diplomantem zvolené téma je tématem, které zasahuje do několika právních odvětví 
práva soukromého i veřejného, jakož i v neposlední řadě práva evropského, a vyžaduje 
k odpovědnému zpracování obeznámenost s celou řadou právních institutů, technických 
postupů na finančním trhu a rovněž solidní teoretickou průpravu, kterou diplomant 
v dostatečné míře osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda 
deskriptivní a syntetická, zastoupena je rovněž metoda analytická. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle úvodu a závěru, jakož i 
obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam použitých zdrojů, 
přehled klíčových slov a abstrakty v češtině a angličtině) – ze čtyř stěžejních částí, dále 
dělených na menší kapitoly a podkapitoly. První část se zabývá investičním fondem jako 
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, druhá část pojednává o 
investičním fondu SICAV jako subjektu daně z příjmů právnických osob, třetí část se 
věnuje podfondům SICAV jako poplatníkům daně z nemovitých věcí a daně z nabytí 
nemovitých věcí a poslední, čtvrtá část investičnímu fondu SICAV a jeho podfondům jako 
daňovým subjektům.  
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předložená diplomová práce je vcelku úspěšným dílem zaměřeným na problematiku 
kolektivního investování. Záslužná je diplomantova orientace na méně probádané daňové 
aspekty zvolené problematiky, byť lze mít jistou výhradu k tomu, že valná většina textu 
předložené práce je věnována právě těmto daňovým aspektům, aniž by se to promítalo do 
názvu práce, který tak vzbuzuje poněkud odlišná očekávání. Svou úrovní zpracování 
obsahové stránky i po stránce formální se předložená práce řadí k nadprůměru, a je proto 
možné ji plně akceptovat jako diplomovou práci splňující všechny požadavky kladené na 
kvalifikační práce tohoto typu. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíle obvykle sledované u tohoto typu kvalifikačních 

prací i vlastní cíle vymezené v úvodu práce 
předložená diplomová práce splňuje. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant samostatně identifikoval vybrané 
relevantní aspekty a problémy, jakož i prameny 
dotýkající se zvoleného tématu diplomové práce. 
S dostatečnou mírou samostatnosti vybranou 
tématiku také zpracoval. V práci jsou přítomny 
diplomantovy vlastní hodnotící závěry.  
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce vykázal podobnost s menším počtem (15) 
jiných dokumentů, přičemž míra podobnosti je u 
každého z nich nižší než 5 %. Při bližším 
namátkovém zkoumání lze konstatovat, že 
podobnost je u přezkoumaných materiálů 
identifikovaných protokolem dána jen shodnou 
citací názvu a krátkých pasáží právních předpisů či 
krátkými citacemi jiných materiálů, diplomantem 
vždy řádně označených. Uvedenou zanedbatelnou 
míru podobnosti tedy nelze považovat za závadu 
předložené diplomové práce a lze ji plně 
akceptovat. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
dobře, logicky a ústrojně členěna. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s dostatečně rozsáhlým 
okruhem literatury, v němž jsou zastoupeny zdroje 
internetové a též zdroje zahraniční a cizojazyčné. 
Na použité prameny diplomant odkazuje 
v dostatečně dimenzovaném poznámkovém 
aparátu své práce. Jeho citace jsou korektní a 
v souladu s citačními normami a uzancemi. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka diplomantovy analýzy zkoumaných 
problémů je velmi dobrá, a byť diplomant ve svých 
analýzách někdy dochází k poněkud diskutabilním 
závěrům, může být svým analytickým přístupem 
k tématu dán za příklad. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je velmi dobrá. Práce 
neobsahuje žádné tabulky a je v textu doplněna 
jedním grafem (na str. 31). 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
dobrá. V práci jsou jen v minimální míře přítomny 
drobné jazykové a formulační nedokonalosti a 
ortografická pochybení (např. na str. 14, 19, 26). 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• K textu na str. 44 
Mohl by diplomant důkladněji odůvodnit svůj názor, že za poplatníka DzNV lze 
označit podfond SICAV, a přitom se zamyslet nad úlohou a použitelností analogie 
legis při aplikaci veřejnoprávních, zde konkrétně daňověprávních předpisů? 
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• Mohl by se diplomant jen orientačně zamyslet nad tím, jaké by bylo řešení problému 

podfond SICAV jako poplatník/plátce/daňový subjekt i u ostatních daní, kterým se ve 
své práci nevěnuje (jmenovitě např. daň z přidané hodnoty, případně i daň silniční 
apod.)? 

 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 
 
 
V Praze dne 6. 9. 2019 
 

 
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 
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