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OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jméno diplomanta: Stejskal Matěj 

Téma práce: Daň z nabytí nemovitých věcí 

Rozsah práce: 126 972 znaků (podle prohlášení) 

Datum odevzdání práce: 30. listopadu 2020 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva, a to 
téma týkající se daně z nabytí nemovitých věcí. Jde o téma nikoli nové, ale o téma nanejvýš 
aktuální, a to s ohledem na zrušení této daně v roce 2020 a na důsledky, které toto zrušení bude 
mít na českou daňovou soustavu, správce daně a daňové subjekty. Diplomová práce na téma 
„Daň z nabytí nemovitých věcí“ proto může být s ohledem na uvedené podnětná a přínosná. 

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

Diplomantem zvolené téma je tématem, které je v odborné literatuře zpracovávané, nicméně 
má nový aspekt v podobě zrušení právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí. Diplomant musí 
mít pro úspěšné zvládnutí tématu znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale 
i ostatních právních oborů (zejména správního práva) a ekonomie. Vstupních údajů pro 
zpracování diplomové práce mohl mít diplomant dostatek, a to zejména odborné publikace, 
relevantní právní předpisy a internetové zdroje. Zpracovat téma je možné kvalitativní metodou 
a použít zvláště analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. Převažovat by 
neměla metoda deskriptivní. 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce se z formálního hlediska skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, pěti částí, závěru, seznamu zkratek a seznamu použitých zdrojů. Na konec práce 
je zařazen název práce, abstrakt a klíčová slova, a to v českém jazyce a v anglickém jazyce. 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíle diplomové práce („komplexně zhodnotit 
nejen poslední platnou právní úpravu, včetně dopadů jejího zrušení na státní rozpočet, jakož 
i právní úpravy jí předcházející, které finální podobu daně nejvíce ovlivnily“), popisuje strukturu 
diplomové práce, uvádí použité metody a zdroje, následuje část obecně věnovaná dani z nabytí 
nemovitých věcí a jejím konstrukčním prvkům. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na 
historický vývoj zdanění převodu nemovitých věcí. Předmětem třetí části diplomové práce je 
zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Ve čtvrté části diplomant pojednává o zahraničních 
právní úpravách a v páté části nastiňuje své úvahy de lege ferenda. V závěru diplomové práce 
diplomant shrnuje závěry, ke kterým dospěl. 

4. Vyjádření k práci 

V první části diplomové práce se diplomant zabývá jednotlivými konstrukčními prvky daně 
z nabytí nemovitých věcí. Převážně jde o popis s tím, že diplomant uvádí i relevantní judikaturu 
(zahrnutí DPH do ceny sjednané, osvobození jednotek v rodinných domech) a uvádí, zda se 
s jejími závěry ztotožňuje. Ani v jednom z uvedených případů s diplomantem nesouhlasím, podle 
mého názoru soud vyložil relevantní ustanovení zcela účelově a v rozporu s jejich jazykovým 
vyjádřením a s jejich smyslem a účelem. 

Druhá část je zaměřena na historický vývoj zdanění převodu nemovitých věcí. Domnívám se, že 
diplomant zbytečně věnuje detailní pozornost historickým úpravám. Dále nesouhlasím 
s tvrzením diplomanta, že sjednocení poplatnictví na nabyvatele nebylo dobrým řešením 
s odůvodněním, že neklesly ceny nemovitých věcí. Jsem přesvědčen, že k poklesu v důsledku 
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sjednocení došlo, ovšem růst cen v důsledku jiných skutečností byl vyšší. Jako největší pozitivum 
sjednocení však považuji odstranění institutu ručení. 

Ve třetí části diplomové práce diplomant popisuje proces vedoucí ke zrušení daně z nabytí 
nemovitých věcí a následně toto zrušení hodnotí (uvádí, že s ním souhlasí s argumentem, že 
„daň byla nadměrně zatěžující a omezovala dostupnost bydlení ve vlastní nemovitosti“). Zrušení 
této daně je podle mého názoru nutné vnímat v kontextu extrémně nízkého zdanění majetku 
v České republice jako negativní. Pokud už ke zrušení této daně mělo dojít, mělo to být 
kompenzováno zvýšením nebo zavedením majetkových daní. 

Čtvrtá část diplomové práce je zaměřena na popis a stručné zhodnocení vybraných zahraničních 
úprav zdaňování transferů nemovitých věcí. Diplomant poukazuje na odlišnosti od právní úpravy 
české a dochází k závěru, že považuje „za nejlepší právní úpravu Slovenska, kde daň z nabytí 
nemovitých věcí nebo jinou obdobnou převodní daň v současnosti nemají uzákoněnou“. 

V páté části diplomové práce diplomant stručně nastiňuje jeho představu daně z nabytí 
nemovitých věcí v případě jejího znovuzavedení. V zásadě s diplomantem souhlasím s výjimkou 
toho, že převodce by měl být poplatníkem.  

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval a v dané problematice se orientuje. Diplomant se snažil často 
uvádět vlastní názory a hodnocení. Skutečnost, že velmi často s jeho názory nesouhlasím, však 
není z hlediska mého hodnocení relevantní. Myslím si však, že diplomant mohl své názory lépe 
a více odůvodnit. Domnívám se, že diplomant vytvořil poměrně zdařilou a průměrnou 
diplomovou práci. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, že 
práce tento cíl v zásadě naplnila. Diplomant komplexně 
zhodnotil nejen poslední platnou právní úpravu daně 
z nabytí nemovitých věcí, ale i právní úpravy jí 
předcházející, které finální podobu daně nejvíce ovlivnily. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně vyplývá z jeho 
prohlášení. 

Práce byla zhodnocena systémem Theses s tím, že bylo 
nalezeno 244 podobných dokumentů. Shoda je však vždy 
menší než 5 %. S ohledem na rozsah protokolu 
o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce (4128 stran) 
jsem provedl jeho namátkovou kontrolu. Shoda byla vždy 
zcela marginální, a to zejména v názvech a textu právních 
předpisů.  

Práce byla rovněž zhodnocena systémem Turnitin 
s vykázanou celkovou shodou 25 %, shodou 
s jednotlivým dokumentem nejvíce 4 % a počtu 39 slov 
v nejdelším úseku podobnosti. Vykazovaná shoda je 
v názvu a textu právních předpisů, příp. text je řádně 
citován. Velká shoda je i ohledně názvů zdrojů. 

Práce podle mého názoru není plagiátem. 



Stránka 3 z 3 
 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Diplomant používal odbornou tuzemskou literaturou, 
internetové zdroje, právní předpisy, judikaturu a ostatní 
zdroje.  

Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za průměrnou. 
V práci není úzká oblast analyzována detailně, nýbrž širší 
oblast obecněji. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je doplněna tabulkami a grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Stylistická úroveň je uspokojivá. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomant měl odpovědět na tyto otázky: 
- Na str. 3 diplomové práce diplomant uvádí, že daň z nabytí nemovitých věcí byla daní 

přímou majetkovou. Mohl by diplomant uvést argumenty na podporu tohoto tvrzení? 
Neměla daň z nabytí nemovitých věcí některé znaky nepřímé daně? 

- Jakým způsobem by diplomant zvýšil daňové zatížení nemovitého majetku v České 
republice? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

V Praze dne 23. prosince 2020 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
oponent diplomové práce 


