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Rozsah práce: 126 972 znaků 
Datum odevzdání práce: 30. 11. 2020 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si za téma diplomové práce zvolil téma, jehož aktuálnost je poměrně značná, 
a to s ohledem na poměrně aktuální legislativní změny, kdy koncem roku 2020 došlo ke 
zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Domnívám se, že 
zvolené téma má značný teoretický potenciál a v době vypsání tématu šlo rovněž o 
potenciál praktický. Volbu tématu proto oceňuji. 

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

metody 
Diplomantem zvolené téma vyžaduje pro odpovídající úroveň zpracování především 
teoretické znalosti z oblasti finančního práva, dále pak z oblasti teorie práva, správního 
práva a práva civilního. Lze konstatovat, že dostupných zdrojů měl diplomant dostatek, 
což veskrze koresponduje se seznamem použité literatury. Diplomant v úvodu uvádí 
metody, z nichž vychází, přičemž se jedná zejména o metodu deskripce a analýzy. 
Uvedené metody lze vzhledem k tématu práce považovat za adekvátní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Vedle úvodu, závěru a dalších tradičních součástí se práce člení do pěti kapitol, které se 
následně vnitřně člení a vytvářejí logicky uspořádaný celek. První kapitola je obecná a 
pojednává o základních atributech daně z nabytí nemovitých věcí. Ve druhé kapitole se 
autor poměrně široce zabývá historií zdaňování v souvislosti s úplatným převodem 
nemovitých věcí. Třetí kapitola pojednává o aktuálním tématu, kterým je zrušení daně 
z podzimu 2020. Následuje komparační kapitola věnovaná vybraným zahraničním 
úpravám a stručné pojednání de lege ferenda. Z hlediska formálního členění nemám 
k předložené práci podstatnějších výtek. 

 
4. Vyjádření k práci 

Diplomová práce je po obsahové a věcné stránce na nadprůměrné úrovni. Z textu práce 
je patrné, že si diplomant osvojil potřebné znalosti pro sepsání diplomové práce na 
zvolené téma. Domnívám se, že některé pasáže možná zbytečně nafukují práci bez vyšší 
přidané hodnoty (zejm. první kapitola). Diplomant se místy snaží vnést vlastní pohled na 
jednotlivé problematické otázky, což lze ocenit. Kladně hodnotím i aktuálnost práce a 
zakomponování zrušení daně. Práce působí místy lehce popisným a poněkud povrchním 
dojmem. Kladně naopak hodnotím práci s literaturou. Formální stránka vykazuje pouze 
pár menších nedostatků, stejně tak jazyková stránka je na velmi dobré úrovni. 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi 
dobře. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Diplomant si vymezil hlavní cíl následovně: „Cílem 
diplomové práce bude za použití deskriptivní a 
analytické metody 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.“. Tento cíl považuji za převážně 
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 244 podobných dokumentů s nízkou mírou 
podobnosti. Systém Turnitin vykázal celkovou míru 
shodnosti 25 %, avšak bez bližší charakteristiky 
porovnávaných děl. Na základě namátkové kontroly 
protokolů se domnívám, že práce není plagiátem. 

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

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Aparát poznámek pod čarou je nadprůměrný (118 
poznámek), seznam použité literatury je dostačující, 
použité citace však jsou v souladu s citační normou. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy lze ve vztahu k tématu 
považovat za veskrze dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako nadprůměrnou a 
standardní. Určitých dílčích formálních nedostatků 
se autor zcela nevyvaroval. 

Jazyková a stylistická úroveň Po této stránce je práce na velmi dobré úrovni. 
Překlepy a jiná pochybení se v práci vyskytují pouze 
výjimečně. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
1) Jaké další navazující daňové dopady má/bude mít zrušení daně z nabytí nemovitých 
věcí? 
 
2) Jaký je/bal samotný smysl/význam/účel konceptu zdanění převodu nemovitých věcí? 
Ztotožňuje se s ním sám autor? 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
 
V Praze dne 13. 1. 2021 

JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.  
vedoucí diplomové práce 


