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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Jméno diplomanta: Mikulecký Kristián 

Téma práce: Zdanění příjmů v souvislosti s kryptoaktivy 

Rozsah práce: 136 693 znaků (podle prohlášení) 

Datum odevzdání práce: 6. prosince 2021 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z daňového práva, a to téma 
týkající se daní z příjmů a kryptoaktiv. Jde o velmi aktuální téma, a to zejména s ohledem na 
turbulentní vývoj kryptoaktiv a transakcí s nimi spojených. Téma je rovněž tématem novým a 
mnoho odborníků se jím dosud nezabývá. Diplomová práce na téma „Zdanění příjmů 
v souvislosti s kryptoaktivy“ 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 tuzemské literatuře zabývající se finančním 
právem poměrně nezpracovaným. Proto je třeba ocenit volbu tématu diplomantem. Domnívám 
se, že dané téma je poměrně náročné na znalosti, neboť diplomant musí mít pro jeho úspěšné 
zvládnutí znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale i dalších právních vědních 
oborů zejména soukromého práva, a i jiných neprávních oborů (zejména technických). Vstupních 
údajů pro zpracování diplomové práce mohl mít diplomant relativní nedostatek, neboť odborná 
literatura na dané téma zatím až na výjimky chybí. Zpracovat téma je třeba kvalitativní metodou 
a použít zvláště analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce se z formálního hlediska skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování  
obsahu, úvodu, pěti částí, závěru, seznamu použitých zdrojů a seznamu obrázků. 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 cíl diplomové práce („analýzu daní z příjmů 
fyzických a právnických osob při nakládání s kryptoaktivy“), strukturu práce a použité zdroje, 
následují části věnované obecně kryptoaktivům a daním. Třetí a čtvrtá část diplomové práce jsou 
zaměřeny na daně z příjmů v souvislosti s kryptoaktivy. Pátá část diplomové práce nese označení 
„Jak nedanit“. V závěru diplomové práce diplomant hodnotí, zda naplnil cíl diplomové práce. 

4. Vyjádření k práci 

V první části diplomové práce diplomant stručně vymezuje samotný pojem kryptoaktiv a uvádí 
jejich členění. Za správné považuji, že diplomant hodnotí, zda kryptoaktiva jsou nebo nejsou 
penězi a měnou a zařazuje je z hlediska soukromého práva jako věci hmotné movité. Následně 
dovozuje, že kryptoaktiva nejsou listinnými ani zaknihovanými cennými papíry. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena obecně na daně. Diplomant nejprve vymezuje pojem 
daň, uvádí funkce daně a popisuje daňovou soustavu. I v této stručné části se zmiňuje 
o některých souvislostech daní a kryptoaktiv, zejména analýza kryptoaktiv a daně z přidané 
hodnoty by si vyžádala větší pozornost, ale diplomant správně poukazuje na to, že taková 
analýza by přesahovala rámec diplomové práce. 

Ve třetí části diplomové práce se diplomant věnuje dani z příjmů fyzických osob. Nejprve 
popisuje konstrukční prvky daně a pak se zaměřuje na rozbor jednotlivých druhů příjmů, které 
je možné dosáhnout v souvislosti s kryptoaktivy. Tuto pasáž považuji za klíčovou a stěžejní, 
neboť ukazuje, které příjmy vznikající v souvislosti s kryptoaktivy, mají být zdaněny a jak. Podle 
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mého názoru dochází diplomant ke správnému závěru, že většina příjmů souvisejících 
s kryptoaktivy se bude danit jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. 

Čtvrtá část diplomové práce pojednává o dani z příjmů právnických osob. Diplomant opět 
popisuje konstrukční prvky daně s tím, že se zejména zaměřuje na základ daně a účtování 
kryptoaktiv. V závěru části se zamýšlí nad tím, zda je výhodnější nakládat s kryptoaktivy jako 
právnická nebo fyzická osoba. 

V páté části diplomové práce diplomant uvádí portugalskou právní úpravu daně z příjmů 
fyzických osob v souvislosti s kryptoaktivy. 

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 podal 
komplexní přehled zdanění kryptoaktiv daněmi z příjmů. Domnívám se, že diplomant vytvořil 
průměrnou diplomovou práci. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, že 
práce tento cíl naplnila. Diplomant provedl analýzu daní 
z příjmů fyzických a právnických osob při nakládání 
s kryptoaktivy. 

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.cz s tím, že bylo 
nalezeno 126 podobných dokumentů. Shoda je vždy 
menší než 5 %. S ohledem na rozsah protokolu o kontrole 
(2 143 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 24 % celkem se 112 
dokumenty, shodou s jednotlivým dokumentem nejvíce 
5 % a 59 slov v nejdelším úseku podobnosti. Vykazovaná 
shoda je zejména ve zdrojích v poznámkách pod čarou 
a v seznamu zdrojů, v názvech a textu právních předpisů 
a také v citovaných pasážích.  

Práce podle mého názoru není plagiátem. 

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 zejména tuzemskou odbornou 
literaturu, internetové zdroje včetně zahraničních, právní 
předpisy, judikaturu a další zdroje.  

Používání citací odpovídá normě.  

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za v zásadě 
dostatečnou. V určitých pasážích však mohla být analýza 
hlubší. 
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Úprava práce (text, grafy, tabulky) Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je vhodně doplněna konkrétními příklady 
(v rámečcích). 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na průměrné 
úrovni. Bohužel poměrně často se vyskytují chyby v psaní 
(např. str. 1 „světe“, využítí“, str. 2 „kryptoakiv“ 
a „podkadů“, str. 10 „spojováným“, str. 24 „nezavísí“, 
str. 33 „kerý“, str. 39 „dasahovat“, str. 41 „herního 
platformy“, str. 46 „finančí“). Stylistická úroveň je 
uspokojivá. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Je definice kryptoaktiv v AML zákoně vhodná a byla by využitelná i pro daňové účely? 
- Jakou regulaci zdanění kryptoaktiv de lege ferenda by diplomant zvolil a inspiroval by se 

portugalskou právní úpravou? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

V Praze dne 2. ledna 2022 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


