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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala průřezovou problematiku 
zdaňování nemovitostí, a to se zaměřením na daň z přidané hodnoty. Tato 
problematika je zajímavá zejména z praktického pohledu, neboť nakládání 
s nemovitostmi je u podnikajících osob samozřejmě velmi časté. Z tohoto praktického 
pohledu proto mohu tuto práci (tedy zejména její téma) považovat za přínosnou. 

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

a použité metody 
 
Toto téma se dotýká daně z přidané hodnoty a její správy. Mimooborové přesahy 
nemá. 
O tomto tématu je podle mého názoru publikováno dostatek pramenů informací. 
Dostupná je i literatura zahraniční, ze které by diplomantka mohla brát zdroje pro 
případnou komparaci.  
Diplomantka správně v úvodu, který je ale jinak velmi krátký (jediná stránka textu) své 
práce vymezuje cíle, jichž zamýšlí v práci dosáhnout, i vědecké metody, které hodlá při 
práci použít. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Kromě úvodu a závěru (které diplomantka nečísluje), má práce pět kapitol:  
1) Základní charakteristika daní, 2) Nemovitosti dle občanského zákoníku 3) Daň 
z přidané hodnoty, 4) Uplatnění zákona o dani z přidané hodnoty při zdaňování 
nemovitostí a 5) Pohled de lege ferenda. Kapitoly první, druhá a pátá jsou přitom 
nepoměrně kratší, než zbývající dvě kapitoly, krátký je také úvod a závěr práce – 
z tohoto pohledu systematiku práce považuji za lehce nevyváženou. 
Práce je doplněna českým a anglickým shrnutím, seznamem českých a anglických 
klíčových slov a přehledem použitých zdrojů informací rozlišených podle druhů 
informací.  
Z hlediska formy mne překvapilo, že některé stránky mají málo řádků (např. str. 15). 
Z hlediska použitých zdrojů mám velkou výtku k tomu, že ač diplomantka uvádí 
v seznamu použité literatury mnoho zdrojů, ve velké části své práce cituje pouze 
z jediného zdroje, kterým je kniha DPH 2012 do Galočíka a Paikerta. To považuji za 
chybu, neboť se tím omezuje rozsah názorů na problematiku, dále to pak vzbuzuje 
otázky, nakolik diplomantka tyto části textu práce vytvořila na základě analýzy zákon  
o DPH a nakolik dle této knihy. Použití tohoto zdroje proto hodnotím jako příliš časté. 
Dále pak mám výhradu k některým citacím webových zdrojů (např. č. 115 a 116), kde 
diplomantka uvádí odkaz, který však na relevantní článek čtenáře neodkáže. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomantka zpracovala svou práci na prakticky zaměřené téma, přitom však správně 
v začátcích své práce rozebrala nejdříve teoretická východiska. Tento zvolený postup 
je velmi vhodný. 
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Z obsahového hlediska nemám mnoho připomínek. Některé formulace a závěry mi 
však přišly poněkud nadbytečné. Např. na str. 43 diplomantka uvádí, že pokud 
neplátce poskytuje plnění spočívající ve stavebních či montážních pracích plátci, 
neaplikuje se zde režim přenesení daňové povinnosti – to mi vzhledem k tomu, že se 
jedná o ekonomickou činnost neplátce, připadá dosti logické a není to třeba 
zdůrazňovat. Stejně jako zdůrazňovat, že se tento režim nepoužije, pokud plnění není 
předmětem daně – opět, pokud něco není předmětem DPH, ani o tomto (či jakémkoliv 
jiném) režimu nikdo uvažovat nebude. 
Nemohu také souhlasit s diplomantkou, že by se nenašel prostor pro analýzu záloh na 
stavební práce (str. 45) – klidně by mohly být vypuštěny některé počáteční (a dosti 
popisné) části práce o obecně známých aspektech DPH.  
Dále bych pak měl některé odlišné názory k problematice technického zhodnocení. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle této práce, jak si je autorka v úvodu vymezila, 

jsou splněny. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Na téma zdaňování nemovitostí je zpracováváno 
mnoho prací, diplomantka ke svému zpracování 
nepřistupuje nijak zvláště nově, aby bylo možno 
tuto práci považovat za nějak výjimečnou. 
Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce v SIS je míra shody 7 %. 

Logická stavba práce Systematika práce je mírně nevyvážená (viz výše). 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila mnoho zdrojů informací, 
všechny jsou ale české. za negativum považuji 
přílišné upřednostňování jednoho zdroje informací. 
Forma citací je s drobnou výhradou (viz výše). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza obsažená v práci by mohla být hlubší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. 
Práce ale není doplněna tabulkami či grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Až na pár drobností (např. chybějící čárka ve větě 
v 2. odstavci na str. 29) je jazyková a stylistická 
úroveň práce bezproblémová. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jaký je z hlediska DPH rozdíl, zda je technické zhodnocení posuzováno dle § 581 nebo  

§ 667 občanského zákoníku? (str. 54) 
2)  Jak by diplomantka posuzovala (a zdaňovala) technické zhodnocení v případě, že by 

nájemce technické zhodnocení, které vytvořil nebo nechal vytvořit, také do skončení 
doby nájmu zužíval? (S ohledem na názor diplomantky uvedený na str. 55-56.) 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stup eň Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit 
stupněm velmi dobře. 

 
 
V Praze dne 3.5.2012 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


