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PoSUDEK KoNZULTANTA DlPLoMoVÉ pnÁcr

Aktuálnost (novost) tématu

Dip|omantka si vybra|a za téma své dip|omové práce otázku z obtasti devizového
práva. Konkrétně pak téma týkající se omezení nabývaní nemovitostí v České
republice cizozemci. V době zadání dip|omové práce by|o toto téma jistě aktuální, a to
hlavně s oh|edem na období, ve kterém někteří cizozemci neby|i oprávněni nabývat
některé nemovitosti. S oh|edem na skutečnost, Že veškerá přechodná obdobi jiŽ
uplynu|a, a to datem 1. května 2011, povaŽuji toto téma za jtŽ neaktuá|ní, neboť
v Českém právním řádu není moŽné- hovořít o omezení nabývání nemovitostí
cizozemci.

Náročnost tématu na teoretické zna|osti, vstupní údaie a jejich zpracování a
použité metody

Autorkou zvo|ené téma je tématem, které by|o v odborné literatuře poměrně často
rozebíráno. od roku 1989 proš|a tato ob|ast rozsáhlým rn.ývojem. V roce 1989 aŽ na
něko|ik výjimek neby|i oprávněni cizozemci nabývat nemovitosti v České repub|ice.
V současné době je nabývání nemovitostí cizozemci již zce\a uvo|něno' S oh|edem na
tuto skutečnost měla dip|omantka moŽnost se seznámit s rozsáhlou literaturou tak, aby
dané téma efektně zpracova|a.

Formální a systematické č|enění práce

Ce|á diplomová práce je rozdělena na prohlášení, poděkování konzu|tantovi, obsah,
úvod, tři základní části' závěr, seznam pouŽité |iteratury a resume. V úvodu své
diplomové práce si dip|omantka klade cí|e, které chce nap|nit zpracováním této
diplomové práce. Tímto cí|em je přeh|edně zpracovat proces postupné libera|izace
omezení v oblasti nabývaní tuzemských nemovitostí cizozemci. H|avní dÚraz potom
k|ade na závazky, které v této ob|asti vyplýva|y pro Českou repub|iku ze Smlouw o
přistoupení k Evropské unii a na prob|ematiku implementace této Sm|ouvy do Českého
vnitrostátního práva. První kapito|a pojednává o omezeních, která existova|a v právní
úpravě nabývání nemovitostí před rokem 1989. Druhá část pak pojednává o omezení
nabývání nemovitosti v průběhu 90. |et a třetí část, která je nejrozsáh|ejší, se týká
především změn vnitrostátní Pr3vní úpravy v ob|asti nabývání nemovitosti re xterým
došlo vsouvis|osti se vstupem ČR do Evropské unie. Zároveň d-iplomantka poukazúje
na nedostatky v této právní úpravě ve vztahu k ávazkům, které ČR převza|a při vstupu
do Evropské unie. Vzávěru potom diplomantka krátce hodnotí ce|kový v,'.ývoj nabývání
nemovitostí vČR včetně sv'ých úvah, zda.|i postupná liberalizace-teÍo óotasti š|a
v souladu s rozvojem trŽního hospodářství v ČR.

VyjádřenÍ k práci

Dip|omovou práci hodnotím jako ve|mi dobře popisně, nikoIiv však odborně
zpracovanou. -Diplomantka komplexně rozebrala ce|ou právní úpravu nabývání
nemovitostí v České repub|ice od roku 1989 do současné doby. Pouk.áza|a kriticŘy na
nedostatky v této právní úpravě, které právě spočíva|y ve skutečnosti, Že vnitrosiátní
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právní úprava by|a v ko|izi se závazky přijatými smlouvou o přístoupení České
republiky k Evropským spo|ečenstvím. Je pravdou, Že některé části dip|omové práce
jsou spíše popisného charakteru, a|e s oh|edem na skutečnost, Že diplomantka chtě|a
p9dat ucelený přeh|ed o vývoji nabývání nemovitostí v České republice, nemoh|a ani
učinit jinak, tzn. bez popisného způsobu by práce nemě|a praktického uýznamu. Na
druhou stranu musím dip|omantce vytknout, Že se podrobněji nezabyvá celkov'ým
rozborem právn í prob|ematiky.

Kritéria hodnocení práce

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Dip|omantka by se moh|a zaměřit na otázku rozdí|u mezi definicí cizozemce a definicí
daňového rezidenta d|e daňorných předpisů.
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Konzu|tant dip|omové práce

Sp|nění cí|e práce Z h|ediska úko|u, kteý si diplomantka vytyěi|a, jsem
s naplněním cí|e a celkově s prací spokoien.

Samostatnost při zpracování
tématu

Jak jsem jiŽ uved| shora, nejedná se o zce|á
aktuá|ní téma, a|e i přesto hodnotím velmi dobý
přístup diplomantky ke zpracování tohoto tématu.
Dip|omantka, jak jsem jiŽ uved|, se nevyhnu|a
lěKerym popisným pasáŽím.

Logická stavba práce Diplomová práce není ze systematického h|ediska
členěna vhodným způsobem' Ce|á práce je
zhuštěna do 3 kapito|.

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Diplomová práce je sepsána v jazyce slovenskérn
Co se týče pouŽití |iteratury, tak dip|omantka moh|a
vyuŽít vícero |iteratury, která se k danému tématu
pojí.

H|oubka provedené ana|ýzy
(ve tráahu k tématu)

Domnívám se, Že z h|ediska hloubky provedené
analýzy práce neodpovídá poŽadavkům na DP.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Upravu hodnotím jako dobrou'

Jazyková a stylistická úroveň Jak jsem jiŽ uved|, diplomová práce je sepsána
v jazyce slovenském a i z tohoto důvodu jsem
nenašel zásadní jazyková pochybení. Sty|istická
práce je na dobré úrovni.

Doporučení/nedoporučení
k obhajobě

prace Diplomovou práci d o p o r u č u j i
k obhajobě. Navrhovaný stupeň k|asifikace -


