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Posudek oponentadisertační
práce na téma

Hodnocení náročnostitématupráce
JUDr. Petr Novotný si jako téma své disertačnípráce tvořící sottčáststátní doktorské
zkouškyna Právnické fakultě Univerzity Karlovy V Praze zvolil téma ',Nemovitosti
v kontextu mezinárodníhozdanění...
Je nutné konstatovat, Že zvolené téma je nadmíru aktuální především v souvislostí
s ekonomickou krizí, kdy investice do komodit a do nemovitostímohou bý oproti jiným
způsobůminvestováníušetřenypoklesu hodnoty vloŽenéhoportfolia. Výnosy jsou všakčasto
podrobeny zdanéní,což by si měl každý investor uvědomit. Autor navíc na problematiku
nahlíživkontextu mezinárodníhozdaněnísvědomím, že investovánínemůžebýtomezeno
na teritoriumjedinéhostátu.Práce obdobnéhorozsahu na zvolenétémajsou spíševýjimkou'
obvykle se setkávámepouze s krátkými časopiseckými,spíšepopularizačnímičlánky.
Hodnocení splněnícílůpráce
Autor si cíle své práce vymezuje v úvodu na str. 7, když chce ukázat a na jednotlivýclr
příkladech pak i demonstrovat základni principy a teoretická východiska zdařtováni
nemovitostí a výnosů z nich, které determinují rozhodování jednotlivých fyzických či
právnických osob, ve kterémstátě budou tyto osoby investovatdo nemovitostí,popř. v jakém
státě budou mít svůj domicil a jakou právní formu zvolí pro podnikatelskou činnost
souvisejícís vlastnictvím a dispozici s nemovitostmi. otázkám souvisejícíms vymezeným
cílem se následně skutečněvěnuje a rozšiřuje problematiku o koncept dvojího zdanění
v právním a ekonomickémsmyslu a v závěru výsledky svépráce adekvátně shrnuje.Autor
tedy cílepráce naplnil.

Hodnoceníteoretickéčástipráce
V úvodupráce autor uvádí čtenáředo problematikya uvádí,čemuse následněhodlá věnovat.
V této souvislosti nechybí ani stanovenícílů díla a použitémetody zpracování (analýza,
komparace), do jisté míry postrádám vymezení hypotéz.Y kapitole jsou uvedeny základní
pojmy jako daň a její konstrukčníprvky, nemovitost,vlastnicképrávo apod. Domnívám se,
Že se autor mohl pokusit o vývoření vlastnídefinice daně a uvésti dalŠíkonstrukčníprvky
daně. Vtéto souvislosti postrádám citaci na ',některéteoretiky..(str. 19). Kvituji autorovu
velmi dobrou orientaci i mimo oblast daňovéhopráva, práce tím, že je multioborová a
obsahujei civilněprávnírozbory, získáuána kvalitě.
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všechny
daňovou Soustavu v ČR. osobně řadím
Následující text se b1íŽeZaměřuje na
a
selektivní
daní s členěnímna univerzální (DPH)
nepřímédaně do .ň;i;y spotřebních
Vytvoření speciální skupiny daní k ochraně
(ednotlivé akcízy ;;. ;;"';"tických a""o.
jedná se o stejnýtyp daníjako ,,staré..
Životníhoprostředínenípod1emé|ro"ůi,isprávné;
neŽ např. daň
vztahk Životnímuprostředí(resp.ne větší
j.n
ma|ý
*u;i
naoio
dane,
spotřební
zdanění
se vyskyt"Ji u' analýzy právní regulace
z minerálních o1ejů).Drobné n"pi..,.'o,ii
nebo novelizuje, koeficient
vyhláškaMZďn '"p'á r.ázay rok mění
nemovitostí(str.45 an.;,se
instituty chybí).
pouŽije jen u pozemků stavebních,některé
podle počtu ouyuui"i
mohl uvést
daň ) nemo,,itostí,na druhou stranu bych
Respektuji a cením si názoru autora na
aspektů
takovédaně. oceňuji dále rozbor daňových
mnohéargumentypodporujícíexistenci
je
výklad
pak
dařt zpřevodu nemovitostí),perfektní
lrupní smlouvy to".Jiprrrmů, !PH,
o prodeji
pur.^ň'u9ou1"1darovacísmlouva, smlouva
k finančnímuleasingu. obdobně ;,o.,
k
pasáŽe
dobré
kapitá1u (obsahujícíve1mi
podniku, vklady ,.'J*ouito,ti do 'aduáního
a
společnó.stí,nájemní smlouva, věcná břemena
uplatnění ztráty), |i-"c'v. obchodních
způsobu
poaii,i Kapitolu uzavtrázdaněnídědictví.Na
převody.cennÝ1hplpi't " áuchodních
práva.
daňov?hoa občanského/obchodního
Zplacovan1o.",',,1lf.pojení problematiky
definici
daňovémuprávu. Třetíkapitola obsahuje
Dalšíkapitoly se vztahujík mezinárodnímu
,a
mezinárodníhodvojíhozdaněníanezdanění,vztahdaňovýchsmluvavnitrostátníhopráva,
navazujícíěh daňových povinností, výklad
ao*i"it.'
daňového
problematiku .,.e"ni
oceňuji
k metodám zamezenídvojího zdanění,kde
k daňovým smlouvám. Navazuje text
v e l m i d o b r é p o s t ř e h y a u t o r a k c h a r a k t e r u D . p o k y n ů , & k m eproblém
z i n á r o dvnurčení
í m s mmístně
louvámo
jako jeden ,Ái,1u zaznamenal
zamezeni dvo.;itrozáánění. Autor
sídlo.
nezdrŽujína územíČR, resp. zde nemají
přísiušnéhosprávce daně osob' kterJ se
na
problémmůženastat u daně dědické s ohledem
Naopak se nedomn ívám,Že obdobný
dobře
obecně ovšem plali,Že ce!ápasáŽje veimi
$ + bn 6'o.125',.Iž6).
pravidlo ,tu,,o,,,"nŽ^,,
mohla
jen
komparace
Á"':^?,^,kušenosti. Snad
zpr.acovaná,jsou patrnéautorovy*"*ří
.
5.]
popisnoupodkapitolou
být skutečnour.oň|u,ucí' nikoliv iamostatnou
a obsahujevynikajícívýklad k určenídaňového
Šestákapitola se týká daňovéoptimalizace
pr.o
také upozorňuje, že ,,Rozhodnutí investora
domicilu off.shore společností.Autor
právními
nejen áaňovou'optimalizací,alei dalšími
konkrétníformu transakceje motivováno
nese
zpravidla
entit s sebou
zdáněnítransparentních
a ekonomickými aspekty např. výhoda
nevýhoduspočívajícíVneomezenémručeníinvestorazazávazkytransparentníentity....Práci
zdaněníkoncernů.
páťá"prn"l. ..a*a kapitola o mezinárodním
jednotlivým
a úvahyde lege ferenda ve vztahu k
Kvalitu práce pak podtrlruje shrnující závěr
daň z příjňů,problematikuzdaněnídividend,
daním'Vyzdvihl bych poŽaduut.y,'u,,t.ua1itní..
úvahy ke společnémukonsolidovanému
odmítavý postoj k dani z finančnícht,a,,sukcí,
v případěmajetkovýchdaní.
základu danc.nlo|ak se neztotoŽníme
názortt
instituty a drobnévýtky je práce dle mého
Nicméně i pŤes ..,ztlénázory na některé
Autor projevuje praktické znalosti a zkušenosti
zpracována velmi kvalitně a důkladně.
spopisovanou(multioborovou)probiematikou,coŽseprojevujenajehonávrzícha
nárnětech.Jejednoznačněschopenprezentovatmateriivpodoběucelenéhoodbornéhotextu.
Předevšímkapitolytýkajícíseme,i.,árodníhozdaňovánívysocepřesahujíprůměrnouúroveň
práce
jsem jako oponent disertační
prací.Po posouzeníobsahu práce
ostatníchdiser1aěních
požadavky
kvalitní a inspirativnípráci, která splňuje
dospěl kzávéru,Že seledná o velmi
práce.
na óbsahovénáležitostidisertační
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Hodnoceníformální úrovněpráce
Disertačnípráce má I77 započitatelnýchnormostran, zalrrnujíce v to titulní stránku
v poznámkách pod čarouna
obsalrujícípředepsanénáleŽitosti' odkazy a poznámky zaŤazené
koncíclr stran, obsah práce, cizojazyčnéresuméa vcelku bohatý seznam pouŽitéliteratury.
Nedomnívám se však, Že veškerá V seznamu uvedená literatura byla sktrtečněpoužita,
některékapitoly vycházíjen z jednoho základního zdroje. Práce s literaturou mohla b}'t často
lepšía citacímohlo být více.Kvituji velmi dobrou práci s judikaturou.
Samotnýtext je členěnna osm kapitol, kterése obvykle dále vnitřně člení.Uspořádání textu
je přeh1ednéa logické. Práce je zptacována ve spisovné češtinědobré úrovně bez
práce
výraznějšíchchyb (na několika místechnepřesnáinterpunkce).Jako oponentdisertační
mohu konstatovat, že práce splňuje požadavky na formální náležitosti disertačnípráce.

Závěr
práce.
Je třeba konstatovat,že ptáce splňujejak formální,tak obsahovéná|eŽitostidiser1ační
Po celkovém zváženije třeba Ťici,že práce obsahuje původnívýsledky' jde o originální
zptacováníucelenéčástiproblematiky zvolenéspecializace' a to na úrovni,která odpovídá
publikačnímustandardutéto specializace.Disertačnípráci doporučuji k obhajobě' když
při obhajobě bude na autorovi' aby se vypořádal s drobnými výhradami uvedenými v tomto
posudku, správně odpověděl na kladenéotázky a přesvědčil'že splňuje podmínky k získání
akademickéhotitulu ..doktor...
Námě{v pro rozpravu
1.

Jakýje názor autora nauvaŽoyané(ne)zdaněnídividend?

Pokud by došlo k zavedení CCCTB, bylo by třeba sjednotit téžprávní regulaci
2.
účetnictví?
Jaké nástroje by autor vyuŽil pro zvýšenívýnosu daně znemovitostí, pakliŽe není
3.
zastáncemzdaněníad valorem?

V Brnědne8.9'2011
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JUDr. fng.rlUictralRadvan, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra finančníhopráva a národníhohospodářství
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