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Rozsah práce: 57 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 10.7.2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral velmi aktuální téma související s přijetím 
zcela nové soukromoprávní úpravy, zejména nového občanského zákoníku, a její odraz 
v daňovém právu, konkrétně v daních z příjmů. Jedná se o téma zajímavé, ale vzhledem k jeho 
šíři jej nepovažuji za zcela vhodné jako předmět diplomové práce. 
Musím poznamenat, že toto téma je velkým oříškem. Diplomant v něm hodnotí neúčinnou 
úpravu, jejíž konkrétní výklad neznáme (maximálně nám jej nabízejí autoři, nicméně praktický 
výklad ještě neexistuje), a to z pohledu návrhu zákona, který, jak to v době tvorby tohoto 
posudku, možná neprojde úspěšně legislativním procesem. Je proto i pro mne velmi složité 
hodnotit tuto práci, zejména když její velká část je z oboru soukromého práva, které je odlišné 
od mého zaměření. 

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

 
Toto téma předpokládá znalosti finančního práva a soukromého hmotného práva. Z tohoto 
pohledu se tedy jedná o téma právně průřezové.  
O tomto tématu není publikován dostatečný počet odborných článků, natož monografií. Stejně 
tak nelze předpokládat existenci zahraničních publikací k této problematice. Některé informace 
jsou dostupné také na internetu. Potřebné informace jsou tedy vcelku komplikovaně dostupné.  
Diplomant vhodně v úvodu své práce vymezuje také metody vědecké práce, které využíval  
při zpracování své diplomové práce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když má 57 stran 
vlastního textu. Její vnitřní členění je následující: práce má mimo úvodu a závěru jen tři 
kapitoly, které se dále vnitřně člení. Diplomant nečísluje úvod a závěr práce, názvy ostatních 
kapitol této práce jsou následující: 1) Změny v soukromém právu s daňovými dopady; 2) Změny 
v daních z příjmů; 3) Zdanění příjmů svěřenského fondu.  
Dělení do pouhých tří kapitol není obvyklé, ale u tohoto tématu je to vcelku přijatelné. 
Práce je doplněna českým a anglickým resumé a seznamem klíčových slov, seznamem zkratek, 
seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací, jednou přílohou s příkladem. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant napsal svou práci na zajímavé téma, které je však poněkud problematické. Jednak je 
velmi široké, proto je pozitivem práce, že se diplomant v třetí kapitole zaměřil na jednu 
konkrétní oblast – zdanění příjmů svěřenského fondu. O druhém problému píši výše, není jisté, 
nakolik se diplomant zabývá oblastí, která kdy bude součástí účinného práva. Také názory  
a vklady, které v práci uvádí, jsou předpoklady, ačkoli důvodné, které však v praxi takto 
vykládány nemusejí být. 
Celkově tak musím konstatovat, že je dosti obtížné hodnotit správnost obsahu práce.  
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Diplomant ji však zpracoval pečlivě, nezalekl se nelehkého úkolu a i z hlediska formálního práci 
zpracoval velmi pečlivě (až na drobnosti typu jiného řádkování u obsahu práce).  
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant si v úvodu své práce cíle vymezuje vcelku 
konkrétně, mohu tak konstatovat, že těchto cílů také 
v práci dosáhl. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Toto téma jsem ještě zpracováno neviděl a nečetl.  
Systémem Theses.cz nebyl nalezen dokument, který by 
vykazoval shodnost s předkládanou prací, tj. počet 
nalezených podobných dokumentů je tedy nula. 

Logická stavba práce Systematika práce je velmi stručná, ale v této práci je to 
akceptovatelné. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil řadu zdrojů informací, avšak pouze 
českých. Vzhledem k tématu práce není možné absenci 
použití zahraniční literatury diplomantovi vytýkat. Citace 
odpovídají formálním požadavkům. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je velmi pečlivě zpracována. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je velmi dobrá. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Diplomant by se při obhajobě své práce měl vyjádřit například k následujícím otázkám 
 

1. Může diplomant shrnout, jaké jsou podle jeho názoru výhody svěřenského fondu (který 
v českém právu nebyl dosud upraven), a to zejména z daňového hlediska? Pro jaké subjekty 
či pro jaký účel související s podnikáním by mohl tento institut být výhodný? (str. 42 a násl.) 
 

2. Pomýšlel diplomant na situaci, která sice při psaní jeho práce nebyla moc pravděpodobná, 
ale která je v současnosti velmi reálná, tj. že nebude k NOZ přijata doprovodná legislativa, 
která by upravila daňovou legislativu? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci známkou 
výborně. 

 
 
 
V Praze dne 1.9.2013 
 

_________________________ 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


