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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Maryško Lukáš 

Téma práce: Rekodifikace soukromého práva hmotného a daně z příjmů 

Rozsah práce: 57 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 10. července 2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva, a to 
téma vztahující se k rekodifikaci soukromého práva. Jde o téma více než aktuální, protože 
rekodifikace soukromého práva má nabýt účinnosti již od 1. ledna 2014. V tomto směru 
oceňuji volbu tématu diplomantem, který si zvolil téma, které vůbec není ani nemohlo být 
zpracováno. Diplomová práce na téma „Rekodifikace soukromého práva hmotného a daně 
z příjmů“ proto může být s ohledem na uvedené přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které je zcela nové. Téma vyžaduje znalosti daňového 
práva, ale i práva občanského a obchodního. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce 
nemusel mít diplomant dostatek, neboť k dispozici je prakticky pouze návrh zákona a jeho 
důvodová zpráva. Ke zpracování tématu je možné využít deskriptivní, analytickou, deduktivní, 
příp. komparativní, metodu přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, tří 
částí, závěru, seznamu zkratek, seznamu použité literatury, seznamu příloh, resumé v českém 
a anglickém jazyce a seznamu klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíl své diplomové práce (představit a 
analyzovat nejdůležitější změny v oblasti soukromého práva hmotného s dopadem na daňovou 
legislativu, a to konkrétně na daně z příjmů, a připravované změny této legislativy) a popisuje 
její obsah, prameny a použité metody, následuje část věnovaná změnám v soukromém právu 
s daňovými dopady. Druhá část diplomové práce je zaměřena na změny v daních z příjmů 
vyvolaných rekodifikací soukromého práva. Třetí část je pojednáním o zdanění příjmů 
svěřenského fondu. Určité shrnutí názorů diplomanta ohledně tématu je obsaženo v závěru 
diplomové práce. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
V první části se diplomant zabývá obecně rekodifikací soukromého práva. Jde o velmi zdařilý 
popis se zaměřením na svěřenský fond. Součástí jsou i poměrně zajímavé úvahy diplomanta 
(např. na str. 8 ohledně možného dvojího výkladu slova půjčka nebo na str. 15-16 ohledně 
dědické smlouvy). 
 
Druhá část je zaměřena obecně na změny v daních z příjmů obsažených v návrhu zákona 
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Diplomant opět nejen 
popisuje, ale i hodnotí a poukazuje na nesrovnalosti (např. ohledně dědické smlouvy nebo 
vkladu). Na str. 40 polemizuje se zrušením daně dědické a darovací zákonem o dani z nabytí 
nemovitých věcí, ovšem neuvádí podle něj lepší řešení. 
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Třetí část diplomové práce pojednává o zdanění příjmů svěřenského fondu a souvisejících 
otázkách. Diplomant vychází z připravované legislativy, přistupuje k ní kriticky a snaží se 
navrhnout zlepšení a úpravy. Zajímavé jsou zejména úvahy o místní příslušnosti svěřenského 
fondu (str. 47 diplomové práce) a o plnění z majetku, který byl do fondu vložen samotným 
poplatníkem (str. 51 diplomové práce).  
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval a orientuje se v dané problematice. Je patrné, že diplomant 
nastudoval jak problematiku rekodifikace soukromého práva, tak doprovodnou daňovou 
legislativu. Pozitivem jsou zejména vlastní hodnocení a uvádění vlastních názorů. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomant představil a 
analyzoval nejdůležitější změny v oblasti soukromého 
práva s dopadem na daňovou legislativu, a to konkrétně 
na daně z příjmů, a připravované změny této legislativy, 
podrobně se zabýval svěřenský fondem. 

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

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 podle ustanovení 
čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010 systémem 
Theses.cz s tím, že nebyl nalezen žádný podobný 
dokument. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s odbornou literaturou, 
internetovými zdroji, judikaturou a příslušnými právními 
předpisy. Zahraniční literatura používána nebyla, což je 
však dáno tématem práce. Používání citací odpovídá 
normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za velmi dobrou a 
dostačující. Práci prospívá zaměření se na svěřenský 
fond. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce neobsahuje grafy a tabulky, ovšem je vhodně 
doplněna přílohou. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na vynikající 
úrovni. Stylistická úroveň je odpovídající. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Jakým způsobem by diplomant zrušil daň dědickou a daň darovací (ke str. 40 diplomové 

práce).  
- Jaké riziko vidí diplomant v tom, že by nabyl účinnosti nový občanský zákoník, ovšem 

nikoliv již doprovodná daňová legislativa (se zaměřením na svěřenský fond)? 
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Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 

 
 
V Praze dne 1. září 2013 

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

 


