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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

1. Alctuálnost (novost) tématu

Díplomantka si za téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti daňového práva a to
konkrétně právní úpravu ýkající se vlastrricM pozemků a jejich převodů. Jde o praktické téma, které
je obecně využitelné.

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

Diplomantkou zvolené téna ýkající se právní úpravy daní spojených s vlasbrictvím pozemků a jejich
převodů je poměrně často rozebírané v odborné literatuře a vědeclcých pracích. Diplomantka měla
dostatek odbomé literatury ke zpracování zvoleného tématq jež vyžaduje zejména popisnou,
hodnotící, kritickou a kreativní metodu přístupu.

3. Formální a systematické členění práce

Z formáLního hledíska je diplomová práce rozdělena na prohlášení, poděkování, obsah, úvod, pět
kapitol, závěr, seznam použitých pramenů a literatury, seznam použitých zkratek, seznam klíěoých
slov a resumé v ěeském a anglickém jazyce.

Diplomantka v úvodu představila svou diplomovou práci a uveďa, co je jejím hlarmím cílem.
Diplomantka se v diplomové práci zaméÍíLa na pozemky, nikoli na stavby na nich postavené, a za cí| sí
zvo|íIa podat ucelený přehled daňových povirrností, které souvisí s převody pozemků.

V první kapitole diplomantka definovala pojem pozemelg ve stručnosti poukazala na daň domovní a
daň zpozerrků jako předchůdce daně z nemovitostí a rovněž se zabývala pojmem katastru
nemovitostí.

Druhá kapitola je věnována jednotlivým fonrrám převodů nemovitostí. Diplomantka se zabývala
obsahem kupní smlouvy, darovací smlouvy, zrušením a vypořádáním spoluvlastnického podílu
dohodou a roáodnutím soudu a poukázala na daňové konsekvence tohoto vypořádání.

Třetí kapitola tvoří jádro diplomové práce, neboť se zabývá konkrétrrími daňovými povinnostmi, a to
daú zpozemků, zpÍidané hodnoý, darovací, zpřevodu nemovitostí a dědickou, vělenění dle prků
daňově právní tecbniky.

Čtvrta kapitola poukazuje na odlišnosti zdanění daňoých rezidenfu a nerezidentů.

V páté kapitole ďplomantka uveďa navrhy de lege ferenda. olrledně darĚ znemovitostí poukázala na
možnost vypoěítávat daň z nemovitostí nikoli zýměry pozemků ěi zastavěných ploch, ale z hodnoty
nemovitostí annint|a se též o zavedeni daňového pÍimáni z majetkrr.



4. Závér diplomové práce představuje shrnutí jejího obsahu. Díplomantka zrekapitulovala své
úvahy, které jsou obsaženy v textu diplomové práce, zejména se zamyslela nad výnosností
jednotliých daní a jejich budoucností.

5. Vyjádřeníkpráci

Diplomová práce je zpracována systematiclc.im způsobem. Diplomantka podala ucelený přehled
daňoých povinností, které se vztahují kvlastnicM pozemků a nakládání s nimi. Y závěru diplomové
práce diplomantka zmínila skuteěnost, že na převody pozemků mitŽe zaurěitých slarteěností dopadat i
daň z příjmu. Tu však ve třetí kapitole diplomové práce blíže nerozvádí. Pátou kapitolu diplomantka
nanta|a,,Zá*ěreěné úvahy a náwhy de lege ferenda.., ale její vlastní úvahy a náwhy de lege fereneda
v diplomové práci postrádrám. Diplomantka seryze omezila na návrhy, které předkládástátni správa.

6. Kritéria hodnocení práce

6. Připomínlry a otázlcy kzodpovězení při ústní obhajobě

Diplomantka by měla při ústní obhajobě diplomové práce objasnit problematiku daně z příjmů a
vysvětlít, na jaké případy při převodech pozemků dopadá. Diplomantka by měla rovněž uvést vlastní
názory de lege ferenda a poulcázat na zajímavou judikaturu ze zkounané oblasti.

Donoruěení/nedonoručení nráce k obhaiobě Diplomovou práci doporučuii k obhaiobě.
Hodnocení diplomové nráce Diplomovou práci hodnotím iako dobrou.
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Splnění cíle Z hlediska úkolu vytyčeného diplomantkou došlo
k naplnění zvoleného cíle. Diplomantka však
mohla text diplomové práce obohatit odkazy na
iudikaturu.

Samostatnost při zpracování tématu Diplomantka zptacova|a diplomovou práci
samostatně a vnrála dostunné odbomé literaturv.

Logiclcá stavba práce Diplomová práce je ze systematického trlediska
ěleněna vhodn'ýrn způsobem.

Práce s literaturou (vpžití cizojazyéné literatury)
věetně citací

Diplomantka pracovala s odbomou literaturou,
ale mohla se rorměž zaméíitna stuďum
judikatury, popř. daňových pokynů D
wdávanýchlúF ČR'

Hloubka provedené analýry (ve vztahu ktématu) Diplomová práce je poměmě popisná a jednotlivá
témata nei sou oříliš rozoracovaná.

Uprava práce (text, erafu. tabulky) Upravu práce hodnotím iako dobrou.
Jazyková a stýistická uroveň Z hlediska chyb v psaní jsem v diplomové práci
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