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PoSUDEK KoNSULTANTA D!PLoMoVÉ PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka si za své téma diplomové práce vybrala problematiku z oblasti práva finaněního,
konkrétně práva daňového. Zabýva|a se tedy vlastnictvím pozemků a jejich převodů z pohlďu
daňoých předpisů. Jednrí se o téma, které se ýká nejen práva finaněního, ale i práva
oběanského. Toto téma není tolik aktuální, a|e zpraktického hlediska je ýznamné, neboť se
tykákažÁého vlastníka nemovitostí. Negativem práce je pouze její vnitrostátní aspekt. Autorka
se mohla alespoň v závéru nebo v náwzích de lege ferenda lehce pfiblížit jiným právním
úpravrím.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
pouŽité metody

Autorkou zvolené téma je tématern, které je v odborné literatuře z }rlediska české právní úpravy
poměmě často zpracováváno. Téma vyžaduje hlubší teoretické znalosti z oblasti daňového
ptáva, daňové teorie, ale i práva oběanského. Vstupními údaji pro zpracování této práce by
neměly bý jenom odborné monograťre a ěasopisecké ělántqy, a|e též relevantní právní předpisy
a internetové zdroje. Téma vyžaduje částďně popisnou, ale i analyickou a deduktivní metodu
přístupu. Diplomantka se ale i s obledem na téma samotné nemohla vymanit popisným pasážím,
a to hlavně v ěásti třetí, která se ýká jednotliých základníchprvků daňové konstrukce.

Formální a systematické členění práce

Zformáůntho hlediska je diplomová práce rozdělena na prohlášení, poděkovríní, obsah, úvod, pět
kapitol, závér, sezmm použité literafury a pramenů, seznÍlm zkratel klíěoých slov a resumé
v ěeském a anglickém jazyce.
Diplomantka se vúvodu své díplomové práce zabývá trlarmím cílem této diplomové ptáce, jimž
je daň zpozemků a snaží se touto diplomovou prací podat přehled o daňových povinnostech,
které souvisí s vlastnictvím nebo které postihují převody vlastnictví pozemlru na tu;emí České
republiky. V prrmí kapitole se potom diplomantka zabývá pojmem nemovitost, resp. pozemek.
Jak už i v úvodu diplomové práce autorka uvádí, česlcý prálmí Íád nevmitvá zásadu superficies
solo cedit.
V druhé kapitole se zabývá jednotlivými formami převodu nemovitostí a daněmi, které dopadají
na takovéto převody. Za $o forrny převodů povaŽuje koupi, daroviíní, dědění, zrušení a
vypořádrání spoluvlastnického podílu.
Ve třetí kapitole se pak zabývá' daněmi, které dopadají na vlastrictví a převody pozemků. V této
kapitole rozebká daně zpozemků, daň, zpřidané hodnoty, daň darovací, daň zpřevodu
nemovitostí a daň dědickou.
Ve ětvrté kapitole se diplomantka zabývá oďišnostmi při zdanění výnosů tuzemců a cíz.ozemctt
z převodů pozemktr a jejich vlastnictví.
Pátou kapitolu potom věnuje diplomantka závěreěnýmúvahám a náwhům de lege ferenda.
Na závěr díplomové práce diplomantka rekapituluje veškeré úvahy, které jsou obsaženy v celé
diplomové práci, shmuje obsah této diplomové práce, zabývá se též otázkou zavedeni daňového
přinání daně zmajetku, uvažuje o skutečnosti, že by u daně z nemoútostí navrhovala jiný
4působ výpoětu této daně _ z jiného základu daně, a též se zamýšlí nad v.ýnosností a smyslem
jednotliých daní a jejich budoucností.
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4. Vyjádření k práci

Celkově lze uvést, že diplomová práce je zpracovátna na velmi dobré urovni a že se autorka
velmi dobře orientuje v dané problematice. Za pozitiva považuji autorčiny náwhy de lege
ferenda a závěr její diplomové práce. Za negativa zase popisnou třetí a ětvrtou kapitolu této
práce.

5. Kritéria hodnocení práce

Sp|nění cí|e práce Z hlediska autorkou vytýěeného cfle práce se domnívárrr'
že tento cíl naplrrila, i kd}'ž jak uvedeno shora, mohla se
b|iŽe zabývat i komparací sjiným právním řádem.
Namísto toho ale diplomantka zabÍedIa do popisných
pasáŽí Úkaiící se iednotlivých prvků daňové konstrukce.

Samostatnost při zpracování
tématu

Z práce je patrné, že autorka přistoupila k danému
tématu samostatně avylŽí|a dostupné literatury, která se
k takovému tématu viáŽe.

Logická stavba práce Z hlediska systematického je diplomová práce vhodně
ěleněna. opět kritizuji popísnou část kapitoly třetí a
ětvrté.

Práce s literaturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Autorka pracovala s českou odbomou literaturou. Mohla
se ale zabývat i literaturou zahraniční. Např. se mohla
inspirovat slovenskou právní úpravou, zniž mobJa vzit
úcero poznatků pro aplikaci v ěeském orávním řádu.

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

Diplomová práce je, jak j|žjsem uvedl, dosti popisná a
diplomantka nejde do hloubky dané problematiky.
Zabwá se jí pouze povrchně.

Uprava práce (text, graÍy,
tabulkv)

Upravu práce hodnotím jako velmi dobrou.

Jazyková a stylistická úroveň Zhlediska chyb vpsaní jsem neodhalil Žádná velká
ianlková pochvbení.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústrú obhajobě by se měla diplomantka soustředit na tyto otázky:
1. Měla by příslušet správa daní znemoútostí pouze finaněním orgánům nebo obcím a z jakého

důvodu?
2. Jakou cestou by se měla současniá vláda ro4poětové odpovědnosti ubírat ke zr.ýšení pffjmové

stranky státního rozpoětu? Formou zvyšování přímých daní či daní nepřímých a proě?

Doporuěení / nedoporučení práce
k obhaiobě

Diplomovou práci d o p o ru ě uj i k obhajobě.

NavÉený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím iako velmi dobrou.
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