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Espinoza Blanka
Financování nadací a nadačních fondů
95 stran vlastního textu
28. listopadu 2013

Aktuálnost (novost) tématu
Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku financování nadací a
nadačních fondů, tj. téma, které je mezioborové, neboť ho lze zařadit jak do práva finančního
(v jeho rámci rozpočtového), tak do práva soukromého. S ohledem na rekodifikaci soukromého
práva a související změny právních předpisů jde o téma aktuální. Diplomová práce na téma
„Financování nadací a nadačních fondů“ proto může být s ohledem na uvedené podnětná a
přínosná.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které jako téma studentských prací není příliš časté.
Ani v odborné finančněprávní literatuře není téma obvyklé, spíše se tématu věnují odborníci na
soukromé právo. Lze proto ocenit volbu tématu diplomantkou. Téma vyžaduje nejenom
znalosti teorie rozpočtového práva a finančního práva, ale také soukromého práva. Vstupních
údajů pro zpracování diplomové práce mohla mít diplomantka dostatek, a to včetně
relevantních právních předpisů a internetových zdrojů. 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 poděkování, prohlášení, obsahu, úvodu, pěti
částí, závěru, seznamu zkratek, seznamu použité literatury a zdrojů, seznamu příloh, příloh,
summary v anglickém jazyce a seznamu klíčových slov v českém a anglickém jazyce.
Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl své diplomové práce („zahrnout veškeré
teoretické možnosti získávání přímých finančních zdrojů a poskytnout tak o tomto úplný a
kompletní přehled. Dílčím cílem je zjistit, jaké zdroje příjmů jsou pro nadace nejdůležitější, jaký
podíl tvoří příjmy ze státního rozpočtu a jaké z nich jsou pro nadaci naopak marginální“),
popisuje obsah diplomové práce a uvádí použité zdroje a metody, následují části věnované
právnímu postavení nadací a nadačních fondů a stavu nadačního sektoru v České republice.
Třetí část diplomové práce je zaměřena na financování nadací a nadačních fondů s tím, že na ni
navazuje část pojednávající o zdanění nadací a nadačních fondů. V poslední části diplomové
práce diplomantka naznačuje tendence ve vývoji nadačního práva a financování nadačního
sektoru. Určité shrnutí názorů diplomantky ohledně tématu je obsaženo v závěru diplomové
práce.

4.

Vyjádření k práci
V první části se diplomantka zabývá právním postavením nadací a nadačních fondů. Nejprve
vymezuje pojem nadace a nadačního fondu a poté se zaměřuje na jejich historický vývoj.
Kapitola týkající se historického vývoje je podle mého názoru zbytečně rozsáhlá, příp.
nemusela být zařazena vůbec. V poslední kapitole první části diplomantka popisuje právní
úpravu nadací a nadačních fondů, a to nejenom úpravu podle zákona o nadacích a nadačních
fondech, ale i podle nového občanského zákoníku. Pozitivní je, že diplomantka tyto právní
úpravy hodnotí.
Druhá část diplomové práce je zajímavým pohledem na stav nadačního sektoru v České
republice. Čtenář získá přehled o aktuálním počtu nadací a nadačních fondů, jejich zakladatelů
a činnosti. Přehlednost části zvyšují grafy.
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Ve třetí části diplomové práce diplomantka pojednává o klíčovém tématu diplomové práce,
a to financování nadací a nadačních fondů. Na úvod nejprve správně klasifikuje jednotlivé
zdroje financování a následně se jimi podrobně zabývá. Diplomantka se jednotlivé zdroje
financování snaží i hodnotit, příp. uvést potřebná statistická data. Čtvrtá část diplomové práce
se zaměřuje na zdanění nadací a nadačních fondů. Jde o popis právní úpravy účinné do
31. prosince 2013 a od 1. ledna 2014.
V páté části diplomové práce diplomantka pojednává o tendencích ve vývoji nadačního práva a
financování nadačního sektoru. Konkrétně se zaměřuje na status veřejné prospěšnosti, daňové
asignace, statut evropské nadace a problémy financování nadací a nadačních fondů. Jde
většinou o obecné úvahy nad těmito instituty doplněné o vlastní názory diplomantky.
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka
daným tématem podrobně zabývala a orientuje se v dané problematice. Kladem je
systematický přístup diplomantky k tématu, určitým negativem přílišná popisnost diplomové
práce v určitých pasážích. Přesto se domnívám, že diplomantka vytvořila zdařilou diplomovou
práci.
5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Samostatnost při zpracování
tématu
včetně
zhodnocení
„Protokolu
o
vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce“
v systému Theses.cz
Logická stavba práce
Práce
s literaturou
(využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

6.

Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám,
že práce tento cíl naplnila. Diplomantka poskytla úplný a
komplexní přehled o možnostech získávání finančních
zdrojů nadací a nadačních fondů s tím, že navrhla určité
možnosti změny právní úpravy de lege ferenda.
Je patrné, že diplomantka přistoupila k danému tématu
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi
pravděpodobné, že diplomová práce je původním
tvůrčím dílem diplomantky, což ostatně vyplývá z jejího
prohlášení. Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz
s tím, že nebyl nalezen žádný podobný dokument.
Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná.
Diplomantka pracovala s odbornou literaturou, právními
předpisy a internetovými zdroj. Zahraniční literatura
používána nebyla, ačkoliv používána být mohla.
Používání citací odpovídá normě.
Hloubku provedené analýzy považuji za uspokojivou.
Domnívám se však, že díky šíři tématu nemohla být
hloubka provedené analýzy hlubší, ačkoliv by to bylo dle
mého názoru vhodnější. Řešením bylo zúžení tématu či
zaměření se pouze na určitou část tématu.
Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou.
Práce je vhodně doplněna grafy a přílohami.
Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně
(např. str. 61 „šesti oblastní“, str. 76 „daně z příjmu“
nebo str. 80 „dně z nemovitostí). Stylistická úroveň je
odpovídající.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Při ústní obhajobě by diplomanta měla zodpovědět tyto otázky:
Může být nadace nebo nadační fond podnikatelem podle § 420 nového občanského
zákoníku (ke str. 50-51 diplomové práce)?
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Jaké bylo navrhované daňové řešení pro případ schválení návrhu zákona o statusu
veřejné prospěšnosti?
Je možné, aby nová Poslanecká sněmovna hlasovala o Senátem zamítnutém návrhu
zákona o statusu veřejné prospěšnosti (ke str. 92 diplomové práce)?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou.

V Praze dne 19. ledna 2014
JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
oponent diplomové práce
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