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PosU DEK oPoN ENTA RIGoRÓZru í pnÁcr

Aktuálnost (novost) tématu

Autor rigorózní práce si za téma své rigorózní práce zvo|i| prob|ematiku finančního a
operativního leasingu se zaměřením na daňové aspekty tohoto obchodu. Jedná se o zajímavé
aktuá|ní téma. Zejména finanční |easing představuje pro podnikate|ské subjekty
nezastupitelnou formu financování a je hojně využívanou a|ternativou úvěrového financování.

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

Autorem zvo|ené téma rigorózní práce je tématem praktickým. Autor se rozhod| téma
zpracovat komplexním způsobem, což vyžadova|o značné úsi|í při vyh|edávání a sumarizaci
odborné literatury, která se danému tématu věnuje zpravid|a pouze se zaměřením na jednu
izo|ovanou oblast. Kandidát vhodně pracovaI s judikaturou tuzemskou i evropskou a využi| též
zahraniční |iteraturu. Zpracování zvo|eného tématu vyžaduje zejména popisnou, hodnotící,
kritickou a kreativní metodu přístupu.

Formální a systematické členění práce

Z formá|ního h|ediska se rigorózní práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, šesti kapito|
včetně úvodu a závěru, seznamu použité |iteratury, abstraktu v ang|ickém a českém jazyce a
seznamu k|íčových s|ov.

V úvodu, ktený autor označi| jako první kapito|u, vysvět|i| v návaznosti na ekonomické údaje
dokládající rnýznam |easingové metody financování důvody, které jej vedly k výběru zvo|eného
tématu.
V druhé kapito|e se autor pokusi| vymezit definiční znaky finančního a operativního |easingu,
tedy obchodního závazkového vztahu, ktený není upraven jako samostatný smluvní typ ani
v občanském ani obchodním zákoníku (a nebude takto upraven ani v novém obchodním
zákoníku č.8o/2ol2 sb.). Při definici |easingu proto autor pracova| především s judikaturou a
stanovisky Nejvyššího soudu čR.
Třetí kapito|a je věnována daňové soustavě. Autor se zaměřuje na vysvět|ení zásad optimá|ní
daňové soustavy a V této souvis|osti kriticky hodnotí zejména nestabi|itu českých daňov'ých
zákonů. Zdani se zaměřuje především na ty, které nějakým způsobem dopadajína |easingové
obchody.
čtvrtá kapito|a podrobně popisuje daňové dopady jednotliuých kroků |easíngového obchodu -
od uzavření |easingové sm|ouvy a pořízení předmětu |easingu až po ukončeníteasingu.Zabývá
se též nestandardními fázemi |easingového vztahu, např. cesí |easingové sm|ouvy nebo
daňov'ými dopady předčasného ukončení |easingového vztahu. Autor se neomezi|jen na popis
aktuá|ní právní úpravy, ale současně ji podrobiI kritickému zhodnocení.
V páté kapito|e autor nastíni| své návrhy de |ege ferenda. Jako první navrhuje především
úpravu |easingové sm|ouvy jako samostatného smIuvního typu a vymezuje rovněž navrhované
zákonné znaky |easingové sm|ouvy. Ved|e toho se zabývá i návrhy de |ege ferenda v daňové
ob|asti, a to s cí|em podpořit |easingové financování daňovými ú|evami na straně nájemce i
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pronajímate|e (zejména zkrácení možné doby |easingu pod stanovenou dobu odepisování
najatého majetku).
Závěr je shrnutím textu rigorózní práce.

4. Vyjádření k práci

Rigorózní práce je sice hodně popisná, nicméně na více místech se autor snaží konfrontovat
aktuá|ní právní úpravu s kritickým hodnocením. Návrhy de |ege ferenda jsou pak systematicky
správně zařazeny do samostatné kapito|y před závěr práce. Práci považuji za přeh|ednou.
Zvo|ené téma je zpracováno komp|exně a práci proto považuji za přínosnou.

5. Kritéria hodnocení práce

SpIněnící|e práce Autor rigorózní práce v zásadě sp|ni| vytčený cí|.
Zvo|enou prob|ematiku zpracoval komplexně a
přehIedně.

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce,,
v systému Theses.cz

Neby|o zjištěno, že by autor nevypracoval rigorózní práci
samostatně.

Logická stavba práce Autor postupovaI od obecného ke zv|áštnímu. Ke stavbě
práce nemám výhrady.

Práce s |iteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Autor vhodně využi| dostupnou odbornou |iteraturu
včetně |iteratury zahraniční. Za přínosnou |ze označit
jeho práci s judikaturou.

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

Autor provedl ana|ýzu jednot|ivých pojmů používaných
v leasingovém závazkovém vztahu. Vzh|edem k absenci
zákonné úpravy využívaI při ana|ýze ustá|enou
judikaturu.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Upravu práce hodnotím jako dobrou.

Jazyková a sty|istická úroveň Z jazykového h|ediska nemám k před|ožené práci
výhrady. Autor se snaži| zvo|ené téma zpracovat čtivou
formou.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

K před|ožené rigorózní práci nemám zásadní výhrady. Je patrné, že zpracovávanému tématu
autor rozumí. V rámci ústní obhajoby by autor moh| znovu shrnout své úvahy de |ege ferenda a
zaměřit se zejména na daňovou ob|ast.

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Rigorózní práci doporučuji k ústní obhajobě.
Navržený k|asifikační stupeň
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