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Daňovéaspektyfinančního
a operativního|easingu

1L7stran
duben2013

Aktuálnost(novost)tématu
Autor rigoróznípráce si za téma své rigoróznípráce zvo|i|prob|ematikufinančního
a
operativního
leasinguse zaměřením
na daňovéaspektytohotoobchodu.Jednáse o zajímavé
aktuá|ní téma. Zejména finanční|easing představuje pro podnikate|skésubjekty
nezastupitelnou
formufinancování
a je hojněvyužívanou
a|ternativou
úvěrového
financování.

2.

Náročnosttématuna teoretickéznalosti,vstupníúdajea jejichzpracovánía použité
metody
Autorem zvo|enétéma rigoróznípráce je tématempraktickým.Autor se rozhod|téma
zpracovatkomplexním
způsobem,
cožvyžadova|o
při vyh|edávání
značné
úsi|í
a sumarizaci
odbornéliteratury,kteráse danémutématuvěnujezpravid|a
pouzese zaměřením
na jednu
judikaturou
izo|ovanou
oblast.KandidátvhodněpracovaI
s
tuzemskoui evropskoua využi|
též
zahraniční
|iteraturu.
Zpracování
zvo|eného
tématuvyžadujezejménapopisnou,hodnotící,
kritickoua kreativní
metodupřístupu.

3.

práce
Formálnía systematické
členění
Z formá|ního
prácesk|ádáz proh|ášení,
h|ediska
se rigorózní
poděkování,
obsahu,šestikapito|
včetněúvodua závěru,seznamupoužité
jazycea
|iteratury,
abstraktuv ang|ickém
a českém
seznamuk|íčových
s|ov.
jako prvníkapito|u,
V úvodu,ktenýautor označi|
vysvět|i|
v návaznostina ekonomické
údaje
rnýznam
dokládající
|easingové
metodyfinancování
důvody,
kteréjej vedlyk výběruzvo|eného
tématu.
V druhékapito|ese autorpokusi|vymezitdefiniční
znakyfinančního
a operativního
|easingu,
tedy obchodního
závazkového
vztahu,ktenýneníupravenjako samostatnýsmluvnítyp ani
v občanském
ani obchodnímzákoníku(a nebudetakto upravenani v novémobchodním
zákoníkuč.8o/2ol2sb.).Při definici|easingu
protoautor pracova|především
s judikaturoua
stanovisky
Nejvyššího
soudučR.
Třetíkapito|aje věnovánadaňovésoustavě.Autorse zaměřujena vysvět|ení
zásadoptimá|ní
daňovésoustavya V tétosouvis|osti
kritickyhodnotízejménanestabi|itu
českých
daňov'ých
zákonů.
Zdani se zaměřujepředevším
na ty, kterénějakýmzpůsobem
dopadajína|easingové
obchody.
čtvrtákapito|apodrobněpopisujedaňové
dopadyjednotliuých
kroků|easíngového
obchoduod uzavření
|easingové
předmětu|easingu
sm|ouvya pořízení
ažpo ukončeníteasingu.Zabývá
se téžnestandardními
fázemi |easingového
vztahu,např. cesí |easingové
sm|ouvynebo
daňov'ými
dopadypředčasného
ukončení
|easingového
vztahu.Autorse neomezi|jenna popis
ji podrobiIkritickému
právníúpravy,
aktuá|ní
alesoučasně
zhodnocení.
V pátékapito|eautor nastíni|
svénávrhyde |egeferenda.Jako prvnínavrhujepředevším
jakosamostatného
úpravu|easingové
sm|ouvy
smIuvního
typua vymezujerovněžnavrhované
zákonnéznaky|easingové
sm|ouvy.
Ved|etoho se zabývái návrhyde |egeferendav daňové
ob|asti,a to s cí|empodpořit|easingové
financování
daňovýmiú|evami
na straněnájemcei
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pronajímate|e
(zejména
zkrácenímožnédoby |easingupod stanovenoudobu odepisování
najatého
majetku).
Závěrje shrnutím
práce.
texturigorózní
4.

Vyjádřeník práci
Rigoróznípráceje sice hodněpopisná,nicméněna vícemístechse autorsnaží
konfrontovat
právníúpravus kritickýmhodnocením.
aktuá|ní
Návrhyde |egeferendajsou paksystematicky
správnězařazenydo samostatné
kapito|ypřed závěr práce.Práci považujiza přeh|ednou.
Zvo|ené
témaje zpracováno
komp|exně
a práciprotopovažuji
za přínosnou.

5.

práce
Kritériahodnocení
práce
SpIněnící|e

Autor rigorózní práce v zásadě sp|ni| vytčený cí|.
Zvo|enou prob|ematiku zpracoval komplexně a
přehIedně.
Samostatnost při zpracováníNeby|ozjištěno,
žeby autornevypracoval
práci
rigorózní
tématu včetně zhodnocenísamostatně.
vyhodnocení
,,Protoko|u o
podobnosti závěrečnépráce,,
v systému
Theses.cz
Logickástavbapráce
AutorpostupovaI
od obecného
ke zv|áštnímu.
Ke stavbě
prácenemámvýhrady.
Práce s |iteraturou (využitíAutor vhodně využi|dostupnouodbornou |iteraturu
cizojazyčné|iteratury) včetně včetně|iteraturyzahraniční.
Za přínosnou|ze označit
jehoprácis judikaturou.
citací
H|oubkaprovedenéana|ýzy(ve Autor provedlana|ýzujednot|ivých
pojmůpoužívaných
vztahuk tématu)
v leasingovém
závazkovém
vztahu.Vzh|edemk absenci
zákonné úpravy využívaIpři ana|ýze ustá|enou
judikaturu.
práce
(text, grafy, Upravuprácehodnotím
Uprava
jakodobrou.
tabulky)
Jazykováa sty|istická
úroveň
Z jazykovéhoh|ediska nemám k před|oženépráci
výhrady.Autor se snaži|
zvo|ené
témazpracovatčtivou
formou.
6.

Připomínkya otázky k zodpovězení
při obhajobě
K před|ožené
rigoróznípráci nemámzásadnívýhrady.Je patrné,žezpracovávanému
tématu
autorrozumí.
V rámciústní
obhajobyby autormoh|znovushrnoutsvéúvahyde |egeferendaa
zaměřitse zejména
na daňovouob|ast.

Doporučení/nedoporučení
práce k obhajobě
Navrženýk|asifikační
stupeň

prácidoporučuji
Rigorózní
k ústní
obhajobě.
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