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PosUDEK VEDoUcíHo RlGoRÓzruÍ PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu

Autor si za své téma rigorózní práce tvořící součást státní rigorózní zkoušky na Právnické
fakultě Univerzity Kar|ovy v Praze zvo|i| téma Daňové aspekty finančního a operativního
leasingu. Je nutné konstatovat, že zvo|ené téma je nadmíru aktuá|ní především v souvis|osti
s připravovanou rekodifikací občanského práva. Významnost této práce spočívá V tom, že autor
se neomezuje pouze na Vymezení právní podstaty finančního a operativního |easingu jako
specifického obchodního závazkového vztahu, a|e zkoumá i veškeré daňové důsledky tohoto
právního vztahu jak na straně poskytovate|e |easingu (|easingové spo|ečnosti), tak na straně
příjemce |easingu (leasingového nájemce). Jde o ve|mi aktuá|ní prob|ematiku, které sí zas|ouŽí
komplexní zpracování tak, jak je obsaženo v před|ožené rigorózní práci.

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

Autorem zvo|ené téma rigorózní práce je tématem, které |ze označit za téma právnís průnikem
i do oblasti ekonomické. K úspěšnému zv|ádnutí tématu jsou nutné znalosti z ob|asti právní
teorie, trhu v ob|asti |easingových obchodů, a|e i práva občanského a daňového. Co se týče
vstupních údajů pro zpracování této práce, autor pracuje s dostupnou odbornou literaturou
českou i německou a čerpá téŽ ze své d|ouho|eté odborné praxe. Téma vyžaduje jak
analytickou, tak i komparativní metodu přístupu.

Formální a systematické čIenění práce

Zformá|ního hlediska se rigoróznípráce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, šesti kapito|
včetně úvodu a závěru, seznamu použité |iteratury, resumé v ang|ickém jazyce, abstraktu a
k|íčových s|ov.
V úvodu své práce autor uvádí aktuální ekonomické ukazate|e vztahující se k |easingovým
obchodům a vymezuje pojetí své rigorózní práce. Autor uvádí, že právě rostoucí ekonomický
význam financování investic formou |easingu na straně jedné a nedostatečná právní úprava
tohoto institutu na straně druhé jej ved|y ke zvo|ené daného tématu rigorózní práce.
Ve druhé kapitole se autor zabývá pojmovým vymezením |easingu, institutu, kteý není
výs|ovně v p|atném českém soukromém právu definován. Jde tedy o nepojmenovanou
smlouvu, jejíž právní pojetí je Vymezeno ustá|enou judikaturou a stanoviskem
občanskoprávního a obchodního ko|egia Nejvyššího soudu' V rámci druhé kapito|y autor též
vymezuje pojmové rozdí|y finančního a operativního |easingu a zab,ývá se jednot|ivými fázemi
leasingového obchodu. Stávající právní úpravu |easingu konfrontuje též s novou právní
úpravou po rekodifikaci občanského práva.
Třetí kapito|a je věnována daňové soustavě. Zde se autor nejprve zab'ývá definicí daně a
rozebírá funkce, které by mě|a daň p|nit. Vymezuje zásady optimální daňové soustavy. Zde
kromě zásad formu|ovaných Adamem Smithem se vys|ovuje též pro zásadu stabi|ity daňových
předpisů (upozorňuje na více než 150x nove|izovaný zákon o daních z příjmů) i zásadu
přiměřené |egisvakanční |hůty v případě nutné noveIizace daňového zákona a zásadu
srozumite|nosti a jednoznačnosti daňových předpisů. Nás|edně stručně představuje daňovou
soustavu ČR a krátce pojednává o daních, které souvisí s leasingovými obchody.
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Čtvrtá kapito|a tvoří stěžejní jádro před|ožené rigorózní práce. Autor se v ní zaměřuje na
daňové aspekty |easingového obchodu, které rozebírá po jednotlivých fázích tohoto obchodu.
Zde se věnuje prob|ematice daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, si lniční dani, dani
z převodu nemovitostí a dani z nemovitostí. Stávající právní úpravu nejen popisuje, a|e téŽ
hodnotí - kriticky se např. vyjadřuje k otázce pojetí finančního |easingu jako dodání zboží
z h|ediska daně z přidané hodnoty. Vys|ovuje se též pro podporu finančního |easingu jako
jednoho ze způsobů pořízení investic pro podnikate|ské úče|y ve formě přípustné kratší doby
|easingu než je doba odepisování předmětu |easingu daná zákonem o daních z příjmů i pro
zvýhodněné zkrácené odepisování na straně leasingového pronajímatele. Zabrývá se pravid|y
pro daňovou uznateInost Ieasingových sp|átek na straně leasingového nájemce. Ved|e
standardních tází |easingového obchodu hodnotí autor též daňové dopady mimořádných
situací, jako je např. cese |easingové smlouvy, technické zhodnocení najatého majetku nebo
přeshraničním |easingem. Pojednání o dani z přidané hodnoty autor vhodně dop|ňuje citací
rozhodnutí Soudního dvora.
Pátou kapitolu věnuje autor návrhům de lege ferenda. Zde se především vys|ovuje pro
občanskoprávní úpravu |easingu jako samostatného smluvního typu a vymezuje jeho základní
znaky. Vyjadřuje přesvědčení, že odpovídající občanskoprávní úprava tohoto smluvního typu
by nepochybně přines|a větší právníjistotu do |easingov'ých vztahů a umožni|a by zredukovat
obsah všeobecných sm|uvních podmínek |easingu, které v důs|edku absence zákonné úpravy
finančního leasingu musí sm|uvně řešit značné množství vzájemných práv a povinností mezi
poskytovate|em a příjemcem |easingu. De |ege ferenda v daňové oblasti autor navrhuje vrátit
se k daňovým vrýhodám leasingového financování v oblasti daně z příjmů nebo zákonné
vyřešení finančního vypořádání při předčasném skončení |easingové sm|ouvy z h|ediska daně
z přidané hodnoty.
V závěru rigorózní práce autor shrnuje poznatky, k nimž při zpracování zvo|eného tématu
dospěl.

Vyjádření k práci

Ce|kově |ze k rigorózní práci uvést, že je z ní zřejmé, že autor má ve|mi detai|ní odborné
znalosti dané problematiky, a to jak teoretické, tak v něktených případech, které uvádí v rámci
své práce, je zjistite|né, Že má i znalosti praktického rázu. Tato skutečnost mu umožni|a, aby
vytvoři| komp|exní práci, která pojednává o všech právních i daňov'ých aspektech týkajících
finančního a operativního |easingu v české repub|ice.

Kritéria hodnocení práce

Sp|něnícíle práce Z h|ediska cíle vytýčeného autorem se domnívám, že
autor tento cí| nap|nil. Autor popsaI ve|mi podrobně
danou prob|ematiku. Dané problematice rozumí a na
závěr uvádí i své návrhy de |ege ferenda.

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

Rigorózní práce je původním dí|em autora, ktený práci
často s konzu|tantem konzu|toval.

Logická stavba práce Z h|ediska systematického je rigorózní práce vhodně
č|eněna. Struktura os4oyy je |ogická, na sebe navazující.

Práce s |iteraturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací

Autor pracovaI s vyčerpávající řadou pramenů. Čerpal
především zodborných publikací, a rovněž zjudikatury
tuzemských soudů i Soudního dvora.
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H|oubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)

H|oubka provedené ana|ýzy je pro tento rozsah práce
naprosto dostačující, i když občas zaznamenávám
existenci popisných částí, nicméně ty jsou vyváženy
částmi obsahujícími vlastní úvahu a návrhy de |ege
ferenda.

Uprava práce (text, grafy,
tabulkv)

Úpravu práce hodnotím jako výbornou.

Jazyková a sty|istická úroveň Práce neobsahuje žádná jazvková pochvbení.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Jedná se o rigoróznípráci, která sp|ňuje nároky, které jsou kladeny pro tento druh prací. K práci
nemám žádné zásadnívytky. Veškeré mé připomínky, které jsem v rámci konzu|tace k rigorózní
práci měl, autor do této práce promít|, a proto ji doporučuji bezrnýhradně k ústní obhajobě.

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Rigoróznípráci d o p o r u č u j i  kobhajobě.
Navržený klasifikační stupeň

V Praze dne 13.05.2013

vedoucí rigorózní práce
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