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Aktuálnost(novost)tématu
Autor si za svétémarigoróznípráce tvořícísoučáststátnírigoróznízkouškyna Právnické
fakultě UniverzityKar|ovyv Praze zvo|i|téma Daňovéaspektyfinančního
a operativního
leasingu.Je nutnékonstatovat,
žezvo|ené
témaje nadmíruaktuá|nípředevším
v souvis|osti
s připravovanou
rekodifikací
občanského
práva.Významnost
tétoprácespočívá
V tom,žeautor
se neomezujepouze na Vymezeníprávnípodstatyfinančního
a operativního
|easingujako
specifického
obchodního
závazkového
vztahu,a|e zkoumái veškeré
daňovédůsledky
tohoto
právníhovztahujak na straněposkytovate|e
|easingu(|easingové
spo|ečnosti),
tak na straně
příjemce|easingu
(leasingového
nájemce).
Jde o ve|miaktuá|ní
prob|ematiku,
kterésízas|ouŽí
komplexní
zpracování
tak,jakje obsaženo
v před|ožené
práci.
rigorózní
Náročnosttématuna teoretickéznalosti,vstupníúdajea jejichzpracovánía použité
metody
Autoremzvo|ené
témarigorózní
práceje tématem,
které|zeoznačit
za témaprávnísprůnikem
i do oblastiekonomické.
K úspěšnému
zv|ádnutí
tématujsou nutnéznalostiz ob|astiprávní
teorie,trhu v ob|asti|easingových
obchodů,a|e i právaobčanského
a daňového.
Co se týče
vstupníchúdajů
pro zpracování
tétopráce,autor pracujes dostupnouodbornouliteraturou
českoui německoua čerpátéŽze své d|ouho|eté
odbornépraxe. Témavyžadujejak
analytickou,
tak i komparativní
metodupřístupu.
Formálnía systematické
práce
čIenění
Zformá|ního
hlediska
se rigoróznípráce
sk|ádáz proh|ášení,
poděkování,
obsahu,šestikapito|
včetněúvodua závěru,seznamupoužité
|iteratury,
jazyce,abstraktua
resumév ang|ickém
k|íčových
s|ov.
V úvodusvépráce autor uvádíaktuálníekonomické
ukazate|evztahující
se k |easingovým
obchodůma vymezujepojetísvérigoróznípráce.Autor uvádí,žeprávě rostoucíekonomický
významfinancování
investicformou |easinguna stranějednéa nedostatečná
právníúprava
tohotoinstitutuna stranědruhéjej ved|yke zvo|ené
danéhotématurigorózní
práce.
Ve druhékapitolese autor zabývápojmovýmvymezením|easingu,institutu,kteý není
výs|ovněv p|atnémčeskémsoukromémprávu definován.Jde tedy o nepojmenovanou
smlouvu, jejíž právní pojetí je Vymezeno ustá|enou judikaturou a stanoviskem
občanskoprávního
a obchodního
ko|egiaNejvyššího
soudu'V rámci druhékapito|yautor též
vymezujepojmovérozdí|y
finančního
a operativního
|easingu
a zab,ývá
se jednot|ivými
fázemi
leasingového
obchodu.Stávající
právníúpravu|easingukonfrontujetéžs novou právní
úpravoupo rekodifikaci
občanského
práva.
Třetí kapito|aje věnovánadaňovésoustavě.Zde se autor nejprvezab'ývádefinicídaně a
rozebíráfunkce,kteréby mě|adaň p|nit.Vymezujezásadyoptimálnídaňovésoustavy. Zde
kromězásadformu|ovaných
AdamemSmithemse vys|ovuje
téžpro zásadustabi|itydaňových
předpisů(upozorňujena více než 150x nove|izovaný
zákon o daníchz příjmů)i zásadu
přiměřené |egisvakanční
|hůtyv případě nutné noveIizacedaňovéhozákona a zásadu
srozumite|nosti
a jednoznačnosti
daňovýchpředpisů.
Nás|edněstručněpředstavuje
daňovou
soustavuČRa krátcepojednáváo daních,
kterésouvisí
s leasingovými
obchody.
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jádro před|ožené
Čtvrtákapito|atvoří stěžejní
rigoróznípráce.Autor se v ní zaměřujena
daňovéaspekty|easingového
obchodu,kterérozebírá
po jednotlivých
fázíchtohotoobchodu.
Zde se věnuje prob|ematice
daně z příjmů,
daně z přidanéhodnoty,silniční
dani, dani
z převodunemovitostí
a dani z nemovitostí.
právníúpravunejen popisuje,a|e téŽ
Stávající
hodnotí- kritickyse např. vyjadřujek otázce pojetífinančního
|easingujako dodánízboží
z h|ediskadaně z přidanéhodnoty.Vys|ovujese téžpro podporufinančního
|easingujako
jednohoze způsobů
pořízení
investicpro podnikate|ské
úče|y
ve formě přípustné
kratší
doby
|easingu
nežje doba odepisování
předmětu|easingu
daná zákonemo daníchz příjmů
i pro
zvýhodněné
zkrácenéodepisování
na straněleasingového
pronajímatele.
Zabrývá
se pravid|y
pro daňovou uznateInostIeasingových
sp|átek na straně leasingového
nájemce.Ved|e
standardních
tází |easingového
obchoduhodnotíautor téždaňovédopady mimořádných
jako je např.cese |easingové
situací,
smlouvy,technické
zhodnocení
najatéhomajetkunebo
přeshraničním
|easingem.
Pojednání
o dani z přidanéhodnotyautor vhodně dop|ňujecitací
rozhodnutí
Soudního
dvora.
Pátou kapitoluvěnuje autor návrhůmde lege ferenda.Zde se především
vys|ovujepro
jako samostatného
občanskoprávní
úpravu|easingu
smluvního
typu a vymezujejeho základní
znaky. Vyjadřujepřesvědčení,
žeodpovídající
občanskoprávní
úpravatohoto smluvního
typu
by nepochybněpřines|avětšíprávníjistotu
do |easingov'ých
vztahůa umožni|a
by zredukovat
obsahvšeobecných
podmínek|easingu,
sm|uvních
kterév důs|edku
absencezákonnéúpravy
finančního
leasingumusísm|uvněřešitznačné
množství
vzájemnýchpráv a povinností
mezi
poskytovate|em
a příjemcem
|easingu.
De |egeferendav daňovéoblastiautor navrhujevrátit
se k daňovýmvrýhodámleasingového
financování
v oblasti daně z příjmůnebo zákonné
vyřešení
finančního
vypořádánípři předčasném
skončení
|easingové
sm|ouvyz h|ediskadaně
z přidanéhodnoty.
V závěru rigoróznípráce autor shrnujepoznatky,k nimžpři zpracovánízvo|eného
tématu
dospěl.
Vyjádřeník práci
Ce|kově|ze k rigoróznípráci uvést,žeje z ní zřejmé,že autor má ve|mi detai|níodborné
znalostidanéproblematiky,
a to jak teoretické,
případech,
tak v něktených
kteréuvádív rámci
svépráce,je zjistite|né,
Že má i znalostipraktického
rázu.Tato skutečnost
mu umožni|a,
aby
vytvoři|komp|exní
práci,která pojednáváo všechprávníchi daňov'ých
aspektechtýkajících
finančního
a operativního
|easingu
v české
repub|ice.
Kritériahodnocení
práce
práce
Sp|něnícíle

Z h|ediskacílevytýčeného
autoremse domnívám,že
autor tento cí|nap|nil.Autor popsaIve|mi podrobně
danou prob|ematiku.
Danéproblematicerozumía na
závěruvádíi svénávrhyde |egeferenda.
Samostatnost při zpracováníRigoróznípráceje původním
dí|emautora,ktenýpráci
tématu včetně zhodnoceníčastos konzu|tantem
konzu|toval.
vyhodnocení
,,Protoko|u o
podobnosti závěrečnépráce,,
v systému
Theses.cz
Logickástavbapráce
je rigoróznípráce vhodně
Z h|ediskasystematického
je
č|eněna.
Struktura
os4oyy |ogická,
na sebenavazující.
Práce s |iteraturou (využitíAutor pracovaIs vyčerpávající
řadou pramenů.Čerpal
cizojazyčnéliteratury) včetně především
zodbornýchpublikací,
a rovněžzjudikatury
citací
tuzemských
soudůi Soudního
dvora.
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H|oubkaprovedenéanalýzy(ve H|oubkaprovedené
ana|ýzyje pro tento rozsahpráce
vztahuk tématu)
naprosto dostačující,
i když občas zaznamenávám
existencipopisnýchčástí,nicméněty jsou vyváženy
částmiobsahujícími
vlastníúvahua návrhy de |ege
ferenda.
Uprava práce (text, grafy, Úpravuprácehodnotím
jakovýbornou.
tabulkv)
Jazykováa sty|istickáúroveň
Práceneobsahuje
žádnájazvkovápochvbení.

Připomínkya otázky k zodpovězenípři obhajobě
Jednáse o rigoróznípráci,
kterásp|ňujenároky,kteréjsou kladenyprotentodruhprací.K práci
nemámžádné
zásadnívytky.
Veškeré
mépřipomínky,
kteréjsemv rámcikonzu|tace
k rigorózní
práciměl,autordo tétoprácepromít|,
a protoji doporučuji
bezrnýhradně
k ústní
obhajobě.
Doporučení/nedoporučení
práce k obhajobě
Navrženýklasifikační
stupeň

Rigoróznípráci
d o p o r u ču j i kobhajobě.

V Prazedne 13.05.2013

práce
vedoucírigorózní
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