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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Diplomantkou zvolené téma náleží do oblasti práva daňového. Diplomantka si za téma zvolila 
problematiku zdanění právnických osob. Jde o aktuální téma a s ohledem na rekodifikaci 
soukromého práva, která zasáhla i do práva veřejného. S ohledem na to diplomantka musela 
nastudovat rozsáhlou oblast právní úpravy.  

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

 

Zvolené téma je tématem, které vyžaduje studium jak občanského zákoníku, zákona o 
obchodních korporacích, tak zákona o daních z příjmů. Diplomantka byla nucena čerpat 
poznatky jak v právních předpisech, tak s ohledem na novost problematiky v odborné 
literatuře.  Zpracování tématu vyžaduje zejména popisnou a analytickou metodu přístupu.  
 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, čtyř 
částí, závěru, seznamu použitých definic, seznamu použité literatury, resumé v českém a v 
anglickém jazyce a z klíčových slov v českém a anglickém jazyce.  
 
Diplomantka v úvodu diplomové práce uvedla, proč si zvolila dané téma a vysvětlila, k jakým 
změnám právní úpravy došlo v České republice po roce 2014 jak v oblasti práva civilního, tak 
práva veřejného, a jaké dopady mají změny v daňové oblasti. Diplomantka v úvodu představila 
obsah své diplomové práce s důrazem na skutečnost, že se podrobněji věnuje zcela novému 
institutu svěřenského fondu a jeho postavení jako poplatníka daně z příjmů právnických osob.  
 
V první kapitole diplomantka nastínila základní pojmy daňového práva. Diplomantka se 
zabývala vymezením pojmu daň, jejími funkcemi, strukturou daňového systému a klasifikací 
daní. 
 
Druhá kapitola je zacílena již konkrétně na daň z příjmů právnických osob. Diplomantka nejprve 
logicky objasnila, jaké osoby lze podřadit po pojem právnických osob a jaké jsou základní prvky 
daňové konstrukce daně z příjmů právnických osob. Diplomantka poukázala na názorovou 
nejednost jednotlivých autorů na počet prvků daňové konstrukce. V rámci vymezení subjektu 
daně z příjmů právnických osob se diplomantka blíže zabývala svěřenských fondem, jeho 
specifiky a též novým pojetím veřejně prospěšného poplatníka a v této souvislosti poukázala 
na neprovázanost právní úpravy občanského zákoníku a zákona o daních z příjmů. V rámci 
vymezení předmětu daně z příjmů právnických osob diplomantka upozornila na začlenění daně 
dědické a darovací do zákona o daních z příjmů. V další části diplomantka rozebrala zbývající 
prvky daňově právního vtahu. 
 
Třetí kapitola sumarizuje další změny v oblasti daně z příjmů, které reagují na zavedení nových 
institutů v občanském zákoníku. 



 
Ve čtvrté kapitole diplomantka podrobněji rozebrala institut svěřenského fondu podle 
občanského zákoníku a jeho úlohu v daňové oblasti, kdy je svěřenskému fondu, který nemá 
právní osobnost dle občanského práva, přiznána daňová subjektivita, postavení poplatníka 
daně z příjmů právnických osob a účetní jednotky dle zákona o účetnictví.  
 
V závěru diplomové práce diplomantka zhodnotila změny v oblasti daně z příjmů právnických 
osob po roce 2014. Diplomantka vyjádřila svůj názor na to, že by měla být přijata rekodifikace 
daně z příjmů, díky které by došlo k větší přehlednosti a srozumitelnosti právní úpravy. Rovněž 
porovnala specifika svěřenského fondu se zahraniční právní úpravou.  
 

4. Vyjádření k práci 

 

Z diplomové práce je patrné, že se diplomantka s daným tématem dobře seznámila a učinila 
přehled změn, které nastaly v oblasti daně z příjmů právnických osob po roce 2014. 
Diplomantka pro názornost doplnila text diplomové práce i tabulkou znázorňující vývoj sazby 
daně z příjmů právnických osob od roku 1993 do roku 2013. Diplomantka mohla v diplomové 
práci uvést více svých názorů a úvah. Za přínosné považuji, že diplomantka v rámci rozboru 
právní úpravy a zdrojů, ze kterých čerpala, poukázala na názorovou nejednotnost autorů 
k určitým tématům. Diplomovou práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou.  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka splnila cíl, který si v úvodu diplomové 
práce vytknula a diplomová práce je nepochybně 
přínosná, neboť předkládá přehled zásadních změn 
v oblasti daně z příjmů právnických osob.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomantka pracovala s právními předpisy a s českou 
odbornou literaturou. Protokol o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce v systému Theses.cz 
vykázal 5% podobnost s jinými, zejména internetovými 
zdroji.  Diplomová práce obsahuje potřebné citace a 
nebylo shledáno, že by diplomantka nevypracovala 
diplomovou práci samostatně.   

Logická stavba práce Diplomová práce je ze systematického  hlediska vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a srozumitelná. 
 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka kromě právních předpisů a odborné 
literatury pracovala i s judikaturou, na kterou 
v diplomové práci odkazuje.   

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka analýzy je dostatečná, diplomantka 
postupovala od obecného ke zvláštnímu a tématiku 
zdařile vysvětlila.   

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava diplomové práce je v pořádku.  

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska psaní je diplomová práce na dobré úrovni. 
Zaznamenala jsem jen drobné nedostatky spočívající 
v interpunkci.   

 
 
 



 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla uvést vlastní názory na to, co by případně měla přinést 
rekodifikace zákona o daních z příjmů, jaké konkrétní změny by doporučovala a považuje-li právní 
úpravu svěřenského fondu za dostačující a vhodnou.  Diplomantka by rovněž v rámci ústní obhajoby 
měla uvést, jaké změny přináší novela zákona o daních z příjmů. 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 15.09.2014 

_________________________ 
oponent diplomové práce 

 
 
 
 
 
 
 
 


