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Jméno rigorozantky: Mgr. Adéla Jílková 

Téma práce: Vliv rekodifikace soukromého práva na zdanění vlastnictví a transferů 
nemovitých věcí 

Rozsah práce: 153 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 15. července 2014 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Rigorozantka si jako téma své rigorózní práce zvolila problematiku, která v rámci finančního 
práva spadá do práva daňového, ovšem má úzkou vazbu na právo soukromé a jeho 
rekodifikaci. Jedná se o téma, které je aktuální, neboť právní úprava daní (zejména 
majetkových) byla v souvislosti s rekodifikací soukromého práva významným způsobem 
změněna. Diplomová práce na téma „Vliv rekodifikace soukromého práva na zdanění 
vlastnictví a transferů nemovitých věcí“ proto může být s ohledem na uvedené přínosná. 

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

Zdanění vlastnictví a transferů nemovitých věcí je tématem, které je v odborné literatuře 
zabývající se daňovým právem tématem často zpracovávaným. Ovšem s ohledem na to, že 
soukromé právo bylo rekodifikováno s účinností od 1. ledna 2014, odborné práce na téma 
vztahu zdanění vlastnictví a transferů nemovitých věcí a rekodifikace soukromého práva se 
zatím vyskytují zřídka. Proto oceňuji volbu tématu rigorozantkou. Pro úspěšné zvládnutí 
tématu musí mít rigorozantka znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale i práva 
soukromého, zejména občanského. Vstupních údajů pro zpracování rigorózní práce mohla mít 
rigorozantka dostatek, a to včetně relevantních právních předpisů a jejich důvodových zpráv. 
Ke zpracování tématu je možné využít deskriptivní, analytickou, deduktivní, příp. komparativní, 
metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se rigorózní práce skládá z prohlášení, poděkování, seznamu použitých 
zkratek, obsahu, úvodu, sedmi částí, závěru, seznamu použité literatury a pramenů, příloh, 
resumé v anglickém jazyce, abstraktu v českém a anglickém jazyce a klíčových slov v českém 
a anglickém jazyce. 

Po stručném úvodu, ve kterém rigorozantka uvádí záměr (cíl) své rigorózní práce 
(demonstrování základních principů a komplexní rozbor současné právní úpravy zdanění 
vlastnictví a transferů nemovitých věcí), popisuje obsah rigorózní práce a uvádí použité metody 
a zdroje, následují části věnované tématům soukromého práva (rekodifikaci soukromého 
práva, pojmu věc a vlastnickému právu). Další část rigorózní práce se zabývá daňovou 
soustavou a jejími změnami v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. V páté části 
rigorózní práce se rigorozantka zaměřuje na vlastnictví a transfery nemovitých věcí. Konkrétní 
dani, a to dani z nabytí nemovitých věcí, se věnuje šestá část rigorózní práce. Poslední část 
rigorózní práce je komparací zdanění nemovitých věcí ve vybraných evropských státech. 
V závěru rigorózní práce rigorozantka zejména shrnuje její obsah a uvádí některé své vlastní 
názory. 

4. Vyjádření k práci 

První až třetí část rigorózní práce se věnují obecně tématům soukromého práva. Předně jde 
v právní části o stručné a výstižné pojednání o rekodifikaci soukromého práva, kterým 
rigorozantka uvádí čtenáře do problematiky. I druhá a třetí část rigorózní práce je popisem 
právní úpravy s tím, že se rigorozantka zaměřuje na nemovité věci a katastr nemovitostí. 
Kladem je používání celé řady zdrojů a pramenů, rigorozantka se nedopouští žádných 
zásadních chyb. 
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Ve čtvrté části se rigorozantka obecně věnuje daňové soustavě České republiky. Domnívám se, 
že rigorozantka měla méně pojednat o jednotlivých daních, které jsou součástí české daňové 
soustavy, a více se zaměřit na dopady rekodifikace soukromého práva na právní úpravu daní. 
Ani v této části však nejsou uvedeny zásadní nesprávnosti. 

Stěžejními částmi rigorózní práce se jeví část pátá a šestá. Pátou část rigorózní práce týkající se 
zdanění vlastnictví a transferů rigorozantka logicky rozdělila na kapitolu o zdanění vlastnictví 
a kapitolu o zdanění transferů. Bohužel obě kapitoly jsou více či méně pouhým popisem právní 
úpravy, aniž by rigorozantka doplnila tento popis vlastním hodnocením právní úpravy, 
případně návrhy de lege ferenda (k polemice například vyloženě vybízí problematika zřízení 
věcného břemene při darování nemovité věci – str. 65-66 rigorózní práce). Rovněž se dopouští 
určitých nepřesností (např. na str. 53 hovoří o „územních finančních orgánech“ a na str. 55 
o pozemku ve vlastnictví svěřenského fondu). Vlastní text rigorozantka doplňuje o řešené 
příklady, což lze hodnotit pozitivně. 

Šestá část se zabývá novou daní v daňové soustavě České republiky, a to daní z nabytí 
nemovitých věcí. Opět jde převážně o popis právní úpravy, a to často velmi podrobný. Je 
patrné, že rigorozantka velmi detailně zná proces přijímání nové právní úpravy, což jí umožňuje 
čtenáři přiblížit problémy, které provázely její schvalování. Ovšem i tam, kdy text rigorózní 
práce vybízí k polemice (např. otázka, co je třeba uvádět v kupní nebo směnné smlouvě, nebo 
otázka manželů jako solidárních poplatníků), žádná uvedena není. Konkrétní návrh de lege 
ferenda je uveden na str. 97 rigorózní práce (ohledně zařazení práva stavby do výčtu 
v ustanovení § 15 odst. 4 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí), ovšem 
osobně se s ním neztotožňuji. Text části je vhodně doplněn příklady a ojediněle i judikaturou. 
Shrnutí části je poměrně krátké. 

Sedmá část rigorózní práce je komparací zdanění vlastnictví a transferů nemovitých věcí ve 
vybraných státech. Rigorozantka neuvádí, proč ke komparaci zvolila dané země. Na str. 134 
rigorózní práce (a v příloze č. 4) uvádí již neaktuální právní úpravy Smlouvy o založení 
Evropského společenství. Ohledně jednotlivých zemí jde o popis jejich právní úpravy, který je 
v případě Slovenska a Velké Británie doplněn krátkým zhodnocením. O komparaci s českou 
právní úpravou spíše nejde.  

Celkově k rigorózní práci je možné uvést, že z rigorózní práce je patrné, že rigorozantka se 
daným tématem podrobně zabývala a detailně studovala relevantní právní úpravy. Bohužel 
rigorózní práce je často pouhým popisem právní úpravy, příp. srovnáním s právní úpravou 
účinnou před rekodifikací soukromého práva, aniž by byl text doplněn o polemiku, vlastní 
názory rigorozantky a návrhy de lege ferenda (ty jsou bohužel uvedeny až v závěru rigorózní 
práce). 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného rigorozantkou se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila jen zčásti. Rigorozantka 
provedla pouze komplexní popis současné právní úpravy 
zdanění vlastnictví a transferů nemovitých věcí, ovšem 
její rozbor a zhodnocení chybí. 

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

Je patrné, že rigorozantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že rigorózní práce je původním tvůrčím 
dílem rigorozantky, což ostatně vyplývá z jejího 
prohlášení. Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz 
s tím, že nebyl nalezen žádný podobný dokument. 

Logická stavba práce Systematika rigorózní práce je logická a přehledná. 

Práce s literaturou (využití Podle seznamu použitých zdrojů rigorozantka pracovala 
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cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

s tuzemskou odbornou literaturou, právními předpisy, 
judikaturou a internetovými zdroji. Chybí používání 
zahraniční literatury. Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy mohla být větší. 
Rigorozantka se měla zaměřit na určitou část tématu 
a tu zpracovat podrobněji včetně uvedení vlastních 
názorů, hodnocení a návrhů de lege ferenda. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou. Práce je 
vhodně doplněna schématy a tabulkami. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je rigorózní práce na vynikající 
úrovni. Stylistická úroveň je odpovídající. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by rigorozantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Byly do konce roku 2013 investiční společnosti obhospodařující podílové nebo investiční 

fondy poplatníky daně z nemovitostí (ke str. 61-62 rigorózní práce)? 
- Proč bylo vypuštěno z právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí ustanovení 

o samostatném poplatnictví (ke str. 82-83 rigorózní práce, kde rigorozantka uvádí, že 
patrně pro nadbytečnost)? 

- Co je třeba uvést v kupní smlouvě, aby daň z nabytí nemovitých věcí hradil nabyvatel 
vlastnického práva k nemovité věci (ke str. 90 rigorózní práce)? 

- Musí si manželé jako solidární poplatníci daně z nabytí nemovitých věcí zvolit 
společného zmocněnce (ke str. 93 rigorózní práce)? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě I přes výše uvedené doporučuji rigorózní práci 
k obhajobě. Při obhajobě se však rigorozantka musí 
vypořádat s výše uvedenými připomínkami a své 
pojetí rigorózní práce obhájit. 

V Praze dne 25. října 2014 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
konzultant 

 


