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1. Aktuálnost (novost) tématu  
 
 Zvolené téma práce je možné z pohledu rigorózních prací považovat za nové a aktuální.  

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

metody 
  
 Rigorozantka prokázala při zpracování tématu velmi dobré znalosti nového občanského 
 zákoníku i daňového práva, zároveň i velmi dobrou orientaci v oborech souvisejících. V 
 práci se propojuje oblast veřejnoprávní s právní úpravou řazenou do oboru práva 
 soukromého. Zaměření práce na oblast vlastnictví nemovitých věcí je možné považovat za 
 nový přístup k rozebírané materii. Zvolené metody zpracování odpovídají zaměření práce.   
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
 Práce je, kromě úvodu a závěru, obsahově rozdělena na několik částí. Autorka nejprve 
 vychází z vymezení základní charakteristiky pojmu věc a vlastnického práva podle nového 
 občanského zákoníku. Soustřeďuje se na vlastnické právo spojené s nemovitou věcí, 
 přibližuje i právní úpravu katastru nemovitostí.  Další část rigorózní práce je zaměřena na 
 vymezení daňové soustavy a jejich změn spojených s rekodifikací soukromého práva. 
 Těžištěm práce je otázka zdanění vlastnictví a transferů nemovitých věcí, kterým se věnuje 
 v části páté a šesté.  Následující část je zaměřena na komparaci zdanění nemovitých věcí ve 
 vybraných státech. Autorka si vybrala Slovensko, Německo a Velkou Británii. Nejen v 
 těchto  zemích se přistupuje rozdílně ke zdanění nemovitých věcí a pro srovnání by bylo  
 lepší mít širší vzorek, větší rozsah porovnávaných údajů. Ne vždy jsou porovnávána stejná 
 kritéria, která jsou popsána v části věnované právní úpravě v ČR. 
 
4. Vyjádření k práci 

  
 Práce je zpracována se znalostí a opírá se o  dostupnou literaturu a další zdroje. Je škoda, že 
 se rigorozantka v práci zabývá tématem na některých místech z velmi širokých souvislostí,  
 na jiných je velmi úsporná. Rovněž mi v práci chybí více vlastních názorů na řešení 
 rozebíraných otázek. 

 
 
5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu  

Práce byla též zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že 
shoda, nebyla zjištěna. 

Logická stavba práce Autorka práce vychází z obecného vymezení pojmů jak v 
oblasti občanského práva tak práva daňového a přechází 
ke konkrétním otázkám a jejich řešení.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury)  

Rigorozantka pracovala převážně s českou knižní a 
časopiseckou literaturou, omezeně využila zahraniční 



internetové zdroje. V práci použité zdroje řádně cituje.  
Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

V práci je odkaz na několik rozhodnutí Nejvyššího soudu 
– spíše staršího data -  není však provedena podrobnější 
analýza těchto judikátů (zahraniční judikáty nejsou 
zmíněny). V závěru práce, který je dosti stručný, jsou 
shrnuty poznatky obsažené v předchozích částech, 
otázkám dalších změn v dané oblasti se rigorozantka již 
více nevěnovala. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je celkem dobře zpracovaná, doplněná přílohami, 
které však jsou ve větší míře převzatými údaji z českého 
zákona – vhodnější by byla např. srovnávací tabulka s 
daňovými povinnostmi spojenými s nemovitou věcí v 
rámci EU - včt. komentáře autorky, 

Jazyková a stylistická úroveň K jazykové a stylistické úrovni nemám připomínky. 
 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Zvolené téma se může jevit jako úzké, ale jeho zpracování v posuzované práci ukázalo, že 
tomu tak být nemusí. Do práce jsou zařazeny i otázky, které nejsou přímo spojeny s právní 
úpravou daňových povinností, ale tvoří kontext dané právní úpravy, vyplývající z rekodifikace 
soukromého práva.  Některé nejasnosti by však bylo třeba vyjasnit při ústní obhajobě – např. 
na str. 46 se uvádí, že ekologické daně přibyly do soustavy daní k 1.1.2008  - je možné tyto 
daně označovat různě, bylo by třeba otázky soustavy daní objasnit blíže, a  to  v té souvislosti, 
se str. 48, kde se píše o klasifikaci daní (v souvislosti s daní silniční). Bylo by třeba vysvětlit 
jakou klasifikaci má na mysli, v čem vidí rozdílnosti pojmů či proč na jiných místech práce o 
této klasifikaci nemluví. Pro ústní obhajobu navrhuji, kromě již naznačených otázek, ještě 
následující otázky: 
 
Jsou ve státech, jejichž právní úprava zdanění vlastnictví a transferů nemovitých věcí, které 
jsou v práci předmětem srovnání s českou právní úpravou, řešeny také otázky smluv o 
zamezení dvojího zdanění v této oblasti a případně jak? 
 
Může být předmětem investiční pobídky pro také osvobození od daně z nemovitých věcí či se 
může jednat jen o osvobození od daně z příjmů? 

     
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 
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