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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Jméno diplomantky: Karas Ladislav 

Téma práce: Daňové aspekty svěřenského fondu 

Rozsah práce: 52 stran vlastního textu (cca 61 normostran) 

Datum odevzdání práce: 25. března 2015 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil rozbor zejména daňových aspektů institutu 
svěřenského fondu, který v rámci finančního práva spadá do práva daňového, ovšem má úzkou 
vazbu na právo občanské. Jedná se o téma, které je aktuální, a to s ohledem na poměrně 
nedávné zavedení tohoto institutu do českého právního řádu a chybějící zkušenost 
s praktickým fungováním tohoto institutu, tedy i z pohledu jeho zdanění. Téma je originální  
a poskytuje diplomantovi možnost vytvořit zdařilou diplomovou práci. Diplomová práce na 
téma „Daňové aspekty svěřenského fondu“ může být s ohledem na uvedené velmi přínosná. 

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

V oblasti daňového práva je téma svěřenského fondu a jeho zdanění tématem, které není 
často zpracováváno. Problematikou svěřenského fondu se spíše zabývají odborníci z oblasti 
civilního práva a právní komparatistiky, proto kvituji, že si diplomant zvolil rozbor svěřenského 
fondu z pohledu práva daňového. Pro úspěšné zvládnutí tématu musí mít diplomant znalosti 
nejenom z finančního, resp. daňového práva, ale i teorie práva a soukromého práva. Vstupních 
údajů pro zpracování diplomové práce v českém jazyce nemuselo být diplomantovi k dispozici 
příliš, proto dle mého názoru bylo nutno při zpracování práce vyjít ze zdrojů internetových, ale 
i ze zdrojů zahraničních. Zahraniční zdroje však mohly být těžko opatřitelné, a to vzhledem ke 
skutečnosti, že vzorem české civilní právní úpravy svěřenského fondu byla právní úprava 
kanadské provincie Quebec. Ke zpracování tématu je možné využít deskriptivní, analytickou, 
deduktivní a komparativní metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, názvu diplomové práce 
v českém a anglickém jazyce, poděkování, obsahu, úvodu, dvou částí, závěru, seznamu 
použitých zdrojů, shrnutí a klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 

Po úvodu, ve kterém diplomant uvádí hlavní cíl diplomové práce (komplexně shrnout  
a analyzovat zdanění svěřenských fondů jak podle zákonů platných v roce 2014, tak po jejich 
úpravě od ledna 2015), popis diplomové práce a použité zdroje, následuje první část, v níž se 
diplomant zabývá obecnými otázkami institutu svěřenského fondu. Druhá část je věnována 
vlastnímu tématu diplomové práce, kde se diplomant zaměřuje na vybrané aspekty fungování 
svěřenského fondu z pohledu daňové legislativy. Shrnutí názorů diplomanta a ověření hypotéz 
je obsaženo v závěru diplomové práce. 

4. Vyjádření k práci 

První část diplomové práce pojednává obecně o svěřenských fondech, a to včetně svěřenských 
fondů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Kladně hodnotím 
práci diplomanta s literaturou a důvodovými zprávami. Velmi dobře jsou popsány účely vzniku 
svěřenských fondů, diplomant se zabývá i aspekty praní špinavých peněz. Konečně diplomant 
neopomíjí připravovanou novelu občanského zákoníku a dalších předpisů, která se dotkne 
i svěřenských fondů s tím, že je pozitivní, že ji hodnotí a uvádí vlastní názory. 

Ve druhé části se diplomant zaměřuje na daňové aspekty svěřenských fondů. Z hlediska 
systematického není v souladu nadpis kapitoly 2.3 s jejím obsahem, neboť většina obsahu patří 
podle mého názoru do kapitoly 2.2. Naopak pozitivní je hodnocení právní úpravy včetně její 
novelizace a uvádění vlastních názorů (např. polemika ohledně § 21c odst. 1 zákona o daních 
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z příjmů na str. 37 diplomové práce a návrh na jeho změnu na str. 40 diplomové práce). 
Diplomant rovněž správně používá i závěry tzv. koordinačního výboru.  

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval a orientuje se v dané problematice. Kladem diplomové 
práce je používání odborné literatury, hodnocení právní úpravy a uvádění vlastních názorů. Na 
druhé straně se nemohu zbavit dojmu, že diplomant psal práci ve spěchu, protože určité 
pasáže mohly být podrobnější a detailnější. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomant poměrně 
komplexně shrnul a analyzoval zdanění svěřenských 
fondů jak podle zákonů platných v roce 2014, tak po 
jejich úpravě od ledna 2015. 

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

Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně vyplývá z jeho 
prohlášení. Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz 
s tím, že bylo nalezeno 92 podobných dokumentů. 
U všech dokumentů je shoda méně než 7 % s tím, že jde 
o řádně citované zápisy z koordinačních výborů, 
rozsudek Nejvyššího správního soudu nebo citace 
právních předpisů. Z uvedených důvodů nepovažuji 
diplomovou práci za plagiát. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 
Výhrada ke kapitole 2.3. viz výše. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval zejména s odbornou literaturou, 
internetovými zdroji a právními předpisy a jejich 
důvodovými zprávami. Zahraniční literatura byla 
používána minimálně. Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za v zásadě 
dostatečnou. V určitých pasážích však mohla být ještě 
hlubší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce není doplněna grafy a tabulkami, což však není na 
škodu. 

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

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Jaká je vazba svěřenského fondu a spotřebních a energetických daní? 
- Je odměna svěřenského správce příjmem podle § 7 nebo § 10 zákona o daních z příjmů 

(ke str. 40-42 diplomové práce)? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

V Praze dne 19. dubna 2015 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


