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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Jméno diplomantky: Švecová Jana 

Téma práce: Rekodifikace soukromého hmotného práva a majetkové daně 

Rozsah práce: 72 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 27. června 2014 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si jako téma své diplomové 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 majetkových daní byla 
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva významným způsobem změněna. Diplomová 
práce na téma „Rekodifikace soukromého hmotného práva a majetkové daně“ proto může být 
s ohledem na uvedené velmi přínosná. 

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

Majetkové daně jsou tématem, které je v odborné literatuře zabývající se finančním 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 majetkových daní 
a rekodifikace soukromého práva se zatím vyskytují zřídka. Proto oceňuji volbu tématu 
diplomantkou. Pro úspěšné zvládnutí tématu musí mít diplomantka znalosti nejenom 
z finančního, resp. daňového, práva, ale i práva soukromého, zejména občanského. Vstupních 
údajů pro zpracování diplomové práce mohla mít diplomantka 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 diplomová práce skládá z čestného prohlášení, poděkování, obsahu, 
úvodu, dvou částí, závěru, seznamu použitých zkratek, seznamu použitých pramenů, summary 
v anglickém jazyce, abstraktu v českém a anglickém jazyce a seznamu klíčových slov v českém a 
anglickém jazyce. 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl své diplomové práce („kriticky zhodnotit 
novou právní úpravu daně z nabytí nemovitých věcí, tuto porovnat s doposud platnou úpravou 
daně z převodu nemovitostí, poukázat na jejich odlišnosti a v neposlední řadě pak navrhnout 
možnosti této právní úpravy de lege ferenda“), použité metody, zdroje a popisuje její obsah, 
následuje část věnovaná obecně rekodifikaci soukromého práva a majetkovým daním. 
Ve druhé části diplomové práce se diplomantka zaměřuje na daň z nabytí nemovitých věcí a její 
konstrukční prvky. Stručné shrnutí obsahu práce a návrhů diplomantky de lege ferenda je 
obsaženo v závěru diplomové práce. 

4. Vyjádření k práci 

První stručná část diplomové práce se věnuje obecně rekodifikaci soukromého práva a 
majetkovým daním. S ohledem na rozsah diplomové práce se diplomantka dále zaměřila pouze 
na daň z nabytí nemovitých věcí a ostatní majetkové daně (daň z nemovitých věcí, daň 
dědickou, daň darovací a daň silniční) zmiňuje pouze okrajově. To považuji za vhodné.  

Ve druhé části se diplomantka výlučně zabývá daní z nabytí nemovitých věcí. Část je rozdělena 
podle jednotlivých konstrukčních prvků daně. V každé kapitole diplomantka nejenom popisuje 
právní úpravu v zákonném opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ale porovnává ji se 
zákonem o trojdani a návrhem zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, uvádí své vlastní názory 
a hodnocení a návrhy de lege ferenda. S některými názory a návrhy diplomantky se ztotožňuji 
(např. otázka poplatníka daně), s některými nikoliv (např. na str. 43 ohledně věcného 
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osvobození podle § 6). Vhodné je, že na konec každé kapitoly diplomantka zařazuje dílčí 
shrnutí. 

V kapitole o předmětu daně spatřuji drobnou nepřesnost, neboť na str. 11 diplomantka uvádí 
výčet nemovitých věcí, ovšem v tomto výčtu chybí jednotky, ačkoliv na str. 10 diplomantka 
uvádí, že jednotky jsou věcí nemovitou. Na str. 14 diplomové práce pak diplomantka dále 
v této souvislosti uvádí, že spoluvlastnické podíly jsou považovány za samostatné nemovité 
věci. 

Na str. 49 diplomantka uvádí, že formulace „jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům“ 
působí zvláštně. Nicméně jde o formulaci uvedenou v ustanovení § 341 odst. 1 písm. c) 
insolvenčního zákona, tudíž její použití je opodstatněné. 

Na str. 65-66 diplomové práce diplomantka navrhuje vypustit ustanovení § 21 písm. d) bod 1 
zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Důvodem podle diplomantky je 
skutečnost, že „náhrady za vyvlastnění nejsou předmětem daně“. Toto tvrzení je však 
nesprávné, neboť předmětem daně není nabytí vlastnického práva k nemovité věci poskytnuté 
jako náhrada při vyvlastnění. Ovšem samo vyvlastnění nemovité věci za náhradu předmětem 
daně je, a v tomto případě se pro určení nabývací hodnoty použije zvláštní cena podle § 21 
písm. d) bod 1 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 
daným tématem podrobně zabývala a orientuje se v dané problematice. Nesporným kladem 
diplomové práce je uvádění vlastních názorů a hodnocení diplomantky a návrhů de lege 
ferenda. Chyby, kterých se diplomantka dopustila (viz výše), nejsou zásadního charakteru. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomantka kriticky 
zhodnotila novou právní úpravu daně z nabytí 
nemovitých věcí, porovnala ji s doposud platnou 
úpravou daně z převodu nemovitostí, poukázala na 
jejich odlišnosti a v neposlední řadě navrhla možnosti 
této právní úpravy de lege ferenda. 

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

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

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala zejména s tuzemskou odbornou 
literaturou, internetovými zdroji, příslušnými právními 
předpisy a judikaturou. Velmi zdařile diplomantka 
používala důvodové zprávy a další materiály (např. 
vypořádací tabulky) vztahující se k návrhu zákona nebo 
zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých 
věcí. Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za dostatečnou. 
Vhodné je zaměření se na daň z nabytí nemovitých věcí. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce není doplněna grafy a tabulkami, což však není na 
škodu. 
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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 diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Jsou spoluvlastnické podíly samostatnými nemovitými věcmi (ke str. 14 diplomové 

práce)? 
- Na str. 43 diplomové práce diplomantka uvádí, že zcela jistě nebylo záměrem 

zákonodárcem, aby nebyla osvobozena transakce, kdy Česká republika je převodcem? 
Z čeho tak dovozuje, když se text ustanovení § 6 v zákonném opatření Senátu o dani 
z nabytí nemovitých věcí oproti návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí změnil? 

- Co je třeba uvést v kupní smlouvě, aby daň z nabytí nemovitých věcí hradil nabyvatel 
vlastnického práva k nemovité věci? 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou až 
výbornou. 

V Praze dne 31. července 2014 

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


