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KONZULTANTSKÝ POSUDEK 

Jméno rigorozantky: Mgr. Martin Horák 

Téma práce: Daňové aspekty zdaňování transferů nemovitých věcí a jejich 
vlastnictví po rekodifikaci soukromého práva 

Rozsah práce: 159 stran vlastního textu (cca 196 normostran) 

Datum odevzdání práce: 22. dubna 2015 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Rigorozant si jako téma své rigorózní práce zvolil 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 „Daňové aspekty zdaňování transferů nemovitých věcí a jejich vlastnictví po 
rekodifikaci soukromého práva“ 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 rigorozantem. Pro úspěšné zvládnutí tématu 
musí mít rigorozant znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale i práva 
soukromého, zejména občanského. Vstupních údajů pro zpracování rigorózní práce mohl mít 
rigorozant 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, motta, obsahu, úvodu, pěti částí, 
závěru, resumé v anglickém jazyce, seznamu použitých zdrojů a názvu práce, abstraktu 
a seznamu klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 

Po stručném úvodu, ve kterém rigorozant uvádí cíl své rigorózní práce (analyzovat daňové 
aspekty úplatných převodů nemovitých věcí a jejich vlastnictví… … se pak autor zamyslí nad 
právní úpravou de lege ferenda), dílčí cíle, popisuje obsah rigorózní práce a uvádí použité 
zdroje, následují části věnované základním pojmům a charakteristice daní. Další dvě části 
rigorózní práce se zabývají daní z nabytí nemovitých věcí a daní z nemovitých věcí. V páté části 
rigorózní práce se rigorozant zaměřuje na další související daňové povinnosti (daně z příjmů 
a daň z přidané hodnoty). V závěru rigorózní práce rigorozant zejména shrnuje její obsah 
a hodnotí, zda byly naplněny cíle rigorózní práce. 

4. Vyjádření k práci 

V prvních dvou částech rigorózní práce rigorozant vymezuje pojmy významné z hlediska jejího 
tématu. Jde o vhodné úvodní pasáže rigorózní práce. Ovšem rigorozant se nevyvaroval chyb 
a nesprávností. Na str. 7 rigorózní práce uvádí, že poplatek je návratný. S tímto tvrzením 
nemohu souhlasit, neboť se domnívám, že poplatek je nenávratný. Z textu na str. 9 rigorózní 
práce vyplývá, že transfer je podle názoru rigorozanta synonymem pojmu převod. Na druhou 
stranu na str. 10 rigorózní práce tvrdí, že transfery lze rozdělit na převody a přechody. Na 
str. 15 rigorózní práce rigorozant konstatuje, že u některých daní je osoba plátce totožná 
s osobou poplatníka, což je podle mého názoru nesprávné tvrzení. Na str. 19 používá 
rigorozant nesprávnou terminologii ohledně označení druhů příjmů podle zákona o daních 
z příjmů, dále tvrdí, že poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou pouze osoby, což není 
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pravda a konečně uvádí, že předmětem daně silniční jsou i vozidla evidovaná v zahraničí, což 
rovněž neodpovídá platné právní úpravě. 

Třetí část rigorózní práce je zaměřena na daň z nabytí nemovitých věcí. Rigorozant se nejprve 
poměrně podrobně zabývá historií. Jde zejména o popis právní úpravy doplněný o relevantní 
judikaturu. Je správné, že rigorozant se zaměřil zvláště na právní úpravu daně z převodu 
nemovitostí, nicméně se domnívám, že kapitola o historii mohla být stručnější. Dále se 
rigorozant zabývá jednotlivými konstrukčními prvky daně. Jde převážně o popis právní úpravy. 
Stěžejní v této části je poslední kapitola, kde rigorozant uvádí jednak cíle právní úpravy 
a zejména úvahy de lege ferenda, kde se zaměřuje zvláště na samotnou existenci daně z nabytí 
nemovitých věcí a osobu jejího poplatníka. Na str. 83 rigorózní práce navrhuje rigorozant 
osvobození od správních poplatků za vklad do katastru nemovitostí. 

Ve čtvrté části se rigorozant zabývá daní z nemovitých věcí.  Stejně jako v případě daně z nabytí 
nemovitých věcí se rigorozant nejprve podrobně zabývá historií. K tomu platí vše, co jsem 
uvedl výše ohledně daně z nabytí nemovitých věcí. Následně se rigorozant zabývá jednotlivými 
konstrukčními prvky daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek s tím, že jde převážně 
o popis právní úpravy. Výhrady mám k části pojednávající o osvobození, která mohla být 
stručnější, neboť nebylo podle mého názoru nutné vyjmenovávat všechna osvobození. Na 
str. 110 rigorózní práce rigorozant uvádí, že pozemky, které nelze zemědělsky obdělávat, nebo 
které nemohou poskytovat žádný užitek, nejsou předmětem daně. Uvedené tvrzení nepovažuji 
za správné. S ohledem na přijetí nového občanského zákoníku je diskutabilní tvrzení na str. 116 
rigorózní práce, že stavba, která má být na stavebním pozemku postavena, musí být věcí 
nemovitou, tedy musí se jednat o stavbu spojenou se zemí. Část je uzavřena polemikou nad 
důvodem existence daně z nemovitých věcí a způsobem určení jejího základu. Zde je pozitivní, 
že rigorozant uvádí nejenom názory různých autorů, ale zejména názory vlastní. 

Předmětem páté části rigorózní práce jsou daně z příjmů a daň z přidané hodnoty. Jde pouze 
o základní informace o těchto daních s tím, že rigorozant se snaží zaměřit na ta ustanovení, 
která se týkají transferů nemovitých věcí. Ne vždy se mu to ale daří, například zužuje úplatné 
transfery nemovitých věcí pouze na ustanovení § 10 zákona o daních z příjmů (ostatní příjmy). 
Dále nerozumím tomu, proč se rigorozant zaměřil na poskytování investičních pobídek, které 
s transfery nemovitých věcí souvisí jen okrajově. Co se týká daně z přidané hodnoty, mohl se 
rigorozant více zaměřit na ustanovení § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty. Navíc na 
str. 157 rigorózní práce rigorozant uvádí, že (konečná) daň z přidané hodnoty je hrazena ze 
strany poplatníka. S tímto tvrzením nesouhlasím, neboť podle mého názoru daň z přidané 
hodnoty poplatníka nemá.  

Celkově k rigorózní práci je možné uvést, že z rigorózní práce je patrné, že rigorozant se daným 
tématem podrobně zabýval a detailně studoval relevantní právní úpravy. Kladem rigorózní 
práce jsou kapitoly, kde se autor polemicky zamýšlí nad právní úpravou a nastiňuje možné 
úpravy de lege ferenda. Negativem je přílišná popisnost práce v ostatních pasážích a řada 
drobných nepřesností a chyb (viz výše). Nicméně celkově jde podle mého názoru o průměrnou 
rigorózní práci, která jednak shrnuje relevantní informace o tématu a jednak obsahuje vlastní 
názory a návrhy rigorozanta. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného rigorozantem se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Rigorozant analyzoval daňové 
aspekty úplatných převodů nemovitých věcí a jejich 
vlastnictví. Naznačil i určitá řešení de lege ferenda. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 

Je patrné, že rigorozant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že rigorózní práce je původním tvůrčím 
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podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

dílem rigorozanta, což ostatně vyplývá z jeho prohlášení. 
Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že 
sice bylo nalezeno 305 podobných dokumentů. Shoda je 
však podle mého názoru v textech právních předpisů 
a důvodových zpráv, které jsou citovány. Z uvedených 
důvodů nepovažuji práci za plagiát. 

Logická stavba práce Systematika rigorózní práce je logická a přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Podle seznamu použitých zdrojů rigorozant používal 
tuzemskou odbornou literaturou, právní předpisy, 
judikaturu a internetové zdroje (zejména důvodové 
zprávy). Chybí používání zahraniční literatury. Používání 
citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je dostačující. Je vhodné, že 
se rigorozant zaměřil pouze na úplatné zdaňování 
transferů nemovitých věcí daní z nabytí nemovitých věcí 
a zdanění nemovitých věcí daní z nemovitých věcí. 

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 velmi dobré 
úrovni. Chyby se vyskytují minimálně (např. str. 74 
„osvobozuje nabytí nemovitých věcí je osvobozeno“ 
nebo str. 108 „daně pozemků u pozemků“). Stylistická 
úroveň je odpovídající. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by rigorozant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Jsou transfery v rámci přeměn obchodních korporací úplatné nebo bezúplatné (ke str. 57 

rigorózní práce)? 
- Jak je to s osvobozením převodů družstevních bytů a bytů ve vlastnictví (ke str. 80-81 

rigorózní práce)? 
- Je součástí ocenění pozemku ocenění porostů (ke str. 112 rigorózní práce)? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. Při 
obhajobě by rigorozant měl nejen odpověď na výše 
uvedené otázky, ale rovněž se vypořádat s výtkami 
uvedenými v posudku. 

V Praze dne 8. června 2015 

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

 


