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PosU DEK oPoN ENTA R|GoRÓZtv í pnÁcr

Aktuá|nost (novost) tématu

Autor si jako téma své rigorózní práce zvo|i| prob|ematiku spadající do daňového práva,
konkrétně téma týkající se zdanění nemovitostí. Jedná se o téma z poh|edu finančního práva
významné, neboť daňové právo tvoří jeden ze stěžejních subsystémů finančního práva a
zdanění nemovitostíje v jeho rámci významnou ob|astí. Téma není omezeno jen na jeden druh
daně, nýbrž se jedná o téma jdoucí napříč daňovým systémem. Domnívám se tedy, že rigorózní
práce na výše uvedené téma je ze shora uvedených důvodů přínosná.

Náročnost tbmatu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Autorem zvo|ené téma je tématem, které |ze označit za téma jak právní tak i ekonomické.
Proto je k úspěšnému zv|ádnutí daného tématu nutná zna|ost ekonomie, daňové teorie,
finančního i daňového práva, a|e též i obecné právníteorie práva evropského a mezinárodního.
Již na první poh|ed je zřejmé, že se jedná o téma, které je v |iteratuře ve|mi často zastoupeno.
Soh|edem na rekodif ikaci účinnou kt,L.zoL4 se ale vl iteratuře neobjevuje mnoho č|ánků a
publikací, které by osvětlova|y danou prob|ematiku. Proto se též domnívám, že autorova práce
v dané ob|astije, jak j iž uvedeno shora, přínosná.

Formá|ní a systematické členění práce

Rigorózní práce se sk|ádá z formá|ního h|ediska z prohlášení, obsahu, úvodu, šesti částí, závěru
a povinných závěrečných pasáží.
Jako cí| své práce si autor zvoli| ana|ýzu daňových aspektů úp|atných převodů nemovitých věcí
a jejich v|astnictví. Jako da|šící| si autor stanovi| zamyš|eníse nad návrhy de |ege ferenda.
Ve druhé části se autor zabývá zák|adními pojmy, jako je daň, nemovitá věc, převody
nemovitých věcí a otázka nabývání v|astnického práva.
Ve třetí části nazvané Charakteristika daní potom řeší konstrukční prvky daně a popisuje krátce
i daňovou soustavu České repub|iky.
stěžejní částí je část čtvrtá zabývající se daní z nabytí nemovitých věcí a část pátá, která
pojednává o dani z nemovitých věcí.
V šesté části potom autor řeší otázku souvztažnosti předcházejících dvou daní s daní z příjmů a
s daní z přidané hodnoty.
V závěru pak autor shrnuje a hodnotí úpravu de lege |ata s návrhy de lege ferenda.

Vyjádření k práci

Ce|kově k rigorózní práci uvádím, že je zřejmé, že autor má zna|osti v ob|asti daňové
problematiky, i když se ve své rigorózní práci dopusti| něko|ika nepřesností, a to např. na str. 7,
kde autor uvádí návratnost pop|atku. Též |ze po|emizovat s autoro\ným tvrzením, že u
někteých daní je osoba p|átce totožná s osobou pop|atníka. Da|ší nesprávnosti se autor
dopouští na straně 19 týkající se si|niční daně. I přes tyto nedostatky se domnívám, že práce je
zpracována kvaIitně. Autor je jednoznačně schopen zpracovat a prezentovat danou
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prob|ematiku V podobě uceleného textu na ve|mi s|ušné odborné úrovni. Pro posouzení
obsahu práce jsem jako oponent r igorózní práce dospě| k závěru, že se jedná o práci ,  která
sp|ňuje požadavky a obsahové náležitosti rigorózní práce.

5. Kritéria hodnocení práce

SpInění cíle práce Z h|ediska cíle vytýčeného autorem se domnívám, že
práce cí| sp|ni|a. Autor popsa| právní úpravu zdaňování a
převodu a přechodu nemovitých věcí pod|e nového
občanského zákoníku. Autor se př i  vyhotovení své práce
nezabývaI jen p|atnou právní úpravou, a|e též návrhy de
|ege ferenda v|astními úvahami.

Samostatnost při zpracování
tématu

Z vlastního textu rigorózní práce je patrné, že práce je
původním tvůrčím dí|em autora a veškerá shoda textů,
které by|y generovány, je dle mého názoru, pouze Ve
shodě s texty právních předpisů, judikátů a důvodových
zpráv, které jsou citovánV.

Logická stavba práce Rigorózní práce je z h|ediska systematického vhodně
č|eněna a struktura osnow ie |oeická.

Práce s literaturou
(využití cizojazyčné literatury)
včetně citací

Autor pracoval s tuzemskou odbornou l iteraturou, a jak
již jsem uvedI shora, cituje jednot|ivé právní předpisy,
judikatury a důvodové zprávY'

Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

Co se týče h|oubky ana|ýzy, je tato pro rigorózní práci
dostačující. občas převažují popisné části, které jsou
ovšem vyváženy částmi obsahujícími v|astní úvahy
autora a návrhv de |ege ferenda.

Úprava práce
(text, erafv. tabulkv)

Úpravu práce hodnotím jako ve|mi dobrou.

Jazyková a stylistická úroveň Co se týče chyb v psaní, je práce na veImi dobré úrovni, i
když se občas vyskytnou drobné nedostatky. Sty|istika
práce je na odpovídající úrovni.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Po ce|kovém zvážení jsem dospě| k názoru, že práce obsahuje původní výs|edky autorova
bádání, or iginální zpracování uce|ené část i  prob|ematiky zvolené special izace a to na ve|mi
dobré úrovni '  Z tohoto důvodu doporučuji  r igorózní práci k obhajobě. V rámci obhajoby by se
mohI autor zabývat otázkou výp|aty |ikvidačního zůstatku ve formě nemovitosti včetně
přís|ušné míry zdanění.

Doporučení/ kobha i obě  |  R i eo r ó zn íp r á c i  do  po  r uču  i i  k obha i obě .
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