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Aktuá|nost(novost)tématu
Autor si jako témasvé rigoróznípráce zvo|i|prob|ematiku
spadající
do daňovéhopráva,
konkrétně
tématýkající
se zdaněnínemovitostí.
práva
Jednáse o témaz poh|edufinančního
jeden
právo
významné,
neboťdaňové
tvoří
ze stěžejních
práva a
subsystémů
finančního
zdanění
nemovitostíje
v jehorámcivýznamnou
ob|astí.
Témaneníomezenojen najedendruh
daně,nýbržse jednáo témajdoucínapříč
daňovýmsystémem.
Domnívám
se tedy,žerigorózní
je
prácena výšeuvedené
přínosná.
téma ze shorauvedených
důvodů

2.

Náročnosttbmatu na teoretickéznalosti,vstupníúdajea jejichzpracovánía použité
metody
Autoremzvo|ené
témaje tématem,které|zeoznačitza témajak právnítak i ekonomické.
Proto je k úspěšnému
zv|ádnutídanéhotématunutná zna|ostekonomie,daňovéteorie,
práva,a|etéži obecnéprávníteorie
finančního
i daňového
právaevropského
a mezinárodního.
Jižna prvnípoh|edje zřejmé,
žese jednáo téma,kteréje v |iteratuře
ve|mičastozastoupeno.
Soh|edemna rekodifikaci
účinnou
kt,L.zoL4se ale vliteratuřeneobjevuje
mnohoč|ánků
a
publikací,
kteréby osvětlova|y
danouprob|ematiku.
Protose téždomnívám,
žeautorovapráce
jakjižuvedenoshora,přínosná.
v danéob|astije,

3.

práce
Formá|ní
a systematické
členění
prácese sk|ádáz formá|ního
Rigorózní
h|ediska
z prohlášení,
obsahu,úvodu,šestičástí,
závěru
pasáží.
a povinných
závěrečných
Jakocí|svéprácesi autorzvoli|ana|ýzudaňovýchaspektů
převodůnemovitých
úp|atných
věcí
a jejichv|astnictví.
Jakoda|šící|
si autorstanovi|
zamyš|eníse
nadnávrhyde |egeferenda.
Ve druhéčástise autor zabývá zák|adnímipojmy,jako je daň, nemovitávěc, převody
nemovitých
práva.
věcía otázkanabývání
v|astnického
Ve třetíčástinazvané
prvkydaněa popisujekrátce
Charakteristika
danípotomřešíkonstrukční
i daňovousoustavuČeské
repub|iky.
stěžejní
částíje částčtvrtázabývající
se daníz nabytínemovitýchvěcía částpátá, která
pojednáváo daniz nemovitých
věcí.
V šesté
předcházejících
částipotomautorřešíotázkusouvztažnosti
dvoudanís daníz příjmů
a
s daníz přidané
hodnoty.
V závěrupakautorshrnujea hodnotíúpravu
de lege|atas návrhyde legeferenda.

4.

Vyjádřeník práci
Ce|kověk rigoróznípráci uvádím,že je zřejmé,že autor má zna|ostiv ob|astidaňové
problematiky,
prácidopusti|něko|ikanepřesností,
i kdyžse ve svérigorózní
a to např.na str.7,
kde autor uvádí návratnostpop|atku.Též|ze po|emizovats autoro\ným
tvrzením,že u
někteých daníje osoba p|átcetotožnás osoboupop|atníka.
Da|ší
nesprávnosti
se autor
dopouští
na straně19 týkající
se si|niční
daně.I přestyto nedostatky
se domnívám,
žepráceje
zpracována kvaIitně.Autor je jednoznačněschopen zpracovat a prezentovatdanou

prob|ematikuV podobě ucelenéhotextu na ve|mi s|ušnéodborné úrovni.Pro posouzení
obsahu práce jsem jako oponent rigoróznípráce dospě|k závěru,že se jedná o práci, která
sp|ňujepožadavkya obsahovénáležitostirigoróznípráce.
5.

Kritériahodnocenípráce
SpIněnícílepráce

Z h|ediskacíle vytýčenéhoautorem se domnívám,že
práce cí|sp|ni|a.
Autor popsa|právníúpravuzdaňování
a
převodu a přechodu nemovitých věcí pod|e nového
občanského
zákoníku.
Autor se při vyhotovení
svépráce
jen p|atnouprávníúpravou,a|etéžnávrhyde
nezabývaI
|egeferendav|astními
úvahami.
Samostatnost při zpracování Z vlastníhotextu rigoróznípráce je patrné,že práce je
původnímtvůrčím
tématu
dí|emautora a veškeráshoda textů,
kteréby|y generovány,je dle mého názoru, pouze Ve
shodě s texty právníchpředpisů,judikátůa důvodových
zpráv,kteréjsou citovánV.
Logická stavba práce
Rigorózní práce je z h|ediska systematickéhovhodně
č|eněna
a strukturaosnow ie |oeická.

Práces literaturou
Autorpracoval
s tuzemskou
odbornouliteraturou,
a jak
(využitícizojazyčnéliteratury) jižjsem uvedIshora,citujejednot|ivé
právnípředpisy,
judikatury
včetněcitací
a důvodové
zprávY'
Hloubka provedenéanalýzy
(ve vztahu k tématu)

Úprava práce
(text, erafv. tabulkv)
Jazyková a stylistická úroveň

6.

Co se týčeh|oubky ana|ýzy,je tato pro rigoróznípráci
dostačující.
občas převažujípopisné části, které jsou
ovšem vyváženy částmi obsahujícímiv|astní úvahy
autora a návrhvde |egeferenda.
Úpravu práce hodnotímjako ve|midobrou.

je prácena veImidobréúrovni,
Co se týčechybv psaní,
i
kdyžse občasvyskytnoudrobnénedostatky.
Sty|istika
práceje na odpovídající
úrovni.

Připomínkya otázky k zodpovězenípři obhajobě
Po ce|kovémzváženíjsem dospě| k názoru, že práce obsahuje původnívýs|edkyautorova
bádání,originálnízpracováníuce|enéčástiprob|ematiky
zvolenéspecializacea to na ve|mi
dobréúrovni'Z tohoto důvodudoporučuji
rigoróznípráci k obhajobě.V rámci obhajobyby se
mohI autor zabývat otázkou výp|aty |ikvidačního
zůstatkuve formě nemovitosti včetně
přís|ušné
míryzdanění.

Doporučení/

k o b h a i o b ě | R i e o r ó z n í p r á dc o
i po ruču ii kobhaiobě.

V Prazedne22.O9.2Ot5

oponentrigoróznípráce

