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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština. 

Protokol o vyhodnocení podobnosti práce v Informačním systému uvedl počet 

podobných dokumentů 8, nicméně jde o diplomantem řádně citované zdroje, nejčastěji 

doslovně uváděné znění textů zákonů. 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti peněžnictví. 

Zvolené téma je aktuální. 

Předložená diplomová práce se skládá z titulní strany, z čestného prohlášení, 

poděkování, obsahu, úvodní kapitoly, tří meritorních kapitol (které jsou ještě dále členěny), 

závěru, seznamu použitých zdrojů, seznamu zkratek, abstraktu v češtině, summary 

v angličtině, vč. názvu DP v angličtině a klíčových slov v češtině a v angličtině. 

Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny 

požadované formální složky a náležitosti. 

 Míra citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů tak, jak je provedena v práci, je 

odpovídající, resp. nadprůměrná, a zdroje jsou dohledatelné a nezaměnitelné.  

V kapitole 1 se diplomant věnuje digitálním kryptoměnám obecně, poté se specializuje 

na bitcoin, jeho fungování a emitování (resp. těžbu), slabým a silným stránkám systému a 

jejich technické náročnosti. V kapitole 2 diplomant rozebírá ekonomické aspekty digitálních 

kryptoměn a v kapitole 3 pak právní aspekty digitálních (krypto)měn.  

Diplomant si vybral náročné a dynamicky se vyvíjející téma, ke kterému v současnosti 

není potřebný dostatek ustálené odborné literatury. Diplomová práce problematiku kryptoměn 

osvětluje jak po technické stránce, tak i po stránce ekonomické a právní. Část práce zabývající 

se právní problematikou (s. 47–49) patří, podle názoru vedoucího diplomové práce, mezi 

nejzajímavější a nejpřínosnější, a to jak z hlediska právní teorie, tak i praxe. Diplomant 

v předmětné části práce posuzuje bitcoin, resp. digitální kryptoměny obecně, podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona o České národní bance, zákona o 

platebním styku, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o komoditních burzách a 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Následně předkládá čtenáři své vlastní závěry na právní povahu digitálních 

kryptoměn a v souvislosti s tím i závěry, zda se na tyto digitální kryptoměny vztahují 
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ustanovení výše uvedených zákonů. Diplomant dále připojuje stručný rozbor rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie, které se týká zdanění operací s digitálními kryptoměnami 

(virtuálními měnami) daní z přidané hodnoty. 

Výtky, které lze mít k práci, jsou sekundárního rázu – např. diplomant používá termín 

„fiat peníze“ již na s. 11, 13, 16, 20 a 21, avšak definuje jej až na s. 32, přičemž další 

(odlišnou) definici lze nalézt v seznamu zkratek na s. 67 (asi by také bylo bývalo vhodnější 

uvést seznam zkratek na začátku práce).  

Diplomant do své práce zapracoval obsahové připomínky vedoucího diplomové práce, 

proto mu tento už další konkrétní otázky v tomto posudku neklade. 

Celkově lze konstatovat, že se diplomantovi podařilo vhodně zpracovat zadané téma a 

naplnit tak diplomový úkol, a proto vedoucí diplomové práce předloženou práci doporučuje 

k obhajobě a navrhuje ji hodnotit známkou výborně. 

 

V Praze dne 1. září 2017 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec Ph.D. 

    vedoucí diplomové práce 

 


