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OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jméno disertantky: Věra Prokůpková 

Téma práce: Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností 

Rozsah práce: 169 stran vlastního textu (cca 158 normostran) 

Datum odevzdání práce: 18. května 2017 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Disertantka si jako téma své disertační práce zvolila problematiku, která v rámci finančního 
práva spadá zejména do práva daňového, a to problematiku přeměn obchodních společností. 
Jedná se o téma, které na první pohled není aktuální, ovšem opak je pravdou. Právní, účetní 
a daňové aspekty přeměn obchodních společností jsou velmi důležité a jejich znalost je 
důležitá pro všechny aktéry těchto přeměn. Téma má výrazný teoretický aspekt a rovněž 
aspekt unijní a mezinárodní. Jde o téma vhodné pro disertační práci. V této souvislosti proto 
může být teoretické pojednání na téma „Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností“ 
velmi přínosné. 

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

Právní, účetní a daňové aspekty přeměn obchodních společností jsou tématem, které není 
v odborné literatuře zabývající se finančním právem tématem komplexně zpracovaným. Jedná 
se o téma málo a útržkovitě zpracované, které má ovšem značné praktické využití, a to 
s ohledem na počet uskutečněných přeměn obchodních společností a nutnost v každé z nich 
řešit její právní, účetní a daňové aspekty. Proto oceňuji volbu tématu disertantkou. S ohledem 
na složitost přeměn obchodních společností jde o téma náročné. Pro úspěšné zvládnutí tématu 
musí mít disertantka znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale i práva 
občanského a obchodního. Vstupních údajů pro zpracování disertační práce mohla mít 
disertantka dostatek včetně relevantních právních předpisů, jejich důvodových zpráv 
a internetových zdrojů. Ke zpracování tématu je možné využít deskriptivní, analytickou, 
deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se disertační práce skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, pěti částí, závěru, seznamu použité literatury, klíčových slov v českém 
a anglickém jazyce, shrnutí v českém a anglickém jazyce, anotace v českém a anglickém jazyce 
a přílohy. 

Po úvodu, ve kterém disertantka uvádí cíl své disertační práce („Cílem této práce není hledat ve 
zdrojích, ale použít samotný text právního předpisu zejména pro nastavení správného úhlu 
pohledu čtenáře, strukturovat problematiku přeměny v rámci pohledu právního, účetního 
a daňového a zkusit nabídnout i možná propojení.“), použité metody a popisuje obsah práce, 
následují části pojednávající o přeměnách a jejich právní úpravě. Předmětem třetí části jsou 
základní principy a pojmy týkající se přeměn obchodních společností. V dalších dvou částech se 
disertantka věnuje účetním a daňovým aspektům přeměn. Zhodnocení naplnění cílů a určité 
závěry disertantky jsou uvedeny v závěru disertační práce. 

Podle čl. 63 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia (účinných do 30. září 2017) je rozsah 
disertační práce nejméně 180 normostran vlastního textu, t. j. 324 000 znaků. Nicméně toto 
ustanovení se nepoužije na studenty zapsané do studia před 1. září 2013, pro tyto studenty 
platí, že rozsah disertační práce je nejméně 150 normostran vlastního textu, t. j. 270 000 
znaků. Disertantka je takovou studentkou, proto její disertační práce splňuje náležitost 
minimálního rozsahu diplomové práce. 
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4. Vyjádření k práci 

První část disertační práce je věnována samotnému pojmu přeměna, a to z několika úhlů 
pohledu. Předně disertantka vysvětluje obecný význam tohoto slova, poté se zaměřuje na jeho 
vymezení v právním řádu České republiky (zákon o přeměnách, občanský zákoník, zákon 
o daních z příjmů, účetní předpisy a evropské předpisy). Jde zejména o popis relevantní právní 
úpravy doplněný schématy. Občas se disertantka dopouští nepřesností. Na str. 29 disertační 
práce disertantka hovoří o „budoucím znění“ § 1 odst. 3 zákona o přeměnách, ovšem není 
jasné, jaké budoucí znění má na mysli, a na str. 36 disertační práce o zákonu o dani dědické, 
dani darovací a dani z nabytí nemovitých věcí, ačkoliv takový zákon neexistuje a ani 
neexistoval. Nicméně i přesto považuji první část disertační práce za vhodný úvod do tématu 
disertační práce. 

V druhé části disertační práce se disertantka zabývá právními předpisy upravujícími přeměny, 
a to soukromoprávními, daňověprávními a účetněprávními. Jde o popis právní úpravy a jejích 
změn. Někdy se disertantka dopouští určitých chyb (např. nesprávné označení „dani z příjmů“ 
na str. 42 disertační práce nebo nesprávné označení „daně z nabytí nemovitostí“ a nesprávné 
konstatování, že byl rozšířen předmět této daně na str. 44 disertační práce). Konečně 
nesouhlasím s tvrzením disertantky na str. 43 disertační práce, že výměna pojmů v daňových 
zákonech v souvislosti s rekodifikací soukromého práva nepřispěla ke stabilitě v oblasti daní.  

Třetí část disertační práce je zaměřena na základní principy a pojmy týkající se přeměn. 
V pasáži týkající se principů postrádám odkazy na zdroje, ze kterých disertantka čerpala. 
Disertantka se zabývá rozhodným dnem, a to z několika úhlů pohledu. Dalšími instituty, 
kterými se disertantka zabývá, jsou jmění, výměna podílů, dorovnání, ocenění majetku a dluhů 
a projekt přeměny. Z velké části jde o pouhý popis právní úpravy bez vlastních názorů 
a hodnocení této právní úpravy disertantkou. 

Předmětem čtvrté části disertační práce jsou účetní aspekty přeměn obchodních společností. 
Jde o stručnou část popisující právní úpravu účetní závěrky, oceňování a dalších účetních 
aspektů přeměn. Vlastní názory a hodnocení disertantky opět chybí. 

Další částí disertační práce je pátá část týkající se daňových aspektů přeměn. Část je členěna 
podle jednotlivých daní, kterými se disertantka zabývá. Co se týká daně z příjmů u obchodních 
společností, zmiňuje obecný princip neutrality a poté se zaměřuje na jednotlivé instituty 
relevantní z hlediska přeměn obchodních společností. Bohužel disertantka někdy vychází z již 
překonaných pramenů (např. již zrušený pokyn GFŘ D-6 na str. 110, 123 a 126 disertační práce, 
ačkoliv z textu na str. 135 disertační práce je patrné, že si je vědoma existence pokynu č. D-22 
nebo odkaz na nesprávné ustanovení daňového řádu týkající se záloh na str. 138 disertační 
práce) nebo uvádí neaktuální označení (např. právo Evropských společenství na str. 113 
disertační práce). Z převážné části jde opět o popis relevantní právní úpravy, ale objevují se 
i názory disertantky (např. na str. 134 disertační práce ohledně pravidla vyloučení existence 
řádných ekonomických důvodů). Ohledně jiných daní než daní z příjmů a správy daní je text 
extrémně stručný a problematika je pouze nastíněna, aniž by byla podrobně zkoumána 
a hodnocena. 

Co se týká závěru disertační práce, tak zcela souhlasím s názorem disertantky na str. 173 
disertační práce, že by bylo „mnohem přehlednější a efektivnější, kdyby definice jednotlivých 
forem byly obsaženy pouze v zákoně o přeměnách a ostatní právní předpisy by na danou 
konkrétní definici odkazovaly“. V dalším je závěr disertační práce určitým shrnutím jednotlivých 
aspektů přeměn. 

Celkově lze k disertační práci uvést, že práce je zejména popisného charakteru. V práci 
postrádám více vlastních názorů disertantky, hodnocení právní úpravy a vyvozování 
teoretických závěrů. Na druhou stranu je patrné, že disertantka má praktické znalosti dané 
problematiky a tyto dokázala při psaní disertační práce využít. Bohužel v práci je řada 
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formálních chyb (viz výše), chyb v psaní (viz níže) a zcela nedostatečná je práce se zdroji (viz 
níže). Zejména práce se zdroji je jedním z pilířů správné a samostatné vědecké práce, takže 
absence uvádění zdrojů je podstatným negativem disertační práce. Disertantka tak bude muset 
při ústní obhajobě obhájit své pojetí disertační práce, a tím prokázat schopnost a připravenost 
k samostatné vědecké práci. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Vytýčený cíl disertační práce disertantka naplnila, nicméně se 
domnívám, že cíl disertační práce měl být stanoven 
ambiciózněji než jen „nastavení správného úhlu pohledu 
čtenáře“ nebo „strukturování problematiky“. 

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

Je patrné, že disertantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi pravděpodobné, že 
disertační práce je původním tvůrčím dílem disertantky, což 
ostatně vyplývá z jejího prohlášení. Práce byla zhodnocena 
systémem Theses.cz s tím, že bylo nalezeno celkem 542 
podobných dokumentů. Shoda u některých dokumentů je až 
9 %. S ohledem na rozsah protokolu o kontrole (19 796 stran) 
jsem provedl namátkovou kontrolu a zaměřil se na dokumenty, 
které vykazují největší shodu. Shoda se jednak týká přílohy č. 1, 
nicméně tato je řádně citována (odkaz na zápis z koordinačního 
výboru). Další shodné pasáže jsou názvy a zejména texty 
právních předpisů. V těchto případech by odkazy na použité 
právní předpisy měly být četnější. Nicméně se nedomnívám, že 
práci je možné z tohoto důvodu označit za plagiát. Ovšem tato 
skutečnost dokládá popisný charakter disertační práce, který 
zmiňuji výše. 

Logická stavba práce Disertační práce je z hlediska systematického vhodně členěna 
na části. Nicméně členění až do páté úrovně nadpisů velmi 
zhoršuje orientaci čtenáře v disertační práci. 

Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací  

Disertantka podle seznamu zdrojů pracovala s 2 odbornými 
publikacemi, 5 judikáty, 23 právními předpisy, 4 ostatními 
zdroji, 5 internetovými zdroji a 2 odbornými články. 
Takový rozsah použitých zdrojů shledávám jako zcela 
nedostatečný a neodpovídající disertační práci. 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

Hloubka provedené analýzy v disertační práci není zcela 
dostatečná. Disertační práce je na řadě míst pouze povrchní 
a příliš popisná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou. Práce je doplněna 
schématy, tabulkou a přílohou.  

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Z hlediska chyb v psaní je disertační práce na velmi dobré 
úrovni. Chyby v psaní se přesto vyskytují (např. str. 63 „Konec 
účetní období“, str. 68 „v souladu d § 136“, str. 71 
„právnickýchh“, str. 100 „byla vykázány“, str. 102 „tímto cíle“, 
str. 105 „pravidla jsem obecnějšího“, str. 113 „Obecně se 
rezervy se“, str. 115 „jednotlivých účetních rezervy“, str. 135 
„ekonomicky zdůvodnitelní kritérium“, str. 138 „cíle realizované 
přeměně v konkrétním“, str. 148 „dan z převodu“, str. 149 
„o dani z darovací, dědická a dani“, str. 151 „určená výlučných 
k přepravě nákladů“, str. 169 „Jednotlivý odborníci“ nebo str. 
170 „o dani z příjmů. Účetní odpisy mohu být“). Stylistická 
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úroveň je odpovídající. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by se disertantka měla vyjádřit k výtkám a výhradám uvedeným v posudku, 
obhájit své pojetí disertační práce a zodpovědět tyto otázky: 
- Je z teoretického pohledu možný i jiný princip než princip neutrality při zdanění přeměn 

obchodních korporací daněmi z příjmů? 
- Jaké jsou z teoretického hlediska modely zdaňování transferů nemovitých věcí při 

přeměnách obchodních korporací transferovou daní? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Hodnotím disertační práci jako práci, která je hraně 
obhajitelnosti. Nicméně v souladu s pravidly pro 
organizaci studia je nutné v posudku učinit 
jednoznačný závěr, zda práci doporučuji či 
nedoporučuji k obhajobě. Kloním se k závěru, že 
práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 
pro obhajobu disertačních prací, nicméně je 
bezpodmínečně nutné, aby disertantka při ústní 
obhajobě obhájila své pojetí disertační práce. 

V Praze dne 9. srpna 2017 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
oponent disertační práce 


