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1.

Šimůnek Jiří
Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb
115 466 znaků (podle prohlášení)
7. října 2019

Aktuálnost (novost) tématu
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva, a to
téma týkající se daňových aspektů pronájmu nemovitých věcí. Téma není tématem novým,
nicméně považuji ho za aktuální zejména s ohledem na dynamický vývoj v oblasti pronajímání
nemovitých věcí a ubytovávání se prostřednictvím digitálních platforem. Diplomová práce na
téma „Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb“ proto může být s ohledem na
uvedené podnětná a přínosná.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Téma daňových aspektů pronájmu nemovitých věcí je tématem, které se v diplomových
pracích objevuje a rovněž se mu věnují odborníci z řad právníků a ekonomů. Nicméně tato
skutečnost neznamená, že není možné téma zpracovat inovativním způsobem. Domnívám se,
že dané téma je poměrně náročné na znalosti, neboť diplomant musí mít pro jeho úspěšné
zvládnutí znalosti nejenom z finančního, resp. daňového, práva, ale i soukromého práva.
Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohl mít diplomant relativní dostatek, a to
zejména odborné publikace, relevantní právní předpisy, judikaturu a internetové zdroje.
Zpracovat téma je možné kvalitativní metodou a použít zvláště analytickou, deduktivní,
příp. komparativní, metodu přístupu.

3.

Formální a systematické členění práce
Diplomová práce se z formálního hlediska skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování,
obsahu, úvodu, šesti částí, závěru a seznamu použitých zdrojů. Na konec práce je zařazen
název práce, abstrakt a klíčová slova, a to v českém jazyce a anglickém jazyce.
Po úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíl diplomové práce („komplexně analyzovat možnosti
přenechání nemovité věci užití jinému pohledu aktuální právní úpravy České republiky“) a uvádí
použité metody a zdroje, následuje část vymezující pojmy relevantní pro diplomovou práci.
Druhá část diplomové práce je věnována jednotlivým institutům souvisejícím s pronájmem
nemovitých věcí v občanském zákoníku. Předmětem třetí až šesté části diplomové práce je
pronájem nemovitých věcí z hlediska jednotlivých vybraných daní v širším smyslu. V závěru
diplomové práce je uvedena rekapitulace obsahu diplomové práce.

4.

Vyjádření k práci
V první části diplomové práce diplomant nejprve vymezuje pojem nemovité věci a jejího
pronájmu z hlediska soukromého práva a poté povinné platby plynoucí z jejich pronájmu.
Zásadní výhrady k této části nemám. Pouze se domnívám, že pojem „povinné platby“
používaný diplomantem pro „daně v širokém slova smyslu“ není vhodný a výstižný.
Druhá část diplomové práce se věnuje institutům pronájmu nemovitých věcí v občanském
zákoníku. Jde převážně o popis relevantní právní úpravy, často až velmi detailní, bez vazby na
téma diplomové práce.
Další části diplomové práce se věnují pronájmu nemovitých věcí z pohledu jednotlivých daní.
Co se týká daní z příjmů a veřejného pojistného jde o pouhý popis relevantní právní úpravy.
Obdobně to platí i pro část čtvrtou týkající se daně z přidané hodnoty.
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Předmětem páté části diplomové práce jsou daňové povinnosti u krátkodobých pronájmů ve
sdílené ekonomice. Za problematické považuji, že si diplomant nevymezil pojem sdílená
ekonomika. Osobně nepovažuji služby poskytované prostřednictvím digitálních platforem za
služby sdílené ekonomiky, ale ekonomiky digitální. I v této části jde převážně o popis právní
úpravy a souvisejících dokumentů. První názor diplomanta se objevuje až na str. 41 diplomové
práce a bohužel je názorem v celé diplomové práci jediným. Zcela mimo téma diplomové práce
je pak pasáž pojednávající o hlášení krátkodobě ubytovaných cizinců.
Šestá část diplomové práce pojednávající o místních poplatcích je opět pouze přehledem
právní úpravy a její navrhované změny. Na str. 50 a 51 diplomové práce nejsou uvedena
správná data, neboť Senát by vrátil návrh Poslanecké sněmovně předtím, než ta by návrh
schválila.
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že diplomant
nevěnoval psaní diplomové práce řádnou pozornost. Téma je zpracováno velmi povrchně,
zcela (až na jednu výjimku) popisným způsobem bez uvedení názorů a hodnocení ze strany
diplomanta. Diplomová práce má spíše charakter práce bakalářské a požadované úrovně
diplomové práce nedosahuje. Domnívám se, že diplomant vytvořil zcela podprůměrnou
diplomovou práci.
5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Bylo-li cílem práce, jak uvádí diplomant v úvodu,
„komplexně analyzovat možnosti přenechání nemovité
věci užití jinému pohledu aktuální právní úpravy České
republiky“, pak se domnívám, že práce tento cíl vůbec
nenaplnila. Naopak bylo-li cílem práce, jak uvádí
diplomant v závěru, „popsat odvodové povinnosti
spojené s pronájmem nemovitých věcí“, pak práce tento
cíl naplnila, ovšem takový cíl je pro diplomovou práci
zcela nedostatečný.

Samostatnost při zpracování Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu
tématu včetně zhodnocení práce samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi
z hlediska plagiátorství
pravděpodobné, že diplomová práce jako celek je
původním tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně
vyplývá z jeho prohlášení.
Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že
bylo nalezeno 475 podobných dokumentů. Shoda je
však vždy menší než 5 %. S ohledem na rozsah protokolu
o kontrole (6 730 stran) jsem provedl jeho namátkovou
kontrolu. Shoda byla vždy zcela marginální, a to zejména
v textu právních předpisů.
Práce byla rovněž zhodnocena systémem Turnitin
s vykázanou celkovou shodou 36 %. K diskusi je shoda
s dokumentem č. 2 a dokumentem č. 4. Dokument č. 2
je patrně diplomantova diplomová práce z Vysoké školy
ekonomické (shoda 5 %), která je citována na str. 25
diplomové práce, kde je však patrně doslovně převzat
poměrně značný text této diplomové práce.
Shoda s dokumentem č. 4 je vykázána zejména na
str. 21 a 22 diplomové práce s tím, že dokument není
citován. Může však jít o právní předpis, což by bylo
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vhodné vysvětlit při ústní obhajobě.
Logická stavba práce
Práce
se
cizojazyčných
citací

zdroji
zdrojů)

Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná.
(využití Diplomant používal odbornou tuzemskou literaturu,
včetně internetové zdroje, právní předpisy a judikaturu.
Zahraniční literatura používána nebyla, což je ale do
značné míry dáno tématem diplomové práce.
Není zřejmé, proč není v diplomové práci použita pouze
jedna metoda citací (průběžné poznámky). Na str. 17
a str. 27 diplomové práce je totiž použita metoda jiná
(odkaz pouze na rok vydání zdroje a stranu, a to přímo
v textu).

Hloubka provedené analýzy (ve Hloubku provedené analýzy
vztahu k tématu)
nedostatečnou (viz výše).
Úprava práce
tabulky)

(text,

považuji

za

zcela

grafy, Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou.
Práce je doplněna grafy.
Nicméně diplomová práce by neměla obsahovat
paragrafové značky na konci řádků (např. str. 16
diplomové práce).

Jazyková a stylistická úroveň

6.

Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně
(např. str. 35 „je v upravena“ nebo str. 51 „obec
zavedena tento druh“). Stylistická úroveň je uspokojivá.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Při ústní obhajobě by diplomant měl předně obhájit své pojetí diplomové práce. Následně by
měl odpovědět na tuto otázku:
Souhlasí nebo nesouhlasí diplomant se závěry uvedenými v „Informaci k daňovému
posouzení poskytovatelů ubytovacích služeb“ a proč?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Z důvodů uvedených výše nedoporučuji
diplomovou práci k obhajobě.
Diplomovou práci hodnotím jako nedostatečnou.

V Praze dne 15. prosince 2019
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
oponent diplomové práce
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