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Aktuálnost (novost) tématu
Jde o téma stále aktuální – dotýká se širokého okruhu otázek, neboť problematika
spojená s povinnými platbami a zejména ve vztahu k nemovitým věcem – patří mezi
otázky, které zajímají nejen odbornou veřejnost, ale i ty, kteří se touto činností
prakticky zabývají.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody
Detailní zpracování tématu by si vyžadovalo vedle základních znalostí z oblasti
finančního práva také rozsáhlé znalosti práva občanského. K vytvoření si vlastního
přístupu a orientace v široké oblasti souvisejících otázek by analýza musela být
podrobnější. Zvolené metody odpovídají tématu práce.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce vychází z vymezení definic, se kterými se dále v práci pracuje. Část práce řeší
problematiku pronájmu nemovitých věcí z pohledu občanského práva, kdy diplomant
přibližuje různé formy využívání nemovitých věcí. Třetí část je zaměřena na
problematiku daně z příjmů a veřejného pojistného, následující část je věnována dani z
přidané hodnoty u pronájmu a jejím specifikám. Zajímavá je část pátá zaměřená na
sdílenou ekonomiku a zejména na daňovou problematiku. Stručná šestá část se věnuje
místním poplatkům. V závěru je zařazeno zhodnocení platné právní úpravy na daném
úseku.

4.

Vyjádření k práci
Práce je zpracována celkem přehledně, diplomant zkoumanou problematiku rozebírá z
pohledu platné právní úpravy, připojuje některé vlastní názory. Do práce je zařazeno
několik grafických prvků.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cíl práce byl v zásadě splněn.

Samostatnost při
zpracování tématu

Práce byla zpracována samostatně, konzultace k tématu
proběhly při zadání práce. V procesu zpracování a
dokončování práce však nebyly jednotlivé části práce
konzultovány s vedoucí práce. Práce byla zhodnocena z
pohledu shod s jinými pracemi s výsledkem počtu
podobných dokumentů - v systému Theses.cz - nalezeno
475 dokumentů a nejvyšší dosažená míra podobnosti <
5%. Systém Turnitin vykázal celkovou shodou 36 %.

Logická stavba práce

Výklad postupuje od obecného ke konkrétnímu, v práci
diplomant přehledně popisuje a částečně analyzuje platnou

právní úpravu zvoleného úseku práva.
Práce s literaturou
(využití cizojazyčné
literatury) včetně citací

Diplomant pracoval převážně s českou knižní produkcí,
internetové zdroje využil zejména k tématu sdílené
ekonomiky. Využití většího množství zahraničních, zdrojů,
pro srovnání s českou právní úpravou, by kvalitu práce
zvýšilo. V práci je využita judikatura jen velmi omezeně.
Uvedené zdroje jsou citovány v souladu s normou.

Hloubka provedené
analýzy (ve vztahu
k tématu)

V práci jde převážně o zpracování platné právní úpravy
zadané oblasti, které je však do značné míry popisem
stávajícího stavu. Práci by prospělo doplnění o analýzu
některých právních otázek charakteristických pro tento
úsek práva, srovnání s právní úpravou v sousedních
státech, zejména u otázek povinných plateb spojených se
sdílenou ekonomikou. Diplomant sice na řadě míst
připojuje vlastní hodnocení zřejmě vycházející z jeho
praktických poznatků, zpravidla však zůstává u popisu.

Úprava práce (text,
Práce je celkem přehledná, obsahuje několik grafů.
grafy, tabulky)
Jazyková a stylistická Jazyková a stylistická úroveň je dobrá.
úroveň
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Otázky k diskusi pro ústní obhajobu:
1. Mají obce i jiné nástroje pro regulaci nájemních vztahů na daném území než je
oblast místních poplatků spojených s pobytem? Jaké povinnosti mají ubytovatelé v
případě různých místních poplatků?
2. Může mít pronájem vliv na daň z nemovitých věcí?
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě
dobře
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