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Posudek oponentky práce: 

Diplomant si vybral pro svoji závěrečnou práci zajímavé a aktuální téma, byť poněkud 

netradiční. Na katedře je tato práce ojedinělá svým tématem. Diplomant svoji pozornost zaměřil na 

daňové právo v oblasti nepřímé daně – DPH, a to odepřením nároku v důsledku účasti na podvodu. 

Jedná se o poměrně náročné téma, kdy kromě daňového práva diplomant potřebuje znalosti trestního 

práva. 

 Předložená diplomová práce vychází nejen z české literatury, pramenů a judikatury.  

Cíl práce není zcela jednoznačně vymezen, lze analogicky dovodit, že je definován v názvu 

práce. V práci absentují metody vědecké práce, kterých diplomant při zpracovávání použil. Diplomant 

dospívá ve své práci k závěrům.  

Po obsahové stránce je práce rozdělena do tří částí. Nejdříve se diplomant věnuje DPH včetně 

závaznosti judikatury SDEU. Dále navazuje rozborem hmotněprávních a procesněprávních aspektů 

odepření nároku na odpočet DPH. Formuluje podmínky pro uplatnění nároku na odpočet, odepření 

nároku a pojem nadměrný odpočet. Zabývá se podvodem a institutem zneužití práva. V rámci 

procesněprávních aspektů odepření nároku na odpočet DPH vymezuje procesní nástroje správce daně 

a věnuje se možnostem procesní obrany daňového subjektu. Těžištěm práce je tedy druhá a třetí část.  

Diplomant se vyjadřuje jasně a výstižně. Dospívá k jasně formulovaným závěrům. Předložená 

diplomová práce přináší nový pohled na zadaný problém a lze ji považovat za analýzu zkoumaného 

problému. Obsahově hodnotím práci jako kvalitní. 

Po formální stránce je práce vybavena bohatým poznámkovým aparátem (304 odkazů), 

seznamem pramenů a literatury a cizojazyčným resumé v anglickém jazyce.  Lze konstatovat, že 

celkově předložená diplomová práce splňuje formální požadavky.  

Původnost práce byla ověřena v systému THESES. Nebyla nalezena žádná podezřelá shoda.  

Celkově po obsahové i formální stránce diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené 

na tento typ závěrečné práce, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Při následné obhajobě by se autor měl zaměřit na tyto okruhy: 

1) Procesní nástroje správce daně při odepření nároku na odpočet DPH „de lege  lata“ a „de lege 

ferenda“. 

2) Hmotněprávní nástroje správce daně při odepření nároku na odpočet DPH „de lege  lata“ a 

„de lege ferenda“. 

3) Zásada legality a proporcionality ve správě daní 

 

V Plzni dne 12. června 2020     JUDr. Petra Smržová, Ph.D. 


