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Téma:  „Odepření nároku na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu“ 
 

           V současné době jsou pramenem informací zejména právní předpisy: zákon č. 

234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů,  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky vč. Listiny 

základních práv a svobod, doplňkově také hmotně-právní daňové předpisy, trestní zákoník 

atd. 

            

            Domnívám se, že si diplomant zvolil vhodné téma ke zpracování. Problematika  

daňových podvodů je v současné době velmi aktuální.  

             

            Cílem práce bylo podat podrobnější pohled na problematiku daně z přidané hodnoty, 

respektive odepření nadměrného odpočtu  ve vztahu k možnému podvodu.  

  

             Práci diplomant rozvrhl do tří kapitol. 

  

             V první kapitole se zabývá zejména závazností judikatury  Soudního dvora EU, která  

má pro systém DPH  zásadní význam.   
 

             Ve druhé kapitole se věnuje hmotně právním aspektům odepření nároku na odpočet 

daně. Při svém postupu uvádí řadu odkazů na současnou i starší judikaturu, což práci přináší 

vyšší přidanou hodnotu. Zvláště podnětné pro správní praxi by mělo být konstatování soudu,  
že pro uznání nároku na odpočet DPH je sama o sobě irelevantní skutečnost, zda byla či nebyla, v 

rámci řetězce dodání konkrétního zboží, do státní pokladny zaplacena DPH za předchozí či 

následující prodej daného zboží. Daňový subjekt nemá žádný vliv na to, zda jeho dodavatel nebo 

jeho odběratel DPH na výstupu státu odvede, samozřejmě s výjimkou případů účasti daňového 

subjektu na podvodném řetězci.  Rovněž řetězci, či karuselovým obchodům se diplomant v této 

části práce věnuje.  

 

             Ve třetí kapitole diplomant popisuje procesně právní aspekty odepření nároku na 

odpočet.  Diplomant zde rozebírá daňovou kontrolu, místní šetření, výzvu k podání 

dodatečného daňového přiznání atd. V dalších částech rozebírá procesní nástroje správce daně 

při placení daní. Zejména se věnuje zajišťovacímu předpisu, ručení, zástavnímu právu. Závěr 

práce tvoří stručný popis daňového a soudního řízení.  

 

            Práce je podle mého názoru vhodně strukturovaná, založena na teoretických i 

praktických znalostech a zkušenostech. Diplomant prokázal velmi dobrou znalost daňové 

judikatury zejména ve vztahu k dani z přidané hodnoty.   Tento přístup práci samotnou 

obohatil. Domnívám se, že práce je zdařilá.  

 

            Cíle diplomové práce byly splněny.  

 

             Diplomant využil literatury, která je pro danou problematiku vhodná.   

 

 

 



 

 

             Práce podle mého názoru splňuje po obsahové i po formální stránce předpoklady pro 

obhajobu.  Při obhajobě by se diplomant  měl zaměřit především na: 

a) nejčastější praktické i teoretické problémy při uplatňování nároku na daň z přidané 

hodnoty.  

b) Jaký  vliv mělo zavedení kontrolního hlášení u daně z přidané hodnoty?    

   

             Práci doporučuji k obhajobě.     

 

 

 

V Plzni dne 7. června  2020                                                        Ing. Josef  Nocar   


