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Posudek oponenta diplomové práce na téma: 

„Daňová úprava daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v insolvenčním 

řízení zejména z pohledu věřitele“ 
 

 

Autor/autorka diplomové práce:  Ing. Markéta Skočná 

Oponent diplomové práce:   JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 

Autorka předkládá k obhajobě diplomovou práci, ve které se zaměřila na mnohdy opomíjenou 

problematiku daňových a účetních aspektů z pohledu věřitele, jež mají pohledávku za dlužníkem 

v insolvenčním řízení.  Autorka čerpá ze své vlastní profesní praxe a diplomová práce je tímto značně 

ovlivněna – v pozitivním slova smyslu. Volbu tématu hodnotím jednoznačně pozitivně, jedná se o 

téma dosud na Katedře finančního práva a národního hospodářství nezpracované, a o téma, jež svým 

záběrem zasahuje i do dalších právních odvětví, včetně práva insolvenčního.  

 

Diplomová práce je tematicky a systematicky členěna do čtyř základních kapitol, nepočítaje 

Úvod a Závěr. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na příslušné podkapitoly, jež na sebe 

systematicky a logicky navazují. Úvodní kapitola je věnována terminologickému exkurzu do řízení 

insolvenčního, když autorka v základních obrysech nastiňuje princip úpadkového práva a způsoby 

řešení úpadku dlužníka. Následné kapitoly jsou pak již zaměřeny na daňové a účetní souvislosti ve 

vztahu k tvorbě opravných položek a odpisů pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení. Tyto pasáže 

včetně závěrečné kapitoly č 4, ve které se autorka zabývá judikatorním vývojem ve vybrané oblasti, 

považuji za stěžejní části práce.  

 

Diplomová práce je velmi dobře koncepčně stavěna a je patrné, že se autorka s danou 

problematikou ve své praxi setkává velmi často. Svůj výklad autorka průběžně dokumentuje vhodně 

zvolenými obrazovými materiály (tabulkami, grafy, daňovými podáními, atd.). Výklad je jasný, 

srozumitelný, výstižný a věcně provázaný. Autorka nabízí ucelený přehled a analýzu dané oblasti; 

práce tak může být přínosná jak laické, tak i odborné veřejnosti, insolvenční správce nevyjímaje.  

 

Diplomová práce je vybavena dostatečným poznámkovým aparátem; též práce s prameny je 

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

shoda. 
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Nutno konstatovat, že se autorce zdařilo předložit velmi kvalitní diplomovou práci, stylisticky 

a způsobem jejího zpracování na velmi vysoké úrovni. Autorka při zpracování své práce prokázala 

hlubší orientaci v dané problematice a předložená diplomová práce tak splňuje po věcné i po 

formální stránce požadavky kladené na její úroveň, a proto ji doporučuji k její následné ústní 

obhajobě.  

 

Doporučené oblasti pro ústní obhajobu: 

- Charakterizujte aktuální vývoj DPH. 

 

 

 

 

V Plzni dne 16. června 2020     JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 


