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Diplomant  zpracoval diplomovou  práci na téma:  „Daňové aspekty insolvenčního  řízení 

z pohledu insolvenčního správce a dlužníka”.  
 
                 Problematika daňového práva při insolvenčním řízení je významnou otázkou, a proto 
považuji téma za vhodné ke zpracování.  V současné době jsou  pramenem informací zejména 
zákon č. 182/2006Sb.,zákon o úpadku  a způsobech jeho řešení, ve znění  pozdějších předpisů, 
zákon č. 586/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, 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. 
 
             Cílem práce bylo  zhodnotit  a  posoudit daňovou problematiku především při 
oddlužení a konkursu.  Téma je to po odborné stránce jistě zajímavé a v současné době  velmi 
aktuální.  
           
            Práce je rozdělena do 6  kapitol, včetně závěru.  
Jednotlivé části práce na sebe navazují a tvoří kompaktní celek.  
 
            Nejprve se student zaměřuje na popis základních institutů v oblasti dějin daní a zdanění 
a popisuje i současnou daňovou soustavu. To práci obohacuje ale není to hlavní část práce.  
 
           Třetí část práce se věnuje obecně insolvenčnímu řízení. Uvádí zde základní instituty 
insolvenčního řízení. Popisuje průběh a ukončení konkursu, reorganizace a oddlužení.  
 
            Čtvrtá a pátá část práce se věnuje hlavním tématům. Nejprve z pohledu insolvenčního 
správce a poté z pohledu dlužníka.  
              
         Student prokázal  podle mého názoru velmi dobré praktické znalosti. Z hlediska 
teoretického již práce tak zdařilá není. Diplomant použil ale vhodné metody řešení problému a 
vědecké práce.  Práce je bohužel v některých pasážích  znehodnocena překlepy a pravopisnými 
nedostatky. Práce je hodnotnější v oblasti, která popisuje samotný proces konkursu, oddlužení, 
tedy spíše okrajové oblasti z hlediska tématu práce. 
  
        V oblasti daňové jsem předpokládal konkrétnější příklady. Místy je práce v této oblasti  
dost obecná a teoretická (pasáže o spotřební dani, dani z nemovitých věcí), náhle přechází do 
velkých detailů, například při správě daní. V tom se mi jeví práce jako nevyvážená.  
 
         Práce je založena především na praktických znalostech, které student získal vlastní 
činností v této oblasti a jistě i konzultací s odborníky z teorie a praxe.  Domnívám se, že tento 
přístup studenta i práci samotnou obohatil.   
 
           Cíle diplomové práce byly i přes jisté výhrady podle mého názoru splněny.  
 
           Student 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 student měl zaměřit především na otázky: 

a) Daňové souvislosti přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.    
b) Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele. 

 
 
             Práci doporučuji k obhajobě.     
 
 
V Plzni dne 21. května  2021                                                        Ing. Josef  Nocar   
 


