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Posudek vedoucího diplomové práce na téma: 

„Daňové aspekty insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního správce a 

dlužníka“ 
 

 

Autor diplomové práce:  Bc. Jiří Kuneš 

Vedoucí diplomové práce:  JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 

Autor předkládá k obhajobě diplomovou práci, ve které se snaží podat ucelený pohled na 

daňové povinnosti vznikající subjektům účastnících se insolvenčního řízení v jeho průběhu,; svoji 

pozornost autor zaměřuje na osobu dlužníka a insolvenčního správce. Volbu tématu hodnotím 

pozitivně, neb téma daňových povinností je neodmyslitelně spjato s právem úpadkovým.  

Diplomová práce je tematicky členěna do šesti základních kapitol, včetně Úvodu a Závěru. 

Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na příslušné podkapitoly, jež na sebe systematicky a logicky 

navazují. Tematicky úvodní kapitoly jsou věnovány historickému exkurzu do práva daňového, 

současné legislativní základně práva insolvenčního, a dále popisu insolvenčního řízení, jakožto 

zvláštního druhu soudního civilní řízení, jehož účelem je řešení úpadku dlužníka. V kapitole č. 3 pak 

autor svoji pozornost zaměřuje na charakteristiku a samotný průběh insolvenčního řízení. Následná 

kapitola č. 4 je pak již zaměřena na daňové souvztažnosti, jež souvisí s jednotlivými způsoby řešení 

úpadku, a to jednak v závislosti na jednotlivých fázích insolvenčního řízení, a jednak z pohledu 

insolvenčního správce a poté dlužníka. Autor se zcela správně zaměřuje na tzv. institut osoby 

s dispozičním oprávněním, neboť s přechodem dispozičních práv je v insolvenčním řízení spojen i 

přechod plnění daňových povinností v jeho průběhu. Předmětem daňové analýzy je především způsob 

řešení úpadku dlužníka konkursem a oddlužením. Autor tak v kapitole č. 4 popisuje daňové povinnosti 

insolvenčního správce z pohledu vybraných daní. 

Problematika insolvenčního řízení je zpracována přehledně, pro účely této diplomové práce 

naprosto postačujícím způsobem. Autor nabízí čtenáři zejména vhled do specifické problematiky 

oddlužení a konkursu, seznamuje se základními insolvenčními pojmy a specifiky jednotlivých 

způsobů řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon). Části diplomové práce týkající se problematiky daňových povinností jsou však nevyvážené, 

působí poněkud těžkopádné a z pohledu věcného jsou příliš obecné. Nicméně ve výsledném efektu 

účel práce splnily.   

Po formální stránce se předložená diplomová práce vyznačuje jistými nedostatky – gramatické 

překlepy, či např. vyšinutí z větné vazby, aj. 
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Až na výše uvedené nedostatky lze konstatovat, že výklad je ve své podstatě jasný, 

srozumitelný, výstižný a věcně provázaný. Vyšší kvalitě diplomové práce by bezesporu prospělo 

zařazení příloh či průběžných grafů, tabulek, jež by danou problematiku vhodně dokumentovali.  

Autor ve své práci využívá především metody popisné a analytické. Diplomová práce je vybavena 

dostatečným poznámkovým aparátem; též práce s právními prameny a s judikaturou je v pořádku. 

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

 

Nutno konstatovat, že autor prokázal potřebnou orientaci v dané právní problematice, a 

předložená diplomová práce tak splňuje po věcné i po formální stránce základní požadavky 

kladené na její úroveň, a proto ji doporučuji k její následné ústní obhajobě.   

 

 

 

Doporučené oblasti pro ústní obhajobu: 

- Má probíhající insolvenční řízení vliv na daňové povinnosti dlužníka – zaměstnavatele, např. v 

konkursu?   

- Jakým způsobem jsou zdaňovány příjmy insolvenčního správce činného ve formě veřejné obchodní 

společnosti?  

- Jak je v případě oddlužení nakládáno daňovými bonusy u daně z příjmů fyzických osob?  

 

 

 

 

 

V Plzni dne 24. května 2021     JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 


