
Abstrakt (v českém jazyce) 

Diplomová práce „Prokazování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty“ je zaměřena na 

objasnění pravidel a charakteristik specifické oblasti dokazování při správě daní, kterou prokazování 

nároku na odpočet nepochybně představuje, jakož i na identifikaci a řešení aktuálních sporných otázek 

této oblasti se týkajících. V jejím rámci je v první řadě řešena daň z přidané hodnoty a její odpočty 

v obecné rovině, a to v rozsahu nezbytném pro rozebíranou problematiku. Následně jsou v diplomové 

práci podrobně rozebírány podmínky nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, neboť především právě 

jejich splnění je v rámci dokazování zjišťováno. Po takovém vymezení nezbytných východisek je 

komplexně, uceleně a kriticky rozebírána problematika prokazování nároku na odpočet, přičemž největší 

pozornost je v tomto ohledu věnována rozložení důkazního břemene mezi daňový subjekt a správce daně 

jakož i obsahu a rozsahu tohoto důkazního břemene. V této souvislosti je rovněž vyzdvižena řada 

problémů, s nimiž se rozhodovací praxe potýká, a to včetně jejich možných řešení. Jedním z nich je 

problematika prokazování dodavatele zdanitelného plnění, které je věnována zcela samostatná část, neboť 

otázky s tím spojené jsou pro svůj význam v současné době předmětem rozsáhlých diskusí i sporů, a to 

především co se týče konzistentnosti judikatorních závěrů vnitrostátních soudů s požadavky unijního 

práva a Soudního dvora Evropské unie. 

V diplomové práci je vedle tuzemské značně akcentována i právní úprava a judikatura unijní. Je tomu 

tak z toho důvodu, neboť daň z přidané hodnoty je pro svůj dopad na vnitřní trh Evropské unie daní 

podléhající rozsáhlé unijní harmonizaci a její praktické uplatňování je tudíž monitorováno a usměrňováno 

Soudním dvorem Evropské unie. Pod jeho drobnohledem se nachází právě i institut odpočtu, neboť jak 

ostatně sám Soudní dvůr konstantně judikuje, nárok na odpočet je nedílnou součástí mechanismu daně 

z přidané hodnoty a představuje základní zásadu, na níž společný systém daně z přidané hodnoty zavedený 

v rámci Evropské unie stojí. 
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