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Předkládaná rigorózní práce přináší přehled a analýzu aktuálních zajišťovacích 

institutů z oblasti daní v českém právním řádu a detailněji se věnuje institutu 

nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty. Práce je rozdělena do dvou základních 

částí, které se dělí na kapitoly a podkapitoly. Po krátkém úvodu je téma práce 

otevřeno problematikou placení a vymáhání daní, v rámci které autorka přiblíží 

systematiku a soustavu daní v ČR s důrazem na daň z přidané hodnoty. Významnou je 

následující kapitola 4 pojednávající o základních daňových zajišťovacích institutech. 

Představeno je zajištění úhrady na nesplatnou a dosud nestanovenou daň, zástavní 

právo a zálohy na daň. Detailněji se autorka věnuje institutu ručení za neodvedenou 

daň, především ručení odběratele za daň z přidané hodnoty. Následuje kapitola 5, ve 

které jsou krátce představeny základy daňové exekuce. Druhá část práce je tvořena 

výkladem o institutu nespolehlivého plátce DPH. Předně je popsán proces zavedení 

tohoto institutu do českého právního řádu a jeho zamýšlené cíle. Dále je institut 

detailně vymezen a jeho jednotlivé znaky podrobně rozebrány a analyzovány. 

Zároveň je představen proces získání statusu nespolehlivého plátce, zejména 

s důrazem na výkladové informace Generálního finančního ředitelství týkající se této 

problematiky. Navazuje část, která se snaží přinést analýzu možných dopadů jak na 

daňové subjekty označené jako nespolehlivé plátce, tak na jejich obchodní partnery. 

Do této práce je také zařazena kapitola týkající se možného rozporu s evropským 

právem a rozbor stížnosti podané k Evropské komisi pro možné porušení práva EU 

zavedením institutu nespolehlivého plátce a institutu ručení odběratele za DPH do 

českého právního řádu. Následuje úvaha nad možnou odpovědností státu za škodu 

způsobenou nesprávným označením daňového subjektu jako nespolehlivého plátce a 

otázka případné náhrady škody či nemajetkové újmy. Druhá část práce je uzavřena 

kapitolou týkající se aktuálně předkládané novely, která by měla do právního řádu ČR 

přinést nový institut nespolehlivé osoby. Práce je zakončena závěrem obsahujícím 

autorčiny úvahy a názory na probranou tematiku.  

 


