
Abstrakt diplomové práce

Tato diplomová práce se zabývala analýzou institutu ručení za nezaplacenou daň z 

přidané hodnoty dle české právní úpravy. Účelem vypracování této práce je poskytnutí 

uceleného pohledu na problematiku ručení v daňovém řízení a poskytnutí alternativního 

pohledu na určité doktrinální názory.

Úvodní část diplomové práce je věnována konkrétním otázkám ručení v daňovém právu 

ovlivněného konfrontací veřejného a soukromého práva. Jedním z těchto problémů je 

přiznávání subrogačního regresu ručiteli vůči daňovému dlužníku dle judikatury Nejvyššího 

soudu České republiky na základě ustanovení o bezdůvodném obohacení dle skutkové 

podstaty plněním za jiného, což autor shledává jako nesprávné řešení, přičemž tato 

nesprávnost je spatřována ve skutečnosti, že daňový ručitel plní svojí zákonnou povinnost, 

tedy neplní za nikoho jiného.

Následující část pojednává o právní úpravě institutu ručení dle daňového řádu. Analýza 

této obecné úpravy daňového ručení je nezbytná s ohledem na subsidiární užití pro právní 

úpravu ručení dle jednotlivých zvláštních daňových zákonů, ale rovněž daňový řád obsahuje 

oproti zákonu o dani z přidané hodnoty vymezení postavení daňového ručitele.

Stěžejní část je zaměřena na právní úpravu ručení dle zákona o dani z přidané hodnoty, 

včetně institutů s institutem ručení úzce spjatými. Tato část je rozčleněna dle jednotlivých 

skutkových podstat ručení za daň z přidané hodnoty a zaměřena na jednotlivé problematické 

aspekty těchto skutkových podstat.

Na analýzu české právní úpravy navazuje rozbor souladu české právní úpravy ručení za 

daň z přidané hodnoty s unijní úpravou tohoto institutu, včetně analýzy stížnosti na porušení 

unijního práva Českou republikou.

Pro závěrečnou část práce bylo stěžejní na základě získaných poznatků navrhnout 

postup pro obchodní partnery k vyhnutí se vzniku ručitelské povinnosti dle zákona o dani z 

přidané hodnoty, a pakliže by tato skutečnost nastala, smluvně si stanovit její soukromoprávní 

důsledky. Následně je analyzován možný zákonný postup úhrady DPH správci daně přímo 

příjemcem zdanitelného plnění a aspekty spojené při úhradě za zdanitelné plnění 

prostřednictvím notářské či advokátní úschovy, nebo v průběhu insolvenčního či exekučního 

řízení.




