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OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jméno disertanta: Mgr. Milan Tomíček 

Téma práce: Daň z přidané hodnoty v mezinárodním obchodu se zbožím 

Rozsah práce: 195 stran vlastního textu (cca 231 normostran) 

Datum odevzdání práce: 28. června 2016 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Disertant si jako téma své disertační práce zvolil problematiku z oblasti daňového práva. 
Ačkoliv se může zdát, že nejde o téma aktuální, opak je pravdou. Uvedené téma nabývá na 
významu se zvyšující se snahou států postihnout daňové úniky související s intraunijním 
dodáním zboží. Téma má výrazný unijní aspekt a je nutné ho řešit v návaznosti na právní 
úpravu v unijním právu. V této souvislosti může být teoretické pojednání na téma „Daň 
z přidané hodnoty v mezinárodním obchodu se zbožím“ velmi přínosné. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Disertantem zvolené téma je tématem, které je v literatuře zabývající se finančním právem 
nepříliš detailně zpracovávaným. Je více než vhodné, že disertant se rozhodl zpracovat 
disertační práci na dané téma, a volbu tématu disertační práce je nutné ocenit. Problematiku 
daně z přidané hodnoty v mezinárodním obchodu se zbožím není možné úspěšně vládnout bez 
studia celé řady podkladů a bez teoretických právních znalostí nejenom finančního, 
resp. daňového, práva, ale i mezinárodního práva veřejného, evropského práva a soukromého 
práva. Vstupních údajů pro zpracování disertační práce mohl mít disertant dostatek, a to 
zejména internetových zdrojů a právních předpisů včetně zahraničních. Ke zpracování tématu 
je možné využít deskriptivní, analytickou, deduktivní a komparativní metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se disertační práce skládá z titulní strany, čestného prohlášení, 
poděkování, obsahu, východisek disertační práce, čtyř částí, závěru, shrnutí v českém 
a summary v anglickém jazyce, seznamu použité literatury a pramenů, klíčových slov v českém 
a anglickém jazyce, anotace v českém a abstraktu v anglickém jazyce. 

Po úvodních pasážích disertační práce, ve kterých disertant uvádí cíl své disertační práce 
(„zpracovat komplexní materiál, který bude analyzovat (i) principy, pravidla a podmínky 
regulující transakce se zbožím mezi podniky z různých členských států, (ii) „slabá“ místa 
současné právní úpravy (především možnost zneužití v rámci karuselových podvodů a vysoké 
náklady podniků na plnění svých daňových povinností v jednotlivých členských státech), (iii) 
rizika plynoucí z této právní úpravy (především právní nejistota na straně podniků pramenící 
z rozdílných požadavků jednotlivých členských států a rizika budoucího doměření daně), (iv) 
životaschopnost této právní úpravy s možnou predikcí dalšího vývoje“) a na něj navazující úkoly, 
popisuje strukturu disertační práce a uvádí použité metody a zdroje, následuje část týkající se 
právního rámce fungování daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Další část disertační práce 
je zaměřena na základní principy fungování daně z přidané hodnoty v unijním a českém právu. 
Předmětem třetí části disertační práce je rozbor vybraných zásadních podmínek fungování 
přechodnému systému daně z přidané hodnoty v rámci jednotného vnitřního trhu. V poslední 
části se disertant věnuje aplikaci teoretických poznatků na konkrétních příkladech. Shrnutí 
závěrů a návrhů disertanta je uvedeno v závěru disertační práce. 

4. Vyjádření k práci 

V první části se disertant zabývá právním rámcem fungování daně z přidané hodnoty. 
S ohledem na téma disertační práce je logické, že se disertant zabývá daní z přidané hodnoty. 
Co však postrádám je vymezení pojmu „mezinárodní obchod se zbožím“, resp. jeho omezení na 
mezinárodní obchod v rámci členských států Evropské unie. V tomto směru spatřuji určitý 
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nesoulad mezi názvem disertační práce a jejím obsahem. Obsah tohoto pojmu v pojetí 
disertanta lze vyčíst pouze nepřímo z textu první části disertační práce. Domnívám se, že tento 
pojem měl být v disertační práci vymezen explicitně nebo měla mít disertační práce jiný název. 
Jinak je první část obecným pojednávání o dani z přidané hodnoty, zvláště o její minulosti, 
současnosti a budoucnosti v Evropské unii. Disertant správně klasifikuje jednotlivé prameny 
unijního práva, popisuje přímý a nepřímý účinek směrnic a zdůrazňuje roli Soudního dvora 
Evropské unie. 

Ve druhé části se disertant zaměřuje na analýzu ustanovení předpisů unijního práva a následně 
právního řádu České republiky, které mají přímý vztah k dodání a přepravě zboží mezi 
členskými státy. Disertant popisuje klíčové instituty jak unijního, tak českého práva, jako je 
předmět daně, místo plnění, osvobození od daně atd. Určitou výtku směřuji k tomu, že 
disertant používá označení „intrakomunitární“. Domnívám se, že by bylo vhodnější používat 
pojem „intraunijní“. Formální chyba je na str. 50 disertační práce, kde disertant odkazuje na 
čl. 64 zákona o dani z přidané hodnoty. Jinak k části nemám zásadních výhrad, protože jde 
o nutnou deskripci před provedením vlastní analýzy v následujících částech disertační práce. 

Třetí část disertační práce je označena „Analýza vybraných zásadních podmínek fungování 
přechodného systému DPH v rámci jednotného vnitřního trhu“. V této části disertant 
analyticky přistupuje k jednotlivým problémům souvisejícím s intraunijním obchodem. Předně 
se zaměřuje na podmínky pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. 
Poukazuje na klíčový judikát Soudního dvora Evropské unie ve věci Teleos, uvádí i právní 
úpravu jiných členských států a i judikaturu některých zahraničních soudů. Snaží se odpovědět 
na sporné otázky (např. otázku časového limitu pro ukončení odeslání či přepravy, kde 
polemizuje s judikátem Soudního dvora Evropské unie). Disertant dospívá k závěru, že § 64 
odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty není v souladu s příslušnou směrnicí Evropské unie, 
neboť ze směrnice podmínka dodání osobě registrované v jiném členském státě nevyplývá.   

Za velmi zdařilou považuji pasáž ohledně přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů 
(kapitola 4.3.). Disertant uvádí stěžejní rozsudky Soudního dvora Evropské unie (EMAG, Euro 
Tyre Holding BV a další), hodnotí je a dovozuje postup pro přiřazování přepravy jednomu z více 
po sobě jdoucích dodáních spojených s přepravou (str. 92 disertační práce). Ve světle 
uvedených rozsudků Soudního dvora Evropské unie pak hodnotí rozsudky německého soudu 
Bundesfinanzhof a českého Nejvyššího správního soudu. Konečně disertant aplikuje závěry 
Soudního dvora Evropské unie na dodací podmínky Incoterms. 

Zapojení do řetězových obchodů stižených podvodem popisuje disertant v kapitole 4.5. Opět 
uvádí nejenom klíčové rozsudky Soudního dvora Evropské unie (Optigen, Alex Kittel, Recolta 
Recycling, Mahagében kft, Péter Dávid, Bonik), ale i národních soudů Velké Británie 
a Nejvyššího správního soudu. Disertant dochází k závěru, že Nejvyšší správní soud klade větší 
důraz na aktivní přístup odběratelů, kteří by měli přijmout opatření, aby se ujistili, že nejsou 
součástí podvodu. Přínosná je zejména pasáž, kde disertant uvádí kontrolní mechanismy, které 
by plátci měli přijmout, aby odhalili podezřelé a podvodné transakce. 

Aplikace teoretických poznatků vyvozených v předchozích částech na modelových příkladech je 
předmětem čtvrté části disertační práce. V této části spatřuji velký přínos pro praxi. Disertant 
vždy nejprve popíše modelový příklad pomocí schematického náčrtu a poté hodnotí tento 
případ z hlediska aplikace principů a pravidel pro daň z přidané hodnoty. Pozitivní je, že 
disertant řeší i případy, u kterých není jasné jejich řešení, neboť se takovými případy ještě 
Soudní dvůr Evropské unie nezabýval (např. přeprava hrazená více subjekty – str. 157 
disertační práce). 
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V závěru disertační práce jsou shrnuty názory disertanta. Za stěžejní a přínosné považuji tyto 
závěry: 

1) současná unijní úprava daně z přidané hodnoty musí být upravena, současný systém na 
principu zdanění ve státě dodavatele je neudržitelný, 

2) Soudním dvorem Evropské unie je upřednostňována zásada boje proti daňovým únikům na 
úkor zásady právní jistoty a legitimního očekávání, 

3) směrnice o dani z přidané hodnoty nereguluje některé zcela běžné typy obchodních 
transakcí, jako jsou řetězové obchody se zbožím nesplňující podmínky pro aplikaci 
zjednodušených postupů, 

4) Česká republika transponovala ustanovení směrnice o dani z přidané hodnoty týkající se 
intraunijních plnění (diskutabilní je ustanovení § 64 zákona o dani z přidané hodnoty), 

5) interpretace pojmu „dodání zboží“ není jednoznačná, přestože představuje jeden ze 
základních konceptů fungování systému daně z přidané hodnoty v Evropské unii, 

6) pravidla regulující mezinárodní obchod v rámci Evropské unie jsou tak složitá, že se stávají 
samy o sobě překážkou pro další rozvoj jednotného vnitřního trhu.    

Celkově lze k disertační práci uvést, že jde o velmi zdařilou práci na dané téma. Kladem je 
nepochybně analytický a systematický přístup disertanta k tématu a práce s judikaturou 
a schopnost aplikovat teoretické poznatky na praktické případy. Určité drobné výtky 
k disertační práci jsem uvedl výše. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného disertantem se domnívám, že práce 
cíl naplnila.   
Disertant zpracoval komplexní práci, která analyzuje principy, 
pravidla a podmínky regulující transakce se zbožím mezi 
podniky z různých členských států, poukazuje na „slabá“ místa 
současné právní úpravy a na rizika plynoucí z této právní úpravy 
a navrhuje, jakým způsobem by měla být právní úprava 
změněna. 

Samostatnost při 
zpracování tématu včetně 
zhodnocení „Protokolu 
o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné 
práce“ v systému 
Theses.cz 

Je patrné, že disertant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi pravděpodobné, že 
disertační práce je původním tvůrčím dílem disertanta, což 
ostatně vyplývá z jeho prohlášení. Práce byla zhodnocena 
systémem Theses.cz s tím, že bylo nalezeno celkem 277 
podobných dokumentů. Shoda u jednotlivých dokumentů je 
však menší než 5 %. S ohledem na to, že protokol o kontrole 
obsahuje 14802 stran, jsem provedl jeho náhodnou kontrolu. 
Zjistil jsem, že shoda je zejména v textu právních předpisů. 
Z uvedených důvodů nepovažuji disertační práci za plagiát. 

Logická stavba práce Disertační práce je z hlediska systematického vhodně členěna. 
Struktura osnovy je logická a přehledná. Nesoulad spatřuji mezi 
názvem disertační práce a jejím obsahem (viz výše). 

Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací  

Disertant pracoval s tuzemskou i zahraniční odbornou 
literaturou, právními předpisy, judikaturou a internetovými 
zdroji. Zejména oceňuji disertantovu práci se zahraničními 
zdroji. 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 

Hloubka provedené analýzy v disertační práci je dostatečná. 
Disertant vyvozuje vlastní závěry a uvádí návrhy de lege 
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k tématu) ferenda. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako výbornou. Práce obsahuje 
schémata, která práci vhodně doplňují. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Z hlediska chyb v psaní je disertační práce na velmi dobré 
úrovni. Chyby v psaní se přesto vyskytují (např. str. 91 „nabít 
faktického práva“, str. 99 „c výjimkou“, str. 104 „finanční 
zprávy“ a nesprávný odkaz na část 8.3.1., str. 110 „zaplacné“ 
nebo str. 116 „daný osoba povinná k dani“). 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by disertant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Jakým způsobem by disertant změnil § 64 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 

(ke str. 77 disertační práce)? 
- Souhlasí disertant s tím, aby se princip „One stop Shop“ stal obecným principem pro 

zdaňování poskytování služeb v rámci Evropské unie? 
- Je v souladu s principem právní jistoty, když právo Evropské unie je dotvářeno Soudním 

dvorem Evropské unie? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 
pro obhajobu disertačních prací. 

V Praze dne 10. července 2016 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
oponent disertační práce 


