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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na daň z přidané hodnoty ve stavebnictví, na zavedení 

režimu přenesení daňové povinnosti a na dopady, které toto zavedení mělo na zvolenou 

stavební společnost. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení dopadů zavedení 

režimu přenesení daňové povinnosti u zvolené stavební společnosti. V úvodu práce je 

stručně popsána charakteristika zvolené stavební společnosti, pak následuje charakteristika 

daně z přidané hodnoty, režimu přenesení daňové povinnosti a režimu přenesení daňové 

povinnosti ve stavebnictví. Posléze následuje zhodnocení dopadů zavedení tohoto režimu  

u zvolené stavební společnosti. 

Klíčová slova: daň z přidané hodnoty, režim přenesení daňové povinnosti 

Abstract 

The bachelor thesis is dealing with a value added tax in building industry, implementation 

of a tax liability and its impact on a selected building company. The main obejctive of the 

thesis is evaluation of the impact the implementation of a tax liability had on the selected 

building company. The work opens with a brief characteristics of the selected building 

company, which is followed by charateristics of the value added tax, implementation of  

a tax liability and implementation of a tax liability in the building industry and finally the 

evaluation of the impact of the implementation of a tax liability is dealt with. 

 

Key words: value added tax, implementation of a tax liability 
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1 Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví  

a především na dopady, které toto zavedení mělo pro konkrétní stavební společnost.  Daň 

z přidané hodnoty je jednou z nejsložitějších daní Českého daňového systému, která  

za dobu své existence prošla řadou změn v podobě nejrůznějších novelizací. 

V prvopočátcích, kdy hospodářství Československé federativní republiky, přecházelo  

na tržní hospodářství, platila nejprve daň z obratu, která ale byla shledána jako 

nedostačující, nevyhovující a v některých ohledech i nespravedlivá. Zákon z přidané 

hodnoty začal platit od počátku roku 1993. Jeho vývoj je úzce spjat s evropskou 

legislativou. Postupem času docházelo k jeho harmonizaci a to především z důvodů vstupu 

České republiky do Evropské unie. Z dnešního pohledu je to daň, jejíž přínos  

do státního rozpočtu je značný, dá se říct stěžejní. Z tohoto důvodu je kladem velký důraz 

na efektivní výběr této daně, kterého se zákonodárci snaží dosáhnout v podobě různých 

legislativních úprav tohoto zákona.   

Hlavním důvodem zavedení režimu přenesení daňové povinnosti, byla snaha zabránit 

rozsáhlým podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty. Nejprve se tento systém používal  

u dodání a pořízení zboží z jiného členského státu. Postupně byl pak rozšířen i na jiné 

komodity. Pro stavební a montážní práce byl zaveden s účinností od 1.1.2012 a to § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, v pozdějším znění.  

Cílem práce je analýza nejprve právní úpravy daně z přidané hodnoty a režimu přenesení 

daňové povinnosti ve stavebnictví. Dalším cílem je popsání a zhodnocení dopadů, které 

toto zavedení mělo na vybranou stavební společnost.  

V úvodní části bakalářské práce je nejprve popsána a vysvětlena daň z přidané hodnoty, 

což je důležité pro pochopení samotného principu daně, ale i principu režimu přenesení 

daňové povinnosti. Praktická část práce se zabývá konkrétními dopady, které toto zavedení 

režimu přenesení daňové povinnosti znamenalo v praxi pro vybranou stavební společnost.  

V závěru práce jsou zhodnoceny dopady, které toto zavedení mělo v praxi.   
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2 Charakteristika společnosti 

Stavební společnost Vodostav, spol. s r.o. sídlící v Teplicích je středně velkou stavební 

společností působící od roku 1991 na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské 

infrastruktury. Zaměřuje se na zakázky velkého rozsahu, jako jsou například rekonstrukce 

vodovodních řádů včetně výstavby nových armaturních šachet, rekonstrukce a výstavba 

nových kanalizací, odvodnění a rekultivace pro obce a větší města, ale i soukromé 

subjekty. Společnost nepůsobí jen v regionu Ústeckého kraje, její působnost se časem 

rozšířila i na kraje po celé České republice. V poslední době usiluje i o získání zakázek 

v zahraničí. 

2.1 Historie společnosti 

Jak již bylo výše uvedeno společnost Vodostav, spol. s r.o. byla založena 

1. 2. 1991 dvěma společníky panem Luďkem Crhákem a panem Milošem Hlaváčkem, a to 

privatizací střediska Stavomontáže Severočeských vodovodů a kanalizací Teplice. Součástí 

privatizace byl i úplný přechod zaměstnanců všech profesí tj. od dělnických, technických 

až po administrativní. Současně byla zprivatizována i administrativní budova se stavebním 

dvorem a technickým zázemím. V počátcích společnost úzce spolupracovala se společností 

Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, která byla jejím hlavním zákazníkem, ale 

postupem času si společnost získala novou skupinu zákazníků, kterou neustále rozšiřovala. 

Při získávání nových zákazníků hrála hlavní roli kvalita odvedené práce, dodržování 

termínů odevzdaných prací a hlavně spolehlivost. Tímto přístupem si společnost časem 

vytvořila velkou skupinu nových zákazníků a stala se tak jedním z velkých hráčů 

v regionu. Stejným způsobem se společnost vyvíjela i co se týká rozsahu nabízených 

stavebních prací, které byly zaměřeny na vodohospodářskou infrastrukturu.  

2.2 Současnost společnosti 

V nedávné době zasáhla českou ekonomiku ekonomická krize, která se nevyhnula ani 

stavebnímu odvětví. Od roku 2008 do roku 2011 se stavebnictví potýkalo s velkým 

úbytkem stavebních zakázek. V těchto výše uvedených ledech docházelo ke značnému 
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počtu bankrotů mezi stavebními firmami, což mělo za následek propouštění zaměstnanců  

a zvyšování nezaměstnanosti. Hlavním faktorem, který stál za propadem českého 

stavitelství, bylo především snižování veřejných investic, na kterých je větší část 

stavebních společností v České republice závislá. Stát začal šetřit, šetřit začaly i české 

domácnosti což mělo za následek pokles nejen bytové výstavby. Obcím se snížily příjmy,  

a tudíž obce snížily výdaje na výstavbu a opravy stávající infrastruktury.  

Tabulka 1: Ekonomický vývoj společnosti Vodostav spol. s r.o. v letech 2000 až 2013 

Rok Čistý obrat (Kč) Počet zaměstnanců 

2000 21 965 993 16 

2001 20 678 363 17 

2002 35 260 488 17 

2003 30 621 512 17 

2004 32 085 000 18 

2005 24 514 838 17 

2006 51 392 816 19 

2007 43 301 804 18 

2008 83 368 669 17 

2009 72 927 605 18 

2010 134 977 288 17 

2011 141 413 961 17 

2012 35 991 359 17 

2013 51 101 315 18 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 1: Čistý obrat v letech 2000 až 2013, zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf 2: Počet zaměstnanců v letech 2000 až 2013, zdroj: vlastní zpracování 
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Propad poptávky po stavebních pracích zasáhl i společnost Vodostav s.r.o., protože 

hlavním zadavatelem zakázek byly především obce a města. Výrazný propad v objemu 

zakázek se projevil až v roce 2012, jak i vyplývá z dat v tabulce č. 1. V letech 2010 až 

2011 společnost měla nejvyšší čistý obrat za celou dobu své existence. Způsobeno to bylo 

především tím, že v těchto letech bylo dokončeno mnoho dlouhodobých zakázek, které 

byly smluvně uzavřeny v letech 2009 a dále pak došlo i k úhradám těchto zakázek. 

Chvályhodné je, že i když společnost v těchto letech měla tak výrazný propad zakázek 

udržela si stejný počet zaměstnanců a na rozdíl od jiných stavebních společností nemusela 

propouštět. Částečné oživení přišlo koncem roku 2012, kdy společnost získala nové 

zakázky, které byly dokončeny v průběhu roku 2013. V tomto roce došlo i k zásadním 

změnám ve vedení společnosti, kdy původní společníci předali společnost mladším 

managerům, kteří již nějakou dobu společnost formálně vedli. Společnost pod novým 

vedením získala v roce 2014 řadu nových zakázek. Zúčastnila se i několika tendrů  

na Slovensku.  

3 Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví 

V této kapitole budou nejprve popsány základní principy fungování a obecný popis daně 

z přidané hodnoty, z důvodů snadnějšího pochopení, tak složitého problému, jaký daň 

z přidané hodnoty je. Dále pak bude popsána problematika daně z přidané hodnoty, která 

přímo souvisí se stavebnictvím.  

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je daní nepřímou, kdy daňové břemeno je 

přeneseno na konečného spotřebitele a daní universální ze spotřeby, neboť je vybírána 

v cenách prodaného zboží, poskytovaných služeb a při převodech nemovitostí. 

Poplatníkem je tedy spotřebitel, ale do státního rozpočtu ji odvádí plátce. Princip funguje 

na základě vztahů odběratel dodavatel, kdy dodavatel má povinnost přiznat daň na výstupu 

a odběratel na vstupu. 
1 

3.1 Historický vývoj daně z přidané hodnoty 

Z historického pohledu se nejprve jednalo o daň z obratu, která platila v Československé 

federativní republice do 31. 12. 1992. Zásadní změnu přinesl až zákon č. 588/1992 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, který vstoupil v platnost 1. 1. 1993 a který již vycházel  
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ze směrnice Evropské unie. Hlavním důvodem zavedení tohoto zákona bylo odbourání 

několikerého zdanění, kterému především podléhalo zboží.  Základní sazba byla stanovena 

ve výši 23 %, snížená sazba byla ve výši 5 %. Zavedením DPH došlo k rozšíření 

zdaňovacích položek na většinu služeb. Plátcem se staly osoby, jejichž obrat byl v roce 

1991 a 1992 vyšší než 6 milionů Kč. Výše citovaný zákon o DPH platil dva roky, 

postupem času se několikrát novelizoval a měnila se i základní sazba (tabulka č. 2). Dále 

docházelo i k převodu některých položek ze snížené sazby do základní sazby DPH. 
1 

Zásadní a nejrozsáhlejší změny zákona o DPH přišly v roce 2004, kdy se Česká republika 

stala součástí Evropské unie. Ještě před vstupem České republiky do Evropské unie bylo 

zapotřebí sladění zákona o DPH se zákony Evropské unie. Jednalo se především o sladění 

sazeb u zboží a služeb. Dnem 1. 5. 2004 nabývá účinnosti nový zákon č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, který převádí řadu služeb a zboží ze snížené sazby do sazby 

základní a naopak. To mělo za následek zdražení i zlevnění některých druhů zboží i služeb. 

Dotčena byla i oblast stavebnictví, což přineslo zdražení stavebních prací. Naopak  

u potravin došlo k jejich zlevnění díky převedení ze základní sazby do snížené sazby DPH. 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl několikrát novelizován. Základní 

sazba byla stanovena na 19 % a snížená sazba daně zůstala 5 %. 
1 

V roce 2008 došlo k dalším zásadním změnám v zákoně, které se týkaly především 

zvyšování sazeb. Základní sazba sice zůstala na 19 %, ale k výraznému nárůstu došlo  

u snížené sazby, ta vzrostla z 5 % na 9 %. V dalších letech dochází k pravidelnému 

navyšování snížené sazby o jeden procentní bod. Základní sazba byla navýšena o jeden 

procentní bod v roce 2012, tedy na hodnotu 20 %. K dalšímu navyšování základní sazby na 

hodnotu 21 % dochází v roce 2013. Postupně dochází k vyřazování zboží  

a služeb ze snížené sazby do základní sazby, což má za následek zdražování. V roce 2016 

by mělo dojít ke sjednocení sazby na jediné hodnotě a to ve výši 17,5 %. 
1 
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Tabulka 2: Vývoj sazeb DPH v České republice 

Období Snížená sazba Základní sazba 

1.1.1993 – 31.12.1994 5 % 23 % 

1.1.1995 – 30.4.2004 5 % 22 % 

1.5.2004 – 31.12.2007 5 % 19 % 

1.1.2008 – 31.12.2009 9 % 19 % 

1.1.2010 – 31.12.2011 10 % 20 % 

1.1.2012 – 31.12.2012 14 % 20 % 

1.1.2013 – 31.12.2015 15 % 21 % 

Zdroj: ucetni-portal.cz, 2015 

3.2 Charakteristika daně z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je jednou z nejsložitějších daní české daňové soustavy a je 

upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZDPH). Jedná se o univerzální nepřímou daň, to znamená, že tuto daň neplatíme 

přímo finančnímu úřadu, jak je to u daní přímých, ale daň je odvedena plátcem, kterému 

platíme při každém nákupu zboží či služeb. Jedná se tedy o daň ze spotřeby, kde dodavatel 

registrovaný jako plátce DPH má povinnost odvést část hodnoty z obchodu, v případě,  

že se jedná o obchod, jenž je předmětem daně. Na druhé straně, odběratel si může požádat  

o vrácení daně, kterou při obchodu s dodavatelem plátcem uhradil. Výše daně je stanovena 

rozdílem daně na vstupu a na výstupu. 
2 

DPH tvoří největší část příjmů státního rozpočtu České republiky. Proto se stát snaží 

zefektivnit výběr této daně a pomocí legislativních a restriktivním opatření zabránit 

daňovým únikům, které jsou značného rozsahu.  

3.2.1 Vymezení základních pojmů 

Vymezení základních pojmů slouží k snadnějšímu pochopení, tak složitého zákona jakým 

je zákon o DPH.  

Daň na vstupu – daň, která je obsažená v částce za přijaté plnění 
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Daň na výstupu – daň, kterou je plátce povinen přiznat z uskutečněného plnění 

Daňová povinnost – je vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet 

Úplata – částka v peněžních prostředcích nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění 

Vlastní daň – daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za 

zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je vyšší nebo rovna odpočtu daně 

Nadměrný odpočet – daň na výstupu je menší než daň na vstupu 

Zboží – hmotná věc s výjimkou peněz a cenných papírů, právo stavby, živé zvíře, lidské 

tělo, plyn, elektřina, teplo a chlad 

Ekonomická činnost – dle § 5 – soustavná činnost obchodníků, výrobců, osob 

poskytujících služby a soustavné činnosti vykonávané dle zvláštních předpisů (lékaři, 

právníci, umělci atd.) 

Obrat – dle § 4a – je souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží  

za uskutečněná plnění, kterými jsou poskytnutí služby, dodání zboží a převod nemovitosti 

s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelná plnění, plnění osvobozené  

od daně s nárokem na odpočet daně a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. [2] 

3.2.2 Předmět daně 

Předmět daně je vymezen v § 2 odst. 1 ZDPH. Podle § 2 odst. 1 písm. a), b) ZDPH je 

předmětem daně dodání zboží a poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani 

v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Podle § 2 odst.  

1 písm. c) ZDPH je předmětem daně pořízení zboží z jiného členského státu a to v případě, 

že je uskutečňováno za úplatu, a to osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou 

nepovinou k dani. V případě, že se jedná, o pořízení nového dopravního prostředku 

z jiného členského státu je toto pořízení předmětem daně je-li pořízeno za úplatu osobou 

nepovinnou k dani. V § 2 odst. 1 písm. d) ZDPH je předmětem daně dovoz zboží s místem 

plnění v tuzemsku. V § 2a ZDPH je přesně specifikováno, co není považováno za předmět 

daně. [2] 
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3.2.3 Definice osob pro účely DPH 

Dle ZDPH, se za daňové subjekty považují osoby povinné k dani  

a identifikované osoby. Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti v tuzemsku. Právnická osoba je povinna 

k dani i v případě, že není zřízena za účelem podnikání, ale uskutečňuje ekonomickou 

činnost. Ekonomickou činností pro účely DPH se rozumí veškeré soustavné samostatně 

výdělečné činnosti. Dále pak využívání hmotného i nehmotného majetku za účelem získání 

příjmů, v případě, že je tento majetek užívám soustavně. Osoba povinná k dani se stane 

plátcem v případě, že má sídlo v tuzemsku a jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000,- Kč. V případě, 

že obrat nepřesáhne 1 000 000,- Kč 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců, může se osoba povinná k dani stát plátcem dobrovolně. 

Identifikované osoba je osoba povinná k dani, která není plátcem nebo právnická osoba 

nepovinná k dani, pokud tato osoba pořizuje zboží z jiného členského státu. [2] 

Zákon zná: 

Osoby povinné k dani – dle § 5 odst. 1 ZDPH jsou to jak fyzické, tak i právnické osoby, 

které uskutečňují ekonomické činnosti, dále pak právnické osoby, které uskutečňují 

ekonomickou činnost, ale nebyly založeny za účelem podnikání. [2] 

Skupiny – dle § 5a odst. 1 ZDPH se skupinou rozumí skupina spojených osob se sídlem 

podnikání v tuzemsku. [2] 

Plátci – dle § 6 ZDPH – plátcem se stane osoba povinná k dani, jakmile její obrat přesáhne 

1 000 000,- Kč 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

Plátcem se může stát i osoba, jenž pořizuje zboží z jiného členského stát a překročí 

hodnotový limit, dále pak i osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, které 

podléhá spotřební dani, nebo poskytuje služby do jiného členského státu. Plátcem se stane  

i osoba, která pokračuje v ekonomické činnosti po zemřelém plátci. [2] 

Identifikované osoby – dle § 6g ZDPH – identifikovanými osobami jsou osoby povinné 

k dani, které nejsou plátci, nebo právnické osoby, které nejsou povinné k dani a to  

za předpokladu, že v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu a jehož hodnota 

přesáhne výši 326 000 Kč. Dále jsou to pak právnické osoby nepovinné k dani, v případě, 
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že si pořídí nový dopravní prostředek z jiného členského státu nebo zboží, které podléhá 

spotřební dani. [2] 

3.2.4 Místo plnění 

Místo plnění dle § 7 až 12 ZDPH je rozděleno následovně: 

Dodání zboží – dle § 7, § 8, §11 a § 12 

 bez přepravy nebo odeslání - místem plnění při dodání zboží je místo kde se 

zboží nachází v době jeho dodání  

 s přepravou – místem plnění je místo, kde začíná jeho přeprava 

 s instalací – místem plnění je místo, kde bude uskutečněna instalace 

Převod nemovitostí 

 místem plnění je místo, kde se nemovitost nachází 

Poskytnutí služby – dle § 9 a § 10 až § 10k 

 místo plnění je určeno dle příjemce služby, v případě že osoba povinná 

k dani, poskytne službu jiné osobě povinné k dani 

 místo plnění je určeno dle sídla poskytovatele služby, v případě, že osoba 

povinná k dani poskytne službu osobě nepovinné k dani [2] 

3.2.5 Vymezení plnění 

Dodání zboží 

V ustanovení § 13 odst. 1 až 3 ZDPH, je definováno co vše je nebo co se považuje za 

dodání zboží a za převod nemovitosti a naopak definuje plnění, která nejsou předmětem 

daně. Dále jsou zde definována plnění, která jsou považována za dodání zboží nebo za 

převod nemovitosti za úplatu. V odstavci 1 jsou stanoveny základní podmínky, které je 

nutno splnit, aby došlo k dodání zboží. Například, že musí dojít k převodu práva nakládat 

se zbožím jako vlastník, to znamená, že nemusí dojít ke změně vlastnictví, stačí, když 

vlastník zboží přenese právo nakládat se zbožím jako vlastník na osobu, kterou pověří 

prodejem tohoto zboží. V případě, že by nedošlo k přenesení práva nakládat se zbožím 
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jako vlastník při dodání zboží do jiného členského státu (dále jen „JČS“), nemůže být 

uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Tento případ se vztahuje především na 

finanční pronájem, kdy dochází převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. [1] 

Další podmínkou, kterou je potřeba splnit při dodání zboží do JČS spočívá v uskutečnění 

přepravy, kterou zajišťuje buď prodávající, kupující nebo třetí osoba (spediční společnost). 

Zboží, ale musí být fyzicky přepraveno do JČS. K uplatnění režimu přenesení daňové 

povinnosti může dojít za předpokladu, že dodavatel bude vlastnit i doklady o přepravě, 

popřípadě smlouvy se společností, která přepravu zboží uskutečňovala. [1] 

V § 13 odstavci 3 písmene a) až d) ZDPH je dále formulováno, co se považuje za dodání 

zboží a převod nemovitosti. Řešen je zde převod majetku za úplatu na základě rozhodnutí 

orgánů státní správy, dále je zde řešeno dodání zboží prostřednictvím komisionáře na 

základě komisionářské smlouvy. Za dodání zboží se dle tohoto ustanovení považuje  

i předání zboží dovezeného a které bylo propuštěno do volného oběhu, ale zůstalo ve 

vlastnictví zahraniční osoby, s jejímž souhlasem je zboží prvním uživatelem předáno 

v tuzemsku další osobě. [1] 

V dalších odstavcích § 13 ZDPH je definováno, která plnění se považují za dodání zboží 

nebo převod nemovitosti za úplatu, v případě, že se jednalo o plnění bezúplatné. Jedná se 

tedy za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu, tedy plnění, která nesouvisela 

s uskutečňováním ekonomické činnosti plátce. V podstatě se jedná o použití obchodního 

majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo potřebu zaměstnanců, kdy u tohoto 

majetku byl uplatněn z jeho části odpočet daně a tudíž je zdanitelným plněním. Jedná se 

například o používání služebních automobilů pro soukromé účely, nebo majetek vytvořený 

vlastní činností, pro účely, kdy není nárok na odpočet daně. [2] 

V § 13 odstavci 8 ZDPH je stanoveno, co se nepovažuje za dodání zboží nebo převod 

majetku. Za dodání zboží se dle tohoto ustanovení nepovažuje pozbytí obchodního 

majetku, poskytnutí dárku, reklamního nebo propagačního předmětu, jehož hodnota 

nepřesáhne 500 Kč, dodání vratného obalu a to v případě, že je kupujícímu vrácena úplata 

v plné výši po vrácení vratného obalu. [2] 
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Poskytnutí služby 

Zákon považuje za poskytnutí služby všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo 

převodem nemovitosti. Za poskytnutí služby jsou dle zákona považovány plnění jako 

například převod práv (autorská práva, patenty, licence, vynálezy atd.), poskytnutí práva 

využití ochranné známky, loga, patentu softwaru, vznik a zánik věcného břemene, přijetí 

závazku zdržet se určitého jednání. [1] 

Pořízení zboží z jiného členského státu 

Upraveno v § 16 ZDPH, který považuje za pořízení zboží z jiného členského státu nabytí 

práva nakládat se zbožím od osoby registrované k dani jako vlastník v jiném členském 

státě, za předpokladu, že zboží bylo přepraveno do tuzemska. Místem plnění je místo, kde 

je přeprava uskutečněna. Pořizovatel má povinnost přiznat daň k 15 dni následujícího 

měsíce po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno nebo ke dni vystavení nebo ke dni 

vystavení daňového dokladu a to za předpokladu, že byl vystaven před výše uvedeným 

datem. Daňový doklad musí mít zákonem stanovené údaje. Pořizovateli tedy vzniká 

povinnost přiznat daň na výstupu, stejně tak mu vzniká i nárok na odpočet daně ve stejné 

výši. [1] 

Dovoz zboží 

Za dovoz zboží se dle § 20 ZDPH požaduje vstup zboží z třetí země na území Evropské 

unie. Místem plnění je území členského státu, kde se zboží nachází v okamžiku vstupu  

do Evropské unie nebo kde je zboží propuštěno do volného oběhu. [1] 

3.2.6 Uskutečnění zdanitelného plnění 

V § 21 ZDPH v odstavcích 1 až 10 je definováno, kdy je plátce povinen přiznat daň při 

dodání zboží nebo poskytnutí služby.  Podle odst. 1 je plátce povinen přiznat daň na 

výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni úplaty, a to k tomu dni, který 

nastane dříve, dále je plátce povinen uvést přiznanou daň do daňového přiznání  

za zdaňovací období, ve kterém se toto zdanitelné plnění uskutečnilo, nebo ve kterém byla 

úplata přijata. V podstatě záleží na tom, která skutečnost nastala dříve. Dle definice zákona 

obecně platí u poskytnutí služeb a dodání služby, že den uskutečnění zdanitelného plnění je 

den dodání zboží nebo poskytnutí služby. V případě převodu nemovitostí je dnem 
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uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy byla doručena smlouva či listina, na které je 

uveden datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. Jedná-li se o práce či 

služby sjednané na základě smluv o dílo, považuje se za den uskutečnění zdanitelných 

plnění den předání díla. [1] 

Uskutečněná plnění dle § 21 ZDPH 

 při dodání zboží 

 při převodu nemovitosti 

 při poskytnutí služby 

 v ostatních případech (prodejní automaty a jiné přístroje uváděné do chodu 

mincemi) 

 dílčí plnění 

 opakované plnění [2] 

3.2.7 Osvobozená plnění 

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně 

Osvobození plnění bez nároku na odpočet daně dle § 51 ZDPH znamená, že si plátce 

neuplatní daň na výstupu a ztratí i nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých 

zdanitelných plnění. Ve výše uvedeném ustanovení jsou uvedena plnění, která jsou 

osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně. Jedná se o následující plnění: [1] 

 poštovní služby – kdy osvobozeným plněním je dodání a vrácení poštovní 

zásilky a poštovního poukazu a toto osvobozené plnění může uplatnit pouze 

držitel poštovní licence. 

 provozování rozhlasového a televizního vysílání – za předpokladu, že je 

provozováno provozovateli definovanými zákonem č. 231/2001 Sb.,  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Nevztahuje se na reklamy, 

teleshopping atd. 
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 finanční činnosti – podrobně jsou definovány v § 54 ZDPH, jedná se například  

o činnosti, jako jsou převod cenných papírů, přijímání vkladů od veřejnosti, 

poskytování úvěrů a peněžních půjček atd. 

 pojišťovací činnosti – jedná se o pojišťovací a zajišťovací činnosti včetně 

činností s nimi související a jejich zprostředkování. 

 převod a nájem pozemku, staveb, bytů a nebytových prostor a nájem dalších 

zařízení – osvobození u převodu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je 

lhůta 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí. 

 výchova a vzdělání – osvobozená od daně je všechna výchovně vzdělávací 

činnost, která splňuje podmínky stanovené zákonem. Jedná se o subjekty 

oprávněné tuto činnost provádět.  

 zdravotní služby a dodání zdravotního zboží – jedná se o zdravotnické služby  

a služby související a zdravotnické zboží, které bylo spotřebováno v rámci 

zdravotnických služeb 

 sociální pomoc – poskytovaná dle zákona o sociálních službách a subjekty, jenž 

má pro tuto činnost oprávnění ze zákona. 

 provozování loterií a jiných podobných her   

 dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku  

na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně [1] 

Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně 

Při uskutečňování plnění, která jsou podrobně vyjmenovaná v § 63 ZDPH, nedochází ke 

krácení nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění. Stanovena je i povinnost 

plátci, který uskutečňuje tato osvobozená plnění, přiznat taková plnění do daňového 

přiznání ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni jeho úplaty, podle toho jaká situace nastane 

dříve. Nedochází u těchto plnění ke krácení nároku na odpočet daně u přijatých 

zdanitelných plnění a tudíž se i neuplatňuje daň na výstupu. Jedná se o následující plnění: 

[1] 
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 dodání zboží do JČS – zboží je osvobozeno od daně v případě, že jsou splněny 

dvě podmínky. Musí dojít k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník   

a k přepravě nebo odeslání dodávaného zboží do JČS. 

 pořízení zboží z JČS – k osvobození od daně může dojít jen v případě, že 

dochází k osvobození zboží od daně v tuzemsku. 

 vývoz zboží – k osvobození od daně s nárokem na odpočet u zboží, které bylo 

vyvezené z území Evropského unie 

 poskytnutí služby do třetí země – je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet 

v případě, že se jedná o poskytnutí služby osobě z třetí země, která nemá  

v tuzemsku sídlo a ani provozovnu a místo plnění je v tuzemsku. 

 osvobození ve zvláštních případech – jedná se o osvobození od daně pro dodání 

zboží pro zásobení lodí, za předpokladu, že toto zboží je použito při plavbě na 

volném moři a přepravují cestující za úplatu nebo jsou používány k činnostem, 

jako jsou průmyslové, obchodní či rybářské. Dále se toto osvobození od daně 

týká palubních zásob u lodí používaných k záchranářské činnosti a plavidel 

válečných, který opouštějí tuzemsko a míří do zahraničních přístavů třetích 

zemí, letadel užívanými leteckými společnostem, které přepravují osoby a zboží 

mezi členskými státy a třetími zeměmi a dále pak osob s diplomatickými 

výsadami. 

 přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz – osvobození od daně se vztahuje 

na přepravu zboží a služeb, protože se jedná o přepravu zboží a služeb, které 

vystoupí z území Evropské unie a není vázána na registraci k dani objednatele 

přepravy. 

 přeprava osob – osvobození od daně se týká přepravy osob v případě, že tato 

přeprava se týká přepravy osob mezi členskými státy a třetími zeměmi, která je 

osvobozena od daně v tuzemsku. 

 dovoz zboží – jedná-li se o zboží jestliže tomuto dováženému zboží bylo 

přiznáno osvobození od celních předpisů. [1] 
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3.2.8 Povinnost přiznat daň na výstupu 

Plátce má povinnost přiznat daň dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) 

nebo dnem přijetí úplaty v případě, že nastane dřív než DUZP. V daňovém přiznání uvede 

plátce daň za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Bylo-li zboží 

pořízeno z JČS je povinnost přiznat daň 15 den po měsíci, kdy se pořízení zboží 

uskutečnilo nebo ke dni vystavení daňového dokladu a to v případě, že byl vystaven dříve. 

U dodání zboží do JČS je povinnost plátce uvádět do daňového přiznání osvobozené plnění 

a to vždy k 15. dni následujícímu po měsíci, kdy bylo zboží odesláno nebo ke dni 

vystavení daňového dokladu. Povinnost přiznat daň na výstupu v případě přijetí služby  

od osoby neusazené v tuzemsku se dle zákona rozumí den poskytnutí služby nebo 

poskytnutí úplaty. [1] 

3.2.9 Sazby daně 

Vývoj sazeb u zdanitelného plnění je uveden v odstavci 3.1 Historický vývoj daně 

z přidané hodnoty. V roce 2015 dochází k podstatným změnám v sazbách daně. Základní  

a snížená sazba daně zůstávají stejné, tj. ve výši 21% a 15%, ke změně dochází u snížené 

sazby a to přidáním druhé snížené sazby, která je ve výši 10%. Základní sazba zahrnuje 

zboží a služby nezahrnuté v přílohách ZDPH č. 2, 3 a 3a. Snížená sazba ve výši 15% 

zahrnuje zboží uvedené v příloze č. 3 a služby uvedené v příloze č. 2 (jedná se například  

o potraviny včetně nápojů, vyjma alkoholických nápojů, živé dřeviny, rostliny, některé 

druhy léků, knihy atd.). Druhá snížená sazba daně ve výši 10% zahrnuje zboží 

vyjmenované v příloze č. 3a. K další podstatné změně od 1.1.2015 došlo u sazby daně pro 

dokončené stavby pro bydlení nebo nedokončené stavby pro sociální bydlení (podrobněji 

zpracováno v kapitole daň z přidané hodnoty ve stavebnictví). [2] 

Pro stanovení sazby daně je velmi důležité správné zařazení. U zdanitelného plnění se 

uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty se uplatní 

sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté 

platby. 
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3.2.10 Základ daně 

Základem daně dle § 36 ZDPH je částka, která je zákonem definována jako vše, co jako 

úplatu má plátce obdržet nebo již obdržel za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro 

kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, ale bez daně za toto 

zdanitelné plnění. Přijme-li plátce daně před uskutečněním zdanitelného plnění, je 

základem daně částka přijaté platby, která je ale snížená o daň. Do základu daně 

zahrnujeme například cla, jiné daně (z pevných paliv, ze zemního plynu, z elektřiny atd.), 

poplatky, dotace k ceně a vedlejší výdaje spojené při poskytnutí služby a materiál přímo 

související s poskytovanou službou. Dále základ daně zahrnuje i výdaje spojené 

s výstavbou, změnou nedokončené stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které 

jsou stavebními či montážními pracemi zabudovány jako součást stavby. [1]  

Daň je následně vypočtena podle základu daně, proto je velmi důležité správně stanovit 

základ daně. 

3.2.11 Daňové doklady 

V § 26 až § 36 ZDPH je definováno, jakou podobu má mít daňový doklad, definována jsou  

i pravidla pro vystavení, náležitosti daňového dokladu ale i povinná dobu archivace. 

Daňový doklad může mít dle zákona listinnou nebo elektronickou podobu. Povinnost 

uchovávat daňové doklady je po dobu 10 let. Daňový doklad musí být vystaven do 15-ti 

dnů od vzniku povinnosti přiznat daň nebo uskutečněná plnění. Při vystavování daňových 

dokladů je důležité jejich správné vystavení, protože daňový doklad slouží plátci, kterému 

byl vystaven, k nárokování odpočtu daně na vstupu. [1] 

Druhy daňových dokladů: 

 zjednodušený daňový doklad – lze ho vystavit v případě, že celková částka za 

plnění není vyšší než 10 000,- Kč 

 splátkový kalendář – v případě nájemních smluv 

 souhrnný daňový doklad – vystavuje osoba povinná k dani, která uskutečňuje 

několik samostatných plnění pro stejnou osobu, vystavuje se do 15 dnů od konce 

kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo buď, první plnění nebo první úplata. 

Jedná-li se o čtvrtletního plátce, který má povinnost podávat daňové přiznání 
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jednou za kalendářní čtvrtletí, musí ale souhrnná hlášení podávat za každý 

kalendářní měsíc. 

 doklad o použití – například využití pro soukromou potřebu 

 opravný daňový doklad – slouží pro opravy základu daně a daně, pro opravu výše 

daně nebo chybné stanovení daně (samostatné zdanitelné plnění, dodatečné daňové 

přiznání) [2] 

Daňové přiznání 

Řádné daňové přiznání k DPH má plátce vždy povinnost podat do 25 dnů po skončení 

zdaňovacího období a to pouze elektronicky. Osoba identifikovaná k dani má povinnost 

podat daňové přiznání jen když má daňovou povinnost. V případě, že plátcem je fyzická 

osoba, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000,- Kč, nemá povinnost toto daňové přiznání 

podávat elektronicky. Daňové přiznání se podává na tiskopise předepsaném Ministerstvem 

financí, lze ho podat i přes webový portál finanční správy. Plátci vzniká buď daňová 

povinnost, kterou je splatná ve lhůtě pro podání přiznání nebo plátci vzniká nadměrný 

odpočet, který má finanční úřad povinnost vrátit do 30 dnů od posledního dne pro podání 

řádného daňového přiznání.  

Druhy daňových přiznání: 

  řádné  

 opravné – opravné daňové přiznání je možno podat do doby pro podání řádného 

daňového přiznání 

 dodatečné – plátce podá v případě, že v řádném daňovém přiznání uvedl některé 

údaje špatně. V dodatečném daňovém přiznání se uvedou pouze rozdíly.  

Souhrnná hlášení 

Souhrnná hlášení musí být vždy podána elektronicky a podává je plátce, jenž dodává zboží 

do JČS osobě registrované k dani v JČS, nebo poskytuje služby s místem plnění v JČS. 

Souhrnné hlášení se podává za kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce v případě, že jde o dodání zboží nebo zboží + služby. V případě, že se jedná pouze 

o služby, pak se souhrnné hlášení podává dle zdaňovacího období plátce (měsíčně, 
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čtvrtletně). Plátce, který podává čtvrtletní souhrnné hlášení a dodal zboží má povinnost 

podat souhrnné hlášení zpětně za každý měsíc za celé čtvrtletí až do konce kalendářního 

roku do 25 dnů po skončení daného měsíce. 

3.2.12 Registrace 

Registrace plátců, jak již bylo výše uvedeno, může být povinná nebo dobrovolná. 

Nejčastějším důvodem, kdy se osoba povinná k dani se stane plátcem je překročením 

obratu 1 000 000 Kč, dalšími důvody jsou například pokračování v podnikání po zemřelém 

plátci, uskutečňování zdanitelných plnění společně s jinými osobami povinnými k dani atd. 

Dobrovolným plátcem DPH se mohou daňové subjekty stát například z důvodů, že 

obchodují s plátci DPH nebo pořizují zboží v základní sazbě daně a prodávají ve snížené 

sazbě daně. V případě dobrovolného plátce daně podá daňový subjekt žádost o registraci  

u místně příslušného finančního úřadu. V případě povinné registrace z důvodů překročení 

obratu má daňový subjekt povinnost registrace od prvního dne třetího měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat. Daňový subjekt musí podat žádost  

o registraci do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil 

stanovený obrat. [1] 

3.3 Daň z přidané hodnoty – vybrané paragrafy 

související se stavebnictvím 

V předchozích kapitolách již byly celkem podrobně popsány nejdůležitější paragrafy  

a problematika DPH, proto bych se v této kapitole zaměřila na paragrafy a problematiku 

týkající se konkrétně DPH ve stavebnictví.  

K poměrně rozsáhlým změnám Z DPH došlo novelizací zákona s účinností od 1.1.2014. 

Novou úpravou prošlo i ustanovení § 56 a § 56a ZDPH, která se vztahuje na vybrané 

nemovité věci a nájem vybraných nemovitých věcí. Novela zákona reaguje na změny 

v občanském zákoníku, především ve sjednocení formulací. Stávající formulace jako je 

například převod staveb a bytů, pozemků a stavebních pozemků je nahrazen výrazem - 

dodání vybraných nemovitých věcí.  
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3.3.1 Vymezení základních pojmů 

Byt – je to soubor místností, nebo jednotlivá obytná místnost, která svým uspořádáním 

splňují podmínky pro trvalé bydlení. 
 

Bytový dům – je to stavba určená pro bydlení v tom případě, že její podlahová plocha je 

z více jak poloviny je určena a odpovídá pro trvalé bydlení. 
 

Rodinný dům – stejná definice jako u bytového domu se vztahuje i na rodinný dům. 

Rodinným domem je stavba, kde jsou nejvýše tři byty, dvě nadzemní podlaží, podkroví  

a sklep. 
 

Byt pro sociální bydlení – jeho plocha nesmí přesáhnout plochu 120 m
2
. 

 

Rodinný dům pro sociální bydlení – je rodinný dům, kde podlahová plocha nepřesáhne 

350 m
2
.   

Bytový dům pro sociální bydlení – je dům, ve kterém jsou byty pro sociální bydlení. 
 

Pozemek – geometricky a polohově určený a zobrazený v katastru nemovitostí a označený 

samostatným parcelním číslem. 
 

Součást pozemku – prostor nad povrchem a pod povrchem, stavby zřízené na pozemku 

s výjimkou staveb dočasných, včetně toho co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve 

zdech, rostliny. Jako součást pozemku nejsou inženýrské sítě, dočasná stavba, movitá věc, 

která je upevněná není součástí stavby, v případě, že se souhlasem vlastníka dojde 

k zapsání do veřejného seznamu, že movitá věc není jeho vlastnictvím. 
 

Dočasná stavba – je stavba, která má jen omezenou dobu trvání. 
 

Stavba – za stavbu se považuje jakákoli stavba, která je pevně spojená se zemí a která 

vznikla stavební či montážní činností. 
3
  

Ohlášení stavby – podává se u příslušného stavebního úřadu a to u staveb, jejichž 

zastavená plocha je do 150 m
2
. 

Stavební povolení – je vyžadován u staveb, jejichž zastavěná plocha je větší než 150 m
2
  

a u kterých už nestačí jen ohlášení stavby. 
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3.3.2 Místo plnění 

Místo plnění u dodání nemovité věci je definováno v § 7 odst. 6 ZDPH a v § 10 odst. 1 a 2 

ZDPH je definováno místo plnění při poskytnutí služby, která se vztahuje k nemovitým 

věcem. V prvním případě je místem plnění místo, kde se nemovitá věc nachází nebo, kde 

se nachází pozemek zatížený právem stavby a to platí u práva stavby. V druhém případě, 

který se týká poskytnutí služby, je místem plnění místo, kde se nemovitost nachází. Musí 

se jednat o služby vztahující se k nemovité věci (služby znalce, odhadce, realitní kanceláře, 

ubytovací služby, služby architekta, stavebního dozoru atd.). Jedná-li se o služby vztahující 

se k právu služby, je místem plnění stejně jako v prvním případě, pozemek zatížený 

právem stavby. 
4 

3.3.3 Uskutečnění plnění 

Tak jak již bylo uvedeno v kapitole 3.2.6 Uskutečněná zdanitelná plnění, je dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění u poskytnutí služeb a dodání zboží den, kdy tyto služby 

nebo zboží byly poskytnuty nebo dodány nebo za ně byla poskytnuta úplata. Záleží na tom, 

která z těchto variant nastala dříve. U převodu nemovitostí je dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění den předání nabyvateli do užívání nebo den, kdy došlo k zápisu změny 

vlastnického práva. 

3.3.4 Sazba daně 

Při určování sazby daně (zda se bude jednat o sazbu základní či sníženou) u stavebních  

a montážních prací, tedy u poskytnuté služby, je rozhodující k jakému účelu bude stavba 

využita. Stavební a montážní práce, které byly spojeny s bytovou a sociální výstavbou, 

budou zahrnuty do první snížené sazby daně. Seznam služeb, na které se vztahuje první 

snížená sazba daně, tedy 15 % zdanění je uveden v příloze č. 2 ZDPH.  

První snížená sazba daně se uplatní: 

 bytová výstavba – jedná se o stavební a montážní práce provedené na dokončené 

stavbě, přičemž dokončenou stavbou se rozumí, stavba bytového domu, rodinného 

domu, obytný místnost (byt). Význam pojmů vysvětlen v kapitole 3.3.1 Vymezení 

základních pojmů. [2] 
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 sociální bydlení – jedná se o stavební a montážní práce poskytnuté pro stavbu 

určenou pro sociální bydlení, kterými jsou, stavba bytového a rodinného domu pro 

sociální bydlení, obytný prostor pro sociální bydlení, ubytovací zařízení pro 

ubytování příslušníků bezpečnostních sborů a státních zaměstnanců, zařízení 

sociálních služeb, školská zařízení pro účely ústavní výchovy, internáty škol pro 

žáky se zdravotním postižením, dětské domovy pro děti do 3 let, hospice a obytný 

prostor pro sociální bydlení, pozemky, na kterých stojí pouze stavba pro sociální 

bydlení a stejné je to i u práva stavby zhmotnělého (nutné zkoumat časový test dle 

§ 56 odst. 3 ZDPH) a jednotek. Snížená sazba se dále uplatní u stavebních  

a montážních pracích, které změní svůj prvotní účel na stavbu pro sociální bydlení. 

[2] 

 pozemek – sloužící k provozu stavby, která je pevně spojena se zemí a je využita 

pro trvalé bydlení [2] 

3.3.5 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 

V § 56 odst. 1 ZDPH jsou vymezeny vybrané nemovité věci, které jsou osvobozeny od 

daně.  

 Pozemky – osvobození dle § 56 odst. 2 ZDPH, může nastat jen za předpokladu, že 

budou splněny dvě podmínky a to, že půjde o pozemek, na kterém není zřízena 

stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť a není pozemkem, na 

kterém může být podle stavebního povolení nebo ohlášení provedena stavba. 

Osvobození od daně je spojené na absenci stavby spojené se zemí pevným 

základem. 
5
 

 právo stavby - je nehmotnou věcí a může obsahovat jednak právo postavit na cizím 

pozemku stavbu, ale i právo mít stavbu na cizím pozemku postavenou. Pro účely 

DPH se právo stavby rozděluje na právo nehmotné – věcné právo postavit či 

vlastnit stavbu na pozemku a na právo zhmotnělé - právo stavby, jehož součástí je 

stavba. Osvobození od daně se týká práva zhmotnělého, za předpokladu, že se bude 

zjišťovat časový test. 
5
 

 stavby, 
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 podzemní stavby se samostatným účelovým určením (metro, dálniční tunel, 

hlubinný důl)  

 inženýrské sítě  

 jednotky [2] 

Při dodání nemovité věci (kromě pozemků definovaných v § 56 odst. 2 ZDPH) je důležitý 

časový test. Osvobození od daně u výše uvedených bodů může dojít, pokud lhůta od 

vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního užívání stavby a to podle toho jaká 

situace nastane dříve, bylo delší než 5 let. 
5 

3.3.6 Zálohy 

U zálohových plateb platí stejná povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni zdanitelného plnění 

nebo ke dni úplaty, jako u ostatních úplat v běžném režimu zdanění. Jiné je to v případě 

zálohových plateb na převod majetku, které jsou účinné od 1.1.2014 a kdy se při přijetí 

zálohové platby neuplatní daň na výstupu a to jen jde-li o úplatu na plnění osvobozené od 

daně a to jen u pozemků, který není stavebním pozemkem. Stejné pravidlo platí u přijatých 

zálohových plateb za stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

4 Režim přenesení daňové povinnosti a její 

projevy ve zvolené firmě  

V této kapitole bych ráda stručnou charakteristikou vysvětlila, co to vlastně je režim 

přenesení daňové povinnost u DPH, jaké důvody vedly k jejímu zavedení. V další části 

kapitoly je práce zaměřena na režim přenesení daňové povinnosti u stavebních  

a montážních pracích, a v závěru kapitoly budou zhodnoceny projevy tohoto režimu  

u zvolené stavební společnosti.  

4.1 Historický vývoj režimu přenesené daňové povinnosti 

Režimu přenesené daňové povinnosti nejprve podléhalo dodání zlata, které bylo upraveno 

novelou, která vstoupila v platnost od 1.4.2011. Posléze docházelo k rozšíření na dodání 
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šrotu a odpadových materiálů, na obchodování s emisními povolenkami a od 1.1.2012 na 

stavební nebo montážní práce. Poslední novelizací, která je platná od 1.1.2015, dochází 

k rozšíření použití režimu přenesené daňové povinnosti o případy dodání zboží  

a poskytnutí služeb, u kterých jsou členské státy oprávněny uplatňovat přenesení daňové 

povinnosti po dočasnou dobu. 

4.2 Charakteristika režimu přenesené daňové povinnosti  

Reverse charge, i tak je někdy označován režim přenesené daňové povinnosti. Princip 

spočívá v přenesení povinnosti plátce přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněná 

zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku na plátce, který zdanitelné plnění přijal. 

Upraven je od 1.4.2011 v ustanoveních § 92a až § 92d, od 1.1.2012 v § 92e ZDPH.  

Od 1.4.2015 došlo k dalšímu rozšíření o nová plnění, na která se vztahuje režim přenesení 

daňové povinnosti, které je uvedeno v § 92f až § 92i ZDPH. K dalšímu rozšíření dojde 

v roce 2016, kdy režim přenesení daňové povinnosti bude použit při dodání nemovité věci 

plátci a to v případě, že plátce který nemovitou věc dodá, uplatní daň. 
6
 

Rozdělen je do 4 dílů: 

Díl 1 obsahuje obecná ustanovení  

 § 92a, kde jsou vymezena základní pravidla režimu přenesení daňové 

povinnosti [2] 

Díl 2 obsahuje trvalé použití režimu přenesené daňové povinnosti 

 § 92b – dodání zlata. Dle ustanovení se za zlato považuje zlato o ryzosti 333 

tisícin nebo vyšší v podobě neopracované a investiční zlato a dále pak 

dodání zlata plátci s výjimkou české národní banky 

 § 92c – dodání zboží uvedené v příloze č. 5, která obsahuje seznam druhů 

dodání šrotu a odpadových materiálů 

 § 92d – tento paragraf řešil obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů. Nové znění tohoto ustanovení bude účinné od 1.7.2015 

 § 92e – poskytnutí stavebních nebo montážních prací – plátce použije režim 

přenesené daňové evidence u stavebních nebo montážních prací, které 

odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 

platnému od 1.1.2008. Kód CZ- CPA 41, zde jsou zahrnuty budovy a jejich 



Kamila Janíková: Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví 

 

2015                                                                                                                                      33 

výstavbu. Kód CZ-CPA 42 – inženýrské stavby a jejich výstavbu. Kód CZ-

CPA 43 – specializované stavební práce. [2] 

Díl 3 obsahuje dočasné použití režimu přenesené daňové povinnosti. Jedná se o případy 

dodání zboží a poskytnutí služeb, u kterých jsou členské státy oprávněny uplatňovat 

přenesení daňové povinnosti po dočasnou dobu. 

 § 92f – dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6, která 

obsahuje seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, u kterých se použije režim 

přenesené daňové povinnosti – převod povolenek na emise skleníkových plynů, 

dodání mobilních telefonů, dodání zařízení s integrovanými obvody, dodání 

plynu, elektřiny, herních konzolí, tabletů, obilnin, technických plodin, dodání 

surových atd. Dle tohoto ustanovení se režim přenesení daňové povinnosti 

použije u dodání vybraného zboží, jehož celková částka základu daně přesáhne 

100 000,- Kč. 

 § 92g – mechanismus rychlé reakce [2] 

Díl 4 obsahuje závazná posouzení, tedy pravidla pro možnost požádat Generální finanční 

ředitelství o vydání závazného posouzení stanovená v § 92f a § 92g ZDPH 

 § 92h – předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové 

povinnosti 

 § 92i – žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové 

povinnosti [2] 

Jedná se tedy o specifický režim uplatňování DPH. V běžném režimu uplatňování DPH, 

kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněná zdanitelná plnění má 

poskytovatel plnění. V režimu přenesené daňové povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit 

daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. To znamená, že plátce, který zdanitelné 

plnění uskutečnil, neuvede na daňový doklad výši DPH. Na doklad uvede pouze sdělení, že 

výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. 
6 
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4.3 Důvody zavedení režimu přenesení daňové 

povinnosti 

Hlavním důvodem zavedení tohoto systému byla snaha eliminovat daňové podvody  

a zabránit tak vysokým daňovým únikům ve vztahu k DPH a tím zvýšit celkový příjem do 

státního rozpočtu. K nejrozsáhlejším daňovým podvodům docházelo prostřednictvím tzv. 

„řetězových obchodů“, kdy se jednalo o dodání zboží přes několik společností a výsledkem 

bylo krácení daně, která nebyla přiznána a ani zaplacena. Princip podvodu nebyl nijak 

složitý, spočíval v tom, že jedna společnost dodala a vyfakturovala zboží druhé 

společnosti, která si posléze uplatnila odpočet. První společnost z nejrůznějších důvodů 

daň neodvedla, například peníze vyvedla prostřednictvím údajných nákladů na reklamu, 

poradenství atd. a ve většině případů pak zanikla. Ve stavebnictví se jednalo především  

o podvody sazbou daně, kdy materiál byl nakoupen ve vyšší sazbě daně a pak prodán 

společně se službou s nižší sazbou daně (např. u staveb pro sociální bydlení).  

Z těchto výše uvedených důvodů využila Česká republika možnosti, kterou ji nabízí 

Evropská směrnice rady 2006/112/ES ze dne 28.11.2006 o společném systému daně 

z přidané hodnoty, v platném znění, a implementovala do ZDPH nové režimy přenesení 

daňové povinnosti na dodání vybraného druhu zboží a služeb. [3] 

4.4 Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví 

Jak již bylo výše zmíněno režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u stavebních 

a montážních prací, je definován v § 92e ZDPH s účinností od 1.1.2012 a pro který platí 

obecná pravidla vymezená v ustanovení § 92a ZDPH.  

Režim přenesení daňové povinnosti použije: 

Režim přenesení daňové povinnosti se použije ve vztahu plátce plátci. To znamená, že 

plátce, který poskytne definované stavební nebo montážní práce s místem plnění 

v tuzemsku jinému plátci, tedy příjemci plnění, má povinnost použít režim přenesení 

daňové povinnosti. Stejnou povinnost má tedy i příjemce plnění. Podmínkou je, že obě 

osoby jak poskytovatel, tak i příjemce plnění musí být osoby povinné k dani. 
7 

Další případy, kdy se použije režim přenesení daňové povinnosti, se v podstatě řídí podle 

dne uskutečnění zdanitelného plnění, jako je to například u osob registrovaných k DPH 
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v JČS. Pro osoby registrované k DPH v JČS platí, že jakmile je v pozici příjemce 

zdanitelného plnění, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, 

se stává ze zákona českým plátcem dnem poskytnutí předmětného plnění. Tato osoba má 

tedy povinnost se v České Republice zaregistrovat k dani. 
7 

Dále můžou nastat i ty situace, kdy v postavení příjemce plnění jsou subjekty, které jsou 

v postavení osoby povinné k dani a kdy toto plnění je použito pro potřeby jednak 

soukromé tak i pro ekonomickou činnost. V tomto případě tyto plnění celkově podléhají 

režimu přenesení daňové povinnosti. V těchto situacích může dodavatel (poskytovatel) 

plnění, požadovat po příjemci prohlášení, že toto poskytnuté plnění souvisí s ekonomickou 

činností. Obecně se při poskytnutí daňového identifikačního čísla předpokládá, že toto 

poskytnuté plnění souvisí s ekonomickou činností. 
7 

Režim přenesení daňové povinnosti nepoužije: 

Zákon definuje několik případů, kdy se přenesení daňové povinnosti nepoužije. Přenesení 

daňové povinnosti se nepoužije v případě, že poskytovatel plnění poskytne stavebních  

a montážních prací poskytne příjemci plnění, jenž není plátcem DPH. Dále pak v případě, 

kdy příjemce plnění není osobou povinnou k dani, to znamená, že použije přijatá 

zdanitelná plnění pro soukromou potřebu, nebo pro plnění, které není předmětem daně. 
7 

4.4.1 Povinnosti poskytovatele plnění 

 vystavit daňový doklad – poskytovatel plnění má povinnost vystavit daňový 

doklad (fakturu) příjemci zdanitelného plnění, který musí obsahovat náležitosti dle 

§ 28 odst. 2 ZDPH (viz. kapitola 3.2.11 Daňové doklady) a to vždy do 15 dnů ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění. Na daňovém dokladu nebude uvedena výše 

daně, ale pouze sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 
7
 

 podat daňové přiznání a výpis z evidence u příslušného správce daně – 

poskytovatel plnění má povinnost vést evidenci těchto poskytnutých plnění a podat 

daňové přiznání za příslušné zdaňovací období a spolu s výpisem o evidenci vždy 

do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Na formuláři daňového přiznání budou 

tato poskytnutá plnění vyplněna v řádku 25. 
7
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4.4.2 Povinnosti příjemce plnění 

 doplnit daňový doklad – příjemce poskytovaného plnění má povinnost doplnit na 

vystaveném dokladu od poskytovatele (faktuře) výši daně v příslušné sazbě daně, 

která je pro příslušné zdaňovací období platná. Za správnost výpočtu daně 

odpovídá příjemce plnění. 
7
 

 podat daňové přiznání a výpis z evidence u příslušného správce daně – 

příjemce plnění má stejnou povinnosti jako poskytovatel plnění. Musí vést evidenci 

poskytnutých plnění a podává též daňové přiznání spolu s výpisem evidencí za 

příslušné zdaňovací období. Přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění se řídí  

§ 21 odst. 5 ZDPH, jak již bylo podrobně popsáno v kapitole 3.2.6 Uskutečněná 

zdanitelná plnění. Na daňovém přiznání budou tato přijatá plnění vyplněna 

v řádcích 10 nebo 11. 
7
 

4.4.3 Nárok na odpočet  

Nárok na odpočet daně se řídí obecnými podmínkami dle § 72 ZDPH a následujících 

ZDPH.  Příjemce plnění má jednak povinnost přiznat a zaplatit daň, kterou uvede na 

výstupu a dále pak má nárok na odpočet daně na vstupu, který vzniká v momentě, kdy 

nastaly skutečnosti tuto daň přiznat. 
7 

4.4.4 Základ daně a sazba daně 

V režimu přenesení daňové povinnosti se používá termín vedlejší plnění. Pro tato plnění se 

použije stejný režim jako pro hlavní plnění za předpokladu, že vedlejšími plněními jsou 

práce a materiál, jež jsou prostředky k zajištění hlavní služby, to znamená, že v případě 

například prací na budování kanalizační stoky, jsou vedlejšími plněními použitý materiál, 

doprava a podobně, které budou v rámci celé zakázky (hlavní služby) zahrnuty do režimu 

přenesení daňové povinnosti. V případě nejasností v určování vedlejšího plnění, kdy je 

nebo není vedlejší plnění doplňkem hlavní služby nebo kdy je plněním samo o sobě, lze 

využít judikát ESD C-349/96. Pro stanovení základu daně pro zdanitelná plnění v režimu 

přenesení daňové povinnosti platí obecná pravidla ZDPH (viz. kapitola 3.2.10 Základ 

daně). 
7 
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4.4.5 Zálohy na daň 

V běžném režimu zdanění je povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni zdanitelného plnění 

nebo ke dni přijetí platby. V režimu přenesení daňové povinnosti, kdy poskytovatel 

stavebních prací přijme zálohovou platbu za tyto práce, nemá povinnost tuto zálohovou 

platbu dnem přijetí této úplaty přiznat a to v případě, že tuto zálohovou platbu přijme dřív 

než zdanitelné plnění. Zálohové úplaty se zahrnují do celkové úplaty za zdanitelné plnění, 

proto nevzniká povinnost přiznat daň z této zálohové úplaty. Není ani stanovena nutnost 

vystavení a držení daňového dokladu za toto plnění, který též není podmínkou pro 

uplatnění nároku na odpočet DPH.  
7 

4.4.6 Daňové doklady 

Jak již bylo výše uvedeno plátce, který poskytuje plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti má nejen povinnost vystavit daňové doklady v souladu s § 28 odst. 2 ZDPH, ale 

navíc tyto doklady musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 

příjemce plnění. 

 daňové přiznání  

 výpis z evidence – plátce má povinnost tento výpis podat ve lhůtě pro podání 

řádného daňového přiznání a to elektronickou formou ve formátu a struktuře 

zveřejněném správcem daně. Výpis musí obsahovat daňové identifikační číslo (dále 

jen „DIČ“) odběratele či dodavatele, datum uskutečnění zdanitelného plnění, kód 

předmětu daně, základ daně a rozsah plnění 
7
 

 evidence pro daňové účely – musí obsahovat nejen údaje totožné s výpisem 

z evidence, ale i veškeré údaje k daňovým povinnostem podle rozdělení sazeb 

DPH. Musí obsahovat evidenci uskutečněných zdanitelných plnění, přijatých 

zdanitelných plnění, z kterých bude uplatněn nárok na odpočet (musí být uveden 

DIČ obchodního partnera), přehled obchodního majetku, přehled uskutečněných 

plnění, která jsou osvobozena od DPH nebo nejsou předmětem DPH, v případě, že 

dojde k pořízení majetku z JČS, je povinnost vést evidenci o hodnotě pořízeného 

zboží s rozdělením na jednotlivé státy. 
7
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4.4.7 Zatřídění 

U stavebních a montážních prácí použije plátce režim přenesení daňové povinnosti 

v případě, že se jedná o práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 

41 – 43, který byl vydán Českým statistickým úřadem a který je platný od 1.1.2008.   

 Kód CZ - CPA 41 – budovy a jejich výstavba 

 Kód CZ – CPA 42 – inženýrské stavby a jejich výstavba, například výstavba 

kanalizací a vodovodů 

 Kód CZ – CPA 43 – stavební práce, jako jsou například zednické, topenářské, 

plynařské, demoliční atd. 
7
 

Nesprávné zatřídění stavebních prací do výše uvedené klasifikace je hlavním  

a nejčastějším problémem a to z především z důvodů, že některé stavební či montážní 

práce jsou nepřesně kvalifikovány. S narůstajícími problémy v oblasti zatřiďování zřídilo 

Generální finanční ředitelství na webových stránkách České daňové správy stránku, kde 

zveřejňuje podrobné informace k tomuto tématu a kde je možno v případě nejasností se 

začleněním, poslat dotaz. Podrobný popis jednotlivých prací dle Klasifikace produkce CZ 

– CPA 41 – 43 je uveden v příloze č. 2. 

4.4.8 Sankce při porušení režimu přenesení daňové povinnosti 

V případě, že plátce použije režim přenesení daňové povinnosti, aniž by měl, bude mu daň 

ze strany příslušného finančního úřadu doměřena, dále bude muset uhradit i jiné sankce 

jako jsou penále či úrok z prodlení. V opačném případě, kdy režim přenesení daňové 

povinnosti nepoužije a měl ho použít, nese následky odběratel, který tudíž nemá nárok na 

odpočet daně. Stejně tak může být ze strany příslušného finančního úřadu 

sankcionalizován v podobě penále. 
7 

Od sankcí bude upuštěno ze strany finančního úřadu, půjde-li o neúmyslné nebo nesprávné 

zařazení stavebních nebo montážních prací v případě, že se chyby dopustí jak odběratel, 

tak i dodavatel v dobré víře a to tak, že jejich chováním nedojde ke zkrácení státního 

rozpočtu. 
7 
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4.5 Dopady zavedení režimu přenesení daňové 

povinnosti 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na uplatnění režimu přenesení daňové 

povinnosti u stavební společnosti Vodostav spol. s.r.o. Cílem práce je posouzení dopadů, 

které toto zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací 

mělo, pro výše uvedenou stavební společnost.  

4.5.1 Základní informace o společnosti a její stavební činnosti 

Vodostav spol. s r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:  Krupská 12/17, 415 01 Teplice 

DIČ:    CZ14865793 

Datum vzniku, zápisu: 1. 2. 1991 

Předmět podnikání:  Provádění staveb, jejich změna a odstraňování 

Počet jednatelů:  2 

Podíly společníků:  50%  

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Plátce DPH:   měsíční plátce DPH, datum registrace 1. 1. 1993 

4.5.2 Průběh zakázek 

Společnost realizuje především velké zakázky v oblasti vodohospodářských staveb. Podílí 

se na výstavbě vodovodních a kanalizačních přípojek, na rekonstrukcích vodovodních řádů 

včetně nových armaturních šachet, na rekonstrukcích kanalizací a velkoprofilových 

vodovodních řádů, na výstavbách vodovodních příkopů a odvodňovacích příkopů, na 

úpravách a sanacích svahů nádrží, ale i na demolicích staveb starých odvodňovacích stok 

atd. Hlavními objednavateli a investory zakázek jsou jednak obce, města, ale i soukromé 

subjekty. Mezi největší investory, tedy zadavatele zakázek, patří například město Teplice, 
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Chomutov, Most, Kadaň, Dubí, Bílina, společnosti Severočeské doly Chomutov, 

Severočeské vodovody a kanalizace Teplice a Stavby silnic a železnic Ústí nad Labem.  

Společnost získává zakázky na základě výběrových řízení, jedná-li se o zakázky, které jsou 

hrazeny z veřejných prostředků, ale i na základě dlouhodobých obchodních vztahů se 

soukromými subjekty. Hlavní roly při získávání zakázek hraje stabilní postavení 

společnosti na trhu, kvalita odvedené práce a dodržování termínů realizací zakázek. 

Společnost působí na trhu již 23 let, za tu dobu získala v této činnosti dostatek zkušeností  

a znalostí. 

Společnost Vodostav spol. s r.o. realizuje zakázky jednak z pozice hlavního dodavatele 

stavby, jedná-li se o zakázky v rozsahu činnosti společnosti, ale i spolupracuje na velkých 

zakázkách, kde je na pozici subdodavatele prací a to v případě, jedná-li se o zakázky 

velkého rozsahu, kde součástí zakázky jsou výše uvedené stavební vodohospodářské práce. 

Při realizaci zakázek spolupracuje Vodostav spol. s r.o. i s řadou společností, které se 

podílejí na zakázkách pro společnost, jako subdodavatelé vybraných stavebních prací. 

Mezi hlavní druhy prací společnosti při realizaci zakázek jsou především projektové 

činnosti (vypracování projektové dokumentace stavby, kalkulace zakázky), odborné 

stavební práce spojené například s výstavbou, opravou a úpravou kanalizace, pokládáním  

a instalací potrubí pro kanalizaci a vodovodního řádu, specializované demoliční práce při 

rekonstrukcích kanalizace atd. Společnost spolupracuje s jinými společnostmi, u kterých si 

objednává druhy prací, jako jsou výkopové práce určené pro výstavbu potrubí, příprava 

staveniště pro následné práce a některé demoliční práce.  

4.5.3 Analýza vlivu přenesení daňové povinnosti 

Pro analýzu vlivu zavedení přenesení daňové povinnosti jsou v bakalářské práci využity 

skutečné údaje z daňových přiznání k DPH za období roku 2011, tedy rok před zavedením 

této povinnosti a dále pak roky 2012 a 2013, kdy byla tato povinnost vycházející z § 92e 

ZDPH, účinného od 1.1.2012, zavedena.  
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Tabulka 3: Údaje z daňových přiznání za zdaňovací období roku 2011 

Přehled údajů z daňových přiznání v roce 2011 v Kč 

Zdaňovací 

období 

Daň  Nadměrný 

odpočet  

Daň na 

výstupu 

Daň na 

vstupu  

Uskutečněná 

plnění 

Přijatá 

plnění 

1/2011 200 887 0 517 403 316 516 2 587 016 1 595 380 

2/2011 0 361 848 612 338 974 186 3 061 689 4 875 864 

3/2011 44 840 0 853 921 809 081 4 269 605 4 050 631 

4/2011 1 698 906 0 2 413 339 714 433 12 066 697 3 575 741 

5/2011 0 5 534 092 534 097 2 670 459 2 682 345 

6/2011 0 142 342 279 753 422 095 1 398 763 2 119 066 

7/2011 0 686 852 1 637 884 2 324 736 8 189 418 11 627 211 

8/2011 654 798 0 2 302 271 1 647 473 11 511 357 8 246 913 

9/2011 4 357 307 0 7 005 311 2 648 004 35 026 554 13 244 027 

10/2011 0 296 918 3 309 958 3 606 876 16 549 789 18 036 171 

11/2011 1 301 379 0 4 257 457 2 956 078 21 287 284 14 795 922 

12/2011 958 395 0 4 549 947 3 591 552 22 749 736 17 962 666 

Celkem 9 216 512 1 487 965 28 273 674 20 545 127 141 368 367 102 811 937 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce č. 3 jsou uvedené údaje za zdaňovací období roku 2011, tedy z roku, ve kterém 

ještě neplatil režim přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce. Ve sloupci 

daň je uvedená výše daně za konkrétní zdaňovací období, kterou měla společnost 

povinnost odvést správci daně. Ve sloupci nadměrný odpočet jsou uvedeny částky, které si 

společnost nárokovala a které byly ze strany správce daně vyplaceny. Nadměrné odpočty 

vznikají, když je daň na vstupu větší než daň na výstupu. Pro naši společnost jsou vstupy 

především přijatá zdanitelná plnění od plátců. Největší část přijatých zdanitelných plnění 

tvoří u společnosti nákup stavebního materiálu potřebného k realizaci zakázek, dále pak 

nákup služeb a zboží související s podnikatelskou činností (náklady na provoz, energie, 

nájemné, pohonné hmoty, telekomunikační služby, náklady na reklamu, na poradenství 

atd.). Údaje na výstupu jsou tvořeny především poskytnutím služeb, jedná se tedy  

o provedení stavebních prací společností. Celková výše uskutečněných zdanitelných plnění 

koresponduje s čistým obratem pro toto zdaňovací období. 
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Tabulka 4: Údaje z daňových přiznání za zdaňovací období roku 2012 až 2013 

Přehled údajů z daňových přiznání v letech 2012 až 2013 v Kč 

Zdaňovací 

období 

Daň  Nadměrný 

odpočet  

Daň na 

výstupu 

Daň na 

vstupu  

Uskutečněná 

plnění 

Přijatá 

plnění 

1/2012 0 419 893 0 419 893 0 2 104 826 

2/2012 0 78 387 0 78 387 0 397 461 

3/2012 0 158 993 21 794 180 787 94 803 908 865 

4/2012 0 176 181 41 739 217 920 69 733 1 105 030 

5/2012 0 724 231 21 518 745 749 9 826 124 3 735 171 

6/2012 0 11 133 419 035 530 168 2 839 708 2 650 923 

7/2012 0 299 943 5 430 305 373 139 666 1 528 918 

8/2012 0 980 875 0 980 875 401 324 4 907 095 

9/2012 0 186 264 563 117 749 381 5 184 386 3 755 302 

10/2012 0 87 361 173 574 260 935 10 866 588 1 310 903 

11/2012 0 110 425 249 850 360 275 3 611 468 1 802 770 

12/2012 0 113 673 31 061 144 734 2 902 699 723 668 

Celkem 0 3 347 359 1 527 118 4 974 477 35 936 499 24 930 932 

1/2013 0 62 400 96 545 158 945 2 078 087 789 341 

2/2013 0 711 544 216 711 760 1 260 213 3 394 557 

3/2013 0 179 403 444 973 624 376 1 967 227 2 973 944 

4/2013 0 427 620 325 783 753 403 229 375 3 602 034 

5/2013 0 140 804 19 263 160 067 4 562 786 768 778 

6/2013 0 138 507 121 505 260 012 170 172 1 241 156 

7/2013 0 438 682 5 179 443 861 3 071 439 2 122 321 

8/2013 0 150 126 45 318 195 444 3 095 543 931 556 

9/2013 0 182 244 188 721 370 965 188 335 1 766 686 

10/2013 0 244 415 147 039 391 454 3 079 530 1 865 901 

11/2013 0 230 688 405 714 636 402 6 091 698 3 035 701 

12/2013 0 321 689 1 403 280 1 724 969 9 124 402 8 232 135 

Celkem 0 3 228 122 3 203 536 6 431 658 34 918 807 30 724 110 

Zdroj: vlastní zpracování 

Porovnáme-li údaje z tabulek č. 3 a č. 4 ve sloupci daňová povinnost zjistíme, že před 

zavedením režimu přenesení daňové povinnosti odváděla společnost správci daně značnou 

výši daně. Po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti v porovnávaných letech 2012 

a 2013 tato výše daňové povinnosti je nulová. Zvýšily se i nadměrné odpočty daně. 

Před zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce 

klasifikované v Klasifikaci produkce CZ – CPA 41 – 43 odváděla společnost značnou výši 

daně a to přinášelo společnosti nemalé problémy. Ve stavebnictví bohužel platí dlouhá 

doba splatnosti faktur za provedené stavební práce, některé společnosti i tuto dobu 
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splatnosti úmyslně prodlužují a některé pohledávky se dlouho vymáhají. Společnost ale 

měla povinnost vůči správci daně daň přiznat v den uskutečnění zdanitelného plnění 

v příslušném zdaňovacím období a daň odvést a uhradit do 25. dne po skončení 

zdaňovacího období. To znamená, že společnost musela uhradit daň z ukončených  

a vyfakturovaných zakázek, aniž by za tyto služby měla zaplaceno. Vzhledem k tomu, že 

společnost musela hradit i náklady, jako jsou především nákup materiálu pro zakázky  

a hradit další náklady s tím spojené, dostávala se často do platební neschopnosti vůči 

správci daně, neboť výše daně byla poměrně vysoká. Úhrady daně byly hrazeny opožděně, 

což mělo za následek různé postihy od správce daně ve formě penále za opožděnou úhradu 

a úroků z prodlení. Společnost žádala správce daně o splátkový kalendář – posečkání daně 

za daňovou povinnost za zdaňovací období září roku 2011, které je umožněno zákonem  

a je specifikováno v § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „DŘ“).  Společnosti bylo ze strany správce daně vyhověno, dlužná daň 

byla rozložena do 12 měsíčních splátek, ale společnost musela uhradit i s tím spojené 

úroky z posečkané částky, který je značně vysoký. Úrok z prodlení odpovídá ročně výši 

repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro 

první den příslušného kalendářního pololetí. [2] Společnost proto žádala správce daně  

o prominutí těchto úroků z posečkání, ale tato žádost jím byla zamítnuta.  

Stejně tak se společnost dostávala do problému s úhradou závazků vůči dodavatelům 

materiálu a stavebních prací, kteří si za opožděné platby účtovali penále a stejně tak jako 

naše společnost se i tyto společnosti dostávaly do platební neschopnosti.  

Problémy spojené s platební neschopností byla společnost nucena řešit v podobě 

krátkodobých úvěrů, které jí byly poskytnuty od bankovních institucí. To sebou neslo další 

náklady v podobě vysokých úroků.  

Zavedením režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací došlo 

k podstatným změnám ve stavebnictví, které se projevily i u společnosti Vodostav spol. 

s r.o. Společnost nemusela odvádět daň za zdanitelná plnění, která nyní podléhala tomuto 

režimu, protože tuto povinnost přenesla na odběratele. Společnosti zůstaly finanční 

prostředky, které by jinak odvedla správci daně ve formě daně. Zlepšila se i platební 

morálka společnosti vůči dodavatelům materiálů a služeb, protože své závazky společnost 

uhrazovala včas. Dále společnost nebyla nucena si půjčovat finanční kapitál s vysokým 
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úrokem u bankovních institucí. Finanční prostředky využila k nákupu zařízení a techniky, 

která usnadnila a zefektivnila jimi prováděné stavební práce. 

Ze strany společnosti je zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na stavební  

a montážní práce vnímáno kladně. Způsob zdanění, který byl používán před zavedením 

tohoto režimu, společnosti způsoboval výše uvedené problémy a v době stagnace po 

stavebních pracích dostával společnost do značných finančních problémů. Nedostatky  

a problémy s tímto režimem nijak zásadně nepociťuje. Jediné nevýhody a komplikace, 

které uvádí, jsou spojeny s administrativní stránkou věci a se zatříďováním stavebních 

prací do Klasifikace produkce. 

4.5.4 Administrativní zátěž 

Zpočátku své existence až do roku 2000 si společnost účetní agendu vedla sama. Jen 

zpracování daňových přiznání z příjmů právnických osob zpracovával externí daňový 

poradce, který zastupoval společnost i při jednáních před finančním úřadem, na základě 

generální plné moci. Pro vedení účetní agendy společnost zaměstnávala dva zaměstnance 

na pozicích účetní a mzdové účetní. S narůstajícím objemem zakázek narůstala i náročnost 

zpracovávání a vedení účetnictví. Společnost proto zvažovala, zda přijmout nové 

zaměstnance na pozice účetních, nebo si nechat tuto agendu zpracovávat specializovanou 

účetní společností. Při rozhodování posuzovala především náklady na nová pracovní místa, 

náklady na nový software, který by byl potřeba pro vedení účetnictví a školení 

zaměstnanců, které díky neustálým změnám v zákonech bylo potřebné. Po posouzení 

veškerých nákladů spojených s vedením účetní agendy se společnost rozhodla pro účetní 

společnost. Stávající zaměstnance si společnost ponechala na pozicích fakturantky  

a mzdové účetní. Spolupráce s účetní společností, která si nepřála zveřejnění svého jména 

v práci, trvá do dnešní doby. Účetní společnost na základě generální plné moci komunikuje 

s příslušným finančním úřadem, to znamená, že podává veškerá daňová přiznání k dani 

z přidané hodnoty spolu s výpisem evidencí, daňová přiznání k dani z příjmů právnických 

osob, k dani ze závislé činnosti a k dani silniční prostřednictvím datové schránky. Dále pak 

společnost zastupuje při případných daňových kontrolách, postupech k odstranění 

pochybností a místních šetření před vyměřením.  
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Po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti musela společnost řešit problémy 

především s chybnými údaji na fakturách vystavovaných dodavatelskými subjekty. 

Vystavované doklady neměly náležitosti, které jim ukládá zákon a které jsou specifikované 

v § 29 odst. 1 ZDPH. Mezi časté chybějící náležitosti patřily DIČ dodavatele, které bylo 

kolikrát i chybně uvedeno, chybně stanoven základ daně.  Chyběly i základní identifikační 

údaje dodavatele, nebo byl chybně stanoven DUZP. Pro společnost Vodostav spol. s r.o. by 

to v případě daňové kontroly znamenalo, že by tento doklad nebyl správcem daně uznán  

a tudíž by to vedlo k doměření daně. Jednalo se především o malé daňové subjekty, které si 

účetní agendu vedly samy a z nedostatečné znalosti zákona často při vystavování faktur 

chybovaly. K častým chybám docházelo i při vyplňování výpisů z evidence, kdy byly 

chybně uvedeny DIČ. Při kontrolách správce daně porovnává výpis z evidence od obou 

stran. Kontroluje správnost uvedených údajů, prověřuje, zda se jedná o plátce a o jaký 

dodání služeb či zboží se jednalo. V případě, že se údaje neshodují, provádí správce daně 

místní šetření, při kterých si nechává předložit veškeré podklady (daňové doklady, 

smlouvy atd.). Společnost z počátku byla těmto místním šetřením též vystavena, i když  

k chybám docházelo především u druhé strany. Proto se společnost zaměřila na kontrolu 

přebíraných dokladů a v případě chybných nebo neúplných údajů doklady vracela  

k přepracování. Vzhledem k tomu, že při realizaci svých zakázek spolupracuje z větší míry 

se stejnými dodavateli, byly tyto problémy časem vyřešeny. 

Dle vlastního vyjádření společnosti, nepociťovala tuto administrativní zátěž nijak zásadně 

a ze své dlouholeté zkušenosti to vnímala jako následky nového opatření ze strany státu,  

u kterých se to stává poměrně často, než se časem ustálí a odstraní se nedostatky. 

4.5.5 Zatřídění prací 

Jedním z největších úskalí po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti bylo a stále je, 

správné zatříďování druhů stavebních a montážních prací do Klasifikace CZ – CPA 41 – 

43, týkající se stavebních a montážních prací patřící do režimu přenesení daňové 

povinnosti. V Klasifikaci produkce CZ - CPA 41 – 43, která byla vydána Českým 

statistickým úřadem a která je platná od 1.1.2008, je uvedeno celkem 5 429 položek 

stavebních prací. Některé stavební a montážní práce je problém zatřídit, neboť práce 

uvedené v této klasifikaci jsou nedostatečně vysvětleny. Způsobuje to problémy pod jakým 
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kódem určité stavební práce zařadit. Generální finanční ředitelství vytvořilo na webových 

stránkách České daňové správy stránku, kde zveřejňuje podrobné informace k tomuto 

tématu a kde je možno v případě nejasností se začleněním, poslat dotaz, ale to je pro 

většinu daňových subjektů proces zdlouhavý a proto stejně jako společnost  

Vodostav spol. s r.o. využívá služeb soukromých společností, které se na tuto problematiku 

úzce specializovaly. Společnost Vodostav spol. s r.o. využívá služeb SIAK, spol. s r.o., 

která v případě nejasností se zatříděním produkce poskytne relevantní informace. Tuto 

službu si však naúčtuje a tím se společnosti navyšují náklady. Doba vypracování posudku 

často trvá i víc jak měsíc, ale i tak je to kratší doba, než by vydalo Generální finanční 

ředitelství rozhodnutí o závazném posouzení tohoto problému. 

Příkladem jsou například samostatné projekty staveb, které společnost vypracovala a které 

pak použila pro výběrové řízení. Jako samostatný projekt by neměl být zařazen  

do klasifikace produkce stavebních a montážních prací patřících do režimu přenesení 

daňové povinnosti, ale v momentě, kdy došlo k realizaci zakázky, byl tento projekt 

součástí samotného díla, tudíž se na něj vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. 

Zatříďování společnost vnímá jako jeden ze zásadních problémů. Nelíbí se jim přístup 

státu potažmo zákonodárců, kteří se snaží vybírat daň co nejefektivněji, ale zákony tvoří 

nedokonalé.  Poctivým daňovým subjektům to komplikuje a ztěžuje situaci.  

4.5.6 Příklady vykázání plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti 

V tabulce č. 5, jsou uvedeny údaje z daňových přiznání za zdaňovací období leden až 

prosinec roku 2012, které se vztahují k režimu přenesení daňové povinnosti. 
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Tabulka 5: Údaje z daňových přiznání za zdaňovací období roku 2012 

Řádek č. 10 - režim přenesení daňové 

povinnosti – odběratel v Kč 

Řádek č. 25 - režim přenesení 

daňové povinnosti – dodavatel 

v Kč Zdaňovací 

období 

Základ daně v 

základní sazbě 

Daň 

1/2012  0  0  0 

2/2012  0  0  0 

3/2012  14 165  2 833  0 

4/2012  177 500  35 500  0 

5/2012  107 590 21 518  9 826 124 

6/2012  2 077 061  415 412  2 821 592 

7/2012  10 898  2 180  123 416 

8/2012  0  0  401 324 

9/2012  2 815 583  563 117  5 184 386 

10/2012  139 850  27 970  10 138 568 

11/2012  1 098 058  219 612  3 460 280 

12/2012  141 890  28 378  2 889 282 

Celkem  6 582 595 1 316 520  34 844 972  

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedených údajů v tabulce č. 5 jasně vyplývá, že společnost má plnění v režimu 

přenesení daňové povinnosti jak na řádku č. 10, kdy je v pozici odběratele prací tak  

i v ř. 25 jako dodavatel prací. V praxi to vypadá následovně: dodavatel vystaví naší 

společnosti daňový doklad, na který uvede požadovanou částku za provedené práce, výše 

daně nebude na dokladu uvedena, bude uvedena informace, že výši daně má povinnost 

doplnit a přiznat příjemce plnění. Naše společnost toto plnění uvede v řádku č. 10 a doplní 

výši daně do příslušného řádku daně na výstupu. Následně doplní obě částky do řádku  

č. 43 daňového přiznání a tím si uplatní nárok na odpočet daně. V případě, že naše 

společnost bude v pozici dodavatele prací, vystaví odběrateli fakturu, kde uvede částku za 

provedené práce bez daně společně s informací, že výši daně má povinnost doplnit  

a přiznat příjemce plnění. V daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém 

nastala skutečnost přiznat daň dle data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na 

daňovém dokladu, vyplní částku bez daně do řádku č. 25.  

Příklad 1: Společnost Vodostav spol. s r.o. vystavila daňový doklad společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, za provedené stavební práce – bourání  

a odstraňování původních kanalizačních šachet. Na fakturu uvedla částku 550 000,- Kč  

a uvedla ji bez daně. Protože jde o stavební práci, která je v Klasifikaci produkce zařazena 
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pod č. 43.11, jedná se tudíž o stavební činnost, která podléhá režimu přenesení daňové 

povinnosti, proto byla na daňovém přiznání vykázána na řádku č. 25. 

Příklad 2: Společnost Vodostav spol. s r.o. obdržela od dodavatele prací daňový doklad, 

kde je uvedena částka 200 000,- Kč za provedené stavební práce – výkopové zemní práce  

a přesun zeminy. Uvedená částka je bez daně, na dokladu je uvedeno, že daň má povinnost 

doplnit a přiznat příjemce plnění. Tato stavební práce je zařazena v klasifikaci produkce 

pod č. 43.12.12, podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. Naše společnost ji vykázala 

v daňovém přiznání v řádku č. 10 v základu daně a vedle uvedla dopočítanou daň v 20% 

sazbě (sazba daně ve zdaňovacím období roku 2012), tedy ve výši 40 000,- Kč. Stejně tyto 

údaje uvedla v řádku č. 43 daňového přiznání. 
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Obrázek 1: Uvedené příklady vykázání plnění v daňovém přiznání 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo zhodnocení projevů zavedení režimu přenesení daňové povinnosti 

definovaného v § 92 e ZDPH a účinného od 1.1.2012 na vybranou stavební společnost., 

V úvodu práce je představena činnost vybrané společnosti Vodostav spol. s r.o. Stručně je 

popsána historie, ale i současné postavení společnosti na trhu. Dále je zde názorně 

zobrazen ekonomický vývoj společnosti. 

Dále následuje kapitola určená pro snadnější pochopení celého problému spojeného se 

zavedením tohoto specifikovaného režimu u DPH. Pro snadnější pochopení celého 

problému jsou popsány principy a mechanismy DPH.  DPH je jednou z nejsložitějších daní 

našeho daňového systému. Je to stále se vyvíjející zákon, který v podobě novelizací 

reaguje na aktuální změny, především na stále dokonalejší podvody, které se u této daně 

vyskytují. Tato daň tvoří největší část příjmů státního rozpočtu, tudíž se stát snaží co 

nejefektivněji tuto daň vybrat. V další části jsou popsány důvody zavedení režimu 

přenesení daňové povinnosti, charakteristika a větší pozornost je v práci věnovaná tomuto 

režimu u stavebních a montážních prací. 

Hlavním důvodem pro zavedení režimu přenesení daňové povinnosti byla snaha zabránit 

daňovým únikům. Proto byl tento režim postupně zaveden na více komodit. Z odstupem 

více jak tří let fungování lze konstatovat, že zavedení režimu přenesení daňové povinnosti 

u stavebních a montážních prací bylo počinem správným. Značné výhody to přineslo jak 

státu, v podobě vybrané daně a zabránění podvodů, kdy společnosti daň záměrně 

neodvedly a další společnosti v řetězci si nárokovaly odpočet daně od státu. Výhody to má 

i pro větší stavební společnosti v podobě volných finančních prostředků. 

Na společnost Vodostav spol. s r.o. mělo rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti  

o stavební a montážní práce zásadní pozitivní vliv. Ve sledovaném období roku 2012  

a roku 2013 díky přenesení daňové povinnosti na odběratele neměla společnost povinnost 

odvádět daň za tyto provedené služby. Nedostávala se tak do platební neschopnosti vůči 

správci daně, tak jako tomu bylo v minulosti. Včas uhrazovala své závazky vůči 

dodavatelům a část finančních prostředků investovala do nákupu zařízení a zvedla se  

i likvidita společnosti. Značnou výhodou je, že společnost poskytuje plnění výhradně 

plátcům DPH. 
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Negativní vliv přenesení daňové povinnosti je především ve stále se opakujícím problému 

zatřídění stavebních a montážních prací. Stát, který na jednu stranu vyžaduje po daňových 

subjektech plnění povinností v podobě přiznání, odvedení a uhrazení daně, ale na druhé 

straně nepřipraví odpovídající podmínky. Stejně tak stát komplikuje i situaci sám sobě, 

neboť se stejnými problémy při zařazení prací, se potýkají i zaměstnanci finanční správy, 

kteří provádějí kontroly. Daňové řízení se tak neúměrně protahuje, stojí čas i peníze 

daňových subjektů a daňových poplatníků. 
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