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Anotace  

Bakalářská práce se věnuje daňovému systému v ČR s podrobnějším zaměřením 

na daň z přidané hodnoty. Po vstupu do Evropské unie jsou nedílnou součástí zákona o 

dani z přidané hodnoty ustanovení týkající se transakcí typu reverse charge, a to 

realizovaných jak v tuzemsku, tak v rámci obchodování s jinými členskými státy Evropské 

unie a třetími zeměmi. V bakalářské práci jsou podrobněji popsány transakce vztahující se 

k problematice přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a při obchodování s jinými 

členskými státy Evropské unie. 

 

Klíčová slova: daňový systém, daň z přidané hodnoty, reverse charge, 

stavebnictví, daňový únik. 

 

 

 

Annotation   

This Bachelor Thesis aims at Tax system problems in the Czech republic with 

detailed focus on value added tax /VAT/. Since the Czech Republic joined The European 

Union, the assignations related to the reverse charge transaction have been an integral part 

of VAT Law, while executed in domestic country, trading with other member states of The 

EU or with non European Union countries. Transactions related to the problematic of 

implementation of the tax obligation in building industry and trading with other European 

Union member states are also described in details in this thesis. 

 

Keywords: the tax system, value added tax /VAT/, reverse charge, building 

industry, tax evasion.  
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ZDPH zákon o dani z přidané hodnoty 

RCH   reverse charge 
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1 Úvod 

Daně můžeme směle prohlásit za nejvěrnějšího „přítele“ člověka, neboť ho 

provázejí po celý jeho život. Výběr daní slouží k uspokojování společných potřeb všech 

obyvatel určitého státu a jsou naprosto nezbytným a nenahraditelným zdrojem prostředků 

k financování jeho chodu. Z těchto důvodů bývají daně velmi důležitým tématem v rámci 

předvolebních klání všech politických uskupení. V tomto okamžiku nastává 

nezáviděníhodná situace – poptávka voličů po co nejnižších daních versus potřeba politiků 

nabídnout voličům co největší požitky, pro jejichž financování ovšem potřebují co možno 

nejvyšší daně.   

K výběru tématu bakalářské práce mě motivovala skutečnost, že se již 15 let 

daňové problematice věnuji v rámci svého povolání, jelikož pracuji ve finanční správě. 

Vzhledem k době mého působení v oblasti daní mohu zhodnotit, že daňová problematika 

bývá velmi turbulentní, český daňový systém se vyznačuje přílišnou složitostí jednotlivých 

zákonů, velkým množstvím různých výjimek a dílčích novelizací. Z tohoto hlediska je 

zajímavý zákon o dani z přidané hodnoty, který bylo třeba se vstupem České republiky do 

Evropské unie, k čemuž došlo dne 1.5.2004, harmonizovat s právem Evropské unie.  

Jelikož je daňová problematika vzhledem k množství zákonů a jejich specifičnosti 

značně obsáhlá, v bakalářské práci se chci věnovat pouze problematice přenesení daňové 

povinnosti (režimu přenesení daňové povinnosti, zkráceně RPDP) ve stavebnictví, která 

byla do zákona o dani z přidané hodnoty zavedena v relativně  nedávné době, jelikož platí 

od 1.1.2012. Jedná se transakce typu reverse charge, zkráceně RCH. Tyto zkratky, RCH či 

RPDP, budou nadále v textu používány. Dále přenesení daňové povinnosti v případech 

intrakomunitárních plnění, které bylo zavedeno v rámci harmonizace s evropským právem 

již při vstupu ČR do Evropské unie. Pochopitelně jako všechny zákony a zákonná opatření, 

i přenesení daňové povinnosti vykazuje jak klady, tak zápory. Kladná stránka věci je spíše 

na straně státu, některé zápory se projevují u společností, kterých se tato problematika 

dotýká.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit režim přenesení daňové povinnosti 

v souvislosti s dopadem na státní rozpočet ČR. V případě RCH aplikovaném ve 

stavebnictví se jedná o zjištění, zda jeho zavedení mělo vliv na úbytek daňových podvodů, 
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které byly v tomto segmentu podnikatelské činnosti rozšířené, a tudíž na výběr DPH 

v tomto odvětví činnosti, dále zda existuje dopad RCH při obchodování s jinými členskými 

státy Evropské unie na rozpočet ČR.  

  



Martina Dvořáčková: Daňová problematika v ČR 

2015  3 

 

2 Teoretická východiska 

V této kapitole se budu zabývat teoretickou částí zvoleného tématu bakalářské 

práce. Nejdříve je potřeba si definovat pojem daň, následně popsat daňovou soustavu 

v ČR. Podrobněji se budu věnovat dani z přidané hodnoty se zaměřením na transakce typu 

reverse charge (přenesení daňové povinnosti).  

 

2.1 Definice pojmu „daň“, její charakteristika, historie 

Pro začátek je třeba uvést definici daní. Daň je povinná, zákonem stanovená 

platba do veřejného rozpočtu, která ovšem neznamená nárok na žádné konkrétní plnění ze 

strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých 

okolnostech, a to například při darování nebo dědění. Základními charakteristikami daní je 

jejich nedobrovolnost, vynutitelnost, nenávratnost a neúčelovost, opakovanost, 

neekvivalentnost.  

Vznik daní je spojen se vznikem státu, mají tedy za sebou dlouhou historii. 

Pravidelné veřejné dávky vybíral athénský stát již počátkem pátého století před naším 

letopočtem. V roce 428 př. n. l. byla v Athénách zavedena pravidelná přímá daň ze jmění. 

V počátku středověku, v době formování nových států a říší, bývali daní podrobeni často 

jen obyvatelé dobytých území, jelikož daň byla vnímána jako vazalský příspěvek 

dobyvateli. Avšak v tu dobu se vyvíjel také daňový systém založený na pravidelném 

placení daní. Daň se nejčastěji vyměřovala z nemovitého majetku či odhadovaného výnosu 

tohoto majetku v kombinaci s daní z hlavy. Za uplynulá tisíciletí se daně výrazně změnily, 

v každé epoše se lišila jejich forma, způsob ukládání apod. Původně měly daně podobu 

naturálních plnění, dnes mají formu výlučně peněžní. V dávné historii vystupovaly daně 

jako dobrovolná plnění, dnes jde o povinnou, zákonem vynucenou platbu. Vývoj se ubíral 

od nahodilého, nepravidelného výběru daně k jejich pravidelnému placení
[1]

.    

2.2 Daňový systém v ČR  

Daňový systém je souhrn všech daní, které se na daném území, zpravidla státním, 

vybírají. Pro přehled je schéma daňového sytému ČR uveden na obrázku č. 1. Daňový 

systém zahrnuje rovněž vztahy mezi jednotlivými daněmi a pravidla, podle kterých se daně 
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vybírají. Základní požadavky, které by měl dobrý daňový systém splňovat, jsou 

následující: 

• Zabezpečení dostatečného daňového výnosu 

• Daňová spravedlnost 

• Daňová efektivnost 

• Právní perfektnost 

• Jednoduchost a srozumitelnost 

• Transparentnost 

• Pružnost 
[2]

. 

  

Obrázek č. 1 – Schéma daňového systému v ČR 

 

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i méně praktickým využitím. 

Základními kritérii jsou:  

• dopad daně,  

• vztah plátce a poplatníka,  

• subjekt daně, objekt daně,  

• šíře zachycení objektu daně,  

• způsob placení daně,  

Přímé daně 

Daň z příjmů 

fyzických 
osob 
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osob 

majetkové 
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selektivní 
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• způsob výpočtu daně a další.  

Základní členění je dle dopadu na jednotlivé subjekty, a to rozčlenění na daně přímé a 

nepřímé.   

2.2.1 Přímé daně 

Přímá daň je zákonem určená povinná platba do státního rozpočtu,  která se 

od nepřímé daně liší skutečností možné přesné definice subjektu, jenž bude tuto daň platit. 

Její výše bývá stanovována z majetku tohoto subjektu nebo z jeho příjmů. Snahou vlád 

států na celém světě je formou daňových reforem tento typ daní snižovat na úkor 

zvyšujícího se podílu nepřímých daní 
[3]

. 

U přímých daní lze přesně identifikovat, kdo konkrétně bude daň platit. Mezi 

základní pojmy patří daňový poplatník a plátce daně. Daňový poplatník je osoba nebo 

společnost, kterým se konkrétní daň strhává a plátce daně je opět osoba nebo společnost, 

která tuto daň odvádí finančnímu úřadu za někoho jiného, tzn. zprostředkovává výběr 

konkrétní daně. Patrné je to např. na dani z příjmů fyzických osob – zaměstnanec je 

poplatník a jeho zaměstnavatel plátce daně. Přímá daň nezdaňuje spotřebu, ale příjmy 

poplatníka. 

Přímé daně lze rozdělit do dvou skupin, a sice na daně z příjmů, kam se řadí daně 

z příjmů fyzických i právnických osob, a na daně majetkové, mezi něž se řadí daň 

z nemovitých věcí (jak z pozemků, tak ze staveb), daň z nabytí nemovitých věcí, daň 

silniční.  

2.2.2   Nepřímé daně 

Nepřímá daň je taková daň, kterou státu platí jiná osoba (plátce) než ta, která je 

této dani podrobena a na kterou účinky daně dopadají (poplatník). Označuje se také 

jako daň ze spotřeby, neboť daň je zahrnuta v ceně zboží nebo služeb nakupovaných 

poplatníkem, který tedy tuto daň hradí v rámci úhrady své spotřeby (a státu pak daň zaplatí 

příslušný obchodník) 
[4]

.  

Nepřímá daň může být selektivní (např. spotřební daň), která se týká pouze 

vybraných druhů zboží, nebo univerzální (např. daň z přidané hodnoty), která se týká 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nep%C5%99%C3%ADm%C3%A1_da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty
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veškerého zboží. Dále do nepřímých daní spadají ekologické daně (daň z elektřiny, ze 

zemního plynu a pevných paliv). 

U těchto daní nelze dopředu určit daňového poplatníka, tedy osobu, která bude 

v konečné fázi daň platit. Známa může být pouze osoba, která konkrétní nepřímou daň 

odvádí státu, tedy plátce daně. Jedná se o daň ze spotřeby, jelikož je zahrnuta jako přirážka 

v ceně zboží nebo služeb nakupovaných zákazníkem či spotřebitelem, který ji hradí v 

rámci úhrady své spotřeby. Státu však daň odvede (zaplatí) příslušný obchodník – plátce 

daně. 

 

Obrázek č. 2 – Přehled vývoje inkasa jednotlivých daní (v mil. Kč) 

               Zdroj: Finanční správa – Údaje z výběru daní 
[5]

 
 

  

Daň 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Daň z přidané hodnoty 184 320 208 413 217 784 236 385 255 190 253 612 269 547 275 394 278 231 308 462 322 662

Daň z příjmů právnických osob 106 526 137 432 128 865 155 674 173 590 110 543 114 746 109 312 120 461 113 052 123 179

Daň z příjmů vyb. srážkou 12 098 11 242 14 003 15 700 19 299 19 189 19 298 19 848 20 781 20 488 24 029

Daň silniční  5 509 5 191 5 428 5 915 6 002 4 795 5 100 5 187 5 206 5 273 5 539

Daň dědická 100 103 124 109 115 88 87 78 71 76 59

Daň darovací  818 510 604 692 345 162 138 4 279 3 368 108 74

Daň z převodu nemovitostí  9 461 7 494 7 788 9 774 9 950 7 809 7 453 7 362 7 660 8 894 3 686

Daň z nabytí nemovitých věcí  5 600

Ost. příjmy, odvody, pok. a popl. 5 099 5 252 4 977 4 250 4 281 3 784 3 487 3 109 3 039 1 869 2 287

DPFO - podnikatelů 24 040 26 583 17 854 17 003 17 749 5 565 7 987 2 939 3 261 2 680 1 128

DPFO ze záv. činnosti 102 627 110 662 111 633 126 388 115 180 111 042 111 842 119 373 119 787 126 134 130 867

Daň z nemovitých věcí 4 948 4 987 5 017 5 123 5 195 6 361 8 747 8 568 9 541 9 847 9 910

Odvod z elektřiny ze slun. záření 5 939 6 403 5 817 2 042

Odvod z loterií §41b odst.1 1 287 2 076 1 713

Odvod z loterií §41b odst.2,3,4 4 649 5 981 6 209

C E L K E M 455 547 517 870 514 079 577 014 606 896 522 950 548 432 561 388 583 746 610 759 638 982
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Graf č. 1 – Vývoj inkasa jednotlivých daní 

Jak vyplývá z obrázku č. 2 a grafu č. 1, největší podíl na inkasu veškerých daní má 

výběr daně z přidané hodnoty, na druhém místě je daň z příjmů právnických osob. Je to 

pochopitelné, daň z přidané hodnoty je někdy nazývána též univerzální daň, je jí totiž 

zatíženo téměř všechno zboží a služby. Tuto daň odvádějí do státního rozpočtu dodavatelé, 

registrovaní plátci daně z přidané hodnoty, ale pochopitelně ji přeúčtovávají svým 

odběratelům,  spotřebitelům v konečné ceně zboží a služeb. Trendem je posilování 

významu DPH, jakož i nepřímých daní celkově na úkor daní přímých. Na rozdíl od 

přímých daní, což je daň z příjmů fyzických a právnických osob, je daní z přidané hodnoty 

zdaňována spotřeba a nikoli práce. Je správnější zatížit práci nižší daní s tím, že se poté 

může každý, jak zaměstnanec, tak podnikatelský subjekt rozhodnout, kam tím pádem vyšší 

příjmy ze své činnosti bude alokovat a následně tím platit DPH v ceně jednotlivých 

výrobků a služeb. Nejnižší výběr je z daně darovací a dědické.  

Je též zajímavé porovnat vývoj výběru daně z příjmů ze závislé činnosti 

(zaměstnanci) a daně z příjmů fyzických osob (podnikatelé, fyzické osoby). Z výše 

uvedeného obrázku č. 2 je zřejmý pokles výběru daně u drobných podnikatelů oproti 

nárůstu výběru daně od zaměstnanců. Rozdíl např. v roce 2014 je markantní – zaměstnanci 

odvedli na dani 130 867 mil. Kč, podnikatelé – fyzické osoby pouze 1 128 mil. Kč. 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

v 
m

il.
 K

č 

Roky 

Vývoj inkasa vybraných daní 

Daň z přidané hodnoty

Daň z příjmů právnických osob

DPFO - podnikatelů



Martina Dvořáčková: Daňová problematika v ČR 

2015  8 

 

2.3 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu, 

jelikož ji platí všichni bez rozdílu při nákupu většiny zboží a služeb. Tato daň je 

vyměřována prakticky na celém světě a Česká republika pochopitelně není výjimkou. Daň 

z přidané hodnoty (DPH) byla poprvé v Evropě zavedena v roce 1954 ve Francii. V roce 

1967 se členské státy tehdejšího Evropského hospodářského společenství dohodly na 

nahrazení národních systémů daně z obratu společným systémem daně z přidané hodnoty. 

V tehdejší Československé federativní republice platila daň z obratu zboží až do 

31. 12. 1992. Změnu přinesl zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, který přijala 

tehdejší Česká národní rada a v platnost vstoupil 1. 1. 1993. Tento zákon v podstatě 

vycházel ze směrnice Evropské unie, ale měl svá národní specifika, jelikož Česká 

republika se členem evropského společenství stala až o několik let později. 

Zákon o DPH odboural několikeré zdanění, kterému zboží podléhalo podle 

předchozího zákona o dani z obratu. Daň z obratu představovala daň určenou procenticky z 

ceny obratu zboží při jeho převodu mezi obchodníky. Pokud u stejného zboží došlo 

k převodu mezi obchodníky vícekrát, docházelo tím k několikerému zdanění stejného 

zboží. Dle nového zákona o DPH dochází ke zdanění pouze "přidané hodnoty", tzn., 

že  dani podléhá pouze hodnota přidaná zpracováním u druhého, třetího či dalšího výrobce 

(prodejce) a již se nedaní vstupy. Zavedení DPH znamenalo rozšíření zdaňovaných 

položek také na většinu služeb.  Princip DPH spočívá v tom, že dodavatel, pokud je 

registrován jako plátce, musí odvést z realizovaného obchodu část jeho hodnoty státu, 

pokud je tento obchod předmětem daně.  Jedná se o odvedení daně pouze z rozdílu ceny 

mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší. Subjekt platí 

dodavatelům cenu včetně této daně a sám dostává zaplaceno za zboží rovněž včetně této 

daně. Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, případně 

mu může být daň vrácena. Daňové břemeno nese spotřebitel, plátcem daně je obchodník, 

popř. výrobce. Plátci daně jsou pouze daňové subjekty, jejichž obrat překračuje zákonem 

dané minimum, který je ve výši 1 000 000 Kč.  

V současné době je daň z přidané hodnoty v ČR upravena zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, který je účinný od 1. května 2004, tedy od vstupu ČR do 
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Evropské unie. Zákon o dani z přidané hodnoty byl od svého vzniku 1.4.2004 mnohokrát 

novelizován, poslední změny byly do tohoto zákona zavedeny ke dni 1.1.2015.  

Oblast daně z přidané hodnoty je zcela zásadním nástrojem veřejných financí po 

celém světě a proto je i v rámci EU harmonizována a celá řada ustanovení v ZDPH nachází 

předobraz v unijní legislativě, která je pro všechny členské státy závazná. Vstup České 

republiky do EU s sebou přinesl změny režimu daně z přidané hodnoty uplatňovaného u 

obchodů, které probíhají uvnitř společného trhu EU. V souvislosti se vstupem musela ČR 

jako členský stát přizpůsobit daňový systém principům stanoveným právní úpravou 

Evropských společenství.  Hlavním cílem této harmonizace s evropským právem bylo tedy 

vytvoření jednotného vnitřního trhu.  Zajištění a kontrola harmonizace se provádí za 

pomocí právních nástrojů – směrnic. 

První směrnice č. 67/227/EEC týkající se daně z přidané hodnoty s účinností od    

1. 1. 1970, definovala daň z přidané hodnoty jako všeobecnou daň ze spotřeby, která je 

uvalována na veškeré zboží a služby. Sazby daně stejně tak i výjimky ze zdanění byly 

ponechány v kompetenci jednotlivých zemí.  

Druhá směrnice č. 67/228/EEC vymezila základní pojmy týkající se daně 

z přidané hodnoty a to předmět daně, místo zdanitelného plnění, území státu, dodání zboží, 

poskytnutí služby, osobu podléhající dani.  Bylo umožněno zavedení různých sazeb daně 

z přidané hodnoty.  

Třetí směrnice č. 69/463/EEC prodlužovala termín zavedení daně z přidané 

hodnoty v Belgii do konce r. 1972. Čtvrtá směrnice č. 71/401/EEC a pátá č. 72/250/EEC 

prodloužení termínu Itálii do konce r. 1973. 

Šestá směrnice č. 77/388/EEC, byla snad nejdůležitější směrnicí v oblasti 

harmonizace nepřímých daní. Směrnice stanovila pravidla pro určování základu daně, 

teritoriální dosah, okruhy subjektů, sazby daně, zdaňování dovozu a vrácení daně při 

vývozu v rámci intrakomunitárních plnění. Šestá směrnice byla nahrazena novou směrnicí 

č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty s platností od 1. 1. 2007 

[6]
.  

 Od roku 2016 bude jako zcela nový prvek do systému DPH zaveden tzv. 

kontrolní výkaz, který má být dalším účinným nástrojem proti daňovým únikům. Cílem a 
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smyslem kontrolního hlášení je umožnit správci daně získat informace o vybraných 

transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifikovat riziková spojení 

osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky. Mechanismus 

systému kontrolních hlášení vychází z toho, že plátci vykazují v dané struktuře údaje o 

zásadních plněních (z hlediska správy daně), tyto správce daně navzájem porovnává a 

spojuje formou „párování“ jednotlivých kontrolních hlášení. K tomu slouží podání 

kontrolních hlášení jednotně za období kalendářní měsíc. Zjednodušené daňové doklady, 

pokladní bloky a podobně jsou vykazovány souhrnně jednou částkou. Navrhovaný systém 

kontrolních hlášení vychází z údajů z evidencí, které již plátci podle stávajícího zákona o 

DPH vedou, jediným dodatečným údajem je původní číslo daňového dokladu.  

Očekávaný výrazný pozitivní efekt tohoto nástroje není jen odhadovanou 

skutečností, ale je jednoznačně potvrzený praxí ve Slovenské republice, kde kontrolní 

hlášení, resp. kontrolní výkaz, zavedli v roce 2013. Zavedením kontrolního hlášení na 

Slovensku navíc značně vzrostlo riziko nárůstu daňových podvodů v České republice, kde 

toto opatření zavedeno není. Podvody tohoto typu migrují, resp. jejich organizátoři se 

zaměřují při jejich páchání na ty státy, kde jim hrozí menší rizika detekce a vyřešení 
[7]

.  
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3 Transakce typu reverse charge (režim přenesení 

daňové povinnosti) 

Zákonem č. 47/2011 Sb. tj. v rámci první „vlny“ zavádění opatření proti 

podvodům na DPH, byla mj. implementována možnost daná již dříve Směrnicí Rady 

2006/112/ES, která do té doby nebyla v ČR uplatněna – a to použití režimu přenesení 

daňové povinnosti na příjemce plnění (tzv. „tuzemský reverse-charge“) v dalších 

oblastech. Do té doby byl tuzemský reverse-charge využit pouze pro dodání zlata. Režim 

přenesení daňové povinnosti - tzv. revers charge je v rámci mechanismu uplatňování DPH 

režimem specifickým. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost 

přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění 

(plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je 

povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto 

režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění 

v tuzemsku uskutečněno.  Režim přenesení daňové povinnosti je v zákoně o DPH upraven 

od 1.4.2011 
[8]

.  

Tento postup je možné použít pouze v případě, že plnění probíhá mezi subjekty 

„plátce-plátce“. Pokud je některý ze subjektů neplátce, je povinností plátce (prodávajícího) 

vypočítat a odvést daň.  

V současné době, tj. k 1.1.2015, je režim přenesení daňové povinnosti   definován 

v ZDPH následovně:   

Hlava IV – Režim přenesení daňové povinnosti 

Díl 1 Obecná ustanovení (§ 92a Základní ustanovení) 

Díl 2 Trvalé použití režimu přenesené daňové povinnosti (§ 92b - § 92e) 

Díl 3 Dočasné použití režimu přenesené daňové povinnosti (§ 92f - § 92g) 

Díl 4 Závazné posouzení (§ 92h - § 92i) 
[9]

  

Novelizací ZDPH k 1.1.2015 se tedy použití režimu přenesení daňové povinnosti 

bude rozdělovat na dva okruhy: 

1. trvalé použití, které bude definováno přímo v zákoně (§ 92b-§ 92e), 



Martina Dvořáčková: Daňová problematika v ČR 

2015  12 

 

2. dočasné použití, které bude závislé na nařízení vlády (§ 92f – § 92g). 

Zákonem o DPH přímo definované použití RPDP se týká těchto činností:  

 dodání zlata – již bylo v zákoně používáno, 

• dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu (tj. zejména odpady a 

šrot z různého materiálu) – již bylo v zákoně používáno, 

• dodání nemovité věci – novinka související s rozhodnutím plátce o uplatnění daně 

podle § 56 odst. 5 (tedy po uplynutí lhůty 5 let pro osvobození od daně při prodeji 

nemovité věci), 

• poskytnutí stavebních nebo montážních prací – již bylo v zákoně používáno. 

Nově bylo od 1.1.2015 do zákona o DPH zavedeno dočasné použití režimu 

přenesení daňové povinnosti, což je dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených 

v příloze č 6 k tomuto zákonu (§ 92f) a mechanismus rychlé reakce (§ 92g). Dočasné 

použití RPDP bude závislé na rozhodnutí vlády, která svým nařízením vybere dle nové 

přílohy č. 6 k zákonu o DPH,  jaký druh komodity či poskytnuté služby budou tomuto 

režimu podléhat. V ustanovení § 92g ZDPH je zaveden tzv. mechanismus rychlé reakce. 

Před stanovením vybraných dodání zboží či poskytnutých služeb je nutné získat souhlas 

Evropské komise. Pokud komise potvrdí, že nemá námitky se zavedením přenesení daňové 

povinnosti u konkrétního plnění, může být tento režim použit po dobu maximálně devíti 

měsíců. Hlavním cílem těchto ustanovení v ZDPH byla možnost rychle zareagovat na šířící 

se podvody s DPH než by umožnila novelizace zákona. 

  

3.1 Reverse charge tuzemsko - stavebnictví 

Podle § 92e ZDPH se od 1. ledna 2012 používá při poskytnutí stavebních nebo 

montážních prací režim přenesení daňové povinnosti. Toto opatření bylo přijato z toho 

důvodu, že ve stavebnictví často docházelo k daňovým únikům. Jednalo se o situace, kdy 

někteří dodavatelé záměrně neodváděli DPH na výstupu, a současně jako odběratelé 

standardně nárokovali odpočet daně na vstupu.  Když už takto dodavatel dlužil státu na 

DPH vysokou částku, tak například záměrně skončil v insolvenčním řízení nebo byl 

neznámého pobytu, převedl firmu na dalšího nemajetného tzv. bílého koně (často s místem 



Martina Dvořáčková: Daňová problematika v ČR 

2015  13 

 

bydliště či sídlem firmy v zahraničí) apod. Dále docházelo ke zneužívání mrtvých firem 

k vystavování dokladů či vystavování fiktivních dokladů různými „podnikateli“. Proto 

bylo zavedeno účinné a pro stát velmi efektivní protiopatření – přenesení povinnosti 

přiznat a odvést DPH na odběratele.  Společnosti v řetězci si DPH nefakturují, pouze na 

dokladu uvedou, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel. Plátce (příjemce 

plnění) z přijatého zdanitelného plnění daň odvede a zároveň si uplatní nárok na odpočet 

daně, bude to pro něj tedy daňově neutrální. Daňová povinnost se tudíž převedla z 

jednotlivých mezičlánků na posledního odběratele.  

Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá 

poskytnutí stavebních a montážních prací, které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému 

kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008. Klasifikace produkce 

(CZ-CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu. 

3.1.1 Na koho se režim RCH vztahuje 

Obecně platí, že režim přenesení daňové povinnost se uplatní pouze mezi plátci 

DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR). 

Uvedený režim je tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne 

vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci 

(příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Současně platí, že v takovém případě má 

povinnost použít tento režim i příjemce plnění.  

Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro 

soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, neuplatní se 

režim přenesení daňové povinnosti - to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné 

plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí (běžný mechanismus). Pokud je plnění 

třeba i jen z části přijímáno pro více účelů, například pro soukromou potřebu plátce a pro 

jeho ekonomickou činnost, půjde o plnění podléhající celkově režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

3.1.2    Povinnost poskytovatele plnění v režimu RCH 

Poskytovatel stavebních a montážních prací má v rámci režimu přenesení daňové 

povinnosti povinnost: 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(cz_cpa)
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• Vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle     

§ 28 odst. 2 zákona o DPH (včetně sazby daně), ovšem s výjimkou výše daně. Na 

místo toho na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je 

povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, 

• vést evidenci o plněních poskytnutých v režimu přenesení daňové povinnosti 

a výpis z této evidence předložit správci daně,  

• vykázat poskytnutí těchto plnění v daňovém přiznání. 

3.1.3    Povinnost příjemce plnění v režimu RCH 

Plátce, který v rámci svých ekonomických činností přijímá službu stavebních a 

montážních prácí, která podléhá režimu přenesení daňové povinnosti má povinnost: 

Přiznat a zaplatit daň 

Příjemce plnění je povinen přiznat a zaplatit daň z přijatého plnění a to ke dni 

uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění. 

Doplnit daňový doklad 

Příjemce plnění je povinen doplnit na daňovém dokladu obdrženém od 

poskytovatele výši daně. Příjemce odpovídá za správnost uvedené daně. V praxi to 

znamená, že bez ohledu na to, jakou sazbu daně uvedl na dokladu poskytovatel plnění, 

musí příjemce při výpočtu a doplnění výše daně vycházet ze správné (zákonu 

odpovídající) sazby. Je též třeba vést evidenci o plněních přijatých v režimu RCH a výpis 

z této evidence předložit správci daně.   

Nárok na odpočet daně 

Příjemce, který v rámci svých ekonomických činností přijímá plnění v podobě 

stavebních a montážních prácí, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, má na 

jedné straně povinnost přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění, na straně druhé je však 

současně oprávněn k odpočtu daně na vstupu z takto přijatého zdanitelného plnění.  

Základ a sazba daně 

I v režimu přenesení daňové povinnosti se tedy základ daně zdanitelného plnění 

stanoví podle obecných principů zákona o DPH, kdy základem daně je vše, co plátce jako 
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úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je 

zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby.   

3.1.4 Vedení evidence a výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a 

ZDPH 

Vzhledem k tomu, že jde o režim s pravidly zdanění odlišnými od obecného 

fungování stávajícího systému DPH, je dodavateli i odběrateli v této souvislosti uložena 

povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního 

partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. 

Výpis z předmětné evidence je plátce povinen podat výhradně elektronicky ve lhůtě pro 

podání daňového přiznání.   

 Na základě výše uvedených povinných hlášení je možno využít tzv. 

párování, kdy lze porovnat údaje vykázané v evidenci dodavatele (o svých odběratelích) 

na údaje v evidenci odběratele (o svých dodavatelích), které mezi sebou musí 

korespondovat.  

3.1.5            Praktický příklad obchodních transakcí ve stavebnictví 

Pro názornost je níže uveden příklad na průběh transakce ve stavebnictví, a to 

před a po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Ve všech příkladech 

jsou použité stejné hodnoty, jsou uvedeny práce v základní sazbě DPH, v roce 2011 byla 

sazba ve výši 20 %. 

Stav platný do 1.4.2011: 

Dodavatel: Stavební společnost provedla stavební práce ve výši 100 000,-Kč, nákup 

stavebního materiálu byl ve výši 50 000,-Kč.  

Odběratel: Společnost provedla stavební práce ve výši 200 000,-Kč, pořídila plnění od 

výše uvedeného dodavatele a měla svá vlastní přijatá plnění ve výši 50 000,-Kč (režie 

apod.). 

Dodavatel:      Odběratel: 

UZP       UZP 

Základ daně: 100 000  DPH: 20 000  Základ daně: 200 000       DPH: 40 000 
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PZP       PZP 

Základ daně: 50 000  DPH: 10 000  Základ daně: 150 000       DPH: 30 000

   

Výsledná daňová povinnost:  10 000  Výsledná daňová povinnost:      10 000

 → odvod na FÚ     → odvod na FÚ 

Fiskální efekt pro státní rozpočet je celkem 20 000,-Kč. 

 

Stav platný od 1.4.2011: 

Dodavatel:      Odběratel: 

UZP       UZP 

RPDP:   100 000  DPH:  -  Základ daně: 200 000       DPH: 40 000 

       RPDP:           100 000      20 000 

 

PZP       PZP 

Základ daně:  50 000 DPH: 10 000  Základ daně:    50 000    DPH: 10 000

       RPDP:   100 000      20 000

  

Výsledný nadměrný odpočet:   -10 000 Výsledná daňová povinnost:      30 000

 → inkaso z  FÚ     → odvod na FÚ 

 

Fiskální efekt pro státní rozpočet je celkem 20 000,-Kč. 

 

V tabulkách níže jsou uvedeny údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty stavební 

společnosti AAA s.r.o. jako dodavatele stavebních prací před zavedením systému RPDP a 

po jeho zavedení a společnosti BBB s.r.o. v pozici odběratele stavebních prací (vlastní 

hodnoty a výpočty). 
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Tabulka č.  1 – Přiznání k DPH před zavedením RPDP – dodavatel AAA  

Zdanitelné plnění řádek DAP
1
 základ daně DPH - výstup 

dodání zboží tuzemsko 1 206 950 564 43 459 618 

dodání stavebních prací 1 305 601 707 64 176 358 

celkem daň na výstupu     107 635 976 

    nárok na odpočet daně řádek DAP základ daně DPH - vstup 

plátci - tuzemsko 40 105 494 035 22 153 747 

        

celkem daň na vstupu     22 153 747 

Zdroj: vlastní zpracování   

daňová povinnost 
  

85 482 229 

 

Výpočet: 

Daň na výstupu  - odvést na FÚ   107 635 976,-Kč 

Daň na vstupu – nárok na odpočet daně  - 22 153 747,-Kč 

Daňová povinnost (platba na FÚ)     85 482 229,-Kč 

  

 Tabulka č.  2  – Přiznání k DPH před zavedením RPDP – odběratel BBB 

Zdanitelné plnění řádek DAP
2
  základ daně DPH - výstup 

dodání zboží tuzemsko 1 206 950 564 43 459 618 

RPDP - odběratel       

celkem daň na výstupu     43 459 618 

    Nárok na odpočet daně řádek DAP základ daně DPH - vstup 

plátci - tuzemsko 40 105 494 035 22 153 747 

odběratel stavebních prací 40 305 601 707 64 176 358 

celkem daň na vstupu     86 330 105 

   Zdroj: vlastní zpracování 

  nadměrný odpočet 
  

42 870 487 

 

                                                 

1
 řádek přiznání k dani z přidané hodnoty 

2
 řádek přiznání k dani z přidané hodnoty 
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Výpočet: 

Daň na výstupu  - odvést na FÚ      43 459 618,-Kč 

Daň na vstupu – nárok na odpočet daně  -  86 330 105,-Kč 

Nadměrný odpočet (platba z FÚ)    -  42 870 487,-Kč 

 

Fiskální dopad do státního rozpočtu je z výše uvedených transakcí ve výši 42 611 742,-Kč.  

Výpočet: 

Platba od společnosti AAA      85 482 229,-Kč 

Platba společnosti BBB             -  42 870 487,-Kč   

  

Tabulka č.  3 – Přiznání k DPH po zavedení RPDP – dodavatel AAA 

Zdanitelné plnění řádek DAP
3
  základ daně DPH - výstup 

dodání zboží tuzemsko 1 206 950 564 43 459 618 

RPDP - dodavatel 25 305 601 707 0 

celkem daň na výstupu     43 459 618 

    nárok na odpočet daně řádek DAP základ daně DPH - vstup 

plátci - tuzemsko 40 105 494 035 22 153 747 

        

celkem daň na vstupu     22 153 747 

                                          Zdroj: vlastní zpracování 

 

    daňová povinnost 
  

21 305 871 

 

Výpočet: 

Daň na výstupu  - odvést na FÚ      43 459 618,-Kč 

Daň na vstupu – nárok na odpočet daně   - 22 153 747,-Kč 

Daňová povinnost (platba na FÚ)       21 305 871,-Kč 

                                                 

3
 řádek přiznání k dani z přidané hodnoty 
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Tabulka č.  4  – Přiznání k DPH po zavedení RPDP – odběratel BBB  

Zdanitelné plnění řádek DAP 
4
 základ daně DPH - výstup 

dodání zboží tuzemsko 1 206 950 564 43 459 618 

RPDP - odběratel 10 305 601 707 64 176 358 

celkem daň na výstupu     107 635 976 

    nárok na odpočet daně řádek DAP základ daně DPH - vstup 

plátci - tuzemsko 40 105 494 035 22 153 747 

RPDP - odběratel 43 305 601 707 64 176 358 

celkem daň na vstupu     86 330 105 

                                         Zdroj: vlastní zpracování 

  

    daňová povinnost 
  

21 305 871 

 

Výpočet: 

Daň na výstupu  - odvést na FÚ     107 635 976,-Kč 

Daň na vstupu – nárok na odpočet daně    - 86 330 105,-Kč 

Daňová povinnost (platba na FÚ)       21 305 871,-Kč 

 

Fiskální dopad do státního rozpočtu je z výše uvedených transakcí ve výši 42 611 742,-Kč. 

Výpočet: 

Platba od společnosti AAA      21 305 871,-Kč 

Platba od společnosti BBB                 21 305 871,-Kč  

 

Shrnutí: 

Před zavedením RPDP byl dodavatel AAA stavebních prací povinen odvést DPH 

ve výši 85 482 229,- Kč, přičemž odběratel BBB na základě dokladu na stavební práce od 

dodavatele AAA nárokoval nadměrný odpočet ve výši 42 870 487,-Kč. Pokud dodavatel 

                                                 

4
 řádek přiznání k dani z přidané hodnoty 
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AAA svou daňovou povinnost neuhradil (nekontaktní, bílý kůň apod.), stát vyplatil 

nadměrný odpočet společnosti BBB, aniž by obdržel úhradu od společnosti AAA.   

Po zavedení RPDP je daňová povinnost ze stavebních prací společnosti AAA ve 

výši 64 176 358,-Kč „převedena na bedra“ odběratele BBB, čímž se tento odběratel 

dostává z nadměrného odpočtu do daňové povinnosti. Z pohledu peněžního toku 

odběratele BBB tato nová situace nic nemění, DPH ze stavebních činností pouze místo 

dodavateli v rámci vystavené faktury uhradí v rámci svého daňového přiznání rovnou na 

finanční úřad.  

Peněžní tok odběratele BBB před zavedením RPDP: 

Faktura ve výši   základ daně 305 601 707,-Kč  DPH 64 176 358,-Kč 

Platba dodavateli celkem                369 778 065,-Kč 

 

Peněžní tok odběratele BBB po zavedení RPDP: 

Faktura ve výši  základ daně 305 601 707,-Kč – platba dodavateli 

DPH vykázané v DAP DPH           64 176 358,-Kč – odvod na FÚ 

Platba celkem         369 778 065,-Kč   

Z výše uvedeného je patrné, že zavedením RPDP se eliminuje riziko platby DPH 

dodavateli AAA v rámci úhrady vystavené faktury, přičemž ten by tuto platbu v případě 

nekalého jednání na finanční úřad neodvedl a ponechal si ji.  Místo toho je tato daň 

odběratelem odvedena rovnou do státního rozpočtu. Společnost AAA by měla odvést daň 

pouze z dodání zboží v rámci tuzemska, které nepodléhá RPDP ve výši základ daně 

206 950 564,-Kč, DPH ve výši 43 459 618,-Kč – údaj na ř. 1 DAP DPH, čímž vznikne po 

uplatnění nároku na odpočet daňová povinnost ve výši pouze 21 305 871,-Kč. Pokud by 

byl zaveden RPDP na veškerá plnění, byla by situace pro státní rozpočet ještě příznivější – 

veškerá uskutečněná plnění by byla převedena na odběratele a platby DPH z těchto plnění 

by byly odváděny místo dodavatelům přímo do státního rozpočtu. 

Jak již bylo řečeno v úvodu této bakalářské práce, zavedení systému přenesení 

daňové povinnosti přináší jak výhody, tak i nevýhody, a to pro všechny zúčastněné. 
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Výhody pro daňové subjekty: 

Před zavedením RPDP firma při uskutečnění stavebních prací vystavila fakturu 

s DPH, která má dle obchodních podmínek určitou lhůtu splatnosti. Zároveň s tím (bez 

ohledu na její úhradu) měla povinnost z tohoto plnění přiznat daň na výstupu a odvést do 

státního rozpočtu.  Mohlo dojít k několika situacím (vycházejme z výše uvedeného 

případu): 

• Odběratel fakturu neuhradil → v tomto okamžiku platil dodavatel DPH na výstupu 

ze svých zdrojů. Po zavedení RPDP daň vykazuje a odvádí na výstupu odběratel a 

nadměrný odpočet, který dodavateli vznikne, inkasuje z FÚ. 

• Co se týká odběratele, tento systém přispívá ke snížení úsilí při prokazování 

skutečnosti (v rámci daňových řízení), že ke stavebním činnostem skutečně došlo. 

Zejména v případě problematického a nekontaktního dodavatele trpěli odběratelé 

v rámci daňových řízení při prokazování nároku na odpočet daně důkazní nouzí. 

Jelikož neodvedl dodavatel daň na výstupu, musel odběratel prokazovat, že 

k poskytnutí plnění skutečně došlo a tím mu vznikl nárok na odpočet daně. Jelikož 

nyní tato daňová povinnost přešla na odběratele a není odkázán na to, zda jeho 

dodavatel daň na výstupu přiznal či nikoli, odpadá tento potenciální zdroj 

problémů. 

  
Nevýhody pro daňové subjekty: 

 

Pokud dodavatel nepostupuje podle daného režimu přenesení daňové povinnosti a 

při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na daňovém 

dokladu, nemá odběratel nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu, protože je 

podle § 72 zákona o DPH oprávněn k odpočtu daně, kterou se rozumí daň, která je 

stanovena podle zákona o DPH, tedy pouze té daně, kterou sám přizná – v tomto případě ji 

přiznal dodavatel. Dodavatel postupuje v takovém případě podle obecné zásady pro opravu 

výše daně podle § 43 zákona o DPH. Je třeba tedy věnovat zvýšenou pozornost přijatým 

dokladům a v případě nesrovnalostí si zjednat nápravu. 

Většina výhod je na straně státu, jelikož zavedením přenesení daňové povinnosti 

nelze zneužívat fiktivních firem vystavování dokladů, či uplatňování nároku na odpočet 

daně na základě fiktivních dokladů a tím krátit příjmy plynoucí do státního rozpočtu, 
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odpadá riziko neodvedení daně z přidané hodnoty dodavatelem. Dále vzhledem ke 

skutečnosti, že dodavatelé i odběratelé jsou povinni předkládat evidenci o svých 

obchodních partnerech (v rámci přenesení daňové povinnosti), je pro finanční správu 

snazší detekovat případná nevykazovaná plnění a tím pádem cíleně zaměřit kontrolní 

činnost. 

3.2 Reverse charge v rámci EU 

Pravidla pro uplatňování DPH při obchodováním se zbožím za situace, kdy 

jednou ze stran je zahraniční osoba a druhou tuzemský plátce, byla do 30.4.2004 označena 

v ZDPH jako dovoz a vývoz zboží. S účinností od 1.5.2004 v souvislosti se vstupem České 

republiky do EU se tyto transakce rozdělily na ty, které jsou realizovány v rámci EU a na 

ty, které se týkají obchodování se stranami mimo EU, v tzv. třetích zemích.  S touto 

změnou byly zavedeny nové pojmy – transakce týkající se pohybu zboží se nazývají 

intrakomunitární plnění. V souvislosti s obchodováním v rámci EU se již nepoužívá výraz 

vývoz a dovoz, ale dodání zboží do jiného členského státu či pořízení zboží z jiného 

členského a státu. Co se týká služeb, jedná se o poskytnutí služby do jiného členského státu 

či přijetí služby z jiného členského státu. Pokud se jedná o obchodování s třetími zeměmi 

(tj. mimo Evropské společenství), jedná se i nadále o dovoz či vývoz zboží. 

Od vstupu do Evropské unie jsou aplikována pravidla jednotného vnitřního trhu, 

který byl zaveden v rámci EU v roce 1993. Po vstupu naší republiky do EU došlo ke 

zrušení vnitřních hranic, odpadly hraniční kontroly ve vztahu k pohybu zboží uvnitř území 

Evropského společenství a tím pádem i celní formality s tímto pohybem spojené. Z tohoto 

důvodu již celní orgány nekontrolují, ale ani nepotvrzují pohyb zboží uvnitř Společenství. 

To znamená, že potvrzení skutečnosti o tom, že zboží skutečně bylo přepraveno do jiného 

členského státu, si musí český plátce zajistit vlastními silami 
[10]

.   

Na transakce v rámci EU je zaveden režim přenesení daňové povinnosti na 

příjemce zboží a služeb, přičemž princip je totožný s reverse charge zavedeným na 

tuzemská plnění, jak bylo popsáno již výše včetně názorných příkladů.   

Princip těchto transakcí tedy spočívá v tom, že 

 Dodavatel, který je plátcem DPH, fakturuje jinému plátci DPH z JČS plnění 

bez uvedené výše DPH. 
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 Příjemce takového plnění pak má povinnost výši DPH vypočítat a uvést ve 

svém daňovém přiznání jako daň na výstupu.  

Zároveň si to samé DPH může také odečíst a uvést jej v daňovém přiznání jako daň na 

vstupu. To ovšem jen za splnění podmínek, které jsou dány v zákoně o DPH. Dodavatel 

je tak zproštěn odvodu DPH za toto plnění, to za něj udělá příjemce plnění, tedy odběratel 

v JČS.   

Předmětem DPH jsou plnění prováděná za úplatu v rámci země EU osobou 

povinnou k dani.  Předmětem DPH je také dovoz jakoukoli osobou. 

Zdanitelná plnění zahrnují: 

• dodání zboží osobou povinnou k dani; 

• pořízení zboží ze země uvnitř EU v některé jiné zemi EU; 

• dodání služeb osobou povinnou k dani; 

• dovoz zboží ze země mimo EU (třetí území  nebo země mimo EU). 

 

K pořízení zboží uvnitř EU dochází pouze v případě, že je zboží přepraveno z 

jedné země EU do druhé. Dochází k němu, když zboží prodané osobou povinnou k dani v 

zemi EU zahájení přepravy je zakoupeno v jiné zemi EU (ukončení přepravy) osobou 

povinnou k dani. Dochází k němu také v případě nových dopravních prostředků  a výrobků 

podléhajících spotřební  dani zakoupených jinými osobami. 

Pokud celkové množství pořízení zboží uvnitř EU právnickými osobami 

nepovinnými k dani a některými kategoriemi osob povinných k dani osvobozených od 

uplatňování daně nepřekročí minimální prahovou hodnotu 10 000 EUR za rok, jsou tato 

pořízení předmětem DPH, pouze pokud se pořizovatel rozhodne zaregistrovat 
[11]

.  

Je-li dodavatel plátcem DPH, který není registrován k DPH ve státě odběratele a 

pro odběratele není pořízení zboží předmětem daně (např. proto, že není osobou povinnou 

k dani nebo je osvobozenou osobou), dodávku zdaní dodavatel ve státě dodavatele. 

Dodavatel musí evidovat takto dodané zboží v členění dle jednotlivých členských států 

EU. Jakmile překročí limit stanovený některým státem, musí se v daném státě registrovat k 

DPH. Limit je v každém státě stanoven národním předpisem.   
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3.2.1    Dodání zboží do jiného státu EU 

 Dodáním zboží do jiného členského státu se rozumí dodání zboží, které je 

skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Dodání zboží je podmíněno 

převodem práva nakládat se zbožím jako vlastník. Pojem zboží ve smyslu zákona o DPH 

zahrnuje veškeré movité věci, tj. i materiál, výrobky, polotovary, zboží, stroje a zařízení, a 

dále elektrickou energii, teplo, chlad, plyn a vodu. 

Dodání zboží do jiného členského státu je při splnění stanovených podmínek 

osvobozeným plněním s nárokem na odpočet daně. 

Podmínky pro uplatnění osvobození od české DPH 

Aby bylo dodání zboží do jiného členského státu českým plátcem DPH 

osvobozeným plněním s nárokem na odpočet DPH na vstupu, musí být současně splněny 

všechny následující podmínky: 

 dodavatel, český plátce DPH, musí mít k dispozici daňové identifikační číslo 

zákazníka z jiného členského státu EU (při kontrole daňového identifikačního 

čísla zákazníka z EU je nutno ověřit jeho platnost a formát), 

 dodavatel musí toto identifikační číslo zákazníka z EU uvést na vystaveném 

daňovém dokladu, 

 zboží musí být prokazatelně fyzicky převezeno z ČR do cílového místa v jiném 

členském státě, 

 přeprava je zajištěna dodavatelem, pořizovatelem nebo osobou zmocněnou 

dodavatelem nebo pořizovatelem. 

Pokud by dodavatel nebyl schopen prokázat splnění všech těchto podmínek, 

nemohl by uplatnit osvobození od české DPH. Pokud tedy není možné prokázat splnění 

výše uvedených podmínek pro osvobození od české DPH na výstupu, měl by český 

dodavatel na toto dodání zboží uplatnit českou DPH na výstupu, jinak by mu hrozilo 

doměření DPH ze strany finančního úřadu. Pravděpodobně není problém prokázat 

skutečnost, že zboží bylo dodáno do JČS, pokud přepravu zboží poskytuje sám dodavatel.  

Horší situace však nastává v případě, kdy byla doprava zboží z ČR zajištěna odběratelem 

nebo jím zmocněnou osobou. V tom případě si musí český dodavatel zajistit věrohodné 

podklady prokazující, že zboží bylo přemístěno z území ČR a že přeprava byla ukončena v 
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jiném členském státě. Tuto skutečnost lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele 

nebo zmocněné třetí osoby, nebo jinými důkazními prostředky. Veškeré důkazní 

prostředky jsou velmi důležité, jelikož právě jimi plátce prokazuje osvobození od české 

DPH při dodání zboží.  

Další důležitou podmínkou pro uplatnění osvobození od české DPH při dodání 

zboží do JČS je, aby odběratel byl registrován k DPH v jiném členském státě EU. Pokud 

by se jednalo o dodání zboží odběrateli, který není registrován k DPH v jiném členském 

státě, resp. jiné osobě, pro kterou není pořízení zboží v jiném členském státě EU 

předmětem DPH (např. fyzická osoba nepodnikatel), nepředstavovalo by dodání zboží této 

osobě osvobozené dodání zboží do jiného členského státu EU, ale jednalo by se o zasílání 

zboží, které podléhá jinému daňovému režimu a českému dodavateli vzniká při splnění 

určitých podmínek povinnost uplatnit i na toto plnění českou DPH, resp. povinnost 

registrovat s k DPH v jiném členském státě EU. Z tohoto důvodu je důležité, aby český 

dodavatel ověřil platnost daňového identifikačního čísla (DIČ), které mu poskytl jeho 

odběratel. 

Vznik povinnosti přiznat dodání zboží do JČS EU 

Český dodavatel je povinen vystavit za každé dodání zboží osobě registrované k 

DPH v jiném členském státě daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění 

plnění nebo přijetí platby, pokud platba předchází dodání zboží. 

Pořízení zboží z JČS EU 

Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely zákona o DPH rozumí 

nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím, které je odesláno nebo přepraveno 

pořizovateli do jiného členského státu, než z kterého je zboží odesláno nebo přepraveno. 

Podstatným znakem pořízení zboží z jiného členského státu je skutečnost, že 

zboží je odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu EU českému zákazníkovi do 

České republiky. Prokázání této skutečnosti je jednou z podmínek pro uplatnění 

osvobození od např. německé DPH německým dodavatelem. Za místo plnění se při 

pořízení zboží z jiného členského státu považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení 

jeho přepravy pořizovateli, tj. místo plnění je v České republice a dodané zboží podléhá 

české DPH. 
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Pořízení zboží z jiného členského státu je předmětem DPH v České republice při splnění 

následujících podmínek: 

 zboží je pořízeno od osoby registrované k DPH v jiném členském státě, 

 zboží je přepraveno osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která 

uskutečňuje dodání zboží, českým odběratelem nebo zmocněnou třetí osobou, 

do České republiky, 

 český odběratel nabude právo nakládat se zbožím jako vlastník, 

 jedná se o pořízení zboží za úplatu. 

Povinnost přiznat a zaplatit DPH je při pořízení zboží z jiného členského státu EU 

přenesena na českého odběratele, který je povinen zahrnout toto plnění do svého daňového 

přiznání ve zdaňovacím období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. 

Vznik povinnosti přiznat daň 

Odběratel, český plátce DPH, je povinen přiznat DPH při pořízení: 

 ke dni vystavení daňového dokladu dodavatelem registrovaným k dani v jiné 

členské zemi, pokud byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, 

který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno nebo 

 k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží 

pořízeno. 

Daň při pořízení zboží z jiného členského státu musí být uvedena v přiznání k DPH za 

zdaňovací období, kdy vznikla povinnost tuto daň přiznat.  

Základ daně 

Základem DPH při pořízení zboží z jiného členského státu je peněžní částka, 

kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet dodavatel, včetně všech vedlejších výdajů, 

jako jsou zejména provize, balné, dopravné, skladné a pojistné, pokud jsou dodavatelem 

účtovány odběrateli. Základ daně se tedy nemusí rovnat údaji o ceně na daňovém dokladu 

v případě, že dodavatel fakturuje vedlejší výdaje samostatně. 
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Nárok na odpočet DPH na vstupu  

Tuzemský odběratel by měl pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH na 

vstupu požadovat od dodavatelů z jiných členských států EU vystavení dokladu, který by 

měl splňovat náležitosti stanovené v § 35 zákona o DPH.  Dodavatel na dokladu uvede 

všechny potřebné údaje kromě sazby daně a daně. Tyto údaje včetně základu daně v české 

měně doplní na daňový doklad tuzemský odběratel. 

Při splnění všeobecných podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně 

(především se musí jednat o přijaté zdanitelné plnění, které je použito k dosahování jiných 

zdanitelných plnění nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet) si tuzemský 

odběratel může uplatnit nárok na odpočet na základě daňového dokladu. 

Nárok může být uplatněn nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve 

kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň, a to na základě daňového dokladu. V případě, 

že by tuzemský odběratel neměl k dispozici daňový doklad, nemohl by uplatnit nárok na 

odpočet DPH na vstupu 
[12]

.  

3.2.2    Poskytnutí služby 

Za poskytnutí služby se pro účely DPH považují podle § 14 odst. 1 

ZDPH všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti. 

Poskytnutím služby se podle § 14 odst. 1 ZDPH dále rozumí: 

 pozbytí nehmotné věci, 

 přenechání zboží k užití jinému, 

 vznik a zánik věcného břemene, 

 zavázání se k povinnosti zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání 

nebo situaci. 

 

Stanovení místa plnění při poskytnutí služby  

Pro zajištěné bezchybného postupu při stanovení místa plnění je důležité: 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h14.1&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h14.1&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h14.1&effect=2.3.2010
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• správně vyhodnotit charakter poskytované služby (konkrétní druh poskytované 

služby by měl jednoznačně vyplývat z její specifikace obsažené ve smlouvě, 

objednávce nebo obecných obchodních podmínkách), 

• správně použít pravidlo vymezené pro určení místa plnění podle charakteru 

poskytované služby. 

Pro uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb, pokud jedna ze 

smluvních stran je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba 

povinná k dani, jsou v ZDPH stanoveny specifické podmínky, a to zejména ve vazbě na 

určení místa plnění. Tyto podmínky se však netýkají všech služeb. V § 10 a § 10a až 10i 

ZDPH jsou uvedeny služby, u kterých se místo plnění stanoví podle zde určených pravidel 

a v návaznosti na to, kdo je poskytovatelem a kdo příjemcem služby. Stejná služba tak 

může být podle těchto pravidel posouzena jako služba s místem plnění v tuzemsku, pokud 

je příjemcem služby tuzemský plátce, a v případě, že příjemcem služby je osoba 

registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, je místo 

plnění určeno mimo tuzemsko. Při splnění zákonných podmínek vzniká příjemci služby 

povinnost přiznat daň na výstupu. Tato povinnost je spojena i se vznikem nároku na 

odpočet daně. 

Základní pravidlo pro určení místa plnění při poskytnutí služby 

Při použití základního pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí služby se 

rozlišuje, pokud je příjemcem služby osoba povinná k dani od případu, kdy je v pozici 

příjemce služby konečný spotřebitel - osoba nepovinná k dani. Při poskytnutí služby, 

pokud je příjemcem služby osoba povinná k dani, je základním pravidlem pro určení místa 

plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání, popř. místo, kde je 

umístěna provozovna příjemce služby, pokud jsou předmětné služby poskytnuty pro tuto 

provozovnu. V případě, že je v postavení příjemce služby osoba nepovinná k dani, stanoví 

se podle základního pravidla místo plnění při poskytnutí takové služby podle sídla nebo 

místa podnikání poskytovatele služby, popř. podle umístění jeho provozovny. Základní 

pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí služby se použijí pouze v případě, že zákon 

nestanoví jinak v ustanoveních § 10 a § 10a až 10i ZDPH. 

 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h10&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h10a-10k&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h10a-10k&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h10&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h10a-10k&effect=2.3.2010
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Služby uvedené ve výjimkách ze základního pravidla 

Pokud se jedná o některou ze služeb uvedených ve výjimkách obsažených v § 10 

a § 10a až 10i ZDPH, určí se místo plnění podle pravidla vymezeného pro danou službu 

konkrétní výjimkou. Teprve v případě, že není možné místo plnění u posuzované služby 

určit podle specifických kritérií vymezených v § 10 a § 10a až 10i ZDPH, použijí se pro 

stanovení místa plnění základní pravidla upravená v § 9 odst. 1 a 2 ZDPH, která rozlišují 

místo plnění podle pozice příjemce služby. 

Postup při stanovení místa plnění při poskytnutí a přijetí služby 

Postup při stanovení místa plnění při poskytnutí i přijetí služby se neliší, tzn. že 

osoba povinná k dani, která poskytuje službu, použije při stanovení místa plnění stejný 

postup jako osoba povinná k dani, která je v pozici příjemce služby. 

Povinnost přiznat uskutečnění služby 

Plátci, kteří uskutečňují služby s místem plnění mimo tuzemsko, jsou podle § 24a 

ZDPH povinni přiznat uskutečnění těchto služeb v daňovém přiznání, i když se jedná o 

plnění, která nejsou předmětem české DPH. Podle § 24a ZDPH jsou plátci poskytující 

službu s místem plnění mimo tuzemsko povinni přiznat toto plnění ke dni jeho uskutečnění 

nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Uvedený postup se použije i 

v případě dodání zboží včetně instalace nebo montáže či dodání zboží soustavami nebo 

sítěmi s místem plnění mimo tuzemsko. Den uskutečnění se stanoví obdobně podle § 21 

ZDPH, tj. v zásadě stejným způsobem jako v případě služeb poskytnutých s místem plnění 

v tuzemsku. Plátce je povinen uskutečnění těchto plnění uvést v daňovém přiznání za 

zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost toto plnění přiznat.  

Povinnost přiznat DPH při přijetí služby 

Pokud je český plátce v pozici příjemce služby a poskytovatelem služby je osoba 

registrovaná k DPH v EU nebo zahraniční osoba povinná k dani (osoba povinná k dani 

neusazená v tuzemsku), pak za předpokladu, že plátci vznikne povinnost přiznat daň na 

výstupu podle § 24 ZDPH, je pro stanovení dne vzniku povinnosti přiznat daň na výstupu 

určující den uskutečnění zdanitelného plnění či den poskytnutí úhrady a to ten, který 

nastane dříve. Den uskutečnění zdanitelného plnění se v těchto případech stanoví 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h10&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h10a-10k&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h9.1&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h24a&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h24a&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h24a&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h21&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h21&effect=2.3.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h24&effect=2.3.2010
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obdobným způsobem, který je upraven pro stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění 

v případě služeb poskytovaných v tuzemsku a českým plátcem (§ 21 ZDPH). 

Stejně jako u tuzemského RPDP, kdy dodavatel je povinen podat zároveň 

s daňovým přiznáním evidenci dodavatele, je i v případě obchodování v rámci EU plátce 

povinen podat jinou evidenci, a to souhrnné hlášení. To slouží jednotlivým členským 

státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo poskytnuté plnění v rámci unie zdaněno. 

V souhrnném hlášení jsou uvedeny následující údaje: 

• DIČ (VAT Number) pořizovatele zboží (služeb), 

• kód plnění (zda se jedná o zboží, službu či třístranný obchod), 

• počet plnění, 

• celkovou hodnotu plnění v Kč. 

Ke kontrole zdaňování zboží a služeb, které byly předmětem obchodování v rámci 

EU, slouží systém VIES (VAT Information Exchange Systém). Jedná se o informační 

systém, který umožňuje sdílet data o plátcích DPH registrovaných v EU a o dodání zboží a 

poskytnutí služeb vykazovaných v rámci souhrnných hlášení.  

Informace v systému VIES se přenášejí do systému daňové správy jednotlivých 

členských zemí pro kontrolu údajů vyplněných jednotlivými plátci v souhrnném hlášení. 

Správci daně tak mohou ověřit data o obratech mezi jednotlivými odběrateli a dodavateli a 

například zkontrolovat, jestli odběratel předmětné plnění zdanil a uvedl v souhrnném 

hlášení. 

  

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.h21&effect=2.3.2010
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4 Vyhodnocení  

4.1   Vyhodnocení zavedení RPDP ve stavebnictví  

Zavedení režimu RPDP v ČR má zamezit podvodům na DPH  (řetězové transakce 

často postrádající reálný základ uskutečnění, či mají záměr pouze zneužití systému DPH), 

neoprávněnému čerpání nadměrných odpočtů, neodvádění daně na výstupu a vykazování 

fiktivních plnění - zejména v oblasti stavebnictví. 

Odhadovaná výše původních daňových úniků dle konkrétních oblastí 

specifikovaných zákonem o DPH před zavedením RPDP je v souladu s informacemi 

poskytnutými správci daně (Finanční správou ČR) následující:   

 

Tabulka č. 5  - Výše odhadovaných daňových úniků v konkrétní oblasti před zavedením zvláštního režimu  

přenesení daňové povinnosti v Kč  

 

FÚ § 92b-zlato § 92c - odpad § 92e - stavebnictví 
     Praha hl.město 250 000 000 200 000 000 20 000 000 
     Střední Čechy 80 000 000 16 000 000 315 000 000 
     Jižní Čechy 2 000 000 000 3 600 000 70 000 000 
     Plzeňský kraj 3 000 000 1 000 000 15 000 000 
     Karlovarský kraj 0 390 000 10 231 000 
     Ústecký kraj 0 30 000 000 300 000 000 
     Liberecký kraj 75 000 000 0 50 000 000 
     Královéhradecký 100 000 000 150 000 000 100 000 000 
     Vysočina 0 8 000 000 50 000 000 
     Jihomoravský kraj 2 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 
     Olomoucký kraj 0 13 000 000 21 000 000 
     Moravskoslezský kraj 5 000 000 252 000 000 358 000 000 
     Zlínský kraj 0 48 133 996 4 318 897 
     Celkem kraje 4 513 000 000 2 866 123 996 2 313 549 897 
     Zaokrouhleno 4,5 mld. 2,9 mld. 2,3 mld. 
     

Zdroj: Informace poskytnuté GFŘ 

K  variabilitě poskytnutých dat napříč krajskými FÚ je třeba uvést, že tato data 

podchycují jednak reálně vyčíslené daňové povinnosti, které nakonec nebyly subjekty 

uhrazeny (zpravidla nekontaktní), ale také předpokládanou kvalifikovaně odhadnutou výši 

daňových úniků, kterou bylo možné vysledovat v rámci kontrolních aktivit FÚ při 
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mapování ekonomické činnosti vybraných daňových subjektů. Je nutné samozřejmě 

připustit, že odhad prezentovaný v tabulce není exaktní a že výše daňových úniků mohly 

dosahovat v některých případech (krajově) i vyšších částek za sledované období (před 

implementací režimu). 

Jak vyplývá z přehledu uvedeného v tabulce č. 5, nejvíce daňových úniků bylo 

odhadováno pro oblast § 92b zákona o DPH, tj. transakce se zlatem ve výši 4,5 mld. Kč, 

následuje oblast transakcí s odpady a šroty (zboží dle přílohy č. 5 zákona o DPH) § 92c 

zákona o DPH ve výši 2,9 mld. Kč, dále pro oblast transakcí ve stavebnictví § 92e zákona 

o DPH ve výši 2,3 mld. Kč, kde docházelo k tendencím nadhodnocování stavebních prací, 

fiktivním transakcím a neodvádění daně na výstupu.   

Cílem mé bakalářské práce je zjištění, zda zavedení RPDP ve stavebnictví mělo 

dopad do státního rozpočtu ČR. K vyčíslení dopadů zavedení RPDP ve stavebnictví 

bohužel nejsou dostupná exaktní data, právě u stavebních prací by srovnávání údajů bylo 

značně ovlivněno průběhem reálu ekonomického vývoje bez ohledu na daňové změny - 

zejména důsledky úpadku ve stavebnictví z důvodu ekonomické krize. Přesné vyčíslení 

úspor plynoucích ze zavedení tohoto režimu je jistě v praxi nereálné i z dalšího důvodu - 

odhady šedé ekonomiky se velmi liší a bývají vyčísleny v rámci makroekonomických 

teorií. Na základě rozboru transakcí ve stavebnictví před a po zavedení RPDP uvedených 

v kapitole 3.1.5 Praktický příklad obchodních transakcí ve stavebnictví je ale zřejmé, že již 

samotný princip přenesení daňové povinnosti má vliv na výběr DPH – odvodová povinnost 

se přenáší na odběratele, který za odvod DPH z těchto transakcí odpovídá, ale zároveň si 

může nárokovat odpočet této daně. Daňové úniky i přes toto opatření samozřejmě nelze 

zcela vyloučit, pokud např. nebude plnění poskytnuté ze stavebních činností vykázané 

v režimu RCH, může být předmětem podvodného jednání (neodvedení daně u dodavatele, 

fiktivní plnění apod.). Tato nebezpečí by odstranilo zavedení přenesení daňové povinnosti 

na veškerá plnění vykonávaná v rámci ekonomické činnosti. 
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4.2 Vyhodnocení dopadu RCH při obchodování v rámci 

EU do státního rozpočtu 

 Daň z přidané hodnoty byla poprvé v Evropě zavedena v roce 1954 ve Francii. V 

roce 1967 se členské státy tehdejšího Evropského hospodářského společenství dohodly na 

nahrazení národních systémů daně z obratu společným systémem daně z přidané hodnoty.  

Po několika desetiletích fungování dochází v současné době ke zhodnocení stávajícího 

systému DPH, přičemž tato diskuze byla nastolena vydáním tzv. Zelené knihy o 

budoucnosti DPH. Evropská komise zveřejnila tento materiál 1. prosince 2010 na svých 

webových stránkách. Zelená kniha představuje první diskusní materiál týkající se nového 

nastavení systému DPH. Mezi hlavní důvody, proč se zahajuje debata o budoucnosti DPH, 

patří složitost současného systému (vysoká administrativní zátěž pro podniky), nutnost 

lepšího přizpůsobení DPH potřebám vnitřního trhu, snaha o maximalizaci výběru daně, 

řešení náchylnosti systému k podvodnému jednání a možnost využít nové technologie 

k alternativním způsobům výběru daně. Zelená kniha se zabývá otázkami možné další 

harmonizace, snížením byrokracie, zavedením konečného režimu založeného na zdanění v 

místě původu, rozsahem působnosti DPH, osvobozením od daně a odpočty 
[14].

   

Mezi základní otázky nastolenými Zelenou knihou patří též problematika místa 

zdanění zboží a služeb. Může se zdát, že obecné zdanění v místě spotřeby je nejlepší 

variantou, tento v současnosti používaný systém má však i svá negativa. Těmi jsou 

především daňové podvody vyplývající z nákupu zboží bez daně v jiných členských 

státech a stále se rozšiřující administrativní zátěž pro plátce, kteří musejí zdůvodňovat 

osvobození dodaného zboží nebo nezdanění poskytovaných služeb.   

Komise tak jako námět k diskusi navrhuje systém, kdy by došlo k odklonu od 

systému reverse charge a DPH by byla odváděna ve státě původu zboží či služeb, přičemž 

by následně docházelo k přerozdělení této DPH do státu místa spotřeby. Problematická by 

byla nutnost vytvoření zúčtovacího systému a jednotlivé členské státy by se musely 

spolehnout na výběr daně v jiných členských státech, který by nemohly ovlivnit. V této 

souvislosti je také často zmiňována harmonizace či alespoň značné přiblížení sazeb DPH 

uplatňovaných jednotlivými členskými státy. Další navrženou variantou je využití 

mechanismu přenesení daňové povinnosti na všechna plnění.   
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Hodnocení dopadu intrakomunitárních plnění (obchodů v rámci EU) do státního 

rozpočtu jsem provedla s přihlédnutím k následujícím problematikám: 

• vliv odvodu DPH v jednotlivých státech vzhledem k principu zdaňování v místě 

spotřeby, 

• vliv výběru DPH mimo tuzemsko na následný výpočet odvodu ČR do rozpočtu EU, 

• vliv karuselových podvodů na výběr DPH v ČR. 

Jelikož dosud beze změn platí při obchodování v rámci Evropské unie systém 

reverse charge, DPH je v rámci jednotlivých transakcí odváděno ve státě příjemce zboží 

nebo služby. Z tohoto důvodu je zřejmé, že bude docházet k rozdílnému dopadu RPDP na 

výběr DPH v jednotlivých státech EU v závislosti na skutečnosti, zda se jedná o 

ekonomiku zaměřenou spíše na pořízení zboží (dovoz)  či dodání zboží (vývoz). 

 

Tabulka č.  6 – vývoz a dovoz v rámci EU v roce 2012 – 2014 

2012 Absolutně (v mil. Kč) 

Vývoz  Dovoz Bilance 

EU28 2 495 734 1 779 611 716 123 

v tom: 0 - potraviny a živá zvířata 98 832 116 643 -17 811  

1 - nápoje a tabák 18 100 15 642 2 458 

2 - suroviny nepoživatelné 74 221 42 776 31 445 

3 - minerální paliva, maziva  111 020 101 264 9 756 

4 - živočišné a rostlinné oleje 9 110 5 165 3 945 

5 - chemické výrobky  146 166 258 777 -112 611 

6 - polotovary a materiály 444 711 409 347 35 365 

7 - stroje a dopravní prostředky  1 309 262 665 942 643 320 

8 - průmyslové spotřební zboží  280 455 159 919 120 536 

9 - komodity nezatříděné 3 856 4 137 -281  

2013 Absolutně (v mil. Kč) 

Vývoz  Dovoz Bilance 

EU28 2 572 991 1 840 880 732 111 

v tom: 0 - potraviny a živá zvířata 106 032 125 090 -19 058  

1 - nápoje a tabák 20 313 17 113 3 200 

2 - suroviny nepoživatelné 72 923 42 309 30 614 

3 - minerální paliva, maziva  91 587 92 818 -1 231  

4 - živočišné a rostlinné oleje 9 184 6 459 2 725 

5 - chemické výrobky  158 450 269 136 -110 686 

6 - polotovary a materiály 460 803 419 395 41 408 

7 - stroje a dopravní prostředky  1 340 563 689 145 651 418 

8 - průmyslové spotřební zboží  307 329 173 834 133 495 

9 - komodity nezatříděné 5 808 5 582 226 
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2014 Absolutně (v mil. Kč) 

Vývoz  Dovoz Bilance 

EU28 2 971 718 2 104 939 866 778 

v tom: 0 - potraviny a živá zvířata 118 639 134 476 -15 836 

1 - nápoje a tabák 24 762 16 489 8 273 

2 - suroviny nepoživatelné 75 120 43 514 31 606 

3 - minerální paliva, maziva  93 385 92 595 790 

4 - živočišné a rostlinné oleje 10 366 7 407 2 959 

5 - chemické výrobky  192 715 307 953 -115 239 

6 - polotovary a materiály 503 286 456 975 46 311 

7 - stroje a dopravní prostředky  1 592 633 835 542 757 091 

8 - průmyslové spotřební zboží  354 662 205 398 149 263 

9 - komodity nezatříděné 6 150 4 590 1 561 

Zdroj: Zahraniční obchod podle tříd SITC a teritoriálního hlediska
[13]

 

 

 Česká republika má obchod v rámci EU zaměřený více proexportně, což vyplývá 

z údajů Českého statistického úřadu uvedených v tabulce č. 6 – objem vývozu (resp. 

dodání zboží do jiného členského státu) převyšuje objem dovozu (pořízení zboží z jiného 

členského státu), a to ve všech sledovaných obdobích let 2012 -2014. 

Mezi největší české exportéry patří mimo jiné Škoda Auto a další společnosti, 

které podnikají zejména v průmyslových odvětvích (energetika, výroba oceli apod.). 

Předpokládejme tedy, že pokud by tito exportéři veškeré výstupy ze své ekonomické 

činnosti zdanili v ČR - místo spotřeby v tuzemsku, byly by tyto výstupy zatíženy daní 

ve výši 20 % v roce 2012 a 21 % v letech 2013 - 2014 a tato daň by byla odvedena do 

státního rozpočtu ČR. 

Co se týká importu, jedná se o široké spektrum komodit, které jsou do ČR 

dováženy – stejně jako u exportu má největší podíl komodita stroje a dopravní 

prostředky, dále následují polotovary a materiály, chemické výrobky, potraviny. Pro 

výpočet předpokládaného dopadu RPDP budeme vycházet opět ze základní sazby DPH  

platné v předmětném období (2012 20 %, 2013 – 2014 21 %).   

Z výše uvedené tabulky č. 6 budou pro výpočet použity kumulativní údaje za 

veškeré komodity, které byly předmětem dovozu i vývozu v letech 2012 - 2014. 
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Tabulka 7 – dopočet DPH v případě dodání zboží do JČS a při pořízení zboží z JČS 

V mil. Kč 2012 2013 2014 

Základ daně DPH Základ daně DPH Základ daně DPH 

Dodání do JČS 2 495 734 499 146 2 572 991 540 328 2 971 718 624 060 

Pořízení z JČS 1 779 611 355 992 1 840 880 386 584 2 104 939  442 037 

Rozdíl  -143 154  -153 744  -182 023 

Zdroj: vlastní tvorba 

Při dodání zboží se jedná o odvody DPH, které jsou realizovány v jednotlivých státech 

EU, tyto odvody jsou za období 2012- 2014  v předpokládané celkové výši 1 663 534 

mil. Kč. Naopak, při pořízení zboží z JČS je DPH odváděno tuzemskými daňovými 

subjekty do rozpočtu ČR a činí předpokládaný příjem za tato období 1 184 613 mil. Kč. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ekonomika České republiky je při obchodování v rámci EU 

zaměřená převážně na export, je výsledek vcelku předvídatelný – české daňové subjekty 

uhradí z důvodu pořízení zboží z JČS  do státního rozpočtu v letech 2012 – 2014  o   

478 921 mil. Kč méně, než kolik odvedou daňové subjekty z transakcí provedených 

s českými dodavateli do rozpočtů jednotlivých států JČS.  

Tato situace, kdy jsou větší odvody z obchodování v rámci EU realizovány 

v jednotlivých členských státech, je částečně kompenzována obchody se třetími zeměmi 

(tj. státy mimo EU), kde je též obchodování v rámci RPDP, ale trend je opačný než 

obchody v EU – převažuje dovoz do ČR nad vývozy do třetích zemí – viz tabulka č. 8. 

Tabulka 8 – Vývoz a dovoz mimo EU – třetí země v letech 2012 -2012 

 2012  Absolutně (v mil. Kč) 

Vývoz  Dovoz Bilance 

mimo EU28  574 297 975 002 -400 705 

v tom: 0 - potraviny a živá zvířata 9 193 19 999 -10 806  

1 - nápoje a tabák 1 773 2 890 -1 117  

2 - suroviny nepoživatelné 12 188 36 128 -23 940  

3 - minerální paliva, maziva  5 988 204 409 -198 421 

4 - živočišné a rostlinné oleje 49 235 -187  

5 - chemické výrobky  43 170 47 469 -4 299  

6 - polotovary a materiály 87 682 80 817 6 866 

7 - stroje a dopravní prostředky  353 658 474 995 -121 338 

8 - průmyslové spotřební zboží  59 869 105 706 -45 837  

9 - komodity nezatříděné 727 2 354 -1 627  
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2013 Absolutně (v mil. Kč) 

Vývoz  Dovoz Bilance 

mimo EU28  599 342 968 352 -369 010 

v tom: 0 - potraviny a živá zvířata 10 019 20 548 -10 530  

1 - nápoje a tabák 2 274 2 698 -424  

2 - suroviny nepoživatelné 11 868 35 842 -23 974  

3 - minerální paliva, maziva  4 182 195 425 -191 243 

4 - živočišné a rostlinné oleje 54 362 -308  

5 - chemické výrobky  43 903 52 970 -9 067  

6 - polotovary a materiály 89 333 83 156 6 177 

7 - stroje a dopravní prostředky  369 669 464 489 -94 820  

8 - průmyslové spotřební zboží  66 643 109 881 -43 238  

9 - komodity nezatříděné 1 397 2 981 -1 583  

2014 Absolutně (v mil. Kč) 

Vývoz  Dovoz Bilance 

mimo EU28  643 474  1 054 352  -410 877 

v tom: 0 - potraviny a živá zvířata 11 432  22 600  -11 168 

1 - nápoje a tabák 2 297  3 113   -8 171 

2 - suroviny nepoživatelné 13 179  34 955  -21 776 

3 - minerální paliva, maziva  4 242  173 401  -169 159 

4 - živočišné a rostlinné oleje 201 5 621 -5 421 

5 - chemické výrobky  46 332   60 737  -14 405 

6 - polotovary a materiály 94 602     98 306  -3 704 

7 - stroje a dopravní prostředky  395 919  534 806  -138 887 

8 - průmyslové spotřební zboží  73 698  123 416  -49 718 

9 - komodity nezatříděné 1 754   2 455  -7 011 

 Zdroj: Zahraniční obchod podle tříd SITC a teritoriálního hlediska
[13]

 

 

 Z výše uvedené tabulky č. 8 budou pro výpočet použity kumulativní údaje za 

veškeré komodity, které byly předmětem dovozu i vývozu v letech 2012 – 2014, použité 

sazby pro výpočet DPH budou ve výši 20 % v roce 2012, 21 % v letech 2013-2014. 

Tabulka 9 - dopočet DPH v případě vývozu a dovozu mimo EU 

V mil. Kč 2012 2013 2014 

Základ daně DPH Základ daně DPH Základ daně DPH 

Vývoz třetí země 574 297 114 859 599 342 125 861 643 474 135 129 

Dovoz třetí země 975 002 195 000 968 352 203 353 1 054 352 221 413 

Rozdíl  + 80 141  + 77 492  + 86 284 

Zdroj: vlastní tvorba 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=5687&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=5685&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=2521&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5583&kodzaz=57&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70194755&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70194756&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70194757&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=0&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197319&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197320&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197321&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=1&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197324&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197325&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197326&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=2&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197329&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197330&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197331&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=3&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197334&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197335&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197336&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=4&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197339&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197340&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197341&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=5&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197344&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197345&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197346&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=6&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197349&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197350&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197351&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=7&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197354&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197355&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197356&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=8&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197359&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197360&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197361&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=9&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197364&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197365&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=70197366&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=5687&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=5685&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=2521&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5583&kodzaz=57&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=0&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=1&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=2&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=3&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=4&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=5&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=6&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=7&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=8&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5575&kodzaz=9&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=65557347&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=65557348&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank


Martina Dvořáčková: Daňová problematika v ČR 

2015  38 

 

Při vývozu zboží se jedná o odvody DPH, které jsou realizovány v jednotlivých státech 

mimo EU, tyto odvody jsou za období 2012 - 2014 v předpokládané celkové výši 

375 849 mil. Kč. Naopak, při dovozu zboží ze států mimo EU je DPH odváděno 

tuzemskými daňovými subjekty do rozpočtu ČR a činí předpokládaný příjem za tato 

období 619 766 mil. Kč. České daňové subjekty uhradí z důvodu dovozu zboží z JČS  

do státního rozpočtu v letech 2012 – 2014 o  243 917 mil. Kč více, než kolik odvedou 

daňové subjekty z transakcí provedených s českými dodavateli do rozpočtů jednotlivých 

států mimo EU.  

Tabulka 10 – Kompenzace údajů z obchodování v rámci EU a mimo EU 

V mil. Kč 2012 2013 2014 

Základ daně DPH Základ daně DPH Základ daně DPH 

Dodání do JČS 2 495 734 499 146 2 572 991 540 328 2 971 718 624 060 

Pořízení z JČS 1 779 611 355 992 1 840 880 386 584 2 104 939  442 037 

Rozdíl  -143 154  -153 744  -182 023 

Vývoz třetí země 574 297 114 859 599 342 125 861 643 474 135 129 

Dovoz třetí země 975 002 195 000 968 352 203 353 1 054 352 221 413 

Rozdíl  + 80 141  + 77 492  + 86 284 

Po započtení  - 63 013  - 76 252  - 95 739 

Zdroj: vlastní tvorba 

  

Z tabulky č. 10 vyplývá, že dopad výběru DPH do rozpočtu ČR, který je při 

obchodování v rámci EU negativní oproti odvodu do rozpočtu jednotlivých států EU, je 

do značné míry kompenzován pozitivním výběrem do rozpočtu ČR při obchodování se 

třetími zeměmi. Celkově je Česká republika spíše proexportní, byť není rozdíl vývozu 

oproti dovozu (myšleno v rámci EU i s třetími zeměmi) zásadní.   

Dalším aspektem, ke kterému je třeba při hodnocení dopadu systému reverse 

charge v rámci EU do státního rozpočtu ČR přihlédnout, je odvod finančních prostředků 

ČR do rozpočtu Evropské unie. Příjmy rozpočtu Evropské unie jsou tvořeny vlastními 

zdroji, které členské státy vybírají jménem EU a převádějí je do společného rozpočtu, a 

ostatními zdroji. Jedním ze zdrojů je odvod z podílu na dani z přidané hodnoty. 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=65557292&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
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Mezi zdroje rozpočtu Evropské unie patří: 

1. tradiční vlastní zdroje- zemědělské dávky (tj. cla uvalená na dovoz 

zemědělských produktů), dávky z cukru a izoglukózy - cla z obchodu se třetími 

zeměmi vybraná podle společného celního tarifu,  

2. podíl na dani z přidané hodnoty 

3. podíl z hrubého národního důchodu členských států 

4. ostatní (poplatky vztahující se k fungování Evropského hospodářského prostoru, 

poplatky za administrativní činnost institucí, daně z příjmu zaměstnanců institucí 

ES, pokuty, přebytek rozpočtu z předchozího roku atd.). 

 V rámci EU platí systém zdanění ve státě spotřeby, v rámci odvodů do EU jsou 

tudíž zvýhodněny státy v pozici čistých exportérů, jelikož se při tomto obchodu nezvyšuje 

jejich vyměřovací základ pro výpočet odvodu třetího zdroje. Výše odvodu se stanoví jako 

násobek inkasovaného DPH v členském státě a sazby ve výši 0,3 %, přičemž maximální 

odvody jsou stanoveny jako 50 % z hrubého národního důchodu. Výpočet odvodu třetího 

zdroje je poměrně složitý, řídí se metodou platby podle vyměřovacího základu počítaného 

v několika základních krocích 
[15]

. 

 

Obrázek č. 3 – Platby do rozpočtu EU, vlastní tvorba 

Zdroj:  Ministerstvo financí – Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU:2004-2014
[16]

 

  

2012 2013 2014

Platby do rozpočtu EU mil Kč mil Kč mil Kč

tradiční vlastní zdroje (cla) 5 001,78 4 431,88 5 448,20

Zdroj z DPH 4 988,36 5 134,03 5 458,40

Zdroj z HND 29 856,42 32 095,43 33 569,40

Celkové platby do rozpočtu 

EU

39 846,60 41 661,30 44 476,00
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Jelikož ČR není čistě proexportní ani zaměřená převážně na import, dopady na 

odvod z výběru DPH do rozpočtu Evropské unie nejsou zásadní. Z tabulky č. 7 vyplývá, 

že se více zboží dodává do JČS nežli pořizuje, z tabulky č. 8 je tomu naopak – mimo EU 

převažuje dovoz nad vývozem. Po zohlednění údajů z veškerých obchodů mimo tuzemsko 

je zřejmé, že nižším výběrem DPH se nezvyšuje vyměřovací základ pro výpočet  odvodu z 

DPH do rozpočtu EU a dopad je tím pádem spíše pozitivní, byť nikterak podstatný. Jak 

vyplývá z obrázku č. 3, největší položkou odvodu ČR je výběr z hrubého národního 

důchodu.  

Největší negativní dopad transakcí v rámci EU spočívá v účasti českých 

daňových subjektů na karuselových podvodech. Tato problematika se dotýká nejen ČR, 

ale všech zemí EU a její dopady jsou obrovské. Na obrázku č. 4 je zobrazeno schéma 

průběhu karuselového podvodu. 

  

 

Obrázek č. 4 – Schéma karuselového podvodu 

Zdroj:  Kolotočové (karuselové) podvody)
[17]

  

1. Subjekt A prodává subjektu B telefony 100 mil. Kč. Dodání zboží do jiného 

členského státu je pro něj osvobozeným plněním, uplatní si nárok na odpočet DPH 

ve svém státě. 

2. Subjekt B nakupuje telefony za 100 mil. Kč, vyměří daň 21 mil., současně uplatní 

nárok na odpočet.  
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3. Subjekt B prodává telefony za 100 mil. Kč tuzemskému subjektu C + 21 mil. Kč 

DPH v běžném režimu. 

4. Subjekt B inkasuje platbu za telefony ve výši 121 mil. Kč od tuzemského subjektu 

C. Daňové přiznání buď vůbec nepodává, nebo daň nezaplatí. Subjekt zaniká a 

získaných 21 mil. se ztrácí. 

5. Subjekt C prodává subjektu D telefony 100 mil. Kč. Dodání zboží do jiného 

členského státu je pro něj osvobozeným plněním, uplatní si nárok na odpočet DPH 

ve svém státě. Finanční úřad váhá, zda mu vrátí 21 mil. Kč. Pokud se prokáže, že 

o podvodu nevěděl a vědět nemohl, je to stát, kdo tratí.
[17]

 

V rámci boje s daňovými úniky, zejména na DPH a spotřební dani, byl dne 

13.6.2014 založen tzv. tým Kobra, což je společný tým Útvaru odhalování korupce a 

finanční kriminality, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. 

Zástupci daňové Kobry si operativně vyměňují informace, díky nimž rychle tipují kauzy 

daňových úniků a lépe koordinují jednotlivá řízení. Jedním ze zásahů Kobry bylo v roce 

2014 odhalení organizované skupiny, která fiktivně prodávala cigarety a alkohol v rámci 

EU (akce River), přičemž došlo ke krácení daně z přidané hodnoty přes 252 mil. Kč, další 

zásah byl na počátku roku 2015 proti fiktivním prodejům elektroniky v rámci EU (akce 

Elektra), zjištěná škoda přesahuje 32 mil. Kč.  [18] 

Pouze z těchto případů, kdy máme k dispozici již vyčíslenou škodu je zřejmé, že 

úniky na DPH vzniklé podvody při obchodování v rámci EU budou obrovské a mají 

naprosto zásadní dopad do státního rozpočtu ČR a rozpočtů ostatních členských států. 

Přesné vyčíslení dopadu těchto podvodných obchodů není možné i z důvodu uvedeného 

již výše v rámci hodnocení RPDP ve stavebnictví – odhady šedé ekonomiky jsou těžko 

ověřitelné a můžeme vycházet pouze ze skutečně odhalených případů podvodného 

jednání a tím si udělat představu o objemech, ve kterých se ztráty z podvodů na DPH 

pohybují. Tyto částky jsou odhadovány celkově v řádech desítek miliard korun. 
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5 Závěr 

Z pohledu zjištěných výsledků FÚ a zpětné vazby dostupné Generálnímu 

finančnímu ředitelství z činnosti finanční správy lze aplikaci režimu přenesení daňové 

povinnosti hodnotit jako jednoznačně pozitivní a účinný přístup v boji se současnými 

daňovými úniky na DPH a jejich tendencí. Co se týká RPDP v oblasti stavebnictví, došlo 

k přesunům podvodů do dalších oblastí. Z kontrolní činnosti finanční správy jsou 

zaznamenány případy, kdy je nárokován odpočet z fiktivních faktur za materiál a na 

výstupu deklarace stavebních prací v RPDP, které také mohou být fiktivní a pro 

nekontaktního plátce. Pokud by byl zaveden RPDP na veškeré tuzemské transakce, tento 

typ podvodu by se stal bezpředmětným – pokud by byl nárokován odpočet za materiál, 

nutně by musel odběratel vykázat v RPDP i odvod DPH z tohoto přijatého plnění. 

Ideálním řešením pro co největší eliminaci daňových podvodů by tudíž bylo 

zavedení všeobecného systému reverse-charge na veškeré tuzemské transakce. Za odvod 

DPH by byl zodpovědný kupující namísto prodávajícího. Přínosem by bylo snížení či 

úplná minimalizace podvodů DPH ve ztrátě podvodníka v řetězci, nicméně hrozí riziko 

vzniku nových podvodů v podobě tzv. nezdaněné spotřeby či zneužívání DIČ. 

V kombinaci se zavedením kontrolního výkazu, který by mohl být uveden do praxe v roce 

2016, se i přes to jedná o účinný mechanizmus v boji s daňovými úniky na DPH.  

Obchodování českých daňových subjektů v rámci Evropské unie a jeho dopad do 

státního rozpočtu ČR lze hodnotit z několika hledisek:  

 porovnáním DPH odvedené do rozpočtu ČR v případě pořízení zboží z JČS a DPH 

odvedené při dodání zboží do JČS do rozpočtů jednotlivých států EU jejich 

daňovými subjekty,  

 z pohledu dopadu výběru tohoto DPH na odvody ČR do rozpočtu Evropské unie 

z objemu inkasa DPH, 

 účasti v podvodech na DPH vzniklých při obchodování v rámci EU. 

Na základě zjištěných skutečností je zřejmé, že největší dopad do rozpočtu ČR má 

existence daňových podvodů realizovaných v rámci obchodování se státy EU, kdy se úniky 

na dani z přidané hodnoty odhadují v řádu desítek miliard korun.  Významnou měrou se na 

těchto daňových únicích podílí právě karuselové podvody, kdy obchodníci založí síť firem 
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nejméně ve dvou státech se dvěma cíli – čerpat neoprávněně nadměrné odpočty při 

simulovaném dodání zboží do JČS a krátit DPH formou nepřiznávaných uskutečněných 

plnění. Do karuselových podvodů jsou zapojeni účastníci z různých členských států, 

v posledních letech jsou tyto nekalé obchody velmi rozšířené, a to nejen v ČR, ale i 

v ostatních státech Evropské unie. Boj s daňovými úniky je značně problematický a 

nákladný. Při zachování stávajících podmínek pro obchodování v rámci EU je třeba v době 

pokročilých technologií zejména zdokonalovat spolupráci mezi daňovými správami 

jednotlivých členských států, dále zaměřovat daňové kontroly prováděné v rámci české 

finanční správy cíleně na tuto konkrétní problematiku.  
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