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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

V práci je představen nový zákon o dani z přidané hodnoty. Vstup České republiky 

do Evropské unie si vyžádal harmonizaci právních předpisů v rámci evropského 

společenství. Diplomová práce se zabývá vlivem nového zákona o dani z přidané hodnoty 

na vývoj státního rozpočtu, analyzuje jeho změny a zhodnocuje důvody těchto změn. Dále 

je diplomová práce zaměřena na problematiku namítané neslučitelnosti zákona o dani 

z přidané hodnoty s právními předpisy evropského společenství, kde dochází ke ztrátám ve 

výběru této daně a navrhuje řešení, zajišťující bezchybné vybrání daně do státního 

rozpočtu. 

 

Klí čová slova: daň z přidané hodnoty, plátce daně, Evropská unie, tuzemsko, jiný členský 

stát, neslučitelnost. 

 

 

 

 

ANNOTATION TO THE DIPLOMA THESIS 

 

The new  Value Added Tax (V.A.T.) law is introduced in The Thesis. The 

admittance of the Czech Republic to  the European Union required the reconciliation with 

legal enactment of the European Assotiation. The Diploma Thesis is concerned with the 

new V.A.T. law influence to the state budget development, it analyses changeovers and 

evaluates reasons of such modifications. Hereafter, the Diploma Thesis aim the 

problematics of the disputed repugnance of the V.A.T. law with legal enactment of 

European Union, where the loss of the tax collection is monitored. The Thesis propose a 

solution to assure errorless collection of  The Tax.  

 

Keywords: Value Added Tax (V.A.T.), taxpayer, European Union, inland, another 

member state, repugnance of. 
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1. Úvod 

 

 Daně se v České republice do 31. 12. 2004 upravovaly zákonem č. 212/1992 Sb., o 

soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů. Dnem 1. 1. 2004 daně upravují pouze 

hmotně právní předpisy týkající se jednotlivých daní.  

Dle rozdělení daní na přímé a nepřímé, patří daň z přidané hodnoty mezi daně 

nepřímé. Nepřímé daně můžeme dále dělit na plošné a selektivní daně. Selektivní daně, 

na rozdíl od plošných daní, zdaňují pouze vybrané výrobky a produkty, takou daní je daň 

spotřební . Daň z přidané hodnoty patří do skupiny plošných daní. Daň je zde vybírána 

prostřednictvím plátců, kteří ji vybírají od konečných spotřebitelů. 

Daň z přidané hodnoty je od 1. ledna 1993 v České republice daní zcela novou, 

která nahradila do této doby platnou daň z obratu a dovozní daň. Do 30. dubna 2004 byla 

upravena zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a od 1. května 2004 je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, který je hmotně právním předpisem.  

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

platný do 30.04.2004 byl za své existence 27 krát novelizován. Zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů platný od 1. 5. 2004 byl od 

začátku své působnosti novelizován již 21 krát . 

Důvodem pro vytvoření zcela nového zákona o dani z přidané hodnoty byl 

vstup České republiky do Evropské unie, který sebou přinesl i harmonizaci právních 

předpisů v rámci evropského společenství. Předpisem, který má harmonizaci právních 

předpisů u daně z přidané hodnoty zajistit je Směrnice Rady  2006/112/ES, o společném 

systému daně z přidané hodnoty, ve změnách provedených Směrnicí Rady 2006/138/ES, 

Směrnicí Rady 2007/75/ES a Směrnicí Rady 2005/8/ES, směrnice je také nazývána jako 

6 směrnice. 

 Počet novel nového zákona o dani z přidané hodnoty za 4,5 roku své existence 

signalizuje, že uplatňování daně z přidané hodnoty je velmi složité.  

 Cílem diplomové práce je seznámit s novým zákonem o dani z přidané hodnoty, 

zhodnotit vliv nového zákona o dani z přidané hodnoty na vývoj státního rozpočtu při 

jeho zavedení a poukázat na problém při výběru daně, který navazuje na změny zákona 



Bc. Radka Hollmotzová: Analýza v oblasti DPH 

                                                                                                               

2009 

 

                                                                                                                                   2 

 

o dani z přidané hodnoty v návaznosti na odstraňování neslučitelností mezi právem EU a 

ZDPH. Jedná se o problematiku neplátců daně z přidané hodnoty, kteří neoprávněně 

uvádějí daň na dokladu a neúplné nebo chybějící ustanovení zákona vede ke ztrátám při 

výběru této daně a navrhnout takové znění zákona o dani z přidané hodnoty, které by 

zajistilo bezchybné vybrání této daně do státního rozpočtu a do rozpočtů územně 

samosprávných celků. 
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2. Charakteristika daně 

 

 Hmotně právním předpisem je zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Správně právním předpisem je zákon č. 337/1992 Sb., o 

správě daní  a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Nový zákon o dani z přidané hodnoty zpracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství, kterou je Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému 

daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice 2006/98/ES a směrnice 2006/138/ES a 

upravuje daň z přidané hodnoty. Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za 

podmínek stanovených tímto zákonem o dani z přidané hodnoty. 

 Správu daně z přidané hodnoty vykonávají finanční úřady a u dovozu zboží celní 

úřady. 

 Novým zákonem o dani z přidané hodnoty byla upravena i územní působnost. 

Starý ZDPH znal pouze pojmy tuzemsko a zahraničí. Vstupem do EU muselo být 

s ohledem na rozdílné  zdaňování či osvobození plnění mezi členy evropského 

společenství a zeměmi mimo toto společenství upravena právě územní působnost, kterou 

se  

a) pro účely ZDPH se rozumí: 

-   tuzemskem území České republiky, 

-   třetí zemí území mimo území Evropského společenství, 

- územím Evropského společenství  území stanovené příslušným právním        

předpisem Evropských společenství, kterým je šestá směrnice ES. 

b) pro účely ZDPH se považují za třetí země také tato území ES, která jsou součástí 

celního území ES: 

- hora Athos, 

- Kanárské ostrovy, 

- Francouzské zámořské departementy, 

- Alandy, 

- Normanské ostrovy. 
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c) Pro účely ZDPH se považují za třetí země také tato území ES, která nejsou 

součástí celního území ES: 

- ostrov Helgoland, 

- území Büsingen, 

- Ceuta, 

- Melilla, 

- Livigno, 

- Campione d Italia, 

- Italské vody jezera Lugano. 

d) Území Monackého knížectví se pro účely ZDPH považuje za území Francouzské 

republiky a území ostrova Man se považuje za území Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru. 

 

Odvod daně závisí na daňové povinnosti,  kterou je vlastní daňová povinnost nebo 

nadměrný odpočet. Vlastní daňovou povinností se rozumí odvod daně a nadměrným 

odpočtem  se rozumí vrácení daně plátci. Zdanitelným plněním rozumíme dodání zboží, 

převod nemovitosti, poskytnutí služby a některá dodání zboží zahraniční osobou 

povinnou k dani a osobou registrovanou k dni v jiném členském státě, pořízení zboží 

z jiného členského státu, zasílání zboží, dodání a pořízení nových dopravních prostředků 

uvnitř území Evropského společenství, dovoz zboží. 

 Výnos daně z přidané hodnoty byl do konce roku 2000 pouze příjmem státního 

rozpočtu. Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům, je i příjmem rozpočtu obcí, a to 

podílem  20,59 %  z celkového  hrubého  výnosu  této  daně. K další změně dochází od 

1. 1. 2002 zákonem č. 483/2001 Sb., který mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, ve znění zákona č. 492/2000, a který určil výnos daně z přidané hodnoty i 

příjmem rozpočtu krajů, a to podílem 3,1% z celkového hrubého výnosu této daně. Výše 

podílu z celkového hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, která je příjmem rozpočtu 

krajů byla změněna na 8,92 % zákonem č. 1/2005, o rozpočtovém určení daní, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Tabulka č. 1:  Výnos daně z přidané hodnoty v letech 2000 - 2007 

 

Rok Výnos DPH Nárůst v % 

2000 145 908 000 000Kč ----- 

2001 151 885 000 000Kč   3,94 

2002 155 200 000 000Kč   2,14 

2003 164 854 000 000Kč   5,86 

2004 184 320 000 000Kč 10,56 

2005 208 320 000 000Kč 11,52 

2006 217 000 000 000Kč   4,00 

2007 236 400 000 000Kč   8,21 

[8] 

 

2.1 Daňové  přiznání,  splatnost daně a vrácení nadměrného odpočtu 

 

 U daňových přiznání rozlišujeme tři typy těchto podání, jedná se o řádné daňové 

přiznání, opravné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání. 

 Řádné daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. 

Na rozdíl od ostatních daní se daňové přiznání podává i v případě, že plátci nevznikla 

daňová povinnost. 

 Jiný termín pro podání daňového přiznání v případě rozhodnutí o úpadku, zde se 

daňové přiznání podává do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku.  

Jiný režim podávání daňového přiznání má osoba, která není plátcem daně 

z přidané hodnoty a pořídí v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského 

státu, který bude registrován k provozu v tuzemsku. Taková osoba je povinna podat 

daňové přiznání do 10 dnů ode dne pořízení nového dopravního prostředku, k daňovému 

přiznání je povinna přiložit kopii daňového dokladu nebo hlášení o pořízení. 

Daňové přiznání se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem financí nebo 

na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné 

s tiskopisem vydaným ministerstvem. 
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Opravné daňové přiznání lze podat pouze před uplynutím lhůty k podání 

řádného daňového přiznání, dá se tedy říci, že lhůta pro podání tohoto přiznání je shodná 

se lhůtou pro podání řádného daňového přiznání. Tuto možnost využívá daňový subjekt 

v případě, že již podal u správce daně řádné daňové přiznání, u  kterého později zjistil 

nesprávně uvedené údaje a tuto chybu může napravit právě opravným daňovým 

přiznáním. Počet opravných přiznání není omezen a k vyměření vlastní daňové   

povinnosti využije správce daně poslední podané opravné přiznání . 

Dodatečné daňové přiznání je daňový subjekt povinen předložit do konce měsíce 

následujícího po zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání, v této lhůtě 

toto daňové přiznání správce daně i vyměří, pokud nemá pochybnosti o údajích v něm 

uvedených. Na rozdíl od jiných daní se v dodatečném daňovém přiznání k dani z přidané 

hodnoty uvádějí pouze rozdíly proti poslední známé daňové povinnosti. 

Opravné a dodatečné daňové přiznání se podávají na tiskopisech, které musí být 

v záhlaví výslovně označeny jako opravné nebo dodatečné. 

Vlastní daňová povinnost z řádného nebo opravného daňového přiznání je 

splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Dodatečná daň na základě podaného 

dodatečného daňového přiznání je splatná ve lhůtě pro podání takovéhoto přiznání. 

Daňová povinnost uvedená v daňovém přiznání je v uvedených lhůtách splatná bez 

ohledu na to, zda je daňové přiznání v době splatnosti daně bylo vyměřeno. 

Pokud vznikne v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný p řeplatek, 

vrátí se plátci bez žádosti do třiceti dnů od vyměření nadměrného odpočtu. V případě 

vzniku vratitelného přeplatku změnou daňové povinnosti na základě dodatečného 

vyměření se tento přeplatek vrátí pouze na základě žádosti o jeho vrácení. 

 

 

2.2 Souhrnné hlášení 

 

V rámci správy DPH u dodání zboží do jiného členského státu je nutno řešit 

otázku dokazování uplatněného osvobození od DPH. Do 30. 4. 2004 byla umožněna 

kontrola uplatněného osvobození od DPH při vývozu a zdanění DPH při dovozu 
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prostřednictvím existence národních hranic a hraniční kontroly. Nárok na osvobození od 

DPH se prokazoval celními doklady obsahujícími potvrzení o vývozu. 

Od okamžiku vstupu ČR do Evropské unie je naše země začleněna do Jednotného 

vnitřního trhu spojeného s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil, 

který byl mezi členskými státy Evropské unie vytvořen 1. 1. 1993. Odbouráním 

vnitřních hranic a hraničních kontrol za podmínek zmíněného režimu osvobození mohlo 

docházet k výraznému nárůstu daňových úniků. Z tohoto důvodu byly členské státy EU 

nuceny zavést nové postupy umožňující kontrolu uplatňování nároku na osvobození od 

DPH při dodání zboží do jiného členského státu. 

Za  tímto účelem byl v rámci Evropské unie vytvořen komunitární systém výměny 

informací v oblasti DPH, který prostřednictvím elektronického systému VIES (VAT 

Information Exchange System) umožňuje správcům daně členských států Evropské unie 

zkontrolovat, zda dodavatel byl oprávněn osvobodit zdanitelné plnění, a naopak v zemi 

určení umožnil prověřit, zda pořizovatel nabyté zboží řádně přiznal a zdanil. 

Systém VIES slouží k zajištění výměny informací o uskutečněných intra-

komunitárních plněních a identifikačních údajů o osobách registrovaných k DPH v 

jednotlivých členských státech. 

V souvislosti se zavedením systému VIES v České republice došlo v okamžiku 

vstupu do EU ke změnám v povinnostech českých plátců DPH obchodujících s 

členskými státy EU. 

Touto změnou je i souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení  je  povinen podat plátce, 

který uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani 

v jiném členském státě na tiskopisu vydaném ministerstvem financí. V souhrnném 

hlášení uvede také přemístění obchodního majetku pro účely uskutečňování jeho 

ekonomických činností do jiného členského státu, a pokud je prostřední osobou při 

zjednodušeném postupu v třístranném obchodu, také dodání zboží kupujícímu. Údaje o 

hodnotě dodaného zboží se uvádějí v české měně. 

Souhrnné hlášení se podává za každé kalendářní čtvrtletí, bez ohledu na to zda se 

jedná o plátce s měsíčním nebo čtvrtletním zdaňovacím obdobím, do 25 dnů po skončení 

kalendářního čtvrtletí, a to současně s daňovým přiznáním. 
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Pro názornost uvádím příklad měsíčního plátce DPH: 

Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím uskutečnil v měsíci lednu a březnu 2008 dodání 

zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě.  

Daňová přiznání podá plátce jednotlivě za každé zdaňovací období, za leden, za únor a 

za březen.  

Souhrnné hlášení  podá  plátce  současně s  daňovým  přiznání  za  březen  za  celé         

I.  kalendářní čtvrtletí , tedy kumulovaně za měsíce leden – březen.  

 

 Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení zjistí, že uvedl chybné údaje, je 

povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení. 

Následným souhrnným hlášením se opravují údaje, které plátce uvedl v předchozím 

podání, souhrnném nebo následném souhrnném hlášení, vztahujících se k danému 

kalendářnímu čtvrtletí. Opravou údajů se rozumí: 

a) vložení nového řádku, v případě, že předchozí podání tento řádek vůbec 

neobsahovalo, 

b) storno řádku z předchozího podání, v případě, že tento řádek neměl být vůbec 

uveden, 

c) opravou údajů řádku z předchozích podání, v případě, že řádek uvedený 

v předchozím podání měl obsahovat jiné údaje. Oprava tohoto řádku se provede tak, že 

půdní chybně uvedený řádek se uvede jako storno řádek a vloží se nový bezvadný 

řádek. 

 

Pro názornost uvedu příklad opravy údajů řádků z předchozího podání: 

V souhrnném hlášení uvedl plátce tyto údaje: 

Číslo 

řádku 

Kód 

země 

DIČ pořizovatele zboží Kód 

plnění 

Počet 

plnění 

Celková hodnota plnění 

v Kč 

1 DE 123456789 0 2 600 000 

 

 

Později plátce zjistí, že údaje které uvedl jsou chybné. Plátce podá následné souhrnné 

hlášení s těmito údaji: 

Číslo 

řádku 

Storno 

řádek 

Kód 

země 

DIČ pořizovatele zboží Kód 

plnění 

Počet 

plnění 

Celková hodnota 

plnění v Kč 
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1 X DE 123456789 0 2    600 000 

2   DE 123456789 0 3 1 000 000 

 

 Plátce daně, který uplatňuje osvobození od daně, uváděná v souhrnném hlášení 

nebo následném souhrnném hlášení, nese důkazní břemeno a je povinen splnění 

zákonných podmínek pro uplatnění osvobození od daně prokázat. 

 Skutečnost, že plátce dodává zboží do jiného členského státu osobě, která je 

registrována k DPH v jiném členském státě si může plátce ověřit těmito způsoby: 

a) na internetových stránkách Evropské komise 

b) na příslušném útvaru Ministerstva financí ČR telefonicky, e-mailem, faxem či 

písemně 

c) na místně příslušném finančním úřadě telefonicky, e-mailem, faxem, písemně či 

při osobní návštěvě  

 

Dotaz nemůže být zodpovězen, pokud nebude uvedeno DIČ tazatele.Vyhledávání 

DIČ podle jména a adresy není možné a zároveň ani není možné sdělovat jakékoliv další 

registrační údaje mimo to, zda je dané DIČ registrováno či nikoliv. 

 Ministerstvo financí ČR poskytuje na základě článku 27 Nařízení Rady 

1798/2003/ES ze 7.10.2003 osobám zapojeným do intrakomunitárních transakcí 

možnost ověřit si platnost DIČ obchodních partnerů, pod nímž jsou registrováni k DPH 

v jiném členském státě EU. 

 Ministerstvo financí ČR však nenese žádnou odpovědnost za správnost 

poskytnutých údajů, neboť tyto informace jsou získávány z databází členských států, 

které nejsou a nemohou být ze strany Ministerstva financí ČR kontrolovány a udržovány 

a Ministerstvo financí ČR za ně nenese žádnou odpovědnost. Samy o sobě tyto 

informace nemohou být využity jako důkazní prostředek pro nárok na osvobození od 

DPH při intrakomunitárních transakcích. 

 Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením 

pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského 

státu, nebo jinými důkazními prostředky, např. vystavenými doklady, dodacími listy, 

přepravními doklady, smlouvami, výpověďmi svědků, apod. 
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 Pokud je doklad vystaven v cizím jazyce, je plátce, který daňový doklad vystavil 

nebo jehož jménem byl daňový doklad vystaven, nebo osoba, která takový daňový 

doklad přijala, povinna na žádost správce daně zajistit překlad do českého jazyka[1a]. 

 

2.3 Zdaňovací období 

 

 Zdaňovacím obdobím daně z přidané hodnoty je kalendářní čtvrtletí nebo 

kalendářní měsíc a odvíjí se od výše obratu daňového subjektu za uplynulý kalendářní 

rok nebo je v některých případech určeno přímo zákonem. Rozhodující hranice obratu 

pro určení zdaňovacího období je  2 000 000Kč a 10 000 000Kč. 

 Pokud plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl  2 000 000Kč  obratu je 

jeho zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí . 

 Pokud plátce za předcházející kalendářní rok přesáhl 10 000 000Kč obratu je jeho 

zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. 

 Při zákonné změně zdaňovacího období, kterou rozumíme: 

a) změnu plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím na plátce se čtvrtletním 

zdaňovacím obdobím, kdy za uplynulý rok jeho obrat nedosáhl částky 2 000 000Kč a 

b) změnu plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím na plátce s měsíčním 

zdaňovacím obdobím, kdy za uplynulý rok jeho obrat přesáhl částku 10 000 000Kč, 

nemusí plátce tuto změnu oznamovat, zároveň však tuto změnu neoznamuje správce 

daně daňovému subjektu. 

 Z praxe mohu uvést, že někteří plátci změny zdaňovacího období sami vůbec 

nezaregistrují a chybně pokračují  ve zdaňovacím období z předcházejícího roku. Tito 

plátci pak zjistí změnu zdaňovacího období až z korespondence od příslušného správce 

daně. Mohou nastat tyto případy: 

a) Pokud změnu zdaňovacího období nezaregistruje plátce, který se stal 

z měsíčního plátce plátcem čtvrtletním, a podá daňové přiznání s měsíčním zdaňovacím 

obdobím  za  období  leden,  musí  správce  daně  v  tomto  případě  u   takto   podaného  

 

[1a]   § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
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daňového přiznání zastavit řízení podle § 27 odst. 1 písm. h) ZSDP  s odůvodněním, že 

je od 1. ledna plátcem se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. 

b) Pokud změnu zdaňovacího období nezaregistruje plátce, který se stal ze 

čtvrtletního plátce plátcem měsíčním a nepodá daňové přiznání za zdaňovací období 

leden, čímž nesplní povinnost uloženou ZDPH, kdy má povinnost podat daňové 

přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, správce daně vyzve tohoto plátce 

k podání daňového přiznání podle § 40 odst. 1 ZSDP. Na rozdíl od případu uvedeného 

v bodě a) se tento plátce vystavuje riziku, že mu bude uloženo zvýšení vyměřené daně 

až do výše 10 % za pozdní podání daňového přiznání podle § 68 ZSDP.  

 

 Plátce jehož obrat se za předcházející kalendářní rok pohybuje od výše obratu 

2 000 000Kč až 10 000 000Kč, je oprávněn zvolit si sám zdaňovací období. Pokud se 

tento plátce rozhodne změnit zdaňovací období musí tuto změnu  nahlásit správci daně 

nejpozději do 31. ledna příslušného roku, pokud by tak neučinil, pokračuje ve stejném 

zdaňovacím období jako v předchozím roce. 

 U plátce, který podniká na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné 

smlouvy se obrat pro určení zdaňovacího období stanoví ze součtu obratu dosaženého 

všemi účastníky v rámci sdružení a obratu plátce dosaženého mimo sdružení. 

 Pro názornost uvedu příklad: 

Sdružení má dva členy A a B, přičemž člen B podniká i mimo sdružení. Obrat sdružení 

za rok 2007 byl ve výši 1 900 000Kč. Obrat člena B mimo sdružení byl za rok 2007 ve 

výši 9 000 000Kč. 

Zdaňovacím obdobím plátce A pro rok 2008 je kalendářní čtvrtletí, obrat sdružení 

nedosáhl částky 2 000 000Kč obratu za rok 2007. 

Zdaňovacím obdobím plátce B  pro rok 2008 je kalendářní měsíc, obrat člena B 

přesáhl částku 10 000 000Kč obratu za rok 2007. Obrat sdružení za rok 2007 byl ve výši 

1 900 000Kč, obrat člena B mimo sdružení byl za rok 2007 ve výši 9 000 000Kč, pro 

určení zdaňovacího období tohoto člena byl rozhodující součet těchto obratu, tedy 

1 900 000Kč + 9 000 000Kč = 10 900 000Kč. 
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Zdaňovací období určené zákonem bez ohledu na výši obratu za předchozí 

kalendářní rok: 

a) kalendářní čtvrtletí  pro osobu identifikovanou k dani, 

b) kalendářní čtvrtletí pro plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání, 

c) kalendářní měsíc pro skupinu, 

d) kalendářní měsíc pro úpadce, a to ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, 

ve kterém probíhá insolventní řízení, až do konce kalendářního roku, ve kterém bylo 

ukončeno insolventní řízení.  

V uvedené variantě  d) může mít plátce v jednom měsíci dvě zdaňovací období. Pro 

názornost uvedu příklad: 

Daňový subjekt je plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. 15. května nabude 

účinnosti rozhodnutí o úpadku. Kalendářním čtvrtletím, ve kterém se stal plátcem 

úpadcem je II. čtvrtletí, zahrnuje měsíce duben, květen, červen. 

Do 14. května bude zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí. Od 15. května bude 

zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. 

Daňová přiznání podá v tomto kalendářním čtvrtletí takto: 

   -  jako čtvrtletní plátce za období od 1. dubna do 14. května, 

   -  jako měsíční plátce  za období od 15.  do 31.  května, 

   -  jako měsíční plátce za měsíc červen. 

 

 

 

2.4 Sazby daně 

 

 Zásadní změnu zaznamenal nový zákon o dani z přidané hodnoty zejména 

v sazbách daně. Šestá směrnice upravuje sazby daně v hlavě VIII kapitole dvě, zde se 

stanoví, že členské státy uplatňují stejnou základní sazbu daně jak pro dodání zboží, tak i 

pro poskytnutí služby, přičemž do 31.10.2010 nesmí být základní sazba daně nižší než 

15 %. Směrnice zároveň upravuje i sníženou sazbu daně, kde členské státy mohou 

uplatňovat jednu či dvě snížené sazby, přičemž snížené sazby daně nesmějí být nižší než 

5 %. Snížené sazby daně se uplatňují pouze na dodání zboží a poskytnutí služeb těch 

kategorií, které jsou uvedeny v příloze III směrnice. 
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 Nový zákon o dani z přidané hodnoty změnil zásadním způsobem sazby daně. 

Do 30. 4. 2004 byla základní sazba daně uplatňována na dodání zboží, vyjma zboží 

uvedeného v příloze č. 1 ZDPH, které podléhalo snížené sazbě daně, a snížená sazba 

daně byla uplatňována u poskytnutí služeb, vyjma služeb uvedených v příloze č. 2 

ZDPH, které podléhaly základní sazbě daně. Od 1. 5. 2004 se základní sazba daně, 

v souladu s Šestou směrnicí uplatňuje jak na dodání zboží, tak na poskytnuté služby, 

vyjma zboží a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 ZDPH, které podléhají snížené 

sazbě daně. 

Základní sazba daně se s účinností od 1. 5. 2004 snížila z 22 % na 19 %. Snížená 

sazba daně se zavedením nového zákona o dani z přidané hodnoty nezměnila a zůstala 

ve výši 5 %. Novelou ZDPH zákonem č. 261/2007 Sb. Platné od 1. 1. 2008 došlo ke 

změně výše snížené sazby daně z 5 % na 9 %. 

Tím, že Šestá směrnice určuje pouze hranici kterou jednotlivé členské státy 

nemohou u sazeb daně  překročit, je pochopitelné, že základní a snížené sazby daně 

jsou v jednotlivých členských státech různé. 

 

Tabulka č. 2:  Sazby daní v jednotlivých členských státech 

Stát  Základní sazba DPH (%)  
Snížená sazba  

DPH (%) 

Belgie 21 6 

Bulharsko 20 7 

Česká republika 19 9 

Dánsko 25 - 

Estonsko 18 5 

Finsko 22 8 / 17 

Francie 19,6 5,5 

Itálie 20 10 

Irsko 21 4,4 

Kypr 15 5 / 8 

Lucembursko 15 6 

Litva 18 5 

Lotyšsko 18 5 / 9 
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Maďarsko 20 5 

Malta 18 5 

Německo 19 7 

Nizozemsko 19 6 

Polsko 22 7 

Portugalsko 21 5 / 12 

Rakousko 20 10 

Rumunsko 19 9 

Řecko 19 9 

Slovensko 19 10 

Slovinsko 20 8,5 

Španělsko 16 7 

Švédsko 25 6 / 12 

Velká Británie 17,5 5 

[9] 
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3. Registrace k DPH 

 

 Osobami povinnými k dani jsou fyzické a právnické osoby, které samostatně 

uskutečňují ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která 

nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické 

činnosti. 

 Ekonomickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost 

výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské 

výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména 

nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož 

i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za 

ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za 

účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně 

uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří 

mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které 

jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu [4a] 

nebo jako příjmy, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního 

předpisu [4b]. 

 V této kapitole se budu zabývat registrací k dani z přidané hodnoty, jejím zrušení, 

registrací skupiny a zdaňovacím obdobím, které k registraci neodmyslitelně patří. 

 Registrace k dani z přidané hodnoty, její zrušení, ale i volba zdaňovacího období 

se odvíjí o obratu. Obratem se pro účely ZDPH rozumí souhrn úplat bez daně, včetně 

dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou 

dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-

li o úplaty za  

a) zdanitelná plnění, 

b) plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, nebo 

 

[4a] §   6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

[4b] § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších   

 předpisů 
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c) plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně u finanční činnosti[1b], 

pojišťovací činnosti[1c], převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových 

prostor, nájmu dalších zařízení[1d], jestliže nejsou doplňkovou činností 

uskutečňovanou příležitostně. 

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku nebo pozemků, 

které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, o kterých osoba povinná k dani účtuje 

nebo o kterých vede evidenci. 

 

 

3.1 Registrace plátce 

 

Plátci daně se registrují u místně příslušného správce daně podáním přihlášky 

k registraci daně z přidané hodnoty. Registrace se správci daně předkládá na tiskopise 

vydaném ministerstvem. Ministerstvo může rozšířit údaje požadované při registraci na 

registračním tiskopisu, půjde-li o údaje nezbytné pro řádnou správu daní[2a]. 

 Pro správné určení data registrace k dani přidané hodnoty a zdaňovacího období  

jsou požadovány tyto rozšířené údaje: 

- datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace 

- datum dobrovolné registrace 

- obrat pro stanovení zdaňovacího období: za předchozí kalendářní rok 

předpokládaný roční obrat 

- požadované zdaňovací období 

- důvod registrace 

- částka obratu za nejbližších 12 po sobě jsoucích kalendářních měsíců 

- datum zrušení předchozí registrace a důvod jejího zrušení 

- důvod dobrovolné registrace 

- registrace v jiných členských státech EU – DIČ a datum této registrace. 

 

[1b] § 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

[1c] § 55 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

[1d] § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

[2a] § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů    
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Správce daně prověří údaje sdělené daňovým subjektem při registraci a pokud 

nemá pochybnosti o jejich správnosti nebo úplnosti vydá daňovému subjektu rozhodnutí 

o registraci daně z přidané hodnoty. 

Registrace k dani z přidané hodnoty může být povinná, pokud je překročen 

zákonem stanovený obrat, nebo dobrovolná, pokud obrat překročen není. 

 Osobou osvobozenou od uplatňování daně, je osoba povinná k dani, která má sídlo 

nebo místo podnikání v tuzemsku, pokud její obrat nepřesáhne částku 1 000 000Kč za 

nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

 Plátcem daně je osoba: 

a) povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která překročí 

částku 1000 000Kč obratu za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. Tato osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 

dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit a stává se 

plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila 

stanovený obrat.  

 

  Pro názornost uvedu příklad: 

Obrat za říjen 2007 až září 2008 dosáhl částky obratu 1 100 000Kč. Měsícem překročení 

obratu je tedy září 2008.  

Povinnost podat přihlášku je do 15. dne po skončení měsíce, ve kterém byl obrat 

překročen. Následujícím měsícem je v tomto případě říjen 2008, přihláška má být 

podána  do 15. 10. 2008. 

Plátcem se osoba povinná k dani stává první den třetího měsíce následujícího po 

překročení stanoveného limitu. Prvním měsícem je říjen 2007, druhým měsícem je 

listopad 2007 a třetím měsícem je prosinec 2008, zákonné datum registrace plátce daně 

z přidané hodnoty je tedy 1. 12. 2008. 

Toto platí pouze v případě, že si osoba povinná k dani splní svoji registrační povinnost a 

podá přihlášku nejpozději do 15. 10. 2008. 
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Nesplní-li  registrační povinnost, stává se plátcem dnem nabytím účinnosti 

rozhodnutí o registraci[1e]. 

 

Pro názornost uvedu příklad: 

Měsícem překročení obratu je květen 2007, přihláška k registraci měla být podána do  

15. června 2007 a datum zákonné registrace je od 1. 8. 2007.  

Osoba povinná k dani si nesplnila registrační povinnost, nepodala přihlášku do            

15. června 2007.  

Skutečnosti o překročení limitu pro registraci zjistila až v měsíci lednu 2008 a v tomto 

měsíci zároveň podala přihlášku k registraci. 

Správce daně vystavil rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty 1. 2. 2008 a 

nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí bylo dne 1. 2. 2008. Plátcem se tedy tato osoba 

povinná k dani stala dnem 1. 2. 2008. 

 

b) povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která 

uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet 

daně společně s jinými osobami povinnými k dani se sídlem nebo místem podnikání 

v tuzemsku na základě smlouvy o sdružení[3a] nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž obrat 

dosažený samostatně mimo sdružení v součtu s obratem dosahovaným společně všemi 

účastníky sdružení v rámci sdružení překročí částku 1 000 000Kč obratu za nejvýše 12 

bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.  

Termíny pro podání přihlášky k registraci a datum registrace jsou stejné jako  

v odstavci a). 

Účastníci sdružení[3a]  se stávají plátci dnem nabytí účinnosti rozhodnutí  o 

registraci toho účastníka sdružení, který se stal plátcem jako první.  

c) povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která  uzavře 

smlouvu o sdružení[3a] s plátcem ke společnému uskutečňování zdanitelného plnění 

nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně. Plátcem se stává dnem 

uzavření této smlouvy. 

 

[1e] § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

[3a] § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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V tomto případě se jedná o situaci, kdy smlouva o sdružení nebo jiná obdobná 

smlouva byla uzavřena s osobou již podléhající dani, na rozdíl od případu uvedeného 

v odstavci b) kdy smlouva o sdružení nebo jiná obdobná smlouva byla uzavřena dříve 

než jeden z z účastníků sdružení se stal plátcem daně. 

d) která jako osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu pokračuje po 

zemřelém plátci v živnosti, se stává plátcem ke dni úmrtí následujícímu po dni úmrtí 

plátce. 

e) povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje 

zboží z jiného členského státu v tuzemsku a hodnota tohoto pořízeného zboží bez daně 

převýší částku 326 000Kč v běžném kalendářním roce. Plátcem se stává ode dne 

převýšení tohoto limitu. 

Případů osob, které jsou zákonnými plátci daně z přidané hodnoty[1f],  je daleko více. 

Přiblížila jsem pouze ty osoby, u kterých je registrace plátce daně z přidané hodnoty 

nejčastější. 

f) povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která je 

osvobozena od uplatňování daně, tedy osoba, která nepřekročí částku 1 000 000Kč 

za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců, je oprávněna podat 

přihlášku k registraci kdykoliv a stává se plátcem dnem účinnosti uvedeným na 

rozhodnutí o registraci. 

 

Tabulka č. 3:  Počet plátců daně z přidané hodnoty ČR za období 2000 – 2007 

 

Rok Počet plátců Nárůst v % 

2000 421 619 ---- 

2001 432 282  2,46 

2002 433 837 0,36 

2003 434 882 0,24 

2004 446 340 2,57 

2005 626 970 28,81 

2006 647 568 3,18 

2007 671 709 3,59 

[8] 

[1f] § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
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 Příčinou nárůstu plátců daně z přidané hodnoty v roce 2005 je změna zákona o 

dani z přidané hodnoty v návaznosti na přistoupení České republiky v roce 2004 do 

Evropské unie. Do roku 2004 byl obrat pro povinnou registraci k DPH stanoven na 

750 000Kč za předcházející tři po sobě jdou kalendářní měsíce. Od roku 2005 je obrat 

pro povinnou registraci k DPH stanoven na 1 000 000Kč za předcházejících dvanáct po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud bychom převedli obrat platný pro zákonnou 

registraci do roku 2004 na období dvanácti měsíců, vynásobíme tedy částku 750 000Kč 

stanovenou pro tři měsíce čtyřmi, dostaneme obrat za dvanáct měsíců  ve  výši 

3 000 000Kč. Dalo by se tedy říci, že obrat pro zákonnou registraci byl snížen o 33 %.  

Důvodem pro dobrovolnou registraci je většinou získání zakázek nebo prodej 

zboží a služeb plátcům. Vzhledem k tomu, že nárok na odpočet daně má plátce za přijatá 

zdanitelná plnění uskutečněná jiným plátcem, je pro plátce daně přijímat zdanitelná 

plnění od neplátce nevýhodné. Je tedy pochopitelné, že plátce daně, z důvodu svého 

vyššího zisku, bude obchodní transakce uskutečňovat s plátcem daně. 

 

 

3.2 Zrušení registrace 

 

 Zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty může nastat z důvodu podání 

žádosti plátce daně, z moci úřední správcem daně, z důvodu úmrtí plátce a z důvodu 

zrušení společnosti nebo družstva bez likvidace. 

Zrušení registrace z důvodu podání žádosti plátce: 

a) Plátce může požádat o zrušení registrace po uplynutí jednoho roku od vzniku 

registrace, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších 12 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců částku  1 000 000Kč a pokud jeho celková hodnota zboží pořízeného  z jiného 

členského státu nepřekročila v běžném kalendářním roce částku 326 000Kč a tato částka 

nebyla překročena ani v roce minulém 

b) Plátci podnikající na základě smlouvy o sdružení[3a]  mohou požádat o zrušení 

registrace jednotlivě pouze při vystoupení nebo vyloučení ze sdružení za podmínek 

uvedených v bodě a). Při rozpuštění sdružení mohou požádat všichni účastníci sdružení 

o zrušení registrace pokud obrat účastníka sdružení nepřesáhl částku uvedenou v prvním 
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odstavci, přičemž obratem účastníka sdružení se rozumí součet obratu dosaženého 

účastníkem mimo sdružení a podílu obratu sdružení připadajícího na účastníka sdružení 

c) Plátce,  osoba povinná k dani, která nabývá majetek na základě privatizace, 

osoba povinná k dani, která vznikla přeměnou společnosti nebo družstva, osoba povinná 

k dani, která pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, může požádat o zrušení registrace 

po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy se stal plátce pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližší 

předcházející tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce částku 250 000Kč. 

Správce daně je oprávněn zrušit registraci plátce z moci úřední pokud: 

a) Plátce neuskutečnil  bez udání důvodu správci daně po dobu dvanácti po sobě 

jdoucích měsíců plnění 

b) Plátce neplní své povinnosti vyplývající ze ZDPH, např. nepodává daňová 

přiznání, a to ani na výzvu správce daně 

c) Plátce přestane být osobou povinnou k dani, např. zruší živnostenská 

oprávnění, přeruší podnikatelskou činnost 

 

Za zmínku stojí uvedení příkladu zrušení registrace plátce z moci úřední. Pokud si 

plátce DPH neplní zákonné povinnosti ZDPH, zruší správce daně jeho registraci. Tento 

daňový subjekt se v rámci neplnění si zákonných povinností, nepodávání daňových 

přiznání k DPH, nepřebírání korespondence, i nadále chová  jako plátce daně a  

překračuje obrat pro zákonnou registraci. Správce daně při zjištění těchto skutečností, 

např. po uplynutí jednoho roku po zrušení registrace,  zaregistruje jako osobu, která si 

neplní registrační povinnost a tato osoba se stává plátcem až dnem uvedeným na 

rozhodnutí o registraci. Správce daně uplatní ustanovení o náhradě za nesplnění 

registrační a povinnosti, tj. 10 % z celkového souhrnu úplat za období kdy měl být 

daňovým subjektem, a dále správce daně uplatní ustanovení o povinnosti přiznat a 

zaplatit daň , kterou uvedl na dokladu, jako osoba, která není plátcem a uvádí daň DPH 

na dokladu. 

 

 

 

 



Bc. Radka Hollmotzová: Analýza v oblasti DPH 

                                                                                                               

2009 

 

                                                                                                                                   22 

 

3.3 Skupinová registrace 

 

Od 1. 1 .2008 byl zaveden institut skupinové registrace pro účely ZDPH, který je 

v souladu s článkem 11 Směrnice rady 2006/112/ES o společném systému daně 

z přidané hodnoty. Tuto úpravu směrnice využívá asi polovina členských států EU a 

další členské státy zavedení těchto pravidel připravují. Vytvoření skupiny je pro 

společnosti dobrovolné a záleží pouze na rozhodnutí jednotlivých společností, které jsou 

spojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami, zda se rozhodnou pro 

skupinovou registraci.  

Skupinou se pro účely ZDPH rozumí skupina spojených osob[1g] se sídlem, 

místem podnikání  nebo  provozovnou  v  tuzemsku, která je registrována k dani jako 

plátce. Pro vznik skupiny je nutné současné plnění obou podmínek. Pokud mají osoby, 

které jsou součástí skupiny, nazýváme je členové skupiny, sídlo, místo podnikání nebo 

provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součásti skupiny. Skupinu 

považujeme za samostatnou osobu povinnou k dani, tzn. členové skupiny už nebudou 

sami o sobě osobami povinnými k dani. Každá osoba může být členem pouze jedné 

skupiny.  

 

Členem skupiny může být osoba:  

- povinná k dani, a to právnická osoba, nebo fyzický osoba s ekonomickou činností 

- indentifikovaná k dani. 

Členem skupiny nemůže být osoba: 

- povinná k dani, a to právnická osoba nebo fyzická osoba bez ekonomické činnosti. 

 

Spojenými osobami pro účely ZDPH rozumíme kapitálově spojené osoby nebo 

jinak spojené osoby. Tyto spojení je možno kombinovat. Propojení osob je definováno 

jen pro účely DPH a nelze použít vymezení dle jiných právních předpisů. 

 Kapitálově spojenými osobami jsou osoby,  z nichž se jedna osoba přímo nebo 

nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, více osob, a přitom 

tento podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv 

těchto osob. 

[1g] § 5a odst. 2, 3, 4  zákona  č. 235/2004 Sb., o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění    

pozdějších  předpisů 
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 Osoby na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba. Zde je nutné 

vykládat pojem „osoba“ ve vztahu k právnickým osobám. Pro určení osob, které se 

podílejí na vedení právnických osob, se postupuje podle úpravy obchodního zákoníku 

související s postavením tzv. funkcionářů v orgánech obchodních společností.  Osobou 

podílející se na vedení právnických osob se považují osoby, které jsou: 

- členy statutárních orgánů nebo vykonávají jeho funkci, např. jednatel společnosti 

s ručením omezeným, člen představenstva akciové společnosti či družstva 

- členy dalších obligatorních orgánů, např. dozorčí rada či kontrolní komise 

- členy fakultativně zřizovaných orgánů, např. generální ředitel, za podmínky, že jde 

o orgán předvídaný stanovami a že má takovýto člen podle stanov společnosti 

podstatný vliv na hospodaření společnosti. 

Touto osobou tedy rozhodně nebude sdružení FO, manželé, vedení jednotlivých 

úseků, pracovních týmů apod. 

Skupina se stává plátcem od 1. 1. následujícího kalendářního roku, pokud 

přihláška k registraci skupiny je podána nejpozději do 31. 10. běžného kalendářního 

roku. Pokud je přihláška k registraci podána po 31. 10. běžné roku, stává se skupina 

plátcem od 1. 1. druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky. .Pro 

účely skupiny jsou vydávány registrační tiskopisy. Tiskopisy jsou k dispozici pouze v 

elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva financí a České daňové 

správy, jsou jimi: 

- Přihláška k registraci k DPH pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny 

- List člena skupiny 

- Žádost o zrušení registrace skupiny / Žádost o vystoupení člena  

 

Pro názornost uvedu příklad: 

Přihláška k registraci skupiny je podána do 31. 10. 2008. Skupina pro účely ZDPH 

vzniká a stává se plátcem od 1. 1. 2009, který je prvním dnem následujícího roku. 

Přihláška k registraci skupiny je podána po 31. 10. 2008. Skupina pro účely ZDPH 

vzniká a stává se plátcem od 1. 1. 2010, kterým je prvním dnem druhého kalendářního 

roku, prvním kalendářním rokem je v tomto případě rok 2009. 

 

Správce daně zruší registraci plátce k DPH, který se při vzniku skupiny nebo 

přistoupením stává členem skupiny, a to z důvodu, že plátcem se stává skupina jako 
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celek. Registrace plátce k DPH bude zrušena ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho 

členství ve skupině.  

 

Pro názornost uvedu příklad: 

Den vzniku členství ve skupině je od 1. 1. 2009, zrušení registrace plátce k DPH je tedy 

k 31. 12. 2008, který je dne předcházejícím vzniku skupiny. 

 

Okamžik, od kterého je tedy skupina registrována jako plátce a od kterého se na ni 

vztahují příslušná pravidla pro skupiny, je vždy k prvnímu dni kalendářního roku. Tento 

den je nastaven s ohledem na pravidla uplatňování nároku na odpočet daně, která se 

určují vždy pro celý kalendářní rok. Vznikem skupiny k prvnímu dni kalendářního roku 

a jejím ukončením k poslednímu dni kalendářního roku je zabezpečeno, že skupina musí 

existovat alespoň po určité období, minimálně jeden kalendářní rok.  

 Ze stejného důvodu se uplatňuje výše uvedené pravidlo týkající se okamžiku změn 

ve skupině, které se týkají jejího složení, k prvnímu dni kalendářního roku.  

Pokud do skupiny přistupuje osoba, která je plátcem, může přistoupit pouze k 

prvnímu dni kalendářního roku. Přistupující osoba se stane členem skupiny od 1. ledna 

následujícího kalendářního roku, pokud skupina s jejím souhlasem podá žádost o 

přistoupení nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud skupina podá 

žádost o přistoupení po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento plátce 

členem skupiny od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti.  

 

Pro názornost uvedu příklad: 

Žádost o přistoupení je podaná 1. 2. 2009 přistupující osoba se stává členem skupiny od 

1. 1. 2010, který je následujícím kalendářním rokem.  

Žádost o přistoupení je  podaná 1. 11. 2009, přistupující osoba se stává členem skupiny 

od 1. 1. 2011, který je druhým kalendářním rokem, prvním kalendářním rokem je 

v tomto případě rok 2009.  

 

Pokud do skupiny přistupuje osoba, která není plátcem, umožňuje se prolomení 

základního okamžiku pro vstup do skupiny. Tato osoba se stane členem skupiny od 

prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skupina podá s jejím 

souhlasem žádost o přistoupení do skupiny.  



Bc. Radka Hollmotzová: Analýza v oblasti DPH 

                                                                                                               

2009 

 

                                                                                                                                   25 

 

 

Pro názornost uvedu příklad: 

Žádost o přistoupení je podaná 1. 2. 2009, přistupující osoba se stává členem skupiny od 

1. 5. 2009, neboť prvním následujícím měsícem po měsíci, ve kterém skupina podá 

žádost, je  měsíc březen, druhým měsícem je měsíc duben. 

 

 Zrušení registrace skupiny je vždy k 31. 12. běžného kalendářního roku, pokud 

skupina podá žádost o zrušení registrace nejpozději do 31. 10. běžného kalendářního 

roku. Pokud je žádost o zrušení skupiny podaná po 31. 10. běžného kalendářního roku, 

je registrace skupiny zrušena k 31. 12. následujícího kalendářního roku. Stejné termíny 

platí i pro podání žádosti o vystoupení člena ze skupiny, takováto žádost však musí být 

podána nejdříve po uplynutí jednoho roku od data, kdy se stal členem skupiny. 

 Každý člen skupiny se při zrušení skupiny anebo pokud ze skupiny vystoupí, 

nejprve stane samostatným plátcem, a to následujícím dnem po ukončení jeho členství 

ve skupině. Případné úplné zrušení registrace plátce může být ukončeno standardním 

způsobem, např. když není osobou povinnou k dani, nemá obraty atd.. 

 Za skupinu jedná její zastupující člen. Zastupujícím členem se rozumí člen 

skupiny se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, který je oprávněn k jednání za 

skupinu. Pokud ve skupině není člen se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, 

může být zastupujícím členem kterýkoli člen skupiny. 

 Zastupující člen bude určen v přihlášce k registraci k DPH pro skupiny. Daňová 

rozhodnutí ve věcech skupiny budou doručována pouze zastupujícímu členovi. Jestliže 

je členem skupiny pouze jedna osoba se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku a 

ostatní členové jsou tuzemskými částmi osob se sídlem nebo místem podnikání mimo 

tuzemsko, tak tato jediná osoba bude zastupujícím členem, a to i v případě, že by 

členové skupiny v přihlášce k registraci k DPH pro skupiny určili zastupováním jiného 

člena skupiny.  

 

Pro názornost uvedu příklad: 

Společnosti A a B mají sídlo a místo podnikání v tuzemsku. Společnost C má sídlo a 

místo podnikání v Německu a provozovnu c v tuzemsku. Společnosti A, B a provozovna 

c se zaregistrují jako skupina. Zastupujícím členem musí být zastupující člen skupiny ze 

společnosti A nebo B, jelikož mají sídlo nebo místo podnikání. v tuzemsku.  
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Jestliže jsou ve skupině pouze tuzemské části osob se sídlem, místem podnikání 

mimo tuzemsko, může být zastupujícím členem kterýkoliv z nich.  

Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti skupiny 

vyplývající z daňových zákonů (těmito zákony se rozumí ZDPH a ZSDP). Za povinnosti 

skupiny odpovídají členové skupiny i po zrušení skupiny nebo po vystoupení členů ze 

skupiny, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.  

 Zajímavostí je příslušnost. Místní příslušnost správce daně u skupiny se řídí 

místem sídla, místem podnikání nebo provozovny jejího zastupující člena. Tento správce 

daně je místně příslušný i pro části členů skupiny umístěnou mimo tuzemsko, vyjma 

dovozu.  Místně příslušný správce daně přidělí skupině na základě podané přihlášky 

k registraci DIČ pro účely skupiny, tzn. že původní DIČ jednotlivých členů již nebudou 

pro účely daně z přidané hodnoty  platná. Původní DIČ budou používá ve všech 

oblastech daní mimo DPH.  

 Rozhodnutím ministerstva financí, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 

5/2008, je z důvodu zvýšení hospodárnosti daňového procesu přenesením správy všech 

daní vyjma daně z nemovitostí, daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí u členů 

skupiny na jeden finanční úřad, a to na finanční úřad, který je příslušný ke správě daně z 

přidané hodnoty u skupiny. Takto bude jak správa daně z přidané hodnoty, tak správa 

ostatních daní koncentrována u jednoho správce daně. Takto bude stanovena místní 

příslušnost jak pro období členství ve skupině, tak pro období 3 let od ukončení členství 

osoby ve skupině, a to s přihlédnutím ke lhůtě k vyměření[2b] .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2b]   § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů    
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4. Problematika neslučitelnosti daně s právem ES 

 

 Dnem vstupu do Evropské unie se pro Českou republiku stalo závazným právo 

Evropských společenství v plném rozsahu. Podpisem Smlouvy o přistoupení, se Česká 

republika stala stranou zakládajících smluv Společenství a celé právo ES se stalo 

součástí právního řádu České republiky. Tím na sebe Česká republika přijala závazek, 

podle něhož právo ES se stává závazným pro všechny instituce i občany na území státu. 

 Z hlediska koncepce založené na zakládacích smlouvách ES a EU existuje tzv. 

právo ES, založené zejména na Smlouvě o založení ES, a unijní právo , založené na 

Smlouvě o EU. EU sdružuje členské státy ES, ale nemá právní subjektivitu. EU je 

tvořena třemi pilíři. První pilíř, tzv. komunitární pilíř, představují Společenství a je 

založen na smlouvě ES. Druhý pilíř, společná zahraniční a bezpečnostní politika, a třetí 

pilíř, spolupráce v oblasti justice a vnitra, přičemž předpisy v této oblasti jsou tvořeny 

tzv. mezivládní metodou. 

 Oblast daní spadá do tzv. prvního pilíře, který je založen Smlouvou o založení ES, 

a kde se uplatňuje spolurozhodování mezi ES, prezentovaným jednotlivými orgány a 

členskými státy. Z hlediska rozdělení kompetencí mezi členské státy a ES spadá oblast 

daní do oblasti tzv. sdílených kompetencí. Kompetence v oblasti daní a základní 

principy pro tvorbu právních předpisů v této oblasti upravuje čl. 90 – 93 Smlouvy o 

založení ES. Pro oblast daní jsou však principielně důležitá i ostatní ustanovení práva ES 

Zejména v oblasti nepřímých daní má ES pravomoci založené Smlouvou o 

založení ES, kdy na základě čl. 93 má ES pravomoc vydávat právní předpisy za účelem 

harmonizace daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní. 

Charakteristika práva ES: 

Právo ES je samostatným právním řádem závazným na území České republiky, kdy je 

zároveň vedle práva ČR součástí práva aplikovatelného na území ČR. Ve vztahu 

k právnímu řádu ČR tak představuje samostatný právní řád, který je vzhledem ke 

specifikům nezávislý jak na mezinárodním právu veřejném tak na vnitrostátních 

právních řádech členských států. 
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4.1 Základní zásady pro aplikaci práva ES 

 

 Oblast DPH je výrazně harmonizována v rámci Evropské unie, proto celá řada 

ustanovení jednoznačně vychází nebo má vycházet z úpravy platné pro členské státy EU. 

V současné době je základním předpisem pro oblast DPH Směrnice Rady 2006/112/ES 

ze dne 28. listopadu 2006, která platí od 1. ledna 2007 a nahradila zejména Směrnici 

77/388/EHS (tzv. Šestá směrnice), která byla až do konce roku 2006 základním 

předpisem pro oblast uplatňování DPH v členských státech EU. 

Členské státy EU jsou povinny zajistit aplikaci práva ES na svém území. V zájmu 

zajištění efektivní aplikace práva ES byly stanoveny základní zásady, které vycházejí 

z povahy právy ES. Tyto zásady se uplatní v případě kolize práva ES s právem ČR, resp. 

V případě, kdy ČR porušila povinnosti vyplývající z členství v EU. Těmito zásadami 

jsou: 

a) zásada přednosti, 

b) zásada přímého účinku, 

c) zásada nepřímého účinku, 

d) odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva 

ES. 

Zásadou přednosti umožňuje, že v případě rozporu mezi konkrétním 

ustanovením práva ES a konkrétním ustanovením práva členského státu a kdy obě 

upravují stejný okruh právních vztahů, bude přednostně aplikováno ustanovení práva 

ES. Důležitým důsledkem této zásady je povinnost neaplikovat ustanovení práva ČR, 

které je v rozporu s právem ES a dále nemožnost přijímat nové právní předpisy, které by 

byly v rozporu s právem ES. 

Zásada přímého účinku představuje závaznost práva ES ve vztahu 

k jednotlivcům, kdy je jednotlivci umožněno se za splněných podmínek před svým 

národním soudem dovolat porušení svých práv, která mu měla vyplynout z práva ES.  

 Zásada nepřímého účinku  spočívá v povinnosti orgánů členských států vkládat 

své právo tak, aby bylo dosaženo souladu s právem ES. Nepřímý účinek se vztahuje 

nejen na právní předpisy ČR, které implementují právo ES, ale i na všechny právní 

předpisy ČR, nejčastěji jde o směrnice. 
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 Odpovědností členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva 

ES rozumíme, pokud ČR poruší své povinnosti vyplývající z práva ES a jednotlivci je 

v důsledku tohoto porušení způsobena škoda, pak ČR nese odpovědnost za škodu 

způsobenou jednotlivci porušením práva ES.  

  

 

4.2 Hodnocení slučitelnosti právních předpisů České republiky 

 

 Právní předpisy ČR se posuzují z hlediska slučitelnosti s právem ES jako plně 

slučitelné, částečně slučitelné nebo neslučitelné. Stupni slučitelnosti právních předpisů 

ČR s právem ES se rozumí: 

a) plnou slučitelností stav, kdy není právní předpis ČR v rozporu s žádným 

ustanovením práva ES a stav, kdy jsou zohledněna všechna ustanovení předpisů 

ES,která se týkají právního předpisu ČR, a je zajištěna jejich řádná aplikace, 

b) částečnou slučitelností stav, kdy je právní předpis ČR v rozporu pouze s jiným 

než podstatným ustanovením práva ES, nebo stav, kdy z ustanovení předpisů ES, 

která se týkají právního předpisu ČR, nejsou zohledněna pouze jiná než 

podstatná ustanovení a právní předpis ČR nesplňuje pouze některé požadavky na 

zajištění řádné aplikace, 

c) neslučitelností stav, kdy právní předpis ČR je v rozporu s podstatnými 

ustanoveními práva ES, nebo stav, kdy z ustanovení předpisů ES, která se týkají 

právního předpisu ČR, nejsou zohledněna podstatná ustanovení a právní předpis 

ČR nesplňuje požadavky na zajištění řádné aplikace. 

 

Ke kolizi právního řádu ES a národního právního řádu dochází vždy, když 

nějaké ustanovení práva ES stanoví práva anebo povinnosti, která jsou v rozporu 

s určitou normou národního práva. 

Při řešení kolize práva ES s národním právem ve prospěch práva ES je důsledkem 

nikoli neplatnost příslušného vnitrostátního předpisu, ale vždy pouze jeho 

neaplikovatelnost v konkrétním případě. Vždy je také třeba posoudit, zda právo ES je 

v rozporu s konkrétním ustanovením vnitrostátního práva, anebo zda jde pouze o 

ustanovení práva ES, které přesahuje úpravy určitého zákona. 
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Přímého účinku směrnic se mohou jednotlivci dovolávat v případech kdy se 

ustanovení určité směrnice jeví z hlediska svého obsahu jako dostatečně přesná a jasná, 

přičemž nebyla do vnitrostátního práva nebyla transportována vůbec popř. nebyla 

transportována úplně nebo řádně a vzniklou normanitvní mezeru nelze překonat 

klasickými výkladovými prostředky. 

 

 

4.3 Námitky neslučitelnosti ZDPH s právem EU 

 

 Každý plátce daně má právo, pokud se domnívá, že některé ustanovení zákona o 

dani z přidané hodnoty není slučitelná se šestou směrnicí ER, namítnout rozpor mezi 

právem evropského společenství a zákonem o dani z přidané hodnoty a to v jakékoliv 

fázi daňového řízení. 

 Daňovými subjekty byly Ministerstvu financí podávány námitky proti 

neslučitelnosti[10] zákona o dani z přidané hodnoty s šestou směrnicí, z nichž některé 

byly uznány plně neslučitelnými nebo  částečně neslučitelnými a některé podané 

námitky proti neslučitelnosti byly zamítnuty a tato namítaná ustanovení ZDPH byla 

shledána plně slučitelnými se šestou směrnicí. U některých ze zamítnutých namítaných 

neslučitelností došlo k upřesnění výkladu daného ustanovení ZDPH. 

 Jednou z namítaných neslučitelností ZDPH se šestou směrnicí je námitka proti 

ustanovení  § 49 ZDPH, který řeší opravu sazby daně a výše daně u plnění.  

 V odstavci 1 § 49 ZDPH má plátce povinnost provést opravu sazby daně a výše 

daně, pokud po vyměření z daňového přiznání zjistí, že uskutečnil plnění nebo přijal 

platbu, přičemž u tohoto plnění uplatnil jinou něž platnou sníženou nebo základní sazbu 

daně, nebo osvobození od daně a snížil tím svou daňovou povinnost.  

 Tzn., že pokud by například plátce uskutečnil zdanitelná plnění se základem daně 

100 000Kč podléhající základní 19 % sazbě daně ve výši 19 000Kč a vystavil daňový 

doklad s nesprávně stanovenou sníženou 5 % sazbou daně ve výši 5 000Kč a odvedl tak 

do státního rozpočtu o 14 000Kč méně, má povinnost provést opravu sazby daně a výše 

daně a odvést rozdíl 14 000Kč do státního rozpočtu. 
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 Dle odstavci 2 § 49 ZDPH nelze provést opravu sazby daně a výše daně, pokud 

plátce po vyměření z daňového přiznání zjistí, že uskutečnil plnění nebo přijal platbu, 

přičemž u tohoto plnění uplatnil jinou něž platnou sníženou nebo základní sazbu daně, 

nebo osvobození od daně a tím zvýšil svou daňovou povinnost.  

Tzn., že pokud by například plátce uskutečnil zdanitelná plnění se základem daně 

100 000Kč podléhající snížené 5 % sazbě daně ve výši 5 000Kč a vystavil daňový 

doklad s nesprávně stanovenou základní 19 % sazbou daně ve výši 19 000Kč a odvedl 

tak do státního rozpočtu o 14 000Kč více, nesmí provést opravu sazby daně a výše daně 

a nemá právo nárokovat  vrácení chybně odvedené částky 14 000Kč ze státního 

rozpočtu. 

Námitka proti neslučitelnosti byla podána na aplikaci ustanovení § 49 odst. 2 

ZDPH, kdy plátce poskytl plnění osvobozené od daně, přičemž vystavil doklad, na 

kterém nesprávně uvedl základ daně a daň. Podle tohoto ustanovení je oprava sazby 

daně po vyměření daně blokována. 

Dle výkladu evropského soudního dvora k této otázce (C-342/87 Genius Holding) 

by dle národní legislativy členského státu měla být možnost opravy uplatnění ve vazbě 

na uskutečněné plnění, které bylo předmětem zdanění.  

K této problematice se rovněž vztahuje rozsudek Evropského soudního dvora ve 

věci C-454/98 Schmeink & Cofreth AG & Co KG, kdy soud rozhodl, že je „je 

povinností členských států vymezit proceduru regularizace (veškeré) neoprávněně 

účtované daně, tak aby tato nezávisela na diskrečním posuzování věci daňovou 

správou“. 

Výkladovými stanovisky Evropského soudního dvora k 6. směrnici ES byla Česká 

republika vázána implementací práva EU do vnitřních právních předpisů, a je nutno 

připustit, že tak neučinila, neboť § 49 odst. 2 ZDPH nepřipouští provedení opravy. 

Ustanovení § 49 odst. 2 ZDPH je tedy v rozporu s 6. směrnicí ES a namítaná 

neslučitelnost byla uznána oprávněnou. 

Pro správce daně a tedy i pro daňové subjekty  tudíž vyplývá, že v případě, že 

nastane situace, že „subjekt aktivně a včas zcela odstranil riziko ztráty daňových příjmů“ 

ve smyslu výroku C-454/98 Schmeink & Cofreth AG & Co KG, tzn. přijal účinná 
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opatření, zejména vystavil opravný doklad, který doručil odběrateli, pak lze připustit 

nesprávně uplatněné sazby daně. 

  Další z námitek neslučitelnosti, která byla shledána slučitelnou s právem ES, a 

kterou se budu dále zabývat, je námitka k § 108 odst. 1 písm. m) ZDPH.  Dle 

ustanovení § 108 odst. 1 písm. m) ZDPH je osoba, která uvede daň na daňovém dokladu, 

povinna tuto daň přiznat a zaplatit. Toto ustanovení blíže nespecifikuje osobu, která 

uvede daň na daňovém dokladu. Lze tedy dovodit, že se jedná o kteroukoliv fyzickou 

nebo právnickou osobu.   

 Byl zde namítán rozpor, zda lze doklad vystavený neplátcem DPH považovat za 

daňový doklad ve smyslu § 28 ZDPH, neboť na tomto dokladu nebudou nikdy uvedeny 

požadované údaje o plátci, který plnění uskutečnil.  

V ustanovení článku 21 odst. 1 písm. c) Šesté směrnice, se uvádí, že osobou 

povinnou platit daň z přidané hodnoty je každá osoba, která uvádí daň z přidané hodnoty 

na účtu nebo jiném dokladu sloužícímu jako účet. Směrnice tedy jasně deklaruje 

legislativní záměr, kterým je povinnost přiznat a odvést DPH z jakéhokoliv dokladu, na 

kterém je vyčíslena DPH, tedy i z dokladu vystaveného neplátcem DPH. Neslučitelnost 

byla tedy oprávněně zamítnuta. 

Dle ustanovení § 26 odst. 6 ZDPH nesmí neplátce DPH vystavit doklad, který 

má náležitosti daňového dokladu. Vystaví-li jej, uloží se mu pokuta podle § 37 zákona č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že by 

doklad, mimo jiné, obsahoval i základ daně, sazbu daně a daň DPH. Pokuta se dle § 37 

ZSDP  ukládá  za  nesplnění  povinnosti   nepeněžité  povahy  z  tohoto  nebo  zvláštního 

zákona, přičemž se při ukládání pokut přihlíží zejména k závažnosti, době trvání a 

následkům protiprávního jednání. Vezme-li se v úvahu, že pokutu podle § 37 ZSDP 

nelze nejspíše uložit, přestože na ni ZDPH odkazuje, protože v okamžiku, kdy je na 

daňovém dokladu daň uvedena, řeší nápravu porušení zákona již zvláštní zákon, 

ustanovení § 108 odst. 1 m)  ZDPH, a lze tedy těžko uložením pokuty sjednávat 

nápravu, která již sjednána byla povinností zaplatit tuto daň. 

Kolize práva ES a ZDPH vyplývající z námitek o neslučitelnosti byly za dobu 

existence nového ZDPH odstraněny, největší podíl na odstranění neslučitelností měla 

hlavně novela zákon č. 302/2008 platná od 1. ledna 2009.V této novele byly odstraněny i 

některé nepřesnosti ZDPH týkající se vystavování daňových dokladů neplátci daně.  
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Dle ustanovení § 26 odst. 6 ZDPH platného do 31. 12. 2008 nesměl neplátce DPH 

vystavit doklad, který měl náležitosti daňového dokladu, pokud takto učinil, měl 

povinnost dle § 108 odst. 1 písm. m) ZDPH platného do 31. 12. 2008 povinnost přiznat a 

zaplatit daň uvedenou na takto vystaveném daňovém dokladu. Dále podle ustanovení     

§ 26 odst. 6 ZDPH platného do 31. 12. 2008 mu za takto vystavený doklad měla být 

uložena pokuta dle § 37 ZSDP. Jak jsem se již zmiňovala v této kapitole bylo toto 

ustanovení v zákoně nadbytečné, pokutu, která by zjednala nápravu nešlo uložit 

vzhledem k tomu, že náprava již byla zjednána povinností přiznat a zaplatit daň u 

stanovení § 108 odst. 1 písm. m) ZDPH platného do 31. 12 .2008 . Ustanovení § 26  

odst. 6 bylo novelou ZDPH platnou k 1 .1. 2009 zrušeno.  

Povinnost přiznat a zaplatit daň uvedenou na daňovém dokladu neplátcem 

nebyla  vázána  na zdaňovací období, daňové přiznání, které plnilo podmínku „přiznání“ 

daně uvedené na tomto dokladu,  bylo podáváno bez označení zdaňovacího období. 

Stejně jako zdaňovací období nestanovil § 108 odst.  ZDPH platného do 31. 12. 2008 ani 

lhůtu pro zaplacení této daně. Správce daně v tomto případě na základě podaného 

daňového přiznání nebo na základě vlastního zjištění vystavil platební výměr bez 

uvedení zdaňovacího období, ale se stanovenou lhůtou pro zaplacení dle § 14 odst. 1 

ZSDP, s využitím § 46 ZSDP, do třiceti dnů ode  dne doručení platebního výměru.   

Tuto situaci měl vyřešit § 101 odst. 8 ZDPH platný od 1. 1. 2009, dle tohoto 

ustanovení má osoba, která uvedla daň na dokladu a není plátcem, povinnost podat 

daňové přiznání do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu povinnost 

přiznat a zaplatit daň vznikla.   

 Novela  ZDPH platná do 31. 12. 2008 vyřešila tedy nadbytečnost ustanovení § 26 

odst. 6 v předchozí znění zákona a upřesnila povinnost podání daňového přiznání 

zavedením nového odstavce 8 v ustanovení § 101. Tento nový odstavec však sebou 

přinesl další nesrovnalost, a to v určení měsíce, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat 

daň. Ustanovení § 21 odst. 1 a 2 ZDPH stanoví vznik povinnosti přiznat daň ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty pouze pro plátce. ZDPH 

neupravuje, kdy osobě, která není plátcem, z důvodu vystavení dokladu s daní, vzniká 

povinnost přiznat daň a tudíž ustanovení § 101 odst. 8 ZDPH nelze aplikovat, nelze určit 

kalendářní měsíc, po jehož skončení vzniká povinnost podat daňové přiznání. 
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V návaznosti na tuto mezeru v ZDPH nelze k podání takovéhoto daňového 

přiznání osobu, která není plátcem,  vyzvat  ani daňovou povinnost vyměřit, pokud tato 

osoba daňové přiznání podá a tím dochází ke ztrátám při výběru daní. 

Pro názornost uvedu příklad: 

Neplátce vystaví dne 2. 1. 2009 doklad za prodej materiálu, na kterém uvede 

základ daně ve výši 1 000 000Kč, sazbu daně 19 % a daň ve výši 190 000Kč. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o neplátce, vztahuje se na tento daňový subjekt ustanovení § 108 

odst. 1 písm. k) ZDPH, z kterého mu vyplývá povinnost přiznat a zaplatit daň, v tomto 

případě ve výši 190 000Kč. 

Daňový subjekt si tuto povinnost nesplní a správce daně, který tyto skutečnosti 

zjistil z jiných daňových řízení, nemá zákonnou možnost tuto daň vyměřit nebo doměřit  

a zároveň ji vybrat do státního rozpočtu, a to z důvodu absence ustanovení v ZDPH, 

který by určil k jakému dni se má daň z takto vystaveného dokladu přiznat. 

Výsledkem je, že státní rozpočet byl v tomto případě zkrácen o 190 000Kč. 

 

 Řešení vyměření nebo doměření daně a její vybrání do státního rozpočtu u dokladu 

vystaveného neplátcem by byla úprava znění § 21 odst.1 a 2  ZDPH, kde by bylo 

stanoveno kdy vzniká této osobě povinnost přiznat daň. Pro řešení této situace 

navrhuji  upravit: 

a) Znění § 21 odst. 1 ZDPH následovně :  

Daň na výstupu je plátce nebo osoba dle § 108 odst. 1  písm. k) povinna přiznat ke 

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

který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém 

přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň.  

 

 Znění druhé věty tohoto ustanovení není potřeba upravovat, týká se pouze plátce. 

Osoba dle § 108 odst. 1  písm. k) má v ustanovení § 101 odst. 8  upřesněno  daňové 

přiznání, ve kterém je povinna přiznat daň na rozdíl od plátce, který má v tomto 

ustanovení pouze uvedeno že daňové přiznání se podává za zdaňovací období. 
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b) Znění § 21 odst. 2 ZDPH následovně : 

Plátce nebo osoba dle § 108 odst. 1  písm. k), která v souladu s příslušnými 

právními předpisy nevede účetnictví, je povinna přiznat daň ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. Pokud však plátce přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje 

se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.  

Současné znění § 21 odst.1 a 2 zákona o dani z přidané hodnoty brání správci daně 

v uplatňování základní zásady daňového řízení, kterou je správci daně dána povinnost 

zahájit vždy i z vlastního podnětu daňové řízení, jakmile jsou splněny zákonné 

podmínky pro vznik či existenci  daňové  pohledávky, a to i v případech, kdy daňový 

subjekt nesplnil v tomto směru buď vůbec, nebo řádně své povinnosti, např. nepodal 

daňové přiznání. 

Pokud by došlo ke změnám či eventuálním úpravám v zákoně o dani z přidané 

hodnoty dle navrhovaného znění, pomohly by tyto změny správci daně ve věci 

správného stanovení daňové povinnosti vedoucí k jejímu vyměření a vybrání daně do 

státní rozpočtu a rozpočtu územních samosprávních celků.   
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5. Závěr 

 

 Starý zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, obsahující 56 paragrafů byl plně nahrazen novým zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahující 111 paragrafů. Úplnou 

změnu zákona o DPH si vyžádala harmonizace vnitrostátních právních předpisů 

s předpisy ES při vstupu České republiky do EU.  

 Nový zákon přinesl řadu nových pojmů, změn a povinností, a to jak pro osoby 

podnikající, tak pro osoby nepodnikající. I přesto, že je nový zákon v platnosti již více 

než čtyři roky, stále mnoho nepodnikajících osob netuší, že jim tento zákon připravil 

povinnost v případě nákupu, pořízení, nového dopravního prostředku z jiného členského 

státu, který bude registrován k provozu v tuzemsku.  

 Ve své práci jsem se zabývala některými z hlavních změn nového zákona o dani 

z přidané hodnoty. Jednou z významných změn ZDPH jsou změny sazby daně, které 

jsem zmiňovala ve 2. oddíle. Novým zákonem se snížila základní sazba daně z 22 % na 

19 % uplatňovaná 30. 4. 2004  pouze u zboží, mimo zboží uvedeného v příloze č. 1 

ZDPH, u  kterého se uplatňuje snížená sazba daně. Novým zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, platným od 1. 5. 2004, však došlo k zásadní změně při 

uplatňování základní sazba daně 19 % i na poskytnuté služby, mimo služby uvedené 

v příloze č. 2 ZDPH, které se do této doby zdaňovaly sníženou sazbou daně.  

 Nejvíce tuto změnu zaznamenaly např. společnosti zabývající se stravováním nebo 

stavebnictvím, které do platnosti nového zákona uplatňovaly u těchto služeb sníženou 

sazbu daně.  

V době  platnosti starého ZDPH např. společnosti zabývající se stavebnictvím  

čerpaly spíše nadměrné odpočty, které vznikaly nákupem materiálu v základní 22 % 

sazbě daně, ale na provedené práce, při nichž byl tento materiál zpracován, vykazovaly  

ve snížené 5 % sazbě daně. Tzn. že plátce, který prováděl stavební práce nakoupil 

materiál k provedení těchto prací kde základ daně byl 500 000Kč, sazba daně 22 % a 

daň byla ve výši 110 000Kč. Po provedení stavebních prací vystavil daňový doklad kde 

základ daně byl  800 000Kč, sazba daně 5 % a daň byla ve výši 40 000Kč, celkem 840 

000Kč. Tato přijatá a uskutečněná zdanitelná plnění uvedl plátce ve svém daňovém 

přiznání kde daní na vstupu byla částka 110 000Kč, za nákup materiálu, a daní na 
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výstupu byla částka 40 000Kč, ta uskutečněné stavební práce. Plátce čerpal ze státního 

rozpočtu nadměrný odpočet ve výši rozdílu mezi daní na vstupu a daní na výstupu, 

tedy částku 70 000Kč. 

Od platnosti nového zákona, od 1. 5. 2004, zdaňování této společnosti zabývají 

se stavebnictvím vypadá takto: Plátce nakoupil stavební  materiál ve výši základu daně 

500 000Kč, sazbou daně 19 % a daní ve výši 95 000Kč. Po provedení stavebních prací 

vystavil daňový doklad ve výši základu daně 800 000Kč, sazba daně 19 % a daň ve výši 

152 000Kč, celkem tedy 952 000Kč. V Daňovém přiznání je daní na vstupu částka 

95 000Kč a  daní na výstupu částka 152 000Kč. Plátce by odváděl do státního 

rozpočtu daňovou povinnost ve výši rozdílu mezi daní na vstupu a daní na výstupu, 

tedy částku 57 000Kč. 

Vstup ČR do EU ke dni 1. 5. 2004 a přijetí nového systému zdaňování, zejména 

přesun služeb ze snížené 5 % sazby daně do základní 19 % sazby daně výrazně ovlivnil 

nárůst výnosu daně z přidané hodnoty v roce 2004 a to o 10,56 % oproti roku 2003 

(tabulka č. 1). 

Další významný nárůst výnosu daně z přidané hodnoty byl zaznamenán v roce 

2005 kdy dosahoval částky 208 320 000 000Kč a oproti roku 2004 došlo ke zvýšení o 

11,52 % (tabulka č. 1). K takovému nárůstu došlo z důvodu zvýšení počtu plátců DPH, 

který v roce 2005 vzrostl oproti roku 2004 o 28,81 % na 626 970 plátců. Nárůst plátců 

DPH byl způsoben snížením obratu pro povinnou registraci plátce DPH z částky 

750 000Kč za tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce na 1 000 000Kč za dvanáct po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců, což znamenalo snížení obratu pro povinnou registraci  o 

33 % oproti předcházejícímu roku.  

Ve čtvrté kapitole jsem se blíže zabývala ztrátou při výběru daně z přidané 

hodnoty u dokladů s uvedením daně vystavovaných neplátci DPH, kterou způsobily 

změny zákona platné k 1. 1. 2009 uplatněné v návaznosti na některé nesrovnalosti 

v uvedených námitkách neslučitelnosti práva ES se zákonem o dani z přidané hodnoty. 

Zde se jedná o chybějící ustanovení ZDPH, které správci daně znemožňuje uplatňování 

základní zásady daňového řízení, kterou je správci daně dána povinnost zahájit vždy i 

z vlastního podnětu daňové řízení, jakmile jsou splněny zákonné podmínky pro vznik či 

existenci  daňové  pohledávky, a to i v případech, kdy daňový subjekt nesplnil v tomto 

směru buď vůbec, nebo řádně své povinnosti a které vedou k vybrání daně stanovené 
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zákonem. Chybějícím ustanovením je specifikace měsíce, ve kterém takovéto osobě 

vznikla povinnost přiznat daň. Správce daně zde nemá možnost vyměřit tuto daň a dále 

nemá možnost ani tuto osobu při nesplnění si svých povinností vyzvat k řádnému plnění, 

neboť neví za který měsíc by takto měl činit.  

K této problematice jsem navrhla řešení, které spočívá ve změně ustanovení § 21 

ZDPH, které se zabývá uskutečněním zdanitelného plnění a povinností přiznat daň při 

dodání zboží nebo poskytnutí služby a převodu nemovitostí. Změny tohoto ustanovení 

dle navrhovaných změn by vedly k vyplnění mezery ZDPH a tím i ke správnému 

stanovení daně a jejímu vybrání do státního rozpočtu.  
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