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Anotace 

Předkládaná práce spočívá na rozsáhlém rozboru legislativního vývoje daně 

z přidané hodnoty v České republice. V první části práce je popsán legislativní vývoj         

a uplatňování daně z přidané hodnoty od jejího zavedení do daňového systému, aţ do 

současné doby. V další části je proveden rozbor dopadů jednotlivých legislativních úprav 

daně z přidané hodnoty na výši výběru inkasa daně z přidané hodnoty. V této části je 

začleněn přehled vývoje inkasa daně z přidané hodnoty. Následně je provedeno 

vyhodnocení dopadů legislativních úprav na daňové příjmy státního rozpočtu. Na závěr 

práce je zařazena deskripce nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících výběr daně z přidané 

hodnoty a jejich interakce. Z celkového pohledu předkládaná práce analyzuje vývoj daně 

z přidané hodnoty v České republice. 

 

Klíčová slova: daň z přidané hodnoty, inkaso, zdanitelná plnění, výběr daně, 

předmět daně 

 

Summary 

The thesis is concerned with the analysis of the legislative development of the value 

added tax in the Czech Republic. In the first section, there is a compilation of the 

legislative development of value added tax from its implementation to today`s practice. In 

the second chapter, there is an analysis of consequences of particular amendments of the 

value added tax law on its collection. The overview of the value added tax payment 

development is included as well. Afterwards,  the data from the overview is interpreted and 

evaluated as impacts on changes of state budget`s revenue. Finally, the description of the 

most significant factors which influence the collection of the value added tax and their 

interaction. Overall, the thesis analyses the development of the value added tax in the 

Czech Republic. 
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1  Úvod 

Jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující hospodářskou politiku kaţdého státu 

jsou daně. Z pohledu zajištění hospodářského růstu a ţivotní úrovně obyvatel, kdy veřejná 

správa zabezpečuje řadu sfér (zdravotnictví, bezpečnost, vzdělávání, atd.), jejichţ náklady 

musí uhradit, jsou daně jedním ze zdrojů jejich krytí. Také k těmto účelům státní rozpočet 

soustřeďuje rozpočtové příjmy. Právě v těchto příjmech hraje významnou roli daňová 

soustava státu. Prostřednictvím daní můţe stát stimulovat chování jak na straně výroby, tak 

na straně spotřeby. Daně mají vliv na mnoţství produkovaných sluţeb a zboţí. Ovlivňují 

tedy ekonomické rozhodování podnikatelských subjektů i jednotlivců. Pro domácnosti                

a podnikatele však daně představují újmu spočívající v povinnosti přímé platby daní.  Daně 

jsou však pro stát a společnost nepostradatelné, zejména pak daň z přidané hodnoty, která 

se v nemalé míře podílí na příjmové části státního rozpočtu.  

Daň z přidané hodnoty patří mezi nepřímé daně, kterými jsou zatíţeny sluţby, 

nemovitosti a zboţí za podmínek daných zákonem o dani z přidané hodnoty. Do státního 

rozpočtu je odváděna jinou osobou, neţ tou která je této dani podrobena. Proto bývá také 

označována za daň ze spotřeby. Je zahrnuta v ceně za zboţí nebo sluţby nakupované 

spotřebiteli, kteří tuto daň hradí v rámci úhrady své spotřeby. Veškeré daňové zatíţení je 

rovnoměrně rozloţené mezi všechny účastníky ve výrobním řetězci. Jde tedy o daň 

s relativní spravedlností. 

Předkládanou prací obracím pozornost na vývoj daně z přidané hodnoty, především  

na její právní úpravu a její uplatňování v České republice. Svojí prací chci nejen popsat 

samotný vývoj této daně, ale také analyzovat dopady jednotlivých legislativních úprav 

zákona o dani z přidané hodnoty na výši výběru této daně. Také bych chtěla přispět 

k potvrzení celkové filosofie daňových změn, která vychází z koncepce postupného 

rozšiřování daňového břemene u daních nepřímých. 
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2  Teoretická východiska 

První Československá republika, která vznikla na podzim roku 1918 na troskách 

rakousko-uherské monarchie, jako nově vytvořený demokratický stát musela nejprve 

vytvořit ústavní systém. Příprava ústavy trvala více neţ rok. Přijetí právních předpisů bylo 

z velké části převzato z právního systému Rakouska-Uherska. V daňové oblasti                 

se postupovalo po jednotlivých účelových krocích, které měly zajistit zejména stabilizaci 

státních financí. V prvním desetiletí tvořily daňovou soustavu desítky různých daní. Hlavní 

zdroj příjmů představovaly daně nepřímé. Dosavadní daně však na pokrytí nově 

budovaného státu nestačily. Proto byla po vzoru západoevropských států do daňové 

soustavy zavedena nová daň z obratu. 

V tehdejší daňové soustavě se uváděla samostatně, nikoliv tedy přímo v daních 

nepřímých. Důvodem byla skutečnost, ţe vykazovala znaky daní nepřímých i přímých        

a v některých případech měla i více znaky charakteristické pro clo. Daň z obratu upravoval 

zákon č. 658/1919 Sb., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani 

přepychové, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1920. Dani z obratu podléhaly tuzemské 

dodávky vykonávané v jakékoliv samostatné činnosti. Zdanění tedy podléhaly podnikatelé 

nikoliv obyvatelstvo. Po mnoho úpravách se daň z obratu udrţela v československém 

daňovém systému aţ do 90. let 20. století, kdy ji nahradila daň z přidané hodnoty.  

Přechod československého hospodářství k trţní ekonomice uvedl v ţivot daň 

z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty byla do daňového systému zavedena s účinností               

od 1.1.1993 zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Při vstupu České 

republiky do Evropského společenství bylo zapotřebí sladit uplatňování této daně 

s předpisy Evropské unie, konkrétně se směrnicemi ES 79/1072/EHS a 86/560/EHS. Proto 

byla k 1.5.2004 dosavadní úprava daně z přidané hodnoty zrušena.  Nová úprava této daně, 

která platí i v současné době, byla zavedena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty.  

2.1  Vymezení základních pojmů 

Legislativní úprava zákona o dani z přidané hodnoty stanovuje základní plnění,     

která jsou předmětem daně. Plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými 
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plněními, pokud nejsou osvobozeny od daně. Také vymezuje základní pojmy, které jsou 

nutné pro správné posuzování jednotlivých situací. 

Územní působnost - vymezuje území, kterých se uplatnění daně z přidané hodnoty 

týká. Tuzemskem se rozumí území České republiky. Třetími zeměmi jsou území mimo 

území Evropského společenství. Územím Evropského společenství jsou území stanovená 

Směrnicemi Rady 77/388/EHS, ve znění Rady 91/680/EHS.  

Daň na vstupu - daň, která je obsaţena v částce za přijatá plnění, daň při dovozu 

zboţí, daň při pořízení zboţí, daň při poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani 

v jiném členském státě a daň při poskytnutí sluţby zahraniční osobou.  

Daň  při dovozu zboţí - daň, kterou je při dovozu zboţí do tuzemska povinna zaplatit 

osoba, které vznikla daňová povinnost při dovozu zboţí. 

Daní při pořízení zboţí - daň, kterou je povinen přiznat pořizovatel při pořízení zboţí 

z jiného členského státu. 

Daň při poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě – daň, 

kterou je povinen přiznat plátce, kterému byly poskytnuty sluţby osobou registrovanou 

k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu 

v tuzemsku.  

Daň při poskytnutí sluţby zahraniční osobou  - daň, kterou je povinen přiznat plátce, 

kterému byly poskytnuty sluţby zahraniční osobou, povinnou k dani. 

Daň na výstupu - daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za 

uskutečněná zdanitelná plnění nebo z přijaté platby, daň při dovozu zboţí, daň při pořízení 

zboţí, daň při poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a daň 

při poskytnutí sluţby zahraniční osobou. 

Odpočtem daně - daň na vstupu, popřípadě krácená, u přijatých zdanitelných plnění, 

která plátce daně pouţije jak pro plnění, u kterých má nárok na odpočet daně, tak i pro 

plnění, u kterých nemá nárok na odpočet daně.  

Osvobozením od daně bez nároku na odpočet daně - osvobození od daně u plnění 

taxativně vymezených v zákoně a osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně,      

ve vztahu, k nimţ nelze uplatnit nárok na odpočet daně. 
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Osvobozením od daně s nárokem na odpočet daně - osvobození od daně u plnění 

taxativně vymezených v zákoně a osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně,         

u nichţ lze uplatnit nárok na odpočet daně. 

Daňovou povinností  - vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet. Vlastní 

daňovou povinností pak daňová povinnost, kdy daň na výstupu převyšuje odpočet daně za 

zdaňovací období. Nadměrným odpočtem daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje 

daň na výstupu za zdaňovací období. 

Plátcem daně - osoba povinná k dani, která byla registrována k dani v tuzemsku 

správcem daně. Osobou povinnou k dani je fyzická osoba nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Také i právnická osoba, která nebyla 

zaloţena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. 

Osobou registrovanou k dani v jiném členském státě - osoba, které bylo přiděleno 

daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v jiném z členských států. 

Zahraniční osobou - osoba, která nemá na území Evropského společenství sídlo, 

místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle 

zdrţuje. 

Místem pobytu fyzické osoby - adresa místa trvalého pobytu státního občana České 

republiky, adresa místa pobytu osoby z jiného členského státu nebo adresa místa pobytu 

zahraniční osoby. Místem podnikání u fyzických osob povinných k dani místo, kde 

uskutečňuje ekonomické činnosti. Provozovnou pak místo, které má personální                   

a materiální vybavení nutné k zajištění ekonomických činností. 

Ekonomickou činností - soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících 

sluţby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle 

zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, 

vychovatelské nebo učitelů, jakoţ i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inţenýrů, 

architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také povaţuje  vyuţití 

hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek 

vyuţíván soustavně.  

Osoby osvobozené od uplatňování daně - osoby povinné k dani, které mají sídlo, 

místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku a od uplatňování daně jsou osvobozeny, 
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pokud jejich obrat nepřesáhne za nejbliţších dvanáct kalendářních měsíců zákonem 

stanovenou částku. 

Obratem - výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, která jsou osvobozená 

od daně bez nároku na odpočet daně, u osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo 

účetnictví vedou dobrovolně. Nebo příjmy za uskutečněná plnění, s výjimkou plnění, která 

jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, u ostatních osob. Do obratu se také 

zahrnují výnosy nebo příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových 

prostor, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně a nejsou příleţitostnou 

činností osoby povinné k dani. Dále výnosy nebo příjmy z finančních činností                     

a pojišťovacích činností, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně           

a nejsou příleţitostnou nebo doplňkovou činností osoby povinné k dani. 

Zdaňovací období je taxativně vymezeno v zákoně o dani z přidané hodnoty a úzce 

souvisí s výší obratu plátců daně. 

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty - povinně je plátci daně podávají na 

tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, a to i v případě, ţe jim nevznikla daňová 

povinnost. 

Správcem daně - příslušný finanční úřad; při dovozu zboţí je správcem daně 

příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová povinnost při dovozu zboţí vzniká 

plátcům daně při propuštění zboţí do reţimu volný oběh, aktivní zušlechťovací styk 

v systému navrácení, dočasné pouţití s částečným osvobozením od dovozního cla. 

Při správě daně z přidané hodnoty a při řízení o věcech upravených zákonem o dani 

z přidané hodnoty se postupuje podle právního předpisu upravujícího správu daní,             

tj. zákona č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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Obrázek č. 1 Plnění podléhající dani z přidané hodnoty 

 

3  Analýza vývoje 

Na celkovém inkasu daně z přidané hodnoty se podílí dvě státní instituce, a to 

finanční úřady a celní orgány. Celní úřady daň z přidané hodnoty inkasují zejména                         

při neobchodních dovozech zboţí do České republiky. Finanční úřady vybírají daň 

z přidané hodnoty ze zdanitelných plnění uskutečněných v tuzemsku. Vlastní daňová 

povinnost plátců daně pozitivně přispívá ke zvýšení příjmů státního rozpočtu. Naopak 

výplata nadměrných odpočtů plátcům daně vţdy negativně ovlivňuje výši celkového 

inkasa daně z přidané hodnoty. 

3.1  Legislativní vývoj daně  z přidané hodnoty v období leden 

1992 až duben 2004 

S účinností od 1. ledna 1993 zákonem č. 212/1992 Sb., o soustavě daní přešla Česká 

republika na novou daňovou soustavu. Vstoupila v platnost nová soustava daní, která 

sebou přinesla i vznik daně z přidané hodnoty, která nahradila daň z obratu. Daň z přidané 

hodnoty byla zavedena do daňové soustavy zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, který nabyl účinnosti dne 1.1.1993. 

Nově vzniklá daň v podstatě postihovala nově vytvořenou hodnotu, proto také byla 

pojmenována jako daň z přidané hodnoty. Jednalo se o nepřímou daň, které podléhaly 

veškeré spotřeby zboţí a sluţeb v kaţdé fázi jejich výroby či distribuce. Schématické 

znázornění plnění podléhajících dani z přidané hodnoty nastiňuje obrázek č. 1.  

 

PLNĚNÍ 

 

PŘEDMĚT DANĚ 

 

ZDANITELNÁ PLNĚNÍ 

 

OSVOBOZENÁ PLNĚNÍ  
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Princip daně z přidané hodnoty spočíval v povinnosti plátce daně odvést 

z uskutečněných zdanitelných plnění část hodnoty. Zároveň plátci vznikl nárok na 

uplatnění nároku na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění. Plátce tedy mohl 

uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatil svým dodavatelům (taktéţ plátcům daně 

z přidané hodnoty) při nákupu zboţí a sluţeb, které pouţil pro svou podnikatelskou 

činnost. 

Rozdíl, který vznikl mezi daní zaplacenou v cenách nakoupeného zboţí, sluţeb          

a daní obsaţenou v dodaném zboţí a sluţbách byl plátce daně povinen odvést do státního 

rozpočtu. Plátci daně odváděli daň z přidané hodnoty do státního rozpočtu postupně 

v pravidelných termínech, v tzv. zdaňovacím období. Zdaňovacím obdobím byl kalendářní 

měsíc nebo kalendářní čtvrtletí. Zdaňovací období bylo jednotlivě stanovováno plátcům 

daně z přidané hodnoty podle výše jejich obratu. Dosáhl-li plátce daně z přidané hodnoty 

obratu vyššího neţ  10 mil. Kč, byl jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Klesl-li 

jeho obrat pod 10 mil. Kč, bylo jeho zdaňovací období kalendářní čtvrtletí. Při registraci 

osob za plátce daně z přidané hodnoty bylo umoţněno vybrat si zdaňovací období podle 

jejich předpokládaného obratu. Plátce daně byl povinen do patnácti dnů po skončení 

zdaňovacího období předloţit daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. 

Osobami podléhajícími dani z přidané hodnoty byly fyzické a právnické osoby,       

které prováděly zdanitelná plnění. Plátci daně se pak stávaly osoby podléhající dani, jejichţ 

obrat za nejbliţší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce přesáhl         

1,5 mil. Kč. Plátcem daně se stávaly od prvního dne druhého měsíce následujícího            

po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat. Přihlášku k registraci byly povinny 

předloţit do dvacátého dne kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém 

překročily stanovený obrat. Pokud osoby podléhající dani ke dni zahájení podnikání mohly 

rozumně předpokládat, ţe jejich obrat za nejvýše tři nejbliţší po sobě jdoucí kalendářní 

měsíce od tohoto dne přesáhne 3 mil. Kč, byly také povinny předloţit ţádost o registraci 

k dani z přidané hodnoty. Povinnost registrovat se jako plátce daně z přidané hodnoty měly            

i osoby podléhající dani, které prováděly zdanitelná plnění na základě smlouvy o sdruţení 

nebo jiné obdobné smlouvy, pokud jejich celkový obrat (všech osob ve sdruţení) překročil   

1,5 mil. Kč. Osoby podléhající dani, jejichţ obrat nepřesáhl 1,5 mil. Kč, se stávaly plátci 

daně od data účinnosti, uvedeném na osvědčení o registraci. Ţádost o registraci mohly 

předloţit na vlastní ţádost kdykoliv.  
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O zrušení registrace k dani z přidané hodnoty mohli plátci daně poţádat nejdříve         

po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci k dani 

z přidané hodnoty. Další podmínkou bylo, ţe jejich obrat nepřesáhl za nejbliţší 

předcházející tři po sobě jdoucí měsíce částku 1,5 mil. Kč a zároveň za dvanáct po sobě 

jdoucích měsíců částku 6 mil. Kč. 

Dani z přidané hodnoty podléhala zdanitelná plnění uskutečněná v tuzemsku, zboţí 

z dovozu a mezinárodní přeprava osob uskutečňovaná zahraničním provozovatelem 

v tuzemsku s výjimkou pravidelné přepravy osob. Předmětem daně byla veškerá zdanitelná 

plnění za úplatu i bez úplaty včetně naturálního plnění uskutečněná v tuzemsku. 

Za zdanitelná plnění bylo povaţováno dodání zboţí, dodání stavebních objektů              

a převod nemovitostí (kromě převodu pozemků), při kterém docházelo ke změně 

vlastnického práva nebo práva hospodaření. Dále poskytování sluţeb, převod nebo vyuţití 

práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, poskytování práva uţití věci nebo 

majetkově vyuţitelné hodnoty, jakoţ i poskytování technických nebo jiných hospodářsky 

vyuţitelných znalostí uskutečněných v rámci podnikání. Také i plnění uskutečněná 

plátcem pro účely nesouvisející s podnikáním.  

Ze zásady, ţe dani z přidané hodnoty podléhala veškerá spotřeba zboţí a sluţeb, byl 

určitý okruh činností vyjmut (od daně osvobozen). Jednalo se o poštovní sluţby,  

rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovnictví, výchovné a vzdělávací 

sluţby, zdravotnickou a sociální péči, provozování loterií a jiných podobných her, prodej 

podniku, převod a pronájem pozemků a staveb. Uskutečňoval-li plátce daně zdanitelná 

plnění, která byla od daňové povinnosti osvobozena, nevznikla mu povinnost zdaňovat je. 

Zároveň však za tato plnění neměl nárok na odpočet daně na vstupu.  

Pokud plátce daně z přidané hodnoty pouţíval přijatá zdanitelná plnění částečně        

pro svá zdanitelná plnění, u nichţ měl nárok na odpočet daně a částečně i pro zdanitelná 

plnění, u nichţ nárok na odpočet daně neměl, musel určit poměrnou část odpočtu ve výši, 

která odpovídala celkové dani na vstupu za příslušné zdaňovací období vynásobené 

koeficientem. Výpočet koeficientu vyjadřuje následující vzorec: 

 

       
 UZP všechnaza daně bezcen součet  celkový

daněodpočet  na nárokem s  ZP všechnazasoučet  celkový
K   
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Údaje započítávané do koeficientu se týkaly vţdy předmětného zdaňovacího období. Do 

jmenovatele koeficientu se nezapočítávala cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho 

části. Dále také cena bez daně za prodej pozemků a staveb, pokud byl osvobozen od daně. 

Vypočtený koeficient se zaokrouhloval na dvě desetinná místa.  

Po skončení kalendářního roku musel plátce daně porovnat údaje za celý kalendářní 

rok a případné rozdíly v dani oproti skutečnosti vypořádat na vrbu nebo ve prospěch 

státního rozpočtu. Určení spočívalo v zjištění, zda měl plátce daně během kalendářního 

roku nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění. Plátce daně z údajů za celý 

kalendářní rok vypočetl koeficient. Pokud byl niţší neţ 0,05 plátce daně, neměl nárok na 

odpočet daně. V případě, ţe vypočtený koeficient byl vyšší neţ 0,95, tak plátce daně nárok 

na odpočet daně měl. Vzniklé rozdíly měl plátce daně povinnost uvést do daňového 

přiznání k dani z přidané hodnoty za poslední zdaňovací období předmětného kalendářního 

roku.  

Uskutečnil-li plátce daně zdanitelné plnění ve prospěch jiného plátce daně, měl 

povinnost vystavit daňový doklad, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění. V případě uskutečnění plnění pro účely nesouvisející s podnikáním 

měl povinnost vystavit doklad o pouţití. Opravoval-li plátce daně základ daně jiţ 

uskutečněného zdanitelného plnění, měl povinnost pro plátce, v jehoţ prospěch                  

se zdanitelné plnění uskutečnilo, vystavit daňový dobropis nebo vrubopis, a to nejpozději 

do patnácti dnů po provedení opravy.  Daňovým dobropisem plátce daně opravoval výši 

daně při sníţení ceny za zdanitelné plnění. Daňovým vrubopisem plátce daně opravoval 

výši daně při zvýšení ceny za zdanitelné plnění. Zákon také stanovil, ţe plátci daně měli 

povinnost uchovávat všechny daňové doklady a doklady o pouţití, rozhodné pro stanovení 

daně po dobu deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém jim vznikla daňová 

povinnost.  

Základem pro výpočet daně byla cena za zdanitelné plnění, která neobsahovala daň. 

Pokud cena zdanitelného plnění nebyla ve smlouvě určena, byla rozhodující cena obvyklá 

bez daně. Pokud zdanitelná plnění podléhala spotřební dani, popřípadě jiné dani                 

či poplatku podle zvláštních předpisů (př. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,     

ve znění pozdějších předpisů) základ daně zahrnoval i tyto daně a poplatky. Plátce daně 

měl povinnost si daň sám vypočítat. Daň se vypočítávala jako součin základu daně              
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a příslušné sazby daně dělené stem. Sazby daně byly stanoveny jednotně pro celé území 

České republiky.  

Sazby daně byly stanoveny ve výši 5 % a 23 %. U zboţí se uplatňovala 23 % sazba 

daně, s výjimkou tepelné energie a zboţí uvedeného v příloze č. 1 zákona o dani z přidané 

hodnoty (např. ţivá zvířata, mléko a mlékárenské výrobky, zelenina, ovoce, obilí, mlýnské 

výrobky, ţivočišné a rostlinné tuky, ortopedické pomůcky a přístroje, knihy, papír, 

nátěrové barvy a laky, atd.). U sluţeb byla stanovena 5 % sazba daně, s výjimkou sluţeb 

uvedených v příloze č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty (např. stravování v restauračních  

a rekreačních zařízeních, ubytovací sluţby, sluţby cestovního ruchu, opravy obuvi, opravy 

a údrţba strojů a zařízení pro spotřební a potravinářský průmysl, atd.). U nemovitostí 

včetně stavebních objektů a stavebních prací byla sazba daně 5 %. Taktéţ byla sazba daně 

ve výši 5 % uplatňována u převodů a vyuţití práv, s výjimkou pronájmu, kdy se po 

skončení nájemní smlouvy najatá věc vracela pronajímateli, kde byla sazba daně ve výši    

23 %.  

Plátci daně, kteří nakupovali zboţí za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném 

stavu v tuzemsku, mohli pouţívat odlišný způsob stanovení daně na výstupu. Takovýto 

plátce daně v příslušeném zdaňovacím období sledoval nákup zboţí v cenách bez daně 

podle jednotlivých sazeb daně. Pokud pořídil zboţí od osob, které nebyly plátci daně, 

zařadil takovéto zboţí do příslušné sazby daně v cenách nákupu, které byly povaţovány     

za ceny bez daně. Do těchto údajů se nezahrnovaly vratné láhve ze skla. 

Výpočet daně na výstupu u jednotlivých sazeb daně za příslušené zdaňovací období 

byl proveden jako součin vypočteného základu daně a koeficientu. Koeficient byl určen na 

základě níţe uvedeného vzorce: 

(př.19) daněsazby  výše 100

19) (př. daněsazby  výše
K


  

Základ daně podle jednotlivých sazeb daně za příslušené zdaňovací období byl součinem 

celkového součtu trţeb v cenách včetně daně za příslušené zdaňovací období                       

a vypočteného podílu z nákupu zboţí. Podíl z nákupu zboţí byl stanovován na základě 

vzorce: 

daně) bezcenách  (v zbožínákupů součet  celkový

 zbožínákupů součet   celkový
PN   
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Po skončení kalendářního roku měl takovýto plátce daně povinnost určit tímto způsobem 

údaje za celý kalendářní rok. Případné rozdíly v dani oproti skutečnosti pak vypořádával na 

vrub nebo ve prospěch státního rozpočtu. Opravné údaje uváděl do daňového přiznání 

k dani z přidané hodnoty za poslední zdaňovací období tohoto kalendářního roku. Tento 

způsob stanovení daně měl plátce daně povinnost ohlásit písemně místně příslušenému 

finančnímu úřadu. Současně byl povinen pouţívat tento způsob minimálně jeden 

kalendářní rok, a to od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém oznámil finančnímu 

úřadu pouţití tohoto způsobu stanovení daně.  

Osoby, které nebyly registrovány k dani z přidané hodnoty, své výrobky či sluţby 

nezdaňovaly a nevznikala jim tedy ţádná daňová povinnost. Zároveň však nakupovaly 

veškerá svá přijatá plnění  s daní, kterou si nemohly od své daňové povinnosti odečíst. 

Daň z přidané hodnoty byla uplatňována i při dovozu a vývozu zboţí. Při uplatnění 

daně z přidané hodnoty při dovozu zboţí byla pouţívána ustanovení celních předpisů. 

Vývoz zboţí do zahraničí byl osvobozen od daňové povinnosti. 

Dani z přidané hodnoty podléhalo dovezené zboţí, které bylo propuštěno do volného 

oběhu v tuzemsku. Dovozem zboţí se také rozumělo zpět dováţené zboţí, které bylo 

propuštěno do záznamního oběhu v zahraniční za účelem zpracování, úpravy nebo opravy. 

Dále také zpět vyváţené zboţí, které bylo propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku     

za účelem dočasného pouţití. Pokud bylo dovezené zboţí osvobozeno od cla, bylo také 

osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Daňovým dokladem při dovozu zboţí byl písemný 

návrh na celní řízení nebo jiný doklad potvrzující propuštění zboţí. Základem daně             

u dovezeného zboţí byl součet tvořený základem pro vyměření cla, clo a poplatky vybírané 

celními orgány při dovozu a příslušené spotřební daně. Nárok na odpočet daně při dovozu 

zboţí mohl plátce daně uplatnit ve svém daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za 

zdaňovací období, v němţ zaplatil daň. 

Vývoz zboţí byl uskutečněn, pokud bylo zboţí propuštěno do volného oběhu 

v zahraničí a bylo potvrzeno jeho konečné dopravení do zahraničí na daňovém dokladu. 

Daňovým dokladem při vývozu zboţí byl písemný návrh na celní řízení. Plátce daně měl 

nárok na vrácení nadměrného odpočtu vztahujícího se k vyváţenému zboţí za zdaňovací 

období, v němţ vznikl. Pokud plátce daně, jenţ vyváţel zboţí, uskutečňoval zároveň           

i zdanitelná plnění v tuzemsku, měl v případě vzniku nadměrného odpočtu nárok na 
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vrácení poměrné části nadměrného odpočtu za zdaňovací období. Tato poměrná část se 

stanovila jako součin celkové daně na vstupu za zdaňovací období a koeficientu. Tento 

koeficient se stanovil jako podíl, v jehoţ čitateli byl součet cen bez daně za vyváţené zboţí 

a ve jmenovateli součet cen bez daně za zdanitelná plnění, kromě zdanitelných plnění 

osvobozených od daňové povinnosti. Vrácení poměrné části nadměrného odpočtu nesmělo 

překročit nadměrný odpočet za zdaňovací období. 

Mezinárodní přeprava zboţí, peněz a mezinárodní pravidelná přeprava osob 

uskutečňována dopravním prostředkem byla osvobozena od daňové povinnosti. Současně 

také sluţby s mezinárodní přepravou související. Plátce daně uskutečňující mezinárodní 

přepravu měl nárok na odpočet daně. Příleţitostná autobusová přeprava v tuzemsku 

podléhala daňové povinnosti. Daňová povinnost vznikala dnem překročení státní hranice 

České republiky do tuzemska. Základem daně byl součin počtu přepravovaných osob          

a počtu ujetých kilometrů v tuzemsku. Do počtu přepravovaných osob se nezapočítával 

jeden řidič a jeden průvodce nebo vedoucí zájezdu. Sazba daně byla 0,05 Kč za osobu         

a ujetý kilometr v tuzemsku. Daň se vypočítala jako součin základu daně a sazby daně. 

Nevyměřovala se a nevracela do hodnoty 100 Kč. Byla splatná zálohově při překročení 

státní hranice České republiky do tuzemska podle předpokládaného počtu ujetých 

kilometrů. Vyúčtování daně se provedlo před opuštěním území České republiky.          

Byla-li zaplacená záloha niţší neţ skutečná daň, vznikla povinnost doplatit rozdíl. Byla-li 

zaplacené záloha vyšší neţ skutečná daň, správce daně rozdíl ihned vrátil. Správcem daně 

byly celní úřady. 

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty během své platnosti od 1.1.1993 do 

30.4.2004 prodělal dvacet pět novelizací. Jednotlivé novely zákona reagovaly především 

na změny v průběhu transformace ekonomiky a na poţadavky praxe. 

3.2  Legislativní vývoj daně z přidané hodnoty od května 2004     

až po současnost 

Vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutné upravit také legislativu tak,               

aby nebyla v rozporu s právní úpravou Evropského společenství. V důsledku tohoto 

politického vývoje byly provedeny rozsáhlé změny v systému uplatňování daně z přidané 

hodnoty ve vazbě na příslušné směrnice Evropských společenství upravující oblast daně 
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z přidané hodnoty. Zákon č. 588/1992 Sb.,  o dani z přidané hodnoty byl zrušen k 1.5.2004 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V platnost vešla nová právní úprava 

daně z přidané hodnoty. 

Dani z přidané hodnoty nadále podléhají sluţby, nemovitosti a zboţí. Klíčovým 

momentem pro správné uplatňování zákona se stalo stanovení místa zdanitelného plnění. 

Předmětem daně z přidané hodnoty se stala pouze taková plnění, která se uskutečňují 

v tuzemsku. Ať uţ se plnění fyzicky uskutečňují v tuzemsku nebo zákon stanoví místo 

plnění v tuzemsku za právní fikci. Dokonce  můţe dojít i k situaci, kdy plnění jsou fyzicky 

uskutečněna v tuzemsku, avšak pro účely zákona je místo plnění v jiném členském státě 

Evropské unie nebo třetí zemi. Nejrozsáhlejší doplnění zaznamenala právní úprava právě 

v oblastech týkajících se pravidel pro zdanění mezi členskými státy Evropské unie. 

V souvislosti se zavedením těchto pravidel byla některá ustanovení původního zákona 

zrušena a nahrazena novou úpravou platnou v souvislosti se zavedením pravidel vnitřního 

trhu.  

Základním principem, na němţ je zaloţeno zdaňování obchodů realizovaných mezi 

členskými státy Evropského společenství, je místo spotřeby zdaňovaných sluţeb a zboţí. 

Daň z přidané hodnoty je tedy odváděna do státního rozpočtu tam, kde je zboţí nebo 

sluţba spotřebována. Z tohoto principu existují výjimky, kdy tato zásada nemůţe být 

uplatněna. Jedná se o případy, kdy obchod je realizován odběratelem, jenţ ve státě 

spotřeby není plátcem daně z přidané hodnoty. Dále také při pořízení nových dopravních 

prostředků, které podléhají zdanění ve státě spotřeby, i kdyţ kupující není plátcem daně      

a nemusí být ani podnikatelem. Principy základních reţimů byly nově zavedeny a během 

následujících let nebyly zásadně změněny. 

Dodání zboţí do jiného členského státu je jedním z ustanovení upravujících 

uplatňování daně při obchodování mezi členskými státy. Jedná se o osvobozené plnění,       

a to za podmínky, ţe je dodáváno osobě registrované k dani v jiném členském státu. Další 

podmínkou je pořízení tohoto zboţí v členském státě, do něhoţ je dodáváno a které je 

předmětem daně. Splní-li plátce daně podmínky uvedené v tuzemském zákoně, tj. zboţí    

je z tuzemska odesláno nebo přepraveno, dojde k převodu vlastnických práv a dodáno je 

osobě registrované k dani v jiném členské státu, osvobodí tato plnění a daň odvádí kupující 

(podnikatel) ve svém státě. Osvobozeno je také přemístění obchodního majetku plátce daně 
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do jiného členského státu pro účely jeho podnikání, pokud je pouţití přemístěného majetku 

plátcem předmětné daně v členském státu, do kterého je majetek přemístěn. Povinností 

plátce daně je podat souhrnného hlášení o dodání zboţí do jiného členského státu. V tomto 

souhrnném hlášení jsou uváděny údaje o počtu dodávek zboţí  a daňová identifikační čísla 

odběratelů. Tato hlášení slouţí zejména daňovým úřadům v Evropské unii 

k administrativní výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty. Jejich cílem je bránit 

daňovým únikům u intrakomunitárních dodávek.  

Pokud je zboţí v tuzemsku dodáváno s instalací nebo montáţí osobou registrovanou 

k dani v jiném členském státě a zboţí s instalací nebo montáţí je dodáváno plátci je tato 

osoba povinna přiznat a zaplatit daň. Je-li zboţí s instalací nebo montáţí dodáno osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě osobě, která není plátcem, ale je osobou 

povinnou k dani, stává se dnem dodání plátcem daně a je povinna přiznat a zaplatit 

z tohoto plnění daň na výstupu. Pokud dodá osoba registrovaná k dani v jiném členském 

státě zboţí s instalací nebo montáţí osobě, která není vůbec podnikatelem, dopadne 

povinnost přiznat a zaplatit daň na ní. Dodává-li tuzemský plátce zboţí s montáţí nebo 

instalací, jedná se o plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Vzniká mu tedy pouze 

evidenční povinnost vykázat toto plnění ve svém daňovém přiznání k dani z přidané 

hodnoty.  

Pořízení zboţí z jiného členského státu řeší uplatňování daně při obchodování mezi 

členskými státy. Tímto pořízením se rozumí nabytí práva pořizovatele (osoby, která 

pořizuje zboţí z jiného členského státu) nakládat jako vlastník se zboţím, které je odesláno 

nebo přepraveno z jednoho členského státu do jiného členského státu. Není zde důleţité, 

zda bude zboţí přepraveno do státu pořizovatele. Důleţitý je pouze fakt, ţe zboţí bude 

přepraveno z území jednoho členského státu do druhého členského státu a dojde k nabytí 

práva nakládat se zboţím jako vlastník. Není důleţité, zda předmětné zboţí bude 

dopraveno dodavatelem, pořizovatelem nebo třetí osobou. Pokud tuzemský plátce pořídí 

zboţí z jiného členského státu, vznikne mu povinnost z takovéhoto plnění přiznat daň       

na výstupu. Pokud prokáţe daňovým dokladem, vystaveným osobou registrovanou k dani 

v jiném členském státu nárok na odpočet daně, má zároveň moţnost uplatnit daň na vstupu. 

Postup pro obchodování v rámci Evropského společenství je upraven formou 

třístranného obchodu. Jedná se o uplatnění zjednodušeného postupu zdanění                     
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 faktura 

při uskutečnění obchodu mezi třemi subjekty zaregistrovanými k dani z přidané hodnoty 

v různých členských státech. Předmětem obchodu je dodání téhoţ zboţí mezi těmito 

osobami s tím, ţe zboţí je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího 

do členského státu kupujícího. Zvláštní postavení a povinnosti má tzv. prostřední osoba, 

která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, neţ ve kterém jsou 

registrováni k dani prodávající a kupující. Tato prostřední osoba formálně pořizuje zboţí 

od prodávajícího, s cílem následného dodání zboţí kupujícímu v jeho členském státě.        

Při uţití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí prostřední osoba 

registrovat k dani v členském státě ukončení nebo odeslání zboţí. Výhodou pouţití tohoto 

postupu je mimo jiné to, ţe prostřední osobě nevzniká povinnost přiznat daň na výstupu 

z tohoto obchodu. Pouze toto pořízení a dodání zboţí evidenčně uvede do svého daňového 

přiznání k dani z přidané hodnoty. Současně vykáţe dodání zboţí kupujícímu                      

v souhrnném hlášení. Kupující a prodávající uskutečňují pořízení a dodání zboţí z jiného 

členského státu. Pravidla třístranného obchodu jsou schematicky znázorněna v obrázku     

č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Znázornění zjednodušeného dodání zboží 

 

Pro dodání a pořízení nových dopravních prostředků má zákon některá speciální 

ustanovení. Nové dopravní prostředky podléhají zdanění především ve státě spotřeby. Při 

pořízení nových dopravních prostředků do členského státu je tedy stanoven reţim, kdy 

budou zdaněny vţdy ve státě pořízení nezávisle na tom, zda je kupující plátce nebo ne. 

Toto zdanění musí provést vţdy kupující, nikdy tato povinnost nedopadne na 

prodávajícího. Dodávající je povinen prokázat, ţe se jedná o dodání nového dopravního 
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prostředku, jehoţ pořízení je předmětem daně v zemi uţití a pouze evidenčně toto plnění 

vykázat ve svém daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty. 

Zvláštním druhem obchodu mezi členskými státy při dodání zboţí je zasílání zboţí. 

Zasíláním zboţí se rozumí dodání zboţí plátcem daně do jiného členského státu, které je 

přepraveno tímto plátcem daně. Zboţí musí být zasláno osobě, pro kterou není pořízení 

zboţí z jiného členského státu předmětem daně. Jedná se buď, o soukromé osoby nebo 

osoby, pro které je pořízení zboţí předmětem daně, aţ překročením limitní částky 

pořízeného zboţí. 

Jednotlivé státy mají také stanoven limit za kalendářní rok, do kterého se zasilatel 

z jiného členského státu ještě nemusí registrovat jako plátce daně v jejich státě. Pokud je 

překročen limit dodávaného zboţí do příslušeného členského státu, musí se plátce 

zaregistrovat v tomto členském státu a daň tam zaplatit. Zasílání zboţí nelze pouţít pro 

dodání nových dopravních prostředků a dodání zboţí s montáţní nebo instalací.  

Poskytování sluţeb osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční 

osobou je vţdy ve vazbě na místo plnění. Pokud jsou sluţby s místem plnění v tuzemsku 

poskytovány plátci, je tento plátce povinen přiznat a zaplatit daň z těchto poskytnutých 

sluţeb. Jsou-li sluţby poskytnuty osobě identifikované k dani, stává se tato osoba dnem 

poskytnutí sluţby plátcem a je povinna přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění. Poskytne-li 

osoba registrovaná k dani v jiném členském státu sluţbu běţnému občanovi, povinnost 

přiznat a zaplatit daň dopadne na poskytovatele sluţby. Nově jsou zdaňovány elektronické 

a telekomunikační sluţby, provozování rozhlasového a televizního vysílání, které jsou 

poskytnuty zahraničním podnikatelem soukromé osobě s místem plnění v tuzemsku. 

Zahraniční osoba je povinna v tuzemsku daň přiznat a zaplatit, nemůţe si však uplatnit 

nárok na odpočet daně.  

Zákon nově zavedl uskutečněná plnění, která jsou osvobozená od daně s nárokem       

na odpočet daně. Uskuteční-li plátce tato plnění, má nárok na odpočet daně u přijatých 

zdanitelných plnění, která k těmto osvobozeným plněním pouţije. Vzniká mu pouze 

povinnost přiznat tato plnění a uvést je do daňového přiznání. Osvobození od daně 

s nárokem na odpočet daně se uplatní u vývozních plnění, dodání a pořízení zboţí z jiného 

členského státu, poskytnutí sluţeb do třetích zemí, přepravě osob a dovozu zboţí. 
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Obrázek č. 3 Přehled plnění podléhající dani z přidané hodnoty 

Schématické znázornění plnění podléhajících dani z přidané hodnoty nastiňuje obrázek     

č. 3.  

 

 

Princip krácení nároku na odpočet daně v souvislosti s uskutečňováním 

osvobozených plnění zůstal zachován.  Mezi plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně patří zejména poštovní sluţby, provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů       

a nebytových prostor, nájem dalších zařízení, výchova a vzdělávání, zdravotnické sluţby, 

sociální pomoc, provozování loterií a jiných podobných her. Výjimku tvoří sluţby finanční 

a pojišťovací prováděné pro zahraniční osobu nebo v souvislosti s vývozem zboţí. Nadále 

platí, ţe plátce je povinen třídit přijatá zdanitelná plnění podle jejich pouţití k plněním               

na výstupu. Pro stanovení výše krácených plnění se pouţívá výpočet krácení odpočtu daně, 

při němţ plátce pouţije koeficient. V obecné rovině je výpočet koeficientu vyjádřen 

následujícím vzorcem: 
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Do jmenovatele koeficientu navíc vstupují dotace a jiné příspěvky, kromě dotací 

k ceně, které se zahrnují do základu daně. Podle předchozí právní úpravy tak tomu bylo 

pouze u plátců, kteří nebyli zaloţeni za účelem podnikání. Nově byly z výpočtu 

koeficientu vyloučeny poloţky příleţitostného charakteru, konkrétně prodej dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku, který plátce uţíval, finanční činnosti a převod a nájem 
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pozemků a staveb. Zaokrouhluje se nově pouze na dvě desetinná místa, tj. na celá procenta. 

Pokud by koeficient vyšel mimo rozmezí 0 aţ 1, případně by ho nebylo moţné spočítat 

z důvodu dělení nulou, stanoví se vţdy na krajní hranici tohoto rozmezí, nikdy mimo toto 

krajní rozmezí. Tyto případy mohou nastat především v důsledku oprav formou daňových 

vrubopisů a dobropisů. V průběhu kalendářního roku se ovšem koeficient nepočítá, protoţe 

se pro uplatnění nároku na odpočet daně pouţívá nově zavedený zálohový koeficient. 

Zálohový koeficient je koeficient vypočtený při ročním vypořádání odpočtu daně 

předchozího kalendářního roku. V případě, ţe si zálohový koeficient plátce nemůţe z údajů 

předchozího roku spočítat, můţe jej určit odhadem. Plátci je uloţena povinnost provést 

vypořádání nároku na odpočet daně v posledním zdaňovacím období kalendářního roku.  

Nově byl zaveden institut vyrovnání odpočtu daně. Vyrovnání odpočtu daně se 

vztahuje na krácený odpočet daně z pořízeného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného 

majetku, případně vytvořeného vlastní činností v období pěti po sobě jdoucích 

kalendářních roků, včetně roku, v němţ byl majetek pořízen. Pokud dojde ke změně 

v nároku na odpočet daně v důsledku změny účelu pouţití tohoto majetku a koeficient       

se mezi roky změní o více neţ deset procentních bodů. Např. pokud vypořádací koeficient 

v roce 2005 jako v roce pořízení majetku činil 0,60 a v roce 2006 bude činit 0,72, plátce je 

oprávněn provést úpravu daně. Naopak, pokud by vypořádací koeficient v roce 2005 jako 

v roce pořízení majetku činil 0,60 a v roce 2006 0,52, plátce není povinen úpravu daně 

provést. Porovnává se vţdy hodnota vypořádacího koeficientu v aktuálním roce proti 

vypořádacímu koeficientu za rok, kdy byl majetek pořízen. Vyrovnání odpočtu daně se 

provede v daňovém přiznání vţdy za poslední zdaňovací období příslušeného kalendářního 

roku, na základě údajů zjištěných při celoročním vypořádání nároku na odpočet daně.  

Do nového zákona byly doplněny zvláštní způsoby uplatňování daně pro cestovní 

kanceláře, pouţité zboţí, umělecká díla, investiční zlato a sběratelské předměty                        

a staroţitnosti. Zvláštní reţimy spočívají ve zdaňování přiráţky. U cestovních sluţeb tím 

způsobem, ţe plátce nakoupí sluţby cestovního ruchu od jiných osob a poskytuje tyto 

sluţby jako jeden zájezd, tedy jako svoji jednu sluţbu konečnému spotřebiteli. Tato osoba 

je definována jako poskytovatel cestovní sluţby.  Základem daně je přiráţka sníţená o daň 

z této přiráţky. Přiráţka je rovna rozdílu mezi cenou zájezdu, kterou zaplatí zákazník          

a skutečnými náklady cestovní kanceláře za nakoupené sluţby, které jsou zahrnuté 

v zájezdu. Tento zvláštní reţim je povinen pouţívat poskytovatel cestovní sluţby, který 
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jedná se zákazníkem vlastním jménem a poskytuje zákazníkovi tuto jednu sluţbu. Naopak 

jej nesmí pouţívat osoba, která pouze obstarává zájezd jménem a na účet jiné osoby. 

Obchodníci s pouţitým zboţím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a staroţitnostmi 

(jsou v zákoně vymezeny samostatně v příloze č. 4) mohou pouţít zvláštní reţim 

zdaňování přiráţky, kdy základem daně je přiráţka sníţená o daň z přiráţky. Přiráţka  je 

rovna rozdílu prodejní ceny zboţí a pořizovací ceny zboţí. Tento reţim můţe být pouţit, 

pokud osoba, která takovéto zboţí dodala nemusela uplatnit daň u prodávaného zboţí, 

jedná se o zboţí, u kterého není ţádná daň na vstupu a nelze tedy uplatnit odpočet daně. 

Obchodníkem se rozumí plátce, který nakoupí, pořídí nebo doveze toto zboţí, za účelem 

dalšího prodeje a jedná vlastním jménem nebo jménem jiné osoby. Plátce, který nakoupí 

zboţí, u kterého je zdaněna jen přiráţka obchodníka, si nesmí odpočítávat daň z přiráţky. 

Dodání investičního zlata i jeho zprostředkování a dovoz je od daně osvobozen. Výjimečně 

lze uplatňovat nárok na odpočet daně v plné výši při výrobě investičního zlata. Plátci si 

mohou rozhodnout, zda dodání investičního zlata budou zdaňovat a tím i mohou 

uplatňovat při pořízení investičního zlata nárok na odpočet daně v plné výši. 

Institut vrácení daně z přidané hodnoty byl zachován u osob poţívajících výsad          

a imunit, registrovaných k dani v jiných členských státech, zahraničních povinných k dani, 

fyzických ze třetích zemí při vývozu zboţí a se zdravotním postiţením. Dále v rámci 

zahraniční pomoci a ozbrojeným silám cizích států.  Zákon stanovuje podmínky pro 

vrácení daně, kterou na základě ţádosti vrací stát prostřednictvím správce daně.   

Některé výrobky (např. tepelná čerpadla, domácí přístroje na úpravu vody a malé 

čističky odpadních vod pro rodinné domky, zářivky, výbojky), sluţby (např. elektronické, 

telefonické a zahradnické) a stavební práce byly přesunuty ze sníţené do základní sazby 

daně. Pro přechodné období (do 31.12.2007 a 31.12.2010)  Česká republika vyjednala 

výjimku zachování sníţené sazby daně u tepla a bytové výstavby.  U zdanitelných plnění 

se uplatňuje základní sazba daně ve výši 19 % a sníţená sazba daně ve výši 5 %. 

Nová úprava byla provedena i rozlišením osob povinných k dani podle jejich 

činnosti.  Za osobu povinnou k dani je povaţována právnická nebo fyzická osoba, která na 

jakémkoliv místě uskutečňuje samostatně ekonomickou činnost. Jedná se tedy nejen           

o tuzemské podnikatele, ale také podnikatele z jiných členských států nebo třetích zemí. 

Dále jde také o právnické osoby, které nebyly zaloţeny nebo zřízeny za účelem podnikání, 
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jestliţe za úplatu dodávají zboţí nebo poskytují sluţby. Stát, jeho organizační sloţky, obce 

a kraje byly nově legislativně označeny jako veřejnoprávní subjekt. Veřejnoprávní subjekt 

je povaţován osobou povinnou k dani, pokud bude uskutečňovat činnosti uvedené 

v příloze č. 3 (např. sluţby telekomunikační, dodání vody, plynu, tepla, chladu). Osoby 

povinné k dani, jejichţ obrat přesáhne 1 mil. Kč, jsou povinny registrovat se jako plátci 

daně z přidané hodnoty. Nově se limit obratu pro povinnou registraci plátce počítá za 

dvanáct předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. O zrušení registrace můţe 

plátce daně poţádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného na 

osvědčení o registraci, pokud jeho obrat za nejbliţších předcházejících po sobě jdoucích 

dvanáct měsíců nepřesáhl částku 1 mil. Kč. 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty do současnosti prodělal osmnáct 

novelizací.  Hlavním cílem novel, kterými zákon o dani z přidané hodnoty prošel, bylo 

odstranit dílčí odlišnosti uplatňování daně z přidané hodnoty oproti závazným směrnicím     

a doporučením Evropské unie a sladit plně českou legislativní úpravu s předpisy Evropské 

unie. Výjimky tvoří pouze ta ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, kde Česká 

republika v jednáních o svém přístupu do Evropské unie v listopadu 2001 uspěla se 

ţádostmi o povolení výjimek. Vyjednána byla trvalá výjimka, vztahující se k limitu 1. mil. 

Kč, jako hranice obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty. Pro přechodné 

období bylo u dodávek tepla a u stavebních prací pro bydlení vyjednáno uplatňování 

sníţené sazby daně. 
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3.3  Přehled vývoje inkasa daně z přidané hodnoty v letech          

1993 až 2008 

Zavedení daně z přidané hodnoty do daňového systému České republiky v roce 1993   

se pozitivně projevilo ve zvýšení příjmů z vybraných daní ve státním rozpočtu. Výběr daně 

z přidané hodnoty měl stoupající tendenci a v roce 2003 dosahovalo celkové inkaso daně 

z přidané hodnoty výše 164,8 mld. Kč. Tento trend byl zachován i po vstupu České 

republiky do Evropské unie, kdy v roce 2008 dosahovalo celkové inkaso daně z přidané 

hodnoty 255,2 mld. Kč. Přehled o vývoji inkasa daně z přidané hodnoty je zřejmý 

z následujících tabulek. 

 

 Vývoj inkasa daně z přidané hodnoty v letech 1993-2003  

 rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 inkaso   

 (mld.Kč) 
77,1 85,8 94,8 109,3 117,6 119,3 138,2 145,9 151,9 155,2 164,8 

Tabulka č.1 Vývoj inkasa daně z přidané hodnoty před vstupem ČR do EU 

Zdroj[14] 

 

 Vývoj inkasa daně z přidané hodnoty v letech 2004-2008  

 rok 2004 2005 2006 2007 2008 

 inkaso (mld.Kč) 184,3 208,4 217,8 236,4 255,2 

Tabulka č.2 Vývoj inkasa daně z přidané hodnoty po vstupu ČR do EU 

Zdroj [15] 

 

Daň z přidané hodnoty je do státního rozpočtu odváděna plátci daně z přidané 

hodnoty. Výše počtu plátců daně z přidané hodnoty tedy hraje významnou roli u výnosů 

daně z přidané hodnoty. Počet plátců daně z přidané hodnoty je z velké části ovlivněn 

zákonnou úpravou daně z přidané hodnoty. Postupné sniţování limitu pro povinnost 

registrovat se jako plátce daně z přidané hodnoty je patrné z následující tabulky. 

 

 Hranice obratu pro povinnost registrace k dani z přidané hodnoty  

 rok 1993 1994 – 2002 2003 2004 - 2008 

 limit (mil. Kč) 6,0 3,0 2,0 1,0 
 

Tabulka č.3 Vývoj výše limitu pro registraci k dani z přidané hodnoty v letech 1993 až 2008 

Zdroj [9], [10] 

 

V průběhu let 1993 aţ 2008 docházelo postupně ke sniţování hranice obratu pro 

povinnost registrace k dani z přidané hodnoty. Během patnácti let došlo ke sníţení limitu, 
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který vycházel z dosaţeného obratu za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců,        

o 5 mil. Kč. Postupné zvyšování počtu plátců daně z přidané hodnoty je zřejmé 

z následujících grafů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.1 Vývoj počtu plátů daně z přidané hodnoty před vstupem ČR do EU 

Zdroj [16] 

 Graf č.2 Vývoj počtu plátů daně z přidané hodnoty po vstupu ČR do EU  

Zdroj [16] 
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Předmět úpravy zákona o dani z přidané hodnoty stanoví, ţe daň se uplatňuje na 

sluţby, nemovitosti a zboţí. Předmět daně pak definuje základní plnění, která jsou 

předmětem daně z přidané hodnoty. Rozšířením okruhu základních zdanitelných plnění 

dochází k většímu daňovému zatíţení jednotlivých komodit. Okruh plnění, které jsou 

předmětem daně, tedy zásadně ovlivňuje výši výnosu daně z přidané hodnoty. Zdanitelná 

plnění jsou zatíţena dvěmi sazbami daně jiţ od počátku zavedení daně z přidané  hodnoty 

do daňového systému České republiky. Následující tabulka č. 4 znázorňuje vývoj výše 

sazeb daně v průběhu let 1993 aţ 2008. 

 

 Vývoj výše sazeb daně z přidané hodnoty v letech 1993-2008 

 rok 1993 – 1994 1995- 2003 2004 – 2007 2008  

 sazby 

 daně  (%) 

sníţená  základní  sníţená  základní  sníţená  základní  sníţená  základní  

5 23 5 22 5 19 9 19 
 

Tabulka č.4 Vývoj výše sazeb daně z přidané hodnoty v období let 1993 až 2008 

Zdroj [9], [10] 

 

Porovnáme-li vývoje inkasa daně z přidané hodnoty s vývojem počtu plátců daně 

z přidané hodnoty zjistíme, ţe stanovení limitu obratu pro povinnou registraci plátců daně 

přímo ovlivňuje výši výběru inkasa daně z přidané hodnoty. Vymezením předmětu daně     

a následným rozšířením okruhu zdanitelných plnění dochází k vyššímu nárůstu inkasa. 

Sníţení výše obratu pro povinnou registraci plátců daně vede ke zvýšení počtu plátců daně 

a tím výnosů u daně z přidané hodnoty. 

Celkový výnos inkasa daně z přidané hodnoty je následně podle rozpočtového určení 

dále rozdělován. Následující schéma zobrazuje rozdělení rozpočtového určení daně 

z přidané hodnoty v roce 2008. 

 

 

 

 
Obrázek č.4 Schéma rozdělení rozpočtového určení daně z přidané hodnoty v roce 2008 

 

Kaţdý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem 

stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., v platném znění. Obce mají rozdělen 

8,92% - kraje  21,4% - obce  69,68% - SR  

DPH  
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podíl na základě kritéria výměry katastrálních území obce, prostého počtu obyvatel v obci 

a násobků postupných přechodů. Zbylá část je převedena do státního rozpočtu.  

3.4  Procentní pohyb výše výběru daně z přidané hodnoty 

Procentní pohyb výše výběru daně z přidané hodnoty v období let 1993 aţ 2008, 

vţdy oproti předcházejícímu roku v souvislosti s prováděnými změnami zákona o dani 

z přidané hodnoty, udává graf č. 3. 
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 Graf č. 3 Vývoj procentního pohybu výše daně z přidané hodnoty v období let 1993 až 2008 

 

Zdroj[16] 

 

Jiţ první novela zákona o dani z přidané hodnoty pozitivně ovlivnila výši inkasa 

daně z přidané hodnoty. Zákon č. 321/1993 Sb., kterým byla k 1.1.1994 novela provedena, 

sníţil hranici pro vznik povinnosti registrovat se jako plátce daně. U osob podléhajících 

dani se obrat za nejbliţší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí měsíce sníţil na 750 tis. 

Kč. V důsledku této zásadní změny vzrostl oproti roku 1993 výběr inkasa o 10,2 %. 

Novelou č. 258/1994 Sb., která změnila a doplnila zákon o dani z přidané hodnoty 

k 1.1.1995 došlo ke sníţení výše sazby daně u zboţí z 23 % na 22 %. Do zákona byla také 

doplněna příloha č. 3, která stanovila seznam zboţí, u něhoţ musel být základ daně 

rozdělen při zabudování tohoto zboţí do stavby (např. záclony, závěsy, rolety, průtokové 

nebo zásobníkové ohřívače vody, antény, lustry). Plátce daně, který toto zboţí dodal s jeho 
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zabudováním jako součást stavby, měl povinnost základ daně rozdělit zvlášť pro toto zboţí 

a zvlášť pro ostatní zdanitelná plnění. Tyto změny přinesly pokles výběru inkasa. 

S účinností od 1.1.1996 byla  zákonem č.133/1995 Sb.  provedena  úprava zákona      

o dani z přidané hodnoty, která se především týkala upřesnění některých definic základních 

pojmů (např. pojišťovací činnosti, ceny obvyklé, atd.). Tato novela nepřinesla ţádné 

podstatné úpravy zákona o dani z přidané hodnoty. Přesto v tomto roce inkaso vzrostlo       

o 13,3 %.  

Během let 1997 a 1998 docházelo k velkému nárůstu záporného inkasa u finančních 

úřadů. Prohloubeno bylo oproti předchozímu roku o 39 %. Důvodem sníţení celkového 

inkasa daně z přidané hodnoty byl velký nárůst zvýšení vyplacených nadměrných odpočtů 

daně finančními úřady. Tento vývoj výběru daně z přidané hodnoty měl za následek 

vytvoření kontrolních mechanismů ze strany správců daně.  Novelou provedenou zákonem 

č. 208/1997 Sb., s účinností od 1.1.1998, byl do zákona o dani z přidané hodnoty zanesen 

institut vrácení daně. Osoby poţívající výsad a imunit podle mezinárodních smluv, kterými 

byla Česká republika vázána, měly nárok na vrácení daně zaplacené v cenách zboţí             

a sluţeb. Zavedení tohoto institutu mělo také negativní vliv na výši výběru inkasa. 

Samotné chování plátců daně je dalším činitelem ovlivňující výši výběru inkasa daně 

z přidané hodnoty. Zavedení daně z přidané hodnoty do daňového systému České 

republiky a následný vývoj výběru daně z přidané hodnoty měl za následek vytvoření 

kontrolních mechanismů ze strany správců daně. Důkladnější prověřování uplatňovaných 

nároků na vrácení nadměrných odpočtů, které bylo v roce 1999 zavedeno, ihned přineslo 

výsledky. Inkaso v tomto roce zaznamenalo nárůst o 13,7 %. 

Pokles inkasa daně z přidané hodnoty byl v roce 2000 z velké části ovlivněn novelou 

provedenou zákonem č. 17/2000 Sb., s účinností od 1.4.2000. Negativní vliv na výši 

vybraného inkasa mělo sníţení sazby daně u sluţeb veřejného stravováni a ubytování. Dále 

také zavedení vrácení daně zdravotně postiţeným osobám u osobních automobilů                

a fyzickým osobám nemajícím v tuzemsku trvalé bydliště z nákupu zboţí v České 

republice.  

V následujících dvou letech byla tendence vývoje výběru inkasa daně z přidané 

hodnoty stále se sniţující. Hlavními příčinami bylo zvyšování dovozu do České republiky 

a nárůst vývozu zboţí a sluţeb, jenţ způsobily nárůst nadměrných odpočtů. 
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Rok 2003 byl charakteristický jako začátek uplatňování změn, které vedly                    

ke sbliţování daňového práva České republiky s předpisy Evropské unie. Pozitivní vliv     

na výši výběru inkasa u daně z přidané hodnoty mělo sníţení výše obratu pro povinnou 

registraci na 2 mil. Kč. Stejný dopad mělo zpřísnění pravidel pro nevracení daně                 

u některých druhů výrobků (např. cigarety, pohonné hmoty, alkohol).  

Přistoupení České republiky do Evropské unie v roce 2004 mělo za následek nárůst 

výběru inkasa u daně z přidané hodnoty. Většina změn, které nová úprava daně z přidané 

hodnoty přinesla, směrovala ke zvýšení příjmů státního rozpočtu. Zejména se jednalo         

o přesun některých výrobků a sluţeb do základní sazby daně a sníţení limitu pro povinnou 

registraci plátců daně na 1 mil. Kč. Tento vývoj byl zachován i v roce 2005. 

Rostoucí orientace podnikajících subjektů na členské státy Evropské unie měla 

negativní dopad na výši výběru daně z přidané hodnoty. Tento trend se začal projevovat 

právě v roce 2006. Vyšší nárůst celkového objemu uskutečněných plnění osvobozených od 

daně na výstupu, s plným nárokem na odpočet daně, automaticky znamená sníţení výběru 

daně z přidané hodnoty. Stejný účinek mělo i zvětšení objemu vrácené daně u zvláštních 

reţimů. 

Zvýšení sníţené sazby daně na 9 % vedlo ke zvýšenému výběru inkasa daně 

z přidané hodnoty v roce 2007. Oproti roku 2006 bylo vybráno na dani z přidané hodnoty   

o 7,9 % více. 

V roce 2008 přetrvává zvýšená orientace plátců daně na zahraničí a členské státy 

Evropské unie, coţ způsobuje pokles výše inkasa daně z přidané hodnoty.  

Poslední legislativní úpravy daně z přidané hodnoty proběhly s účinností od 

1.1.2009. Tudíţ výsledky inkasa zatím nejsou známy. Úpravy se většinou týkaly zpřesnění                 

a zjednodušení některých ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty. Vzhledem k těmto 

změnám nebudou zřejmě rozpočtové dopady nijak významné. 

Z výše uvedeného popisu je zřejmé, ţe analyzovat výnosy v jednotlivých letech je 

velmi problematické. Výše výběru daně z přidané hodnoty je podmíněna řadou faktorů, 

které jak negativně, tak i pozitivně ovlivňují  výši výběru celkového inkasa. Domnívám se, 

ţe obecně lze konstatovat, ţe objem výnosů je především ovlivněn změnami právní úpravy 

zákona o dani z přidané hodnoty. 
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4  Vyhodnocení 

Na daňových příjmech státního rozpočtu se podílí daně spotřební, z příjmů 

právnických a fyzických osob, silniční, dědická, darovací, z převodu nemovitostí, z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti, daně z přidané hodnoty a ostatní odvody, pokuty            

a poplatky. Z hlediska příjmů státního rozpočtu je daň z přidané hodnoty jednou ze 

stěţejních daní. Podíl daně z přidané hodnoty na celkových daňových příjmech státního 

rozpočtu je vyjádřen následujícím grafem.  
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Graf č.4 Podíl daně z přidané hodnoty na celkových daňových příjmech státního rozpočtu v období let   

1993 až 2008 

Zdroj [16] 

  

Legislativní úpravy týkající se pojmu obrat, který bezprostředně souvisí se vznikem 

povinnosti registrace k dani z přidané hodnoty, mají významný dopad na výši počtu plátců 

daně z přidané hodnoty. Během platnosti původního i současného zákona o dani z přidané 

hodnoty docházelo ke sniţování výše obratu. Při zavedení daně z přidané hodnoty v roce 

1993 byl tento limit stanoven na částku 6 mil. Kč za  dvanáct předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. Od roku 2004 byl tento limit sníţen na částku 1 mil. Kč za 
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dvanáct předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Vývoj výše počtu plátců 

daně v závislosti na legislativních změnách zákona o dani z přidané hodnoty, je zřejmý 

z následujícího grafu. 
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 Graf č. 5 Vývoj výše počtu plátců daně v období let 1997 až 2008 

Zdroj [16] 

 

 Právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty týkající se změny výše sazeb daně 

výrazně ovlivňují výši inkasa daně z přidané hodnoty. Zvýšením výše sazeb daně dochází              

ke zvýšení výběru daně z přidané hodnoty. Stejný účinek má přesun poskytovaných sluţeb 

či dodání zboţí ze sníţené do základní sazby daně. Postupné zavádění institutů, na základě 

kterých je určitému okruhu osob (např. osoby zdravotně postiţené, bez trvalého bydliště 

v tuzemsku, poţívající výsad a imunit, registrovaných v jiných členských státech, atd.) 

vracena daň z přidané hodnoty, naopak výnosy daně z přidané hodnoty sniţují.  

Hospodářské zájmy státu mají významný vliv na zákonnou tvorbu a úpravu daně 

z přidané hodnoty. Vymezení předmětu daně, stanovení limitu obratu pro povinnou 

registraci plátců daně a v neposlední řadě uplatnění výše sazeb daně u zdanitelných plnění, 

ovlivňují cenovou úroveň. Následkem rozšíření okruhu zdanitelných plnění a uplatnění 

výše sazeb daně, dochází ke zvýšení cenové hladiny, coţ má negativní sociální dopady na 

obyvatelstvo. Sníţení výše obratu pro povinnou registraci plátců daně vede ke zvýšení 
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počtu plátců daně a tím i ke zvýšení výnosů u daně z přidané hodnoty. Zvýšení daňového 

zatíţení jednoznačně znamená zvýšení příjmů státního rozpočtu. Na druhé straně můţe 

způsobit sníţení ţivotní úrovně, především středních vrstev a do určité míry omezovat 

oblast spotřeby. Sniţování ţivotní úrovně by mohlo ve svém konečném důsledku přinést 

do národního hospodářství dlouhodobé negativní problémy. 
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5  Závěr 

Daň z přidané hodnoty je jednou z daní, která je součástí daňového systému České 

republiky jiţ šestnáct let. Legislativní úprava byla provedena zákonem č. 588/1992 Sb.,      

o dani z přidané hodnoty, který v roce 2004 nahradil zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. Za dobu své existence oba zákony prošly řádově desítkami novel. 

Původní úprava daně z přidané hodnoty byla koncipována na tuzemské podnikatelské 

aktivity, se kterými souvisel i dovoz a vývoz do zahraničí. Důvodem pro zrušení této 

úpravy daně z přidané hodnoty byl přístup České republiky do Evropské unie. V důsledku 

tohoto přistoupení byla Česká republika zavázána sladit svoji dosavadní legislativu 

s právními předpisy Evropské unie i v oblasti daňového práva. Nová právní úprava daně 

z přidané hodnoty byla postavena na zcela nových principech fungování. Podstata zdanění 

byla primárně postavena na určení místa plnění a určení systému realizace obchodu. 

Systém dovozu a vývozu zůstal zachován, ale pouze pro státy mimo Evropskou unii. 

Dosavadní okruh moţných plátců daně byl podstatně rozšířen. V zemích Evropské unie 

upravovala daň z přidané hodnoty Šestá směrnice ze dne 17.5.1977 s názvem Společný 

systém daně z přidané hodnoty č. 77/388/EEC. Tato šestá direktiva obsahovala ustanovení, 

která jsou pro členské státy buď povinná, nebo doporučená. Pokud některé oblasti 

neupravovala, byl dán členským státům prostor k individuální úpravě. V duchu těchto 

zásad byla vytvořena nová právní úprava daně z přidané hodnoty, která s drobnými 

technickými úpravami platí dodnes. 

Svojí práci jsem zaměřila na legislativní vývoj a uplatňování daně z přidané hodnoty 

v České republice. Z vývoje daně z přidané hodnoty, jako daně nepřímé, lze vysledovat 

tendence státu, stále více přesouvat daňové břemeno i na tuto daň. Protoţe daňové 

břemeno nese konečný spotřebitel, který prakticky nepozná, jakou částku daní odvádí do 

státního rozpočtu, je snaha státu pochopitelná. Tento postup jednak zaručuje zvýšení 

příjmů do státního rozpočtu a je mnohem politicky únosnější.  

  Ve své práci jsem také provedla rozbor dopadů jednotlivých legislativních úprav 

zákona o dani z přidané hodnoty na výši inkasa. Zároveň jsem vyhodnotila dopad těchto 

změn na daňové výnosy státního rozpočtu. Ověřila jsem, ţe dominantními faktory 

ovlivňující výši inkasa u daně z přidané hodnoty jsou sazby daně, předmět daně a okruh 

plátců daně. Co se týče zdaňování spotřeby, můţe předmět daně a s ním spojená výše 
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sazby daně  jednotlivých komodit přispět ke změně spotřeby obyvatel. Právě široký 

předmět plnění a nízká sazba daně pak mají pozitivní vliv na výši výběru daně z přidané 

hodnoty. Dle mého názoru ovlivňuje výši inkasa daně z přidané hodnoty také řada dílčích 

vlivů, mimo jiné i samotné chování daňových subjektů. Porušování daňových předpisů       

a záměrné neplnění daňových povinností ze strany plátců daně z přidané hodnoty, resp.        

i neplátců daně, negativně ovlivňují výnos této daně. 
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