
Příloha č. 1: Členění daní v České republice dle stavu platného k 1. 1. 2010 

 

Zdroj: (Vančurová, Láchová 2008: 38 a 42) Vlastní úprava. 
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Příloha č. 2: Služby vymezené dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty ve znění platném do 31. 12. 2009 

a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a 

podobného práva, 

b) reklamní služba, 

c) poradenská, inženýrská, konzultační, právní, účetní a jiná podobná služba, stejně jako 

zpracování dat, poskytnutí informací, překladatelské a tlumočnické služby, 

d) bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek, 

e) poskytnutí pracovní síly, 

f) nájem movité věci, s výjimkou všech druhů prostředků pro dopravu, 

g) telekomunikační služba, 

h) rozhlasové a televizní sílání, 

i) elektronická služba, 

j) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti v pokračování nebo vykonávání 

podnikatelské činnosti nebo práva uvedeného v tomto odstavci, 

k) poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá 

v zajištění služby uvedené v tomto odstavci, 

l) poskytnutí přístupu k přepravní a distribuční soustavě pro plyn nebo přenosové a 

distribuční soustavě pro elektřinu a poskytnutí přepravy a distribuce plynu nebo 

přenosu a distribuce elektřiny prostřednictvím těchto soustav, včetně přímo 

souvisejících služeb. 

Zdroj: Převzato ze SZDPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Příloha č. 3: Služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle ustanovení § 51 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platném do 31. 12. 2009 

a) poštovní služby, 

b) rozhlasové a televizní vysílání, 

c) finanční činnosti, 

d) pojišťovací činnosti, 

e) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení, 

f) výchova a vzdělávání, 

g) zdravotnické služby a zboží, 

h) sociální pomoc, 

i) provozování loterií a jiných podobných her, 

j) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet dle ustanovení § 61 SZDPH. 

Zdroj: Převzato ze SZDPH. 
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Příloha č. 4: Služby dle ustanovení § 10h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ve znění platném od 1. 1. 2010 

a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a 

podobného práva, 

b) reklamní služba, 

c) poradenská, inženýrská, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně 

jako zpracování dat a poskytnutí informací, 

d) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo 

práva, 

e) bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek, 

f) poskytnutí pracovníků, 

g) nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků, 

h) poskytnutí přístupu k přepravní a distribuční soustavě pro elektřinu a poskytnutí 

přepravy a distribuce plynu nebo přenosu a distribuce elektřiny prostřednictvím těchto 

soustav, včetně poskytnutí přímo souvisejících služeb, 

i) telekomunikační služba, 

j) služba rozhlasového a televizního vysílání, 

k) elektronicky poskytovaná služba. 

Zdroj: Převzato ze  ZDPH.  
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Příloha č. 5: Daňové přiznání společnosti ABC, s.r.o. v roce 2009 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky - tiskopis č. 15. Vlastní výpočty. 
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Příloha č. 6: Daňové přiznání společnosti ABC, s.r.o. v roce 2010 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky - tiskopis č. 16. Vlastní výpočty. 


