
    



    



    



    



    

Abstrakt 

Tato diplomová práce na téma „Problematika daně z přidané hodnoty na úřadu městského 

obvodu“ popisuje základní principy zákona o DPH. Práce se zabývá vlivem novelizace 

zákona o DPH na územně samosprávné celky a neziskové organizace. V teoretické části je 

podrobně popsán vztah městského obvodu k registraci a samotnému plátcovství DPH. Dále je 

v práci popsána harmonizace DPH z důvodů zavedení jednotného systému placení DPH 

v rámci EU. V praktické části jsou provedeny analýzy hospodaření jednotlivých městských 

obvodů.  Práce je postavena na analýze a porovnání hospodaření městských obvodů dle jejich 

příjmů a výdajů. U městských obvodů se sledují především jejich investiční činnosti, které 

mohou podstatným vlivem ovlivnit daňovou povinnost.  
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Abstract 

This thesis on ”Problems of value added tax at the office of Borough“ describes the 

fundamental principles of the VAT Act. This work examines the influence of the Law on 

VAT on regional authorities and not-for-profit organizations. The theoretical part is described 

in detail the relationship of the City Distrikt Office and to register itself payment VAT. The 

study also described the harmonization of VAT due to the introduction of a uniform system of 

VAT in the EU. The practical part is analyzed for the management of individual boroughs. 

Work is based on the analysis and comparison of the management of boroughs according to 

their income and expenditure. The boroughs are pursuing their particular investment activities 

that may affect a significant bearing liability. 
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Úvod 
Dnem 1. 5. 2004 se stala Česká republika členem Evropské unie, čímž došlo k podstatným 

změnám v oblasti fiskální i měnové politiky. K výrazným změnám došlo i v oblasti daňové 

harmonizace. Tato harmonizace měla vzájemně přiblížit a přizpůsobit daňové soustavy 

jednotlivých členských zemí. Hlavním cílem této harmonizace bylo sjednocení pravidel a 

požadavků EU pro všechny členské země. Jednou oblastí harmonizace byla i problematika 

DPH. Vstupem ČR do EU vešel v platnost také nový zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, který nahradil původní zákon. Tento nový zákon vycházel právě se směrnice 

Evropského společenství.  

 

Od 1. 1. 2009 vyšla v platnost rozsáhlá novela č. 302/2008, zákona o DPH. Cílem této 

novelizace bylo odstranění nesouladů a upřesnění či zrušení některých ustanovení zákona, 

které působily problémy. Tato novela byla zásadní pro územně samosprávné celky a ostatní 

neziskové organizace, změnily se v ní totiž podmínky registrace k DPH. Registrace k DPH se 

díky této novele týká právě těchto ÚSC a neziskových organizací, vše samozřejmě za 

předpokladu splnění určitých podmínek.   

 

Tématem této diplomové práce je problematika DPH na městských obvodech. Tato 

problematika tvoří jednu z několika situací vzniklých novelizací zákona o DPH. Cílem této 

práce je vysvětlit základní principy daně z přidané hodnoty ve vztahu k městským úřadům 

resp. městským obvodům a ukázat praktickou aplikaci zákona na zmiňovaných neziskových 

subjektech. Uplatňování DPH u územních samosprávných celků, kam mimo jiné spadají již 

zmiňované městské obvody, je velmi problematickou oblastí. Všechny tyto subjekty mají 

charakter neziskových organizací, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, 

tj. dosažení zisku. Dle právní úpravy platné v období před vstupem ČR do EU měly tyto 

neziskové subjekty možnost, v souladu se zákonem, ovlivnit rozhodování ve věci registrace 

k DPH. Tato registrace se prováděla podle toho, jaké činnosti si subjekt vymezil k hlavnímu 

účelu a předmětu činnosti ve zřizovací listině. Po vstupu ČR do EU se tato situace zásadně 

změnila. Tato problematika je podrobněji popsána v následujícím textu. Územně samosprávné 

celky a jimi zřízené příspěvkové organizace jsou dle nového zákona povinny sledovat svůj 

obrat pro účely registrace k DPH.  
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V následujících kapitolách jsou uvedeny základní informace, týkající se uplatňování DPH u 

územně samosprávných celků. Tyto informace vycházejí z právní úpravy platné od 1.1.2009. 

Práce popisuje, jak změna zákona konkrétně ovlivnila úřad městského obvodů v našem kraji. 

Dále bude podrobně vysvětlena problematika daně z přidané hodnoty jak všeobecně tak i 

konkrétně ve vztahu k městskému obvodu.  

 

V teoretické části této práce je popsán legislativní vývoj daně z přidané hodnoty s uvedením 

základních pojmu a principů. Dále je zde velmi konkrétně popsán případ ÚSC jako plátce 

DPH, povinná registrace k DPH, zjišťování obratu, předmět daně, místo plnění, sazby daně, 

nároky na odpočet daně a další. V teoretické části se dále zabývám problematikou DPH u 

ÚSC v jiných členských státech EU. V praktické části je zpracována analýza hospodaření 

výchozího městského obvodu za jednotlivé roky 2008 a 2009. To je za dobu, kdy městský 

úřad ještě nebyl plátcem a měl na vybranou, zda-li se stane plátcem či nikoliv a za dobu, kdy 

se městský úřad stal povinně plátcem DPH a na vybranou už neměl. Dále jsem provedla 

analýzy hospodaření u dvou dalších městských obvodů a u samotného města, pod nějž 

všechny zkoumané městské obvody spadají. Toto jsem učinila v rámci srovnání s výchozí 

městským obvodem a zjistila tak případné odchylky v dopadu registrace DPH u jednotlivých 

městských obvodů. 

 

Výsledkem práce bude zhodnocení zda-li tato změna zákona o DPH má přínos pro samotné 

ÚSC v tomto případě však městských obvodů, nebo jim to v praxi spíše přitíží. Práce je 

založena na změnách ve sledování obratu a následné změny plynoucí z novelizace zákona o 

DPH ve vztahu k obcím v Moravskoslezském kraji, se zaměřením se na úřady městských 

obvodů v Ostravě. Stěžejní informace jsem čerpala z příslušných právních předpisů, 

odborných knih a internetových stránek vztahujících se k DPH a územně samosprávným 

celkům. Dále jsem čerpala i odborné informace od odpovědných pracovníku, pracujících 

přímo na městském úřadě, kteří se na danou problematiku DPH přímo specializují. 

K dispozici jsem měla částečné závěrečné účty a rozpočty za jednotlivé roky u městského 

úřadu a daňová přiznání. V práci jsem využila metodu srovnávání a metodu analýzy.  
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1 Charakteristika obce 

Pro účely této diplomové práce by se mohly sledované městské obvody města Ostravy 

nazývat jako obce, protože jsou naprosto samostatné a jako obce už se chovají. Městské 

obvody jsou ve své podstatě obce, jen spadají pod město. Obce na území ČR vznikly v roce 

1990, kdy nahradily místní národní výbory. Obec se stala základem územní samosprávy. 1. 

ledna 2000 vzniklo 14 samostatných krajů. V ČR funguje dvoustupňový systém územní 

samosprávy, kdy základní územní samosprávné celky představují obce a nad nimi fungují 

kraje. Územně samosprávné celky jsou územní společenství občanů, kteří mají právo na 

samosprávu. Jsou to veřejnoprávní korporace, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří 

podle vlastního rozpočtu. Územní samospráva představuje samostatné spravování věcí 

veřejných na území menším než je stát a je vymezena Ústavou ČR. Územní samospráva 

koordinuje vztahy na úrovni obce a státu, popřípadě obce a kraje a může tak plnit funkci 

vykonavatele rozhodnutí státu. [8] 

 

Obec je veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek, vystupuje v právních věcech svým 

jménem a nese vyplývající odpovědnost z těchto vztahů. Obec pečuje o svůj majetek, o rozvoj 

svého území i o potřeby občanů a chrání veřejný zájem. Obec je vymezena zákonem o obcích 

č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obce s pověřenými obecními úřady a obce 

s rozšířenou působností zabezpečují výkon státní správy ve svém správním obvodu a to nad 

rámec přenesené působnosti náležící ostatním obcím. Zvláštní postavení mají statutární města, 

která mohou svá území rozčlenit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány 

samosprávy. [8] 

 

Působnost obce je charakterizována jako okruh svěřených úkolů, které obec může sama 

regulovat. Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. V případech 

kdy vykonává i státní správu, jde o výkon přenesené působnosti. V samostatné působnosti má 

obec právo samostatně rozhodovat v oblastech veřejné správy. Zde patří zajišťování 

veřejných statků pro své občany, rozhodování o způsobu jejich zabezpečování a financování, 

o hospodaření s finančními prostředky v rámci svého rozpočtu. Patří zde i sestavování a 

schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření, závěrečného účtu obce, vydávání obecně 

závazných vyhlášek. V působnosti obce je dále i rozhodování o majetkových záležitostech 

jako je hospodaření s obecním majetkem, rozhodování o nabytí a převodu nemovitostí včetně 

bytů a nebytových prostor, o zastavení movitých i nemovitých věcí a zřízení věcného 
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břemene, rozhodování o uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky, převzetí dluhu a 

mnohé další. Přenesenou působností se rozumí výkon statní správy delegované státem 

prostřednictvím zákona na orgány územních samosprávných celků. [8] 

 

V našem kraji je 23 samostatných městských obvodů, které spadají pod statutární město 

Ostrava. Jejich organizační strukturu tvoří až na malé odchylky zastupitelstvo městského 

obvodu, které je tvořeno 15 členy, rada městského obvodu, která má 5 členů, finanční výbor, 

kontrolní výbor, starosta, místo starosta, tajemník, odbor financí a správy majetku, odbor 

sociální, organizační a vnitřních věcí, odbor stavebních věc a u větších městských obvodů je 

odborů podstatně více.   

 

1.1 Statutární m ěsto Ostrava 

Postavení a působnost města vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Podle tohoto zákona je statutární město Ostrava veřejnoprávní korporací. Má 

postavení obce s rozšířenou působností, kterou vykonává pro města Klimkovice, Šenov, 

Vratimov a obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad Ondřejnicí, Zbyslavice, 

Olbramice, Vřesina, Václavovice a Velká Polom. Ty tvoří spolu s městem Ostrava jeden 

správní obvod. Řízení města je dvoustupňové. Na prvním stupni řízení působí zastupitelstvo 

města, rada města, primátor, Magistrát města Ostravy a Městská policie Ostrava. Na druhém 

stupni, tedy na úrovni městských obvodů, působí zastupitelstva městských obvodů, rady 

městských obvodů, starostové a úřady městských obvodů. [17] 

 

V rámci přenesené působnosti statutární město Ostrava odpovídá za výkon státní správy v 

činnostech, jejichž rozsah je vymezen zvláštními zákony. Jedná se zejména o oblast 

zdravotnictví, školství, sociální péče, územního plánování, agendy stavebního úřadu, 

matričního úřadu, živnostenského úřadu, orgánu silničně-správního, vodohospodářského a 

dalších. Rozhodování ve věcech samostatné působnosti je výhradní věcí volených 

samosprávných orgánů města a městských obvodů. Rozhodování ve věcech přenesené 

působnosti při výkonu státní správy činí úředníci magistrátu a úřadů městských obvodů, kteří 

mají k rozhodování v oblasti své působnosti odbornou způsobilost ověřenou složením 

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. [17] 



 

  6    

2 Legislativní rámec DPH 

2.1 Vznik a vývoj DPH 

Daně se v ČR do 31. 12. 2004 upravovaly zákonem č 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění 

pozdějších předpisů. Od 1.1.2004 daně upravují pouze hmotně právní předpisy týkající se 

jednotlivých daní. V této práci zkoumaná daň z přidané hodnoty je základním prvkem daňové 

soustavy v ČR i v členských zemích EU. [2,3,4,5] 

 

DPH je od 1. 1. 1993 v ČR daní zcela novou, která nahradila do té doby platnou daň z obratu 

a daň dovozní. Do 30. 4. 2004 byla DPH upravena zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ale od 1.5.2004 je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který je hmotně právním předpisem. 

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnotě, ve znění pozdějších předpisů byl za své 

existence 27 krát novelizován. Zákon č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů byl již 21 krát novelizován. [1,2,3,4,5] 

 

Důvodem pro vytvoření zcela nového zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty byl 

vstup ČR do EU, který sebou přinesl i harmonizaci právních předpisů v rámci evropského 

společenství. Hlavním důvodem harmonizace bylo dodržování společných pravidel a 

požadavků v rámci EU. Předpisem, který má zajistit harmonizaci právních předpisů u DPH je 

Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, která je účinná 

od 1. 1. 2007 a nahradila dosud platnou tzv. Šestou směrnici EU. [2,3,4,5] 

 

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

DPH znal pouze pojmy tuzemsko a zahraničí. Vstupem do EU muselo být s ohledem na 

rozdílné zdaňování či osvobozené plnění mezi členy evropského společenství a změnami 

mimo toto společenství upravena právní územní působnost. Tato územní působnost je 

podrobně vymezena v ZDPH. 

 

V této práci se zabývám problematikou DPH u veřejnoprávních subjektů, což od 1. 1. 2009 

velmi ovlivnila novelizace zákona o DPH č. 302/2008 Sb. Tato novelizace obsahuje několik 

velmi důležitých změn týkajících se právě veřejnoprávních subjektů. Nově se nerozlišuje 

zařazení činností do hlavní či hospodářské činnosti, ale posuzuje se zda subjekt vykonává 

veřejnou správu nebo ekonomicko činnost. V případě, kdy subjekt uskutečňuje výkon veřejné 
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správy prostřednictvím vlastní nebo přenesené působnosti, není osobou povinnou k dani a to i 

tehdy, jestliže jsou tyto výkony prováděny za úplatu. Výjimkou ovšem je, pokud příslušný 

orgán rozhodl o výrazném narušení hospodářské soutěže při činnosti, nebo vykonává-li 

příslušný orgán činnosti uvedené v příloze č. 3 ZDPH a to i v případě, že jde o veřejnou 

správu. V ostatních případech je veřejnoprávní subjekt považován za osobu povinnou k dani a 

posuzuje se, zda jsou jeho ekonomické činnosti zdanitelné. [2,3,4,5] 

 

Další podstatnou změnou zákona je volba ohledně plátcovství DPH. Před novelizací byla 

přesně vymezena pravidla pro subjekty jež vedou účetnictví a pro ty co účetnictví nevedou. 

Obratem se rozuměly výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, jež jsou osvobozená 

od daně bez nároku na odpočet daně, a nejen u osob majících povinnost vést účetnictví, ale i u 

těch, co ho vedou dobrovolně, dále se jednalo o příjmy za uskutečněná plnění s výjimkou 

plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet, u ostatních osob. Pokud tedy 

subjekt účtoval o příjmech nikoliv o výnosech, byl osvobozen od  DPH. Ale v případě, kdy 

při svém účtování používal účty třídy 6xx a dosáhl obratu za uskutečněná daňová plnění 1 

mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, automaticky se stal plátcem DPH. 

[2,3,4,5] 

 

Dobrovolné plátcovství již novela zákona o DPH nedovoluje. Tento výklad je nejrozsáhlejší 

novelizaci zákona o DPH od jeho vzniku. V důsledku změny definice obratu pro účely 

povinné registrace se mnoho obcí stane plátci DPH.  

 

2.2 Základní principy DPH a pojmosloví 

Daně se všeobecně rozdělují na daně přímé a nepřímé. DPH spadá do nepřímých daní, která 

má spotřební charakter. Tato daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek 

stanovených tímto zákonem o DPH. Správu daně z přidané hodnoty vykonávají finanční 

úřady a u dovozu to vykonávají celní úřady. DPH je významným příjmem do státního 

rozpočtu, proto je také velmi důležitá. [2,3,4,5] 

 

DPH platí všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká „Univerzální 

daň“. Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z 

obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za jistých 

podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli-plátci zaplatil. Princip 
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daně z přidané hodnoty spočívá v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, 

tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší (kolik k hodnotě přidá). Subjekt platí 

dodavatelům cenu včetně této daně a sám dostává zaplaceno za zboží včetně této daně. Do 

státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, případně mu může 

daň být vrácena. [18] 

 

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

odpočet. Vlastní daňovou povinností se rozumí odvod daně tedy platba 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 dani v jiném členském státě, dále pořízení zboží z jiného 

členského státu, zasílání zboží, dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území 

Evropského společenství a nakonec dovoz zboží. [3] 

 

Daňovými subjekty podle zákona o DPH jsou osoby: 

� povinné k dani, 

� identifikované k dani, 

� evidované k dani, 

� které zákon nepovažuje za osoby povinné k dani. [4] 

 

Daňové subjekty jsou vymezeny jako osoby, které se mohou stát plátci daně, za splnění 

zákonem daných podmínek. Také osoby, které zákon nepovažuje za osoby povinné k dani 

(např. obce, kraje, stát) se mohou stát plátci daně, pokud uskuteční činnosti uvedené v příloze 

č. 3 ZDPH, nebo pokud uskuteční ekonomické činnosti podle obecných pravidel či právních 

norem, podle kterých mohou uzavírat obchodní vztahy i jiné osob povinné k dani. [4] 

 

Osoby povinné k dani jsou veškeré fyzické nebo právnické osoby, které samostatně 

uskutečňují ekonomické činnosti. Okruh těchto osob zákon nějak nevymezuje, jedná se tedy o 

jakoukoliv osobu, která vykonává ekonomickou činnost. Za samostatnou osobu povinnou 

k dani se považuje i skupina osob. Osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání 

v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne částku 1 mil. Kč 

za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tato osoba pak zůstává od daně osvobozena, ale 

pokud chce může se dobrovolně k dani registrovat, za splnění jistých podmínek. Výjimku 

tvoří osoby povinné k dani, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na 
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odpočet daně, ty se dobrovolně registrovat nemohou. Osoby z jiných států, které v tuzemsku 

nemají provozovnu se nepovažují za plátce daně. Avšak v okamžiku, kdy v tuzemsku začnou 

uskutečňovat ekonomickou činnost, nebo zde vznikne jejich provozovna se stávají plátci 

DPH. [4] 

 

Obratem se pro účely zákona o DPH rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, 

které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění. Tato plnění jsou dodání zboží, 

převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku za předpokladu, že jde o 

úplaty za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo 

plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, jestliže nejsou doplňkovou činností 

uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a 

odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým majetkem, o 

kterých se účtuje nebo se vede evidence. Do obratu se nově nezahrnují úplaty za uskutečněná 

plnění s místem plnění mimo tuzemsko. [4] 

 

Plátcem se stává osoba, která překročí zákonem stanovený obrat 1 mil. Kč za po sobě 

jdoucích 12 kalendářních měsíců. Registrační povinnost však vzniká i z jiných důvodů, než 

jen překročením stanoveného obratu. Jsou to mimo jiné překročení hodnotového limitu pro 

pořízení zboží z jiného členského státu, pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, 

přijetí služeb z jiného členského státu, pokračování v podnikání po zemřelém plátci, 

uskutečňování zdanitelných plnění společně s jinými osobami povinnými k dani na základě 

smlouvy o sdružení a další. Plátcem se stává i osoba, která je registrovaná v jiném členském 

státě, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění 

v tuzemsku, nebo pořídí zboží z jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového 

dopravního prostředku a zboží, která je předmětem spotřební daně. [4] 

 

Osobou identifikovanou k dani je právnická osoba, která pořizuje zboží z jiného členského 

státu v tuzemsku, a která není osobou povinnou k dani, jejíž celková hodnota pořízeného 

zboží bez daně přesáhla částku 326.000,- Kč za běžný kalendářní rok. Fyzická osoba se stává 

osobou identifikovanou k dani dnem, kdy byla překročena daná částka. Dále je to právnická 

osoba, která rovněž není osobou povinnou k dani, a která pořizuje z jiného členského státu 

nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně. Právnická osoba se 

stává identifikovanou k dani dnem prvního dodání tohoto zboží. Osobou identifikovanou 

k dani se může stát i osoba, která není osobou povinnou k dani, a která pořizuje zboží z jiného 
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členského státu a podá si přihlášku k registraci, i když hodnota pořízeného zboží nepřekročí 

částku 326.000,- Kč za běžný kalendářní rok. Tato právnická osoba se stává identifikovanou 

k datu účinnosti rozhodnutí o registraci. [4] 

 

Zahraniční osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným 

k dani ve více členských státech Evropského společenství, nejsou povinny registrovat se 

k dani v každém členském státě, kde se nachází její zákazníci, ale může si podle vlastního 

uvážení zvolit stát, ve kterém se registruje k dani. V České republice je taková registrace 

možná u Finančního úřadu Brno 1. Tímto se stává osobou evidovanou k dani. Hlášení o dani 

je tato osoba povinna podat za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20 dnů po skončení 

příslušného kalendářního čtvrtletí a zaplatit daň v EUR ve výši daně uvedené v hlášení. Toto 

hlášení musí být podáno elektronicky. [4] 

 

Předmětem daně je: 

� dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu 

osobou povinnou k dani v rámci uskutečňovaní ekonomické činnosti, s místem plnění 

v tuzemsku, 

� poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečnění ekonomické 

činnosti, s místem plnění v tuzemsku. 

� pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou 

povinnou k dani v rámci uskutečnění ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, 

která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,  

� pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, 

která není osobou povinnou k dani, 

� dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. [10] 

 

Z ustanovení vyplývá, že předmětem daně mohou být jen plnění, která jsou výše vypsána za 

splnění čtyř podmínek. Plnění jsou uskutečněna: 

� za úplatu,  

� osobou povinnou k dani, 

� v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, 

� s místem plnění v tuzemsku. [4] 
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Klíčem pro stanovení, zda je plnění předmětem daně, je určení místa plnění. Jestliže je místo 

plnění mimo tuzemsko, není takové plnění předmětem české daně. Plnění, která nejsou 

předmětem daně se do daňového přiznání neuvádí vůbec, nebo se uvádí do řádku 21 

daňového přiznání. Musí se dělat rozdíl mezi plněním, která má místo plnění mimo tuzemsko, 

tudíž není předmětem daně, a mezi osvobozeným plněním, která sice předmětem daně jsou, 

ale zákon je ve speciálních ustanoveních osvobozuje. [4] 

 

Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, kdy je dodání zboží v tuzemsku 

osvobozeno od daně, nebo pokud je pořízení zboží uskutečněno osobou osvobozenou od 

uplatňování daně nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 

podnikání a celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v běžném kalendářním 

roce částku 326.000,- Kč. Ovšem pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského 

státu a pořízení zboží se spotřební daní bude předmětem daně a zdaněno bude vždy. 

Předmětem daně také nejsou škody způsobené na majetku druhých osob, krádeže majetku a 

manka na majetku ve zvláštních případech. [4] 

 

2.3 Daňové p řiznání  

Daňové přiznání je nezbytnou součástí k vyčíslení samotné daně. Je povinné pro všechny 

plátce. 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. [1] 

 

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. [1] 
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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 . [1] 

 

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. [1] 

 

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 přeplatek, 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. [1] 
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3 Městský obvod jako plátce DPH 

Jak již bylo zmíněno od 1. 1. 2009 je v platnosti novela zákona o DPH č. 302/2008 Sb. Tato 

novela zásadně ovlivňuje dosavadní výklad o DPH k územně samosprávným celkům. 

Kompletně se mění zjišťování obratů pro registraci plátce DPH a způsob práce s DPH, včetně 

daňového přiznání. Novela přináší změny v určení obratu podniku, mění podmínky 

přefakturace a podmínky zdanění u prodeje a nákupu v zahraničí. Zákon přikazuje podnikateli 

vždy vydávat daňový doklad. Tato novela obsahuje více než 300 novelizujících bodů. Cílem 

bylo sladit český zákon o DPH s právní úpravou Evropské unie, tedy se směrnicí 

112/2006/ES. Změny se týkají prakticky všech částí zákona. Novelizace se dokonce dotýká 

již  samotné terminologie, která se v zákoně o DPH užívala do konce roku 2008. [1] 

 

Z hlediska obecného členění obsahuje zákon o DPH tyto oblasti úpravy: 

� uplatňování DPH v tuzemsku, 

� uplatňování DPH v rámci EU, 

� uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, 

� správa DPH. [1] 

 

Městské obvody jsou zaměřeny výhradně na poskytování ekonomické činnosti v tuzemsku, a 

proto se s obchodními případy z oblasti unijních obchodů a obchodních transakcí, 

vztahujících se k třetím zemím tyto subjekty zabývají spíše výjimečně. I tyto případy však 

mohou mít u těchto subjektů, pokud nejsou plátci daně, zásadní dopady, tj. mohou vést 

k registraci k DPH, aniž by došlo k překročení limitu obratu. [1] 

 

3.1 Registrace k DPH 

Plátci daně se registrují u místně příslušného správce daně podáním přihlášky k registraci 

DPH. Registrace se správci daně předkládá na tiskopise vydaném ministerstvem. Registrace 

daně je buďto povinná, pokud je překročen zákonem stanový obrat, nebo dobrovolná, pokud 

obrat překročen není. [1] 

 

Některé úřady městských obvodů, mají od 1. 1. 2009 povinnost registrovat se k DPH, pokud 

jejich roční obrat přesáhne 1 mil. Kč. Nově se do obratu ÚSC také započítává např. nájem 

pozemků, bytů, staveb a nebytových prostor, což zásadně mění dosavadní způsob hospodaření 
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obce. Úřad městského obvodu, jehož obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne 

částku 1 mil. Kč, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve. Tyto 

územně samosprávné celky mají povinnost podat přihlášku k registraci, jestliže překročí 

zákonem stanovený obrat, a to do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl 

stanovený limit překročen. Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci kdykoliv, 

i když nedosahuje obratu 1 mil. Kč. Plátcem je pak ode dne účinnosti na rozhodnutí o 

registraci. [1] 

 

Městské obvody avšak nejsou takové subjekty, které by měly zájem uplatnit své právo na 

registraci k DPH. Je to logické, protože se jedná o subjekty v působnosti výkonu veřejné 

správy a neziskové subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a mnohdy 

uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. To v konečném důsledku 

znamená, že výhody v podobě možnosti uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých 

zdanitelných plnění nemohou městské obvody využít v takové míře jako subjekty založené za 

účelem podnikání. Subjekty využívají práva dobrovolné registrace v případech, kdy může 

registrace k DPH přinést významný finanční efekt např. při zajišťování činností podléhajících 

snížené sazbě daně (dodání vody, čištění odpadních vod), které jsou spojeny možností uplatnit 

nárok na odpočet daně ve výši základní sazby daně, např. při realizaci investičních akcí, u 

kterých mnou nastat významná přijatá plnění s nárokem na odpočet.  [1] 

 

3.1.1 Obrat rozhodný pro povinnou registraci 

Obrat se pro účely registrace k DPH sleduje vždy za nejvýše 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Stanovení výše obratu pro registraci 

z titulu překročení zákonného limitu je 1 mil. Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců. Obratem 

se rozumí souhrn veškerých úplat bez daně, včetně dotace k ceně, a to za uskutečněné dodání 

zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. [1] 

 

Do obratu se nezahrnují úplaty z prodeje hmotného majetku a prodeje odpisovaného 

nehmotného majetku, z prodeje pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, 

pokud o nich osoba povinná k dani účtuje nebo o nich vede evidenci. Do obratu pro povinnou 

registraci u osob povinných k dani se také nezahrnují přijaté úplaty (zálohy) za budoucí 

plnění. Do obratu nevstupují také přijaté prostředky např. ze státního rozpočtu, z rozpočtů 
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územních samosprávných celků, státních fondů, prostředků Evropské unie, pokud nejsou 

dotací k ceně, protože se nepovažují za úplatu za ekonomickou činnost. Následující schéma 

uvádí podobnější členění úplat, které do obratu pro účely registrace k DPH vstupují a které 

nikoli, a to se zaměřením na specifické činnosti realizované územně samosprávnými celky. 

[1] 

 

Obrat pro účely DPH sledovaný u územně samosprávných celků 

Do obratu pro účely registrace vstupují Do obratu pro účely registrace nevstupují 

• úplaty včetně dotace k ceně v rámci 

ekonomické činnosti podléhající dani bez 

ohledu na způsob zaúčtování v hlavní 

nebo doplňkové činnosti, 

• úplaty za převod a nájem pozemků, 

staveb, bytů a nebytových prostor, pokud 

nejsou doplňkovou činností uskutečněnou 

příležitostně, 

• úplaty za finanční a pojišťovací činnosti, 

pokud nejsou doplňkovou činností 

uskutečněnou příležitostně. 

• úplaty včetně dotace k ceně v rámci 

ekonomických činností, pokud se jedná o 

činnosti osvobozené od daně bez nároku na 

odpočet daně s výjimkou činností 

uvedených v § 54, § 55, § 56 Zákona o 

dani z přidané hodnoty, 

• úplaty z prodeje dlouhodobého hmotného a 

dlouhodobého nehmotného majetku, 

• částky, o kterých je účtováno v souladu 

s českými účetními standardy v rámci 

zúčtovacích vztahů, 

• výnosy, které nesouvisí s dodáním zboží, 

poskytnutím služby nebo převodem 

nemovitosti, 

• dotace, 

• příspěvky zřizovatele, 

• finanční dary, pokud nejsou poskytovány 

jako protihodnota za poskytnuté plnění. 

Tab. č. 1: Obrat pro účely DPH sledovaný u územně samosprávných celků, dostupný z: Musilová, L., 

Fitříková, D. DPH u územně samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací, 2009 

 

Územně samosprávné celky, tj. městské obvody nejsou osobou povinnou k dani, pokud 

vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, kdy vystupují jako správní orgány, a to i v 

případě, kdy za takovou činnost vybírají úhradu, ve formě místních, správních nebo jiných 

poplatků stanovených zvláštním právním předpisem. Jedná se o výkon působností v oblasti 

veřejné správy, kterou obec vykonává v rámci samostatné nebo přenesené působnosti. [1] 
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ÚSC, který vedle výkonu působností v oblasti veřejné správy, uskutečňuje ekonomickou 

činnost, např. dodání zboží, poskytnutí služby, převod nemovitosti, nebo soustavné využívání 

hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmu, je osobou povinnou k dani, která 

sleduje obrat a při překročení stanoveného obratu je povinna se registrovat. Městský obvod se 

vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje plnění uvedené v příloze č. 3 

ZDPH. [1] 

 

Obratem ÚSC je souhrn úplat, částek, které jí náleží, tzn., které obdržela nebo má obdržet, za 

ekonomickou činnost tj. za uskutečněná plnění v tuzemsku, bez ohledu na to, jak o nich 

účtuje. Zajištění správného postupu při sledování obratu pro účely registrace k DPH je 

podmíněno správným vyhodnocením veškerých příjmů, o kterých obce účtují. Městské 

obvody hospodaří s finančními prostředky, které však nejsou úplatou za jimi uskutečněná 

plnění, ale slouží výhradně pro výkon veřejné správy. Do obratu proto tyto úplaty nevstupují. 

Jsou to především výnosy z daní, dotace, finanční transfery a další úplaty. Ne všechny příjmy, 

o kterých ÚSC účtuje, lze považovat za úplatu, která je předmětem daně a ne všechny úplaty, 

které jsou předmětem daně, se do obratu pro účely registrace zahrnují. Proto je vhodné 

nejprve z celkových příjmů, o kterých ÚSC účtuje, vyčlenit příjmy, které jsou předmětem 

daně, a které nejsou předmětem daně. Toto je názorně vyobrazeno v následující tabulce. [1] 

 

Charakteristika p říjmů účtovaných u obcí 

Příjmy ÚSC, které nejsou předmětem DPH Příjmy ÚSC, které jsou předmětem DPH 

• Daňové příjmy, 
přijaté dotace a 
transfery 

• Přijaté finanční dary 

• Finanční vypořádání 

• Přijaté pojistné 
náhrady 

• Úroky z běžných 
účtů 

• Kauce a jistiny 

• Výkony veřejné 
správy zpoplatněné 
zejména podle 
zákona č. 565/1990 
Sb., o místních 
poplatcích a zákona 
č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu 
k informacím. 

• Plnění 
osvobozená 
s nárokem na 
odpočet 

• Plnění 
osvobozená bez 
nároku na 
odpočet daně 

• Plnění 
zdanitelná 
v základní a 
snížené sazbě 
daně 

Tab.  č. 2: Charakteristika příjmů účtovaných u obcí, dostupné z: Musilová, L., Fitříková, D. DPH u 
územně samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací, 2009 
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3.1.2 Nespln ění registra ční povinnosti 

Nesplnění povinnosti registrovat se při překročení obratu k DPH je řešeno v  ZDPH. Pokud 

osoba povinná k dani nesplní registrační povinnost, stává se plátcem daně ode dne účinnosti 

registrace uvedené na osvědčení o registraci. Z této úpravy nevyplývá možnost registrace ze 

zákona správcem daně, a proto i v případě, že vznik povinnosti registrovat se k určitému datu 

zjistí správce daně až po toto datu, nevydá rozhodnutí o registraci z úřední povinnosti. 

Z tohoto vyplývá, že v těchto případech správce daně vyzve osobu povinnosti k dani, u které 

bylo ověřeno překročení obratu, ke splnění registrační povinnosti. Správce daně v případě 

nesplnění registrační povinnosti, je povinen uložit osobě povinné k daní náhradu ve výši 10% 

z celkového souhrnu úplat za zdanitelná plnění jako náhradu za daň ze zdanitelných plnění, 

která tato osoba uskutečnila bez daně. Náhrada se stanoví za období od data, ke kterému měla 

být osoba povinná k dani registrovaným plátcem do data, ke kterému se na základě rozhodnutí 

správce daně registrovaným plátce skutečně stala. Úhrada takto stanovené částky se považuje 

za odvod daně. [1] 

 

3.1.3 Zákonná a dobrovolná registrace 

Vzhledem k tomu, že i ÚSC a neziskové organizace mohou uzavírat smluvní vztahy 

s osobami z jiných zemí, je důležité vědět, kdy dochází k zákonné registraci. Městský obvod 

se může stát plátcem daně, i když nepřekročí obrat 1 mil. Kč. Zákonně se registrovat musí 

v těchto případech: 

� při pořízení zboží z jiného členského státu, pokud hodnota tohoto zboží přesáhne 

v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč, 

� při pořízení nového dopravního prostředku nebo  zboží podléhajícího spotřební dani 

z jiného členského státu. [1] 

 

Důvody zákonné registrace vedou tyto subjekty k tomu, aby namísto osoby registrované 

k dani nebo zahraniční osoby povinné k dani zvolili tuzemského dodavatele. Při poskytnutí 

stejných služeb nebo při dodání zboží tuzemskému dodavateli totiž nevzniká povinnosti 

registrovat se k DPH. [1] 

 

ÚSC, které jsou vždy osobou povinnou k dani, mohou podat přihlášku k registraci k DPH 

v podstatě kdykoliv. Potom skutečnost, že osoba povinná k dani nepřesáhla zákonem 

stanovený limit obratu, není důležitá. Pokud tyto subjekty požádají o registraci dobrovolně, 
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stávají se plátcem daně ode dne účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci. Tato 

dobrovolná registrace k DPH se u takových subjektů vyskytuje velmi výjimečně. [1] 

 

3.1.4 Zákaz registrace k DPH 

Podle ZDPH osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou 

v tuzemsku, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, 

je osvobozena od povinnosti registrovat se jako plátce a není oprávněna podat přihlášku 

k registraci. Dobrovolně se může takováto osoba registrovat, pokud se rozhodne uplatňovat 

daň u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor. V případě, že v pozici nájemců této 

osoby jsou pouze neplátci, dobrovolná registrace není možná, protože zdaňování nájmu lze 

uplatnit pouze vůči jiným plátcům daně. [1] 

 

3.1.5 Zrušení registrace 

Registraci k dani z přidané hodnoty lze zrušit buď na žádost plátce nebo z moci úřední, tj. 

rozhodnutím správce daně. Oba tyto způsoby zrušení jsou možné pouze při splnění určitých 

zákonných podmínek. [1] 

 

Základní podmínkou pro zrušení registrace na žádost je, že plátce musí prokázat skutečnost, 

že obrat žadatele je nižší než hodnota 1 mil. Kč za posledních 12 kalendářních měsíců a 

celková hodnota pořízeného zboží z jiného členského státu nepřekročila v běžném 

kalendářním roce částku 326 tis. Kč. a tato hodnota nebyla překročena ani v minulém roce. 

Zrušení registrace je automatické v případě, že plátce ukončí podnikání, nebo přestane 

provádět ekonomické činnosti. [1] 

 

Zrušení registrace správcem daně se děje, pokud plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu 

správci daně po dobu 12 po sobě následujících měsíců zdanitelné plnění, nebo pokud plátce 

neplní své povinnosti vyplývající ze zákona, nebo pokud plátce přestane být osobou povinnou 

k dani. [1] 

 

V souvislosti se zrušením registrace je plátce povinen snížit nárok na odpočet daně u majetku, 

který je specifikován v ZDPH. V podstatě to znamená provést vypořádání nároku na odpočet 

u vymezeného obchodního majetku. Toto se v praxi označuje jako „změna režimu“, tzn. 

změna z plátce na neplátce. Při výpočtu snížení nároku na odpočet daně u dlouhodobého 
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hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku se použije obdobný způsob, který používají 

plátci pro účely úpravy odpočtu podle ZDPH. [1] 

 

Plátci, kteří splní podmínky pro zrušení registrace a evidují ke dni zrušení registrace DHM a 

DNM včetně technického zhodnocení, na které se vztahuje snížení nároku při změně režimu, 

by měli zrušení registrace k DPH provést k poslednímu dni kalendářního roku. Tehdy totiž 

mohou využít práva na provedení úpravy nebo vyrovnání odpočtu daně a zároveň při snížení 

odpočtu při změně režimu se počet let zbývajících do konce pětileté lhůty pro výpočet snížení 

nároku zvýší o 1 rok. [1] 

 

3.2 Předmět daně 

Pro aktivity, která realizují osoby povinné k dani v rámci jejich ekonomické činnosti či mimo 

tuto činnost se používá obecný pojem „plnění“. Veškerá tato plnění se mohou rozdělit na dvě 

základní kategorie, a to plnění, která jsou předmětem DPH a plnění která nejsou předmětem 

DPH. Předmětem DPH jsou plnění, která mají charakter dodání zboží, převodu nemovitosti 

nebo poskytování služeb. Pokud se tato plnění mají stát předmětem daně je zároveň třeba, aby 

byly splněny všechny podmínky stanovené v ZDPH. [1] 

 

Plnění se dělí na dvě základní skupiny podle toho, zda je plátce poskytovatelem nebo 

příjemce takového plnění. První skupinou jsou plnění uskutečněná, jedná se o plnění, která 

plátce uskutečňuje ve prospěch jiné osoby. Druhou skupinou jsou přijatá plnění, kde se jedná 

o plnění, která plátci poskytuje jiná osoba. ÚSC uskutečňují a přijímají plnění různého 

charakteru. Základním předpokladem pro bezchybný postup při plnění povinností a 

uplatňování práv vyplývajících ze ZDPH je správné vyhodnocení charakteru uskutečněného 

nebo přijatého plnění, a to zejména ve vazbě na správné stanovení místa plnění. [1] 

 

3.2.1 Plnění, která jsou p ředmětem dan ě 

Není podstatné, zda ÚSC realizují určitou konkrétní činnost v rámci činnosti hlavní, tj. 

činnost, ke které byly organizaci zřízeny nebo v rámci hospodářské či doplňkové činnosti. 

Hospodářská nebo doplňková činnost je těmito subjekty označována jako činnost 

„ekonomická“. Tento pojem se pro účely DPH nesmí ztotožňovat s ekonomickou činností 

podle ZDPH. Podle ustanovení v ZDPH patří do kategorie ekonomických činností nejen 
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činnosti realizované subjektem v rámci jeho hospodářské nebo doplňkové čisti, ale také 

činnosti realizované v rámci činnosti hlavní.  [1] 

 

Následující schéma zachycuje obecné členní uskutečněných plnění, která jsou předmětem 

daně, na dvě základní skupiny, a to na plnění zdanitelná a plnění osvobozená od daně.  

 

Plnění, která jsou předmětem daně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 1: Plnění, která jsou předmětem daně, dostupné z: Musilová, L., Fitříková, D. DPH u 
územně samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací, 2009 
 

Ze schématu vyplývá, že všechny tři typy plnění, jsou předmětem daně pouze tehdy, jsou-li 

splněny všechny tři uvedené podmínky, které musí být splněny současně. Pokud jedna 

z těchto podmínek není splněna, nevzniká obci a veškerým plátcům daně povinnost uplatnit 

daň na výstupu ani povinnosti přiznat osvobozené plnění, protože se jedná o plnění, které není 

předmětem daně. [1] 

 

3.2.2 Plnění osvobozená od dan ě bez nároku na odpo čet 

Přehled plnění, která jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, je samozřejmě 

uveden v ZDPH. Jedná se o plnění, u kterých plátce není povinen uplatnit daň na výstupu, 

protože jsou od této povinnosti osvobozeny. Dále je z vymezení těchto plnění zřejmá i vazba 

na přijatá zdanitelná plnění, která plátce k uskutečnění osvobozených plnění bez nároku na 

Uskutečněná 

plnění 

• dodání zboží 

• poskytnutí služby 

• převod nemovitosti 

• za úplatu 

• v tuzemsku 

• v rámci ekonomické 

činnosti 

zdanitelná plnění osvobozená plnění 

10 % 20 % s nárokem bez nároku 
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odpočet daně použije. U přijatých zdanitelných plnění, která plátce použije výhradně 

k uskutečnění těchto osvobozených plnění, nemá plátce nárok na odpočet. [1] 

 

 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně jsou: 

� Poštovní služby 

� Provozování rozhlasového a televizního vysílání 

� Finanční činnosti 

� Pojišťovací činnosti 

� Převod a nájem pozemků, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení 

� Výchova a vzdělávání  

� Zdravotnické služby a zboží 

� Sociální pomoc 

� Provozování loterií a jiných podobných her 

� Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

� Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na 

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

 

U městských obvodů se většinou vyskytuje nájem pozemků, bytů staveb a nebytových 

prostor, u nichž se uplatňuje režim osvobození od daně bez nároku na odpočet. Odpočet 

ovšem nelze uplatnit u krátkodobého nájmu stavby, bytů a nebytových prostor, nájmu prostor 

a míst k parkování vozidel, u nájmu bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných 

měřících zařízení a strojů. Pokud se plátce daně dostane do pozice nájemce, může se 

pronajimatel rozhodnout pro zdaňování nájmu. S novelizací už plátce daně v roli 

pronajimatele není povinen oznamovat skutečnosti týkající se zdaňování nájmu správci daně. 

Krátkodobým nájmem je rozuměno nájem stavby, bytu nebo nebytového prostoru, včetně 

vnitřního movitého vybavení nebo dodání energií, který podléhá základní sazbě DPH. [1] 

 

Mezi nejčastější služby, které územně samosprávné celky poskytují, a které jsou osvobozené 

bez nároku na odpočet daně patří:  

� sportovní služby, 

� kulturní služby   

� sociální služby  

� zdravotní služby. [1] 
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3.2.3 Plnění osvobozená od dan ě s nárokem na odpo čet daně 

Z hlediska věcného vymezení se může jednat buď o dodání zboží, nebo o poskytnutí služby, 

nevyskytuje se zde převod nemovitosti. Jedná se o taková plnění, u kterých plátce není 

povinen uplatnit daň na výstupu, protože jsou od této povinnosti osvobozena. Dále je zde 

zřejmá i vazba na výši nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která plátce 

k uskutečnění těchto osvobozených plnění použije. U přijatých zdanitelných plnění, použitých 

k uskutečnění osvobozených plnění s nárokem na odpočet daně, je plátce oprávněn uplatnit 

nárok na odpočet daně v plné výši. [1] 

 

Plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně: 

� dodání zboží do jiného členského státu, 

� vývoz zboží,  

� poskytnutí služby do třetí země, 

� osvobození ve zvláštních případech, 

� přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, 

� přeprava osob, 

� dovoz zboží osvobozený od daně. [1] 

 

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně jsou od povinnosti uplatnit daň na 

výstupu osvobozena. U přijatých zdanitelných plnění, která plátce použije k uskutečnění 

osvobozených plnění s nárokem na odpočet daně, má plný nárok na odpočet daně. U 

městských obvodů se plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně buď nevyskytují 

vůbec anebo se vyskytují pouze ve výjimečných případech. [1] 

 

3.2.4 Plnění, která nejsou p ředmětem DPH 

Tato plnění jsou velmi nesourodá skupina. Je to způsobeno tím, že důvodů proč tato plnění 

nejsou předmětem daně je velmi mnoho. Současný zákon o DPH obsahuje výčet případů, kdy 

se konkrétní plnění při splnění určitých podmínek nepovažuje za dodání zboží, převod 

nemovitosti ani za poskytnutí služby, i když je jedná o plnění, které splňuje obecnou definici 

dodání zboží nebo převodu nemovitosti, popřípadě poskytnutí služby. Kromě těchto zákonem 

vymezených plnění, která nejsou předmětem DPH a jsou uvedeny v ZDPH, není předmětem 

české DPH ani dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, pokud je místo 

plnění určeno mimo tuzemsko nebo v případě, že se jedná o plnění bez úplaty nebo plnění, 



 

  23    

které není realizováno v rámci ekonomických činností osoby, která je uskutečňuje, 

samozřejmě vše za určitých podmínek. U městských obvodů je nejdůležitějším plněním, které 

není předmětem DPH výkon veřejné správy a to i v případě, že za tyto výkony vybírají 

poplatky. [1] 

 

Do plnění, která nejsou předmětem daně jednoznačně patří taková plnění, jež nesplňují 

obecnou definici dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby. Tato plnění jsou 

typická tím, že osobou, kterou je uskutečňuje, tj. plní ve prospěch druhé osoby, není osoba, 

která obdrží určitou finanční částku, ale naopak osob, která předmětnou částku zaplatí. 

K faktickému plnění dochází tím, že jedna osoba uhradí jiné osobě konkrétní částku. Právě 

skutečnost, že se nejedná o plnění uskutečněné příjemcem předmětné částky, má za následek, 

že tato plnění nevstupují do obratu. V případě, že příjemce u takového v podstatě finančního 

plnění uplatní nesprávně daň na výstupu, jde o chybu, kterou je nutno napravit podáním 

dodatečného daňového přiznání. [1] 

 

3.2.5 Dotace, p říspěvky a jiné finan ční podpory 

Dotací se rozumí přijaté finanční prostředky, poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu 

územně samosprávných celků, státních fondů z grantů přidělených podle zvláštního zákona, 

z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropského společenství či jiným obdobných programů. 

Městské obvody a jiné ÚSC tyto dotace velmi často využívají a tyto finanční prostředky mají 

zajisté vliv na daňovou povinnost, pokud jsou ÚSC plátci daně. Dotace se rozdělují na tři 

kategorie, jsou to dotace k ceně, dotace k výsledku hospodaření a dotace na pořízení DHM 

nebo DNM. Předmětem daně jsou pouze dotace k ceně, která je součástí základu daně. Ostatní 

dotace nemají vliv na daň na výstupu, i přesto však mohou ovlivnit výrazným způsobem 

uplatnění odpočtu DPH na vstupu. [1] 

 

Dotace k ceně jsou pouze takové finanční prostředky, které splňují tři následující podmínky: 

� plátce musí přijmout finanční prostředky z veřejných zdrojů, 

� dotační titul stanoví povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny, 

� výši slevy musí vázat k jednotkové ceně plnění. [1] 

 

Finanční prostředky, které jsou poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu ÚSC, státních 

fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů ES či 
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programů obdobných, které nemají charakter dotace k ceně, nemají přímý dopad na daňovou 

povinnost plátce. Tyto finanční prostředky nejsou považovány jako úplata za ekonomickou 

činnost, tudíž se jedná pouze o přesun finančních prostředků, který není předmětem daně, tzn. 

příjemce je na vstupu nezdaňuje. [1] 

 

3.3 Místo pln ění, sazby dan ě, základ dan ě a výpo čet daně 

3.3.1 Místo pln ění 

Místo plnění je velmi důležité pro plátce, který uskutečňuje plnění. Plátce je pak schopen 

určit, zda se jedná o plnění, které je předmětem daně, nebo není. Zdanitelná plnění, to jsou 

taková co, mají plnění uskutečněná v tuzemsku, jsou spojena se vznikem povinnosti přiznat 

daň ve výši platné sazby daně. Správné vyhodnocení místa plnění je důležité i pro plátce, 

který plnění přijímá, protože pouze přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku je spojeno se 

vznikem nároku na odpočet daně. To vše za předpokladu, že se jedná současně o plnění 

zdanitelné, což znamená, že podléhá snížené nebo základní sazbě daně. [1] 

 

ÚSC uskutečňují plnění s místem mimo tuzemsko pouze ve výjimečných případech. Většinu 

svých plnění uskutečňují v tuzemsku. Také přijímají různá plnění, a to nejen od tuzemských 

dodavatelů, ale i od  dodavatelů se sídlem v EU nebo třetích zemích. Tím, že přijímají plnění 

mimo tuzemské hranice, je více než pravděpodobné, že jim vznikne povinnost přiznat daň na 

výstupu, i když plnění vůbec neposkytují, ale přijímají jej. Pokud taková daňová povinnost 

vznikne, vznikne příjemci plnění současně i nárok na odpočet daně na vstupu. [1] 

 

Místo plnění se rozlišuje pokud se jedná o plnění při dodání zboží, převodu nemovitosti či 

poskytnutí služby. Při stanovení místa plnění při dodání zboží se rozlišuje, zda je zboží 

dodáno bez přepravy nebo s přepravou, nebo je dodání zboží spojeno s instalací nebo 

montáží. Pokud je to bez odeslání nebo přepravy, místem plnění je místo, kde se zboží 

nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. Jedná-li se o dodání zboží s přepravou nebo 

odesláním, místem plnění je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava 

začíná. Přitom není důležité, která z osob přepravu nebo odeslání zajišťuje. Jde-li o dodání 

zboží spojené s instalací nebo montáží místem plnění je místo, kde je zboží montováno nebo 

instalováno. [1] 
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V případě určení místa plnění při převodu nemovitosti, nelze udělat chybu, jelikož nemovitost 

je vždy spojena se zemí pevným základem a nemůže se přemisťovat. Místem plnění je tedy 

vždy místo, kde se nemovitost nachází. V případě ÚSC se bude vždy jednat o nemovitost, 

která se nachází v tuzemsku, proto určení místa plnění nebude žádný problém. Problémy však 

může činit určení místa plnění při poskytování služeb. Důvodem je zákon, který pro některé 

konkrétní služby stanovuje různá pravidla pro určení místa plnění. Obecná zásada, která je při 

stanovení místa plnění použije, pokud není možné místo plnění určit podle specifických 

pravidel určených v ZDPH, je také upravena ZDPH a za místo plnění se považuje místo, kde 

má osoba poskytující službu místo podnikání, popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se 

obvykle zdržuje. V případě poskytnutí služby prostřednictvím provozovny, je místem plnění 

místo, kde se provozovna nachází. [1] 

 

3.3.2 Sazby dan ě 

DPH se na výstupu uplatňuje v tuzemsku pouze u zdanitelných plnění. Zde se používá buď 

základní nebo snížená sazba daně. Pro rok 2010 se podle ZDPH uplatňuje základní sazba ve 

výši 20 % a snížená sazba ve výši 10 %. U zboží se obecně uplatňuje základní sazba daně 

s výjimkou zboží, jež je uvedeno v příloze č. 1 ZDPH, a s výjimkou tepla a chladu, na které se 

vztahuje snížená sazba daně. U převodu nemovitosti, kdy dochází ke změně vlastnického 

práva nebo příslušnosti k hospodaření, se rozumí převod nemovitosti, při kterém dochází ke 

změně vlastnického práva. Převody nemovitostí jsou zařazeny do snížené sazby DPH, pokud 

nelze uplatnit osvobození od daně . Převod pozemků je od daně osvobozen s výjimkou 

převodu stavebních pozemků definovaných v ZDPH. [1] 

 

Služby téměř všechny podléhají do základní služby, až na pár výjimek. Služby podléhající 

snížené sazbě jsou u stavebních a montážních prací v oblasti bytové výstavby a staveb pro 

sociální bydlení, dále jsou to ubytovací služby a také služby související s pravidelnou 

hromadnou přepravou osob. Pro městské obvody jsou nejvíce podstatné služby, které se týkají 

sběru a přepravy komunálního odpadu, které podléhají rovněž snížené sazbě, ale teprve od 

začátku roku 2009. Protože ve většině případů tyto služby provádí externí organizace, je 

v zájmu Mob, aby si ověřovala, zda organizace uplatňuje správnou sazbu daně u služeb, které 

poskytuje. Sníženou sazbu daně nelze uplatnit u jiných služeb i když nesporně s komunálním 

odpadem souvisí. Jsou to např. uložení (skladování) ve sběrných dvorech, třídění a likvidace 

komunálního odpadu. [1] 
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3.3.3 Základ dan ě a výpo čet daně 

S problematikou základu daně se ÚSC musí zabývat nejen při výpočtu DPH na výstupu a při 

uplatnění nároku na odpočet daně, ale i při uvádění příslušných údajů v daňové evidenci pro 

účely DPH a v návaznosti na to i při sestavení daňového přiznání. Základem daně je vše, co 

jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, s výjimkou 

příslušné daně z přidané hodnoty. Základem daně je tedy vždy úplata snížená o daň. 

S výpočtem daně se plátce setkává vždy pokud uskutečňuje zdanitelné plnění nebo na toto 

plnění přijme před jeho uskutečněním úplatu. ÚSC jako plátci daně si mohou zvolit jeden ze 

dvou zákonem upravených způsobů výpočtu daně. Volba postupu je závislá na tom, jakým 

způsobem je sjednána cena za zdanitelné plnění. Pokud částka, ze které má být daň 

vypočtena, daň již obsahuje, postupuje se při výpočtu daně tzv. metodou „shora“. Daň lze 

vypočítat i druhým způsobem, tzv. metodou „zdola“, kdy se ke stanovenému základu daně, 

který daň neobsahuje, se daň matematicky dopočítá. Poté co je daň vypočtena, pak se 

k základu daně tato daň připočítává, tímto je možné zjistit cenu včetně daně. [1] 

 

Výpočet daně „zdola“ 

Daň na výstupu = základ daně · koeficient 

k = 0,10  pokud zdanitelné plnění podléhá snížené sazbě 

k = 0,20 pokud zdanitelné plnění podléhá základní sazbě 

 

Výpočet daně „shora“ 

Daň na výstupu = úplata · koeficient 

k = 10 : 110 po zaokrouhlení na čtyři desetinná místa činí hodnota koeficientu pro výpočet 

DPH u plnění podléhající snížené sazbě 0,0909 

k = 20 : 120 po zaokrouhlení na čtyři desetinná místa činí hodnota koeficientu pro výpočet 

DPH u plnění podléhající základní sazbě 0,1667 

 

3.4 Nárok na odpo čet daně 

Městské obvody, které jsou plátci daně, mají právo na uplatnění nároku na odpočet daně na 

vstupu. Uplatnění tohoto práva je vázáno na splnění konkrétních, zákonem stanovených 

podmínek. Plátce má nárok na odpočet, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro 

uskutečnění své ekonomické činnosti. [1] 
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Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká dnem uskutečnění přijatého zdanitelného plnění nebo 

dnem přijetí úplaty, pokud se jedná o úplatu přijatou plátcem, kterému z této úplaty vznikla 

povinnost přiznat daň. Mezi plátce daně od roku 2009 patří i ten plátce, který nevede 

účetnictví, pokud se rozhodne přiznat daň k přijetí úplaty. Výše nároků na odpočet daně je 

věcně vázána na účel použití přijatých zdanitelných plnění. Plátce tedy rozlišuje přijatá 

zdanitelná plnění podle toho, k jakému uskutečněnému plnění použije konkrétní přijaté 

zdanitelné plnění, u kterého se rozhodne nárok na odpočet daně uplatnit. [1] 

 

Základním předpokladem pro správný postup při uplatnění nároku na odpočet daně je  

faktická realizace dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění 

v tuzemsku ve prospěch plátce, který své právo na odpočet daně uplatní. Dalším nutným 

předpokladem je použití přijatého zdanitelného plnění k ekonomickým činnostem plátce. 

Plátce musí splnit formální podmínky stanovené ZDPH. Nárok na odpočet je plátce povinen 

prokázat daňovým dokladem, vystaveným plátcem daně. Nárok na odpočet daně se může 

uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém došlo ke vzniku nároku na odpočet daně. 

Nárok na odpočet vzniká dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu plátci, 

který předmětné zdanitelné plnění uskutečnil. Pokud tato situace nastane, plátci, který 

zdanitelné plnění uskutečňuje, vznikne povinnost přiznat daň na výstupu, a plátce, který 

zdanitelné plnění přijímá, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. [1] 

 

Většina ÚSC uskutečňují jak plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, tak i 

zdanitelná plnění, u kterých mohou uplatnit plný nárok na odpočet daně, čímž je uplatnění 

nároku na odpočet velmi složité ve srovnání s podnikatelským sektorem. Pro ÚSC to 

v podstatě znamená přiřazovat jednotlivá přijatá zdanitelná plnění podle účelu jejich využití. 

Podle základní možnosti uplatnit nárok na odpočet daně se veškerá plnění, uskutečněna 

plátcem rozdělují na plnění, která nejsou ekonomickou činností a nejsou předmětem daně, na 

zdanitelná plnění v tuzemsku s nárokem na odpočet daně na vstupu, na osvobozená plnění 

s nárokem na odpočet daně, na osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně na vstupu a na 

plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet, která nejsou předmětem daně 

v tuzemsku. Toto podrobněji zachycuje následující tabulka. [1] 
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Rozdělení uskutečněných plnění podle možností uplatnění nároku na odpočet daně 

Plnění zdanitelná a osvobozená s nárokem na 

odpočet daně na vstupu 

Plnění, která nejsou ekonomickou činností, 

plnění osvobozená bez nároku na odpočet 

daně na vstupu, plnění, která nejsou 

předmětem daně 

• Plnění podléhající dani na výstupu 

v tuzemsku: 

- dodání zboží nebo převod nemovitostí 

- poskytování služeb 

• Plnění osvobozená od daně s nárokem na 

odpočet: 

- dodání zboží do jiného čl. státu 

- pořízení zboží j jiného čl. státu 

- vývoz zboží 

- poskytnutí služby do třetí země 

- osvobození ve zvláštních případech 

- přeprava a služby přímo vázané na dovoz a 

vývoz 

- přeprava osob 

- dovoz zboží 

• Nezdanitelná plnění: 

- finanční plnění, která nejsou úhradou za 

zdanitelná plnění 

• Plnění s místem plnění mimo tuzemsko 

• Výkon veřejné správy u ÚSC 

• Bezúplatná plnění poskytovaná zřizovateli: 

- poštovní služby 

- provozování rozhlasového a televizního 

vysílání 

- finanční činnosti 

- pojišťovací činnosti 

- převod a nájem pozemků, staveb, bytů a 

nebytových prostor, nájem dalších zařízení 

- výchova a vzdělání 

- zdravotnické služby a zboží 

- sociální pomoc 

- provozování loterií a jiných podobných her 

- ostatní plnění osvobozená od daně bez 

nároku na odpočet daně 

- dodání zboží, které bylo použito pro plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na 

odpočet daně 

- poskytování bezúplatných plnění 

Tab. č. 3: Rozdělení uskutečněných plnění podle možností uplatnění nároku na odpočet daně, dostupné 
z: : Musilová, L., Fitříková, D. DPH u územně samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových 
organizací, 2009 
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4 DPH v zemích Evropské unie 

Daň z přidané hodnoty, která je od 1. 1. 1987 jedinou všeobecnou nepřímou daní ve všech 

členských zemích, charakterizujeme podle následujícího schématu jako neduplicitní 

vícefázovou nepřímou obratovou daň. V době podepisování Římských smluv byly systémy 

nepřímých daní v členských státech různorodé, kdy DPH používala pouze Francie a ostatních 

pět států původní zakládající šestice používalo kaskádovitý systém daně z obratu. Při malém 

propojení národních ekonomik bylo vcelku jedno, jaký typ nepřímé obratové daně zvolil ten 

který stát pro svůj daňový systém. Jak jednorázová, tak i vícerázová duplicitní či neduplicitní 

forma nepřímé daně může naplnit svými výnosy příjmy veřejných rozpočtů. [7] 

 

Zařazení daně z přidané hodnoty mezi typy nepřímých všeobecných obratových daní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Schéma č. 2: Zařazení DPH mezi typy nepřímých všeobecných obratových daní, použité z: 
Široký, J.  Daně v Evropské unii. Praha 
 

Jednorázové daně jsou na komoditu uvaleny jen v jedné fázi její výroby a distribuce a jejich 

základ tvoří hrubý obrat. V případě uvalení daně při přechodu výrobku z velkoobchodu do 

maloobchodu se jedná o velkoobchodní daň z obratu, pokud je zdaňována fáze prodeje 

výrobku z maloobchodu konečnému spotřebiteli, nazýváme ji daň z maloobchodních obratu. 

Daně vícefázové jsou ukládány ve všech částech výroby a prodeje komodity. Jestliže se 

vybírají bez možnosti plátců odpočítat si z celkové daňové povinnosti částku daně, kterou 

zaplatili v nakoupeném materiálu či polotovaru, jedná se o daně z obratu, v případě možnosti 

odpočtu daně hovoříme o dani z přidané hodnoty. [7] 
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Největším nedostatkem daně z obratu je její duplicita. Obraty zdaněné u jednoho výrobce 

nebo obchodníka jsou části ceny jiného, u něhož budou opět podrobeny dani. Počet duplicit 

bude záviset na počtu zpracovatelů a distributorů. Každý další zpracovatel včetně vývozce či 

dovozce je povinen vypočítat daň z hodnoty, která už byla částečně zdaněna, někdy i 

vícenásobně. V konečném důsledku může dojít nejen k nestejnosti daňového zatížení různých 

druhů, ale dokonce i stejných druhů výrobků, což samozřejmě je nevýhodné při 

mezinárodním obchodu. Podstatou daně z přidané hodnoty je zdanění přidané hodnoty, tj. 

hodnoty zboží či služby, kterou si plátce této daně přidává k hodnotě nakoupené komodity. 

Mechanismus daně odstraňuje duplicitu, na daň již jednou zaplacenou v ceně nakoupeného 

zboží či služby se daň již znovu neuvaluje. Daň je tak vhodná pro mezinárodní transakce, 

jelikož je vůči něm neutrální. [7] 

 

Soudní dvůr ve svých judikátech charakterizuje daň z přidané hodnoty jako: 

� obecnou daň ze spotřeby aplikovanou na zboží a služby postupně až do fáze prodeje 

včetně, 

� daň přímo úměrnou ceně zboží a služeb, která je nezávislá na počtu uskutečněných 

transakcí proběhlých během výroby a distribucí přecházejících konečnému prodeji 

zboží nebo služby, 

� daň vybíranou poté, co byla odečtena daň ze zboží a služeb na vstupu příslušné 

výrobní nebo distribuční fáze. [7] 

 

Evropská komise v roce 1960 a Fiskální a finanční výbor jmenovaný touto komisí rozhodly, 

že členské státy musí zrušit kumulativní daňové systémy nepřímého zdanění a zavést daň 

z přidané hodnoty. Pokud by totiž bylo zachováno více forem nepřímých daní včetně daně 

z obratu, musely by členské státy při provádění společného obchodu uplatňovat složitý 

evropský systém vzájemných refundací, přičemž kontrola nad jejich zdárným výkonem by 

byla velice obtížná, ne-li naprosto nemožná, založená především na vzájemné důvěře mezi 

jednotlivými státy. [7] 

 

Realizace dohody o jednotném používání daně z přidané hodnoty však nebyla jednoduchá, od 

Římských dohod k První směrnici o dani z přidané hodnoty uplynulo 10 let a k přelomovému 

předpisu (Šesté směrnici) dalších 10 let. Princip země původu, tj. členského státu, odkud se 

zboží dodává nebo poskytuje, znamená, že daň z přidané hodnoty se vybere už v zemi, ze 

které se dodává či poskytuje zdaňovaná komodita. Při použití tohoto principu se uplatňují 
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sazby platné pro zemi původu. Princip země spotřeby znamená, že daň se vybere až 

v členském státě, ve kterém se nachází příjemce zdanitelného plnění. Z hlediska dodávajícího 

subjektu jde v této situaci o osvobozené plnění. Z hlediska dodávajícího subjektu jde v této 

situaci o osvobozené plnění. Ve státě určení se daň vybere buď celním úřadem při dovozu, 

nebo ji bude povinen do daně na výstupu zahrnout plátce, který zboží či službu přijímá. Při 

použití tohoto principu se uplatňují sazby platné v zemi spotřeby. Tyto principy daně jsou 

vyobrazeny na následujícím schématu. [7] 

 

V časovém průběhu období až po současnost význam daně z přidané hodnoty neustále roste, 

což je dáno především fiskálními důvody, skrytým daňovým břemenem a poměrnou snadností 

jejího výběru, kontroly a správy. Podíl daně z přidané hodnoty na hrubém domácím produktu 

se v posledních letech trvale zvyšuje. [7] 

 

Schéma použití principu země původu a země spotřeby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma č. 3: Použití principu země původu a země spotřeby, použité z: Široký, J. Daně 
v Evropské unii. Praha 
 

Význam daně z přidané hodnoty vzrostl i poté, co se její výnos stal jedním z příjmů rozpočtu 

Evropské unie. V první fázi harmonizace šlo především o zavedení daně z přidané hodnoty 

jako unifikovaného systému nepřímého zdanění ve všech členských zemích, ve fázi druhé 

potom o harmonizace legislativy daně z přidané hodnoty včetně přiblížení sazeb daní. Oba 

kroky byly prováděny v úzké součinnosti s primárním cílem, tj. zavedením společného trhu. 

[7] 
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4.1 Směrnice Evropských spole čenství k harmonizaci dan ě 

z přidané hodnoty 

Na základě rozhodnutí o nahrazení daně z obratu daní z přidané hodnoty připravila v 60. 

letech Evropská komise řadu směrnic. Ty jsou identifikovány kromě svého číselného 

označení i řadovými číslovkami, které jsou součástí jejich oficiálního názvu. [7] 

 

První směrnice č. 67/227/EEC kromě uvedení příčin nutnosti přejít na systém daně z přidané 

hodnoty, o kterých jsem se již zmínila, definovala daň z přidané hodnoty jako obratovou 

všeobecnou daň ze spotřeby stanovenou procentem z prodejní ceny a stanovila i vcelku 

nereálný cíl zavést daň z přidané hodnoty ve všech členských zemích k 1. 1. 1970. Věcný 

obsah první směrnice, ze kterého Soudní dvůr vyvozuje i zákaz zavádění jakékoliv nové 

nepřímé daně konkurující dani z přidané hodnoty v členských státech Evropské unie, převzala 

od 1.1.2007 nová Směrnice č. 2006/112/EC. [7] 

 

Druhá směrnice č. 67/228/EEC definovala předmět daně z přidané hodnoty a vymezila 

základní pojmy, což jsou místo zdanitelného plnění, území státu, dodání zboží, poskytnutí 

služby, osobu podléhající dani. Dle tohoto je daň z přidané hodnoty aplikována na úplatné 

dodání zboží a poskytování služeb na území daného státu osobou podléhající dani, a na dovoz 

zboží. Druhá směrnice také umožňovala zavedení různých sazeb daně a opravňovala 

jednotlivé členské země k přijímání zvláštních ustanovení v národní legislativě k zabránění 

daňovým podvodům. Předpis rovněž zavádí speciální režimy zdaňování pro malé podniky a 

pro subjekty působící v zemědělství. Druhá směrnice byla nahrazena v roce 1977 Šestou 

směrnicí. [7] 

 

Následující tři směrnice s ohledem na politické podmínky a důvody Belgie a Itálie a obavu 

vlád těchto zemí o nenaplnění příjmové stránky veřejných rozpočtů prodloužily časové limity 

pro zavedení daně z přidané hodnoty. Třetí směrnice č. 69/463/EEC prodlužuje termín Belgii 

do konce roku 1972. Čtvrtá směrnice č. 71/401/EEC a Pátá směrnice č. 72/250/EEC 

prodlužují termín Itálii do konce roku 1973. [7] 

 

Následuje přelomová Šestá směrnice č. 77/388/EEC, jejíž cílem bylo další prohloubení 

harmonizace národních úprav daně z předané hodnoty, zrušení zdaňování dovozů a realizace 

financování Evropských společenství z vlastních zdrojů včetně odvodu národních výnosů 
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daně z přidané hodnoty. Tato Šestá směrnice byla přelomovou pro harmonizaci daně 

z přidané hodnoty, svědčí o tom i fakt, že prodělala 32 novelizací a byla na ni navázána další 

důležitá legislativa. Tato směrnice sice byla zrušena, ale její věcný obsah byl začleněn do 

nové směrnice č. 2006/112/EC. [7] 

 

Významnými legislativními dokumenty zasahujícími oblast daně z předané hodnoty je 

Směrnice č. 91/680/EEC, která zrušila daňové hranice uvnitř Evropských společenství a 

podstatným způsobem ovlivnila režim vzájemné interakce systémů daně z přidané hodnoty 

mezi jednotlivými členskými státy. Zrušením daňových hranic mezi členskými státy je nákup 

soukromých osob zdaňován výhradně v zemi původu, vyjma nových dopravních prostředků 

s systém dovozů a vývozů mezi členskými státy navzájem je nahrazen intrakomunitárním 

plněním, s výjimkou třetích zemí tj. zemí mimo EU. Dalším významným dokumentem je 

Směrnice č. 92/77/EEC, která stanovila minimální sazby daně z přidané hodnoty a stanovila 

minimální hranice daňových pásem. [7] 

 

4.2 Osoby povinné k dani dle sm ěrnice EU 

Článek 9 

1. Osobou povinnou k dani se rozumí jakákoliv osoba, která na jakémkoli místě vykonává 

samostatně ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel nebo výsledky této činnosti. 

Ekonomickou činností se rozumí veškerá činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících 

služby, včetně těžební činnosti, zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných 

povolání. Za ekonomickou činnost se považuje zejména využívání hmotného nebo 

nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu z něj. 

2. Kromě osob uvedených v odstavci 1 se za osobu povinnou k dani považuje každá osoba, 

která příležitostně dodá nový dopravní prostředek, jenž je odeslán nebo přepraven 

pořizovateli prodejcem nebo samotným pořizovatelem nebo na účet prodejce nebo 

pořizovatele mimo území členského státu, avšak na území Společenství. 

 

Článek 10 

Podmínka, aby byla ekonomická činnost vykonávána samostatně, jak stanoveno v čl. 9 odst. 

1, vylučuje ze systému DPH zaměstnance a další osoby, váže–li je k zaměstnavateli pracovní 

smlouva nebo jiný právní svazek, který zakládá vztah zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti 

pracovních podmínek a odměňování zaměstnance a odpovědnosti zaměstnavatele. 
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Článek 11 

Po konzultaci s Poradním výborem pro daň z přidané hodnoty může každý členský stát 

považovat za jedinou osobu povinnou k dani osoby, které jsou usazeny na území tohoto 

členského státu a které jsou sice právně nezávislé, avšak navzájem jsou úzce propojeny 

finančními, hospodářskými a organizačními vazbami. 

Členský stát, který využije možnost stanovenou v prvním pododstavci, může přijmout veškerá 

opatření potřebná k zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem na 

základě využití tohoto ustanovení. 

 

Článek 12 

1. Členské státy mohou za osobu povinnou k dani považovat každého, kdo příležitostně 

uskuteční plnění spočívající v některé z činností uvedených v čl. 9 odst. 1 druhém 

pododstavci, zejména pak některé z těchto plnění: 

� dodání budovy nebo její části před jejím prvním obydlením a pozemku k ní   

přiléhajícího; 

� dodání stavebního pozemku. 

 

2. Pro účely odst. 1 písm. a) se budovou rozumí jakákoliv stavba pevně spojená se zemí. 

Členské státy mohou stanovit pravidla pro použití kritéria podle odst. 1 písm. a) na přestavbu 

budov a mohou vymezit pojem pozemek k ní přiléhající. Členské státy mohou uplatnit jiná 

kritéria než první obydlení, jako například dobu uplynulou ode dne dokončení budovy do dne 

prvního dodání nebo dobu uplynulou ode dne prvního obydlení do dne následujícího dodání, 

pokud tyto doby nepřekračují v prvním případě dobu pěti let a v druhém dobu dvou let. 

 

3. Pro účely odst. 1 písm. b) se stavebním pozemkem rozumí jakýkoliv neupravený nebo 

upravený pozemek, který jako stavební pozemek vymezují členské státy. 

 

Článek 13 

1. Státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty se nepovažují za osoby povinné k dani v 

souvislosti s činnostmi nebo plněními, při nichž vystupují jako orgány veřejné moci, a to i 

tehdy, vybírají–li v souvislosti s těmito činnostmi nebo plněními poplatky, příspěvky či 

platby. Uskutečňují–li takové činnosti nebo plnění, považují se však za osoby povinné k dani 

v souvislosti s těmito činnostmi či plněními, pokud by zacházení s nimi jako s osobami 

nepovinnými k dani vedlo k výraznému narušení hospodářské soutěže. Veřejnoprávní 
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subjekty se vždy považují za osoby povinné k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v 

příloze I, nejsou–li tyto činnosti uskutečňovány v zanedbatelné míře. 

 

2. Členské státy mohou činnosti veřejnoprávních subjektů, které jsou osvobozeny od daně 

podle článků 132, 135, 136, 371 a 374 až 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 a článků 380 až 

390, považovat za činnosti, které tyto subjekty vykonávají jako orgány veřejné moci. [12,15] 

 

4.3 Sazby DPH v jednotlivých zemích EU 

DPH je ve světě nejvyšší v členských zemích Evropské unie, kde na základě směrnice Rady z 

roku 1992 nesmí být DPH nižší nežli 15 %. Členské země Evropské unie mohou v současné 

době uplatnit jednu nebo dvě zvýhodněné sazby na vybrané zboží či služby. Přestože 

legislativa zřizující DPH je stanovena na národní úrovni, jsou jednotlivé zákony členských 

zemí závislé na určitých parametrech, které jsou pevně dány ve směrnicích Evropské unie. 

[16] 

 

Seznam zboží a služeb, které podléhají snížené sazbě DPH je upraven směrnicí č. 

77/388/EEC. Nižší sazba daně je uplatňována zejména u vody, potravin, farmaceutických 

výrobků, dopravy, odstraňování odpadů a služeb. Jedná se zejména o zboží a služby 

každodenní potřeby či sociálního charakteru. Cílem nižší sazby DPH je udržení „přijatelné“ 

ceny i pro nízko příjmové skupiny obyvatelstva. [16] 

 

Sazby daně z přidané hodnoty jak základní, tak snížené v jednotlivých členských státech 

Evropské unie jsou uvedeny v následující tabulce. Některé země mají i tzv. super snížené 

sazby na speciální předměty daně z přidané nemovitosti. 
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Sazby DPH v zemích EU 

Země Snížená sazba daně Základní sazba daně 

Belgie 6; 12 21 

Bulharsko 0; 7 20 

Česká republika 10 20 

Dánsko - 25 

Estonsko 9 20 

Finsko 8; 17 22 

Francie 2,1; 5,5 19,6 

Irsko 4,8; 13,5 21 

Itálie 4; 6; 10 20 

Kanárské ostrovy 0,2 5 

Kypr 5 15 

Litva 5; 9 21 

Lotyšsko 10 21 

Lucembursko 3; 6; 9; 12 15 

Maďarsko 5 25 

Madeira a Azory 4,8 15 

Malta 5 18 

Německo 7 19 

Nizozemí 6 19 

Polsko 3; 7 22 

Portugalsko 5; 12 20 

Rakousko 10; 12 20 

Rumunsko 9 19 

Řecko 4,5; 9 21 

Slovensko 10 19 

Slovinsko 8,5 20 

Španělsko 4; 7 16 

Švédsko 6; 12 25 

Velká Británie 5 17,5 

Tab. č. 4: Sazby DPH v zemích EU, dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Value_Added_Tax_Area 
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5 Analýza hospoda ření městského obvodu Hrabová 

5.1 Charakteristika m ěstského obvodu 

Městský obvod je spravován zastupitelstvem městského obvodu, dalšími orgány městského 

obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány 

městského obvodu. Dělbu kompetencí mezi orgány města a orgány městských obvodů 

vymezuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků. 

 

Tento městský obvod má přibližně 3 800 obyvatel a jeho katastrální výměra je asi 920 ha, 

z toho největší plochu zaujímá zemědělská půda a zastavěné plochy. V obci se nachází 

základní škola, mateřská školy, zdravotnické zařízení, pošta i městská policie. Občané zde 

naleznou vše potřebné a nezbytné pro svůj život. O kulturní činnost se stará knihovna, škola a 

řada místních spolků 

 

Mezi nejvýznamnější uskutečněné investice obce patří výstavba kombinovaného hřiště pro 

děti. Toto hřiště bude sloužit nejen školní mládeži, ale také veřejnosti. Jedná se o výstavbu 

venkovního dětského sportoviště, které bude sloužit pro účely školní tělovýchovy a 

pohybových aktivit dětí a bude zahrnovat vybudování multifunkčního a dětského hřiště. Další 

do budoucna plánovanou a zároveň ještě nejistou investicí je úprava hlavní pozemní 

komunikace, která by částečně vyřešila problém s velkým provozem na této komunikaci. 

Další investice tento obvod neplánuje.   

 

Mezi představitele obce patří 15 členů zastupitelstva a 5 členů rady. Mezi kontrolní orgány 

obce patří finanční a kontrolní výbor. O plynulé zajištění obce se stará stálých 14 

zaměstnanců. Obvod má svůj vlastní odbor financí a správy majetku, odbor sociální, 

organizační a vnitřních věcí a odbor stavebně správní. Obvod má pod sebou dvě příspěvkové 

organizace, kterými jsou základní škola a mateřská škola.  

 

Městský obvod pronajímá bytové a nebytové prostory, pozemky a parkovací místa, vše 

dlouhodobě. Tyto pronájmy představují jako celek významnou část celkových příjmů obce. 

Další nemalou část příjmů obce představuje daň z nemovitosti z průmyslové zóny a z jiných 

nemovitostí, spadajících pod městský obvod. Správu majetku města si obec zajišťuje sama. 
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Pouze pokud jde o bytové hospodářství má obec najatou externí organizaci na základně 

uzavřené smlouvy.   

 

Obvod také pravidelně vydává svůj měsíční zpravodaj, kde informuje místní obyvatele, ale i 

širokou veřejnost o kulturním a sportovním dění v obci. Podává také informace z radnice, 

upozorňuje na aktuality, pořádané akce, poskytované služby apod. Tento měsíčník je zdarma.  

 

5.2 Hospoda ření městského obvodu v roce 2008 

Rok 2008 pro městský obvod nebyl nějak zvlášť jiný nežli ostatní léta. Nebyl výjimečný ani 

z hlediska investic ani z hlediska poskytnutých dotací. Plánovaný rozpočet na rok 2008 je 

zobrazen v následující tabulce.  

 

Schválený rozpočet na rok 2008 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 5 128 000,00 

Nedaňové příjmy 3 983 000,00 
Běžné výdaje 19 079 000,00 

Kapitálové příjmy 700 000,00 

Datace  11 470 000,00 
Kapitálové výdaje 2 472 000,00 

Celkem 21 551 000,00 Celkem 21 551 000,00 

Tab. č. 5: Schválený rozpočet na rok 2008, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu 
 

Tento rozpočet byl stanoven na základě analýzy vývoje příjmů v roce 2007 a na předpokladu 

vývoje příjmů v roce 2008. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V příjmech nejsou 

zapracovány účelové transfery na sociální dávky a ve výdajích nejsou výdaje na výplatu 

dávek sociální péče, tyto byly řešeny samostatně až v průběhu roku 2008. K nejvýznamnějším 

položkám daňových příjmů patřili daně z nemovitosti. Předpokladem však bylo, že odvod 

bude ještě vyšší, vzhledem k ukončení zkušebních provozů v průmyslové zóně. Významnou 

částí příjmů rozpočtu jsou neinvestiční datace ze státního rozpočtu a rozpočtu města. 

V kapitálových výdajích jsou zahrnuty výdaje na plánované investiční akce městského 

obvodu, které se uskutečnili během roku 2008.   
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Výše vyobrazený schválený rozpočet byl během roku 2008 upraven a to v rámci 

rozpočtových opatření. Tento upravený rozpočet je vyobrazen v následující tabulce.  

 

Upravený rozpočet na rok 2008 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 5 468 000,00 

Nedaňové příjmy 4 320 000,00 
Běžné výdaje 21 150 000,00 

Kapitálové příjmy 2 136 000,00 

Dotace 30 901 000,00 
Kapitálové výdaje 23 802 000,00 

Celkem 42 825 000,00  44 952 000,00 

Tab. č. 6: Upravený rozpočet na rok 2008, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu.  
 

Skutečná plnění k 31.12.2008 byla ovšem trochu jiná než v upraveném rozpočtu. Tyto 

skutečné příjmy a výdaje uskutečněné za rok 2008 jsou vyčísleny v následující tabulce.  

 

Skutečná plnění k 31.12.2008 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 6 643 037,01 

Nedaňové příjmy 4 462 892,96 
Běžné výdaje 19 916 445,06 

Kapitálové příjmy 3 417 253,00 

Dotace 30 807 671,30 
Kapitálové výdaje 22 011 552,20 

Celkem 45 330 853,27 Celkem 41 927 997,26 

Tab. č. 7: Skutečná plnění k 32.12.2008, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu 
 

Z hlediska roku 2008 představovaly celkové skutečné výše příjmů po konsolidaci u 

městského obvodu částku přibližně 45 330 tis. Kč. Výše celkových výdajů po konsolidaci 

byly asi ve výši 41 927 tis. Kč. Významnými příjmy kromě dotací, byly daňové příjmy, které 

byly překročeny o 21,49%. K tomuto výraznému překročení došlo především z důvodu 

vyššího výnosu u daně z nemovitostí. Došlo i k překročení nedaňových příjmů, ale pouze o 

3,31%. Důvodem tohoto překročení byla realizace příjmů z vyúčtování služeb s realitní 

agenturou za pronájem hřbitovního domku, bytu školníka a bytového prostoru HZ. U 

kapitálových příjmů došlo také k výraznému překročení upraveného rozpočtu a to ve výši 
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59,98%, toto překročení souviselo především s prodejem bytů a prodejem pozemku firmě 

Autolaros Speed, které bylo vyšší oproti schválenému rozpočtu. Grafické znázornění 

skutečných příjmů je možné vidět na následujícím grafu.  

 

Rozdělení příjmů roku 2008 

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace

 
Graf č.1: Rozdělení příjmů roku 2008, zpracováno autorkou podle 
závěrečného účtu městského obvodu 

 

 

Ve výdajích největší položku tvořila základní škola, tedy konkrétně výdaje na budovy, haly a 

stavby. Další největší položkou výdajů byla činnost místní správy, a to i přes to, že tyto 

výdaje byly nižší než v plánovaném rozpočtu. Z hlediska dělení výdajů na běžné a kapitálové, 

došlo u běžných výdajů k úspoře především v dopravě a to konkrétně v zimní údržbě, která 

nemusela být z důvodů velmi teplého počasí realizována. K úsporám došlo také u údržby 

veřejné zeleně. Kapitálové výdaje vzhledem k upravenému rozpočtu také nebyly dočerpány. 

Tato úspora vznikla především u stavby chodníku ke hřbitovu. Grafické rozdělení výdajů po 

konsolidaci je znázorněno na následujícím grafu. 
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Rozdělení výdajů v roce 2008 

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

 
Graf č. 2: Rozdělení výdajů v roce 2008, zpracováno autorkou podle 
závěrečného účtu městského obvodu 

 

 

Vyčíslení hospodářského výsledku za rok 2008 

O příjmů odečteme výdaje a dostaneme přebytek roku 2008, který činil 4.619.290.- Kč, 

k tomuto přičteme přebytek z minulých let a dostaneme částku 4.228.282.- Kč. Od tohoto dále 

odečteme pasiva, neboli potřeby a přičteme aktiva, neboli zdroje. Dostaneme částku 

8.847.573.- Kč, od které musíme odečíst rozdíl mezi stavem účtu 933 a prostředky na ZBÚ, 

abychom se dostali ke skutečnému hospodářskému výsledku. Hospodářský výsledek za rok 

2008 byl 6.236.775.- Kč. 

 

5.3 Hospoda ření městského obvodu v roce 2009 

Zmiňovaný městský obvod se v roce 2009 stal plátcem DPH. Tato povinnost mu vznikla 

z důvodů překročení zákonem stanoveného limitu 1 mil. Kč za 12 předcházejících měsíců. 

Tento městský obvod spadá pod město Ostravu tudíž v okamžiku, kdy se stalo město Ostrava 

plátcem, automaticky se stává plátcem i městský obvod bez ohledů na to zda byly splněny 

podmínky pro povinné plátcovství, takže i kdyby jeho obrat nedosáhl stanovený limit obvod 

by se i přesto stal plátcem DPH od 1. 4. 2009. V následující tabulce je zpracován předběžný 

rozpočet na rok 2009. 
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Schválený rozpočet na rok 2009 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 5.345.000,00 

Nedaňové příjmy 3.149.000,00 
Běžné výdaje 18.703.000,00 

Kapitálové příjmy 1.000.000,00 

Dotace  14.409.000,00 
Kapitálové výdaje 5.200.000,00 

Celkem 23.903.000,00 Celkem 23.903.000,00 

Tab. č. 8: Schválený rozpočet na rok 2009, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu 
 

Tento rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V příjmech nejsou zpracovány účelové transfery 

na sociální dávky a ve výdajích nejsou výdaje na výplatu dávek sociální péče. Tyto transfery 

byly řešeny během roku 2009 úpravou rozpočtu. K nejvýznamnějším příjmům patří daň 

z nemovitosti, příjmy z pronájmu a prodeje ostatních nemovitostí a splátky půjčených 

prostředků obyvatelstva. Významnou částí příjmů jsou také neinvestiční transfery ze státního 

rozpočtu a rozpočtu města Ostravy. V běžných výdajích jsou zahrnuty platy, nákup vody, 

paliv a energie, nákupy služeb, opravy a údržba, poskytnuté věcné dary, neinvestiční transfery 

a příspěvky. Do kapitálových výdajů spadají plánované investiční akce městského obvodu, 

které byly realizovány v průběhu roku 2009.  

 

Výše vyobrazený schválený rozpočet byl během roku 2008 upraven a to v rámci 

rozpočtových opatření. Tento upravený rozpočet je vyobrazen v následující tabulce. 

 

Upravený rozpočet na rok 2009 (v Kč) 

Příjmy  Výdaje 

Daňové příjmy 5.518.000,00 

Nedaňové příjmy 3.881.000,00 
Běžné výdaje 29.501.000,00 

Kapitálové příjmy 4.274.000,00 

Dotace 20.830.000,00 
Kapitálové výdaje 12.594.000,00 

Celkem 34.503.000,00 Celkem 42.095.000,00 

Tab. č. 9: Upravený rozpočet na rok 2009, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu 
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Skutečná plnění k 31.12.2009 byla ovšem trochu jiná než v upraveném rozpočtu. Tyto 

skutečné příjmy a výdaje uskutečněné za rok 2008 jsou vyčísleny v následující tabulce. 

 

Skutečná plnění k 31.12.2009 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 7.005.754,00 

Nedaňové příjmy 4.119.211,52 
Běžné výdaje 23.042.833,71 

Kapitálové příjmy 8.648.153,00 

Dotace 18.860.660,50 
Kapitálové výdaje 10.551.587,70 

Celkem 38.633.779,02 Celkem 33.594.421,41 

Tab. č. 10: Skutečná plnění k 31.12.2009, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu 
 

V roce 2009 byly celkové příjmy u městského obvodu přibližně ve výši 38 633 tis. Kč. 

Celková výše výdajů v roce 2009 po konsolidaci byla 33 594 tis. Kč. Mezi nejvyšší příjmy 

patří daňové příjmy, který byly překročeny z důvodů vyšších příjmů z nemovitosti, stejně jako 

v předešlém roce. Skutečné daňové příjmy byly vyšší oproti upravenému rozpočtu o 26,96%. 

K tomuto překročení došlo především z důvodu vyššího výnosu u daně z nemovitosti.  

 

K nepatrnému nárůstu došlo i u nedaňových příjmů, ty se zvýšily jen o 6,14% a to z důvodů 

pronájmu majetku směrových tabulí a z příjmů věcných břemen. Ovšem obrovský nárůst 

zaznamenaly kapitálové příjmy, které se od upraveného rozpočtu zvýšily o neuvěřitelných 

102,34%. Důvodem tohoto obrovského zvýšení byl prodej nemovitostí konkrétně bytů. 

Nejvýznamnější dotací pro rok 2009 byla dotace z Regionálního operačního programu EU na 

výstavbu víceúčelového hřiště. Grafické znázornění příjmů po konsolidaci je vidět na 

následujícím grafu.  
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Rozdělení příjmů roku 2009 

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace

 
Graf č. 3: Rozdělení příjmů roku 2009, zpracováno autorkou dle 
závěrečného účtu městského obvodu 

 

Největší položkou ve výdajích je základní škola, konkrétně tedy stavby, budovy a haly a také 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Dalším obrovský výdaj padl na 

opravy a udržování silnic, dále na bytové hospodářství, na péči o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň, a samozřejmě že podstatnou část výdajů tvoří i činnost místí správy, i přesto, že je od 

minulého roku zaznamenán pokles výdajů na tuto činnost. Výdaje z hlediska členění na běžné 

a kapitálové jsou graficky znázorněny na následujícím grafu.  

 

Rozdělení výdajů roku 2009 

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

 
Graf č. 4: Rozdělení výdajů roku 2009, zpracováno autorkou dle 
závěrečného účtu městského obvodu 
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Vyčíslení hospodářského výsledku za rok 2009 

Přebytek roku 2009 činil 6 225 227.- Kč, k tomuto přičteme přebytek z minulých let a 

dostaneme částku 7 480 321.- Kč. Od tohoto dále odečteme pasiva, neboli potřeby a přičteme 

aktiva, neboli zdroje. Dostaneme částku 7556 385.- Kč, od které musíme odečíst rozdíl mezi 

stavem účtu 933 a prostředky na ZBÚ, abychom se dostali ke skutečnému hospodářskému 

výsledku. Hospodářský výsledek za rok 2009 byl 6 125 132.- Kč. 

 

5.4 Vlastní da ňové povinnosti m ěstského obvodu za rok 2009 

V následujícím textu jsou zpracována jednotlivá daňová přiznání za každý měsíc od doby kdy 

se městský úřad stal plátcem DPH, tudíž od 1.4.2009 až do 31.12.2009.  

 

Duben 

V prvním měsíci plátcovství tj. v dubnu roku 2009 městský úřad neuskutečňoval žádné 

činnosti, které by mohly být zařazeny do základu daně. Činil pouze takové činnosti, jež jsou 

osvobozené od daně bez nároku na odpočet.  Tato plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet jsou ve výši 553 024.-Kč. Daň na výstupu, odpočet daně, vlastní daňová povinnost i 

nadměrný odpočet jsou tedy nulové. 

 

Květen 

V květnu 2009 již městský úřad činnosti ekonomické poskytoval. Základem daně bylo tedy 

dodání zboží nebo poskytnutí služby z místem plnění v tuzemsku a to ve výši 9 986.- Kč. 

Mezi tato plnění jež spadají do základu daně patří většinou zadávací dokumentace či opravy 

směrových tabulí. V tomto měsíci se vyskytují i plnění osvobozená od daně, a to ve výši 

1 108 108.- Kč. Toto jsou především příjmy z pronájmu bytů. Vzniká nám tedy daň na 

výstupu ve výši 1 898.- Kč, odpočet daně je nulový a samotná daňová povinnost je 1 898.- 

Kč.  

 

Červen 

V červnu 2009 bylo základem daně dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění 

v tuzemsku. Mezi tato plnění patřila především oprava předpisu směrové tabule, reklamní 

zařízení, zadávací dokumentace a pronájem pozemku. Základ daně byl ve výši 24 675.-Kč. 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet jednotka vyčísla v hodnotě 1 657 658.- Kč 
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a jedná se především o příjmy z pronájmu bytů. Daň na výstupu je tedy 4 689.- Kč, odpočet 

daně je nulový, vzniká tedy vlastní daňová povinnost ve výši 4 689.-Kč.  

 

Červenec 

V červenci 2009 městský úřad neuskutečňoval žádné činnosti, které by mohly být pokládány 

za dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, tudíž základ daně je nulový. 

Jsou zde pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, zde spadají opět 

příjmy z pronájmu bytů. Daň na výstupu, odpočet daně, vlastní daňová povinnost i nadměrný 

odpočet jsou nulové.  

 

Srpen 

V srpnu 2009 vznikla městskému úřadu vlastní daňová povinnost. Do základu daně zde patří 

vystavení fotokopie a vyhlášení rozhlasem dohromady ve výši 100.- Kč. Jsou zde také 

osvobozená plnění od daně bez nároku na odpočet daně a to ve výši 1 008 645.- Kč. Tato 

plnění jsou opět příjmy z pronájmů bytů. Ze základu daně byla vypočtená daň na výstupu 19.- 

Kč, odpočet daně je nulový, vzniká tedy vlastní daňová povinnost ve výši 19.- Kč. 

 

Září 

V září 2009 úřad uskutečňuje činnosti jež jsou považovány za dodání zboží či poskytnutí 

služby s místem plnění v tuzemsku. Jsou to vystavení fotokopie, vyhlášení rozhlasem,  

zadávací dokumentace a kopírování v celkové výši 3009.- Kč. Jsou zde také plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet ve výši 1 483 867.- Kč, opět za pronájem bytů. 

Daň na výstupu je 572.- Kč, odpočet daně je nulový a vlastní daňová povinnost je tedy 572.- 

Kč.  

 

Říjen 

V měsíci říjnu 2009 úřad podepisuje smlouvu o zřízení věcných břemen s firmou Biocel 

Paskov. Toto věcné břemeno spadá do plnění jež není osvobozeno od daně, základ daně ve 

výši 134 400.- Kč, z toho daň na výstupu činí 25 536.- Kč. Plnění osvobozená od daně bez 

nároku na odpočet daně jsou ve výši 486 950.- Kč. Odpočet daně je nulový, vzniká vlastní 

daňová povinnosti ve výši 25 536.- Kč.  
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Listopad 

V měsíci listopadu 2009 městský úřad podepisuje další smlouvu o zřízení věcných břemen 

s firmou ČEZ Distribuce. Do plnění, jež spadají do základu daně patří věcné břemena, prodej 

dlažby a vyhlášení rozhlasem. Tato všechna plnění jsou ve výši 188 168.- Kč. Plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet jsou ve výši 967 626.- Kč a jsou za pronájmy 

bytů. Daň na výstupu je ve výši 35 752.- Kč, odpočet daně je nulový, takže vlastní daňová 

povinnost je 35 752.- Kč.  

 

Prosinec 

V prosinci 2009 bylo základem daně dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění 

v tuzemsku a to ve výši 195 216.- Kč. Do tohoto základu daně patří věcná břemena, prodej 

dlažby, vyhlášení rozhlasem, pronájem automatu na kávu a pronájem internetu Ovanet. Do 

plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně patří tržby z bytového fondu ve 

výši 1 447 245.- Kč. Vypořádací koeficient činil je 0,12, tento koeficient se stanovuje vždy na 

konci účetního období na další rok. Daň na výstupu je 37 091.- Kč, odpočet daně je nulový a 

vlastní daňová povinnost činí 37 091.- Kč.  

 

Z následujícího vyplývá, že v prvním roce plátcovství DPH městskému úřadu vznikly pouze 

daňové povinnosti, tudíž na tom finančně nejsou lépe nýbrž hůře oproti roku 2008. Tyto 

daňové povinnosti jsou přehledně graficky zobrazeny v následujícím grafu.  

 

Daňové povinnosti k DPH za rok 2009 
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Graf č. 5: Daňové povinnosti k DPH za rok 2009, zpracováno autorkou dle měsíčních 
daňových přiznání městského obvodu 
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5.5 Zhodnocení situace u m ěstského ú řadu 

Na základě provedené analýzy v oblasti hospodaření městského úřadu, nelze jednoznačně 

vyjádřit stanovisko, jaký dopad měla registrace k DPH. Je jasné, že sledovaná městský obvod 

neuskutečnil v roce 2009 takové investiční akce, u kterých by si mohl uplatnit daň na vstupu, 

ať už v rámci plného či kráceného nároku na odpočet. To, že se městský úřad stal plátcem 

DPH má spíše negativní dopad, v každém měsíci za rok 2009 tomuto obvodu vznikala daňová 

povinnost a žádný nadměrný odpočet. I kdyby se obvodu podařilo získat a uplatnit si odpočet 

na vstupu, je pravděpodobné, že by daňová povinnost byla stejně vyšší než nadměrný 

odpočet.  

 

Městskému obvodu se vyplatí být plátce DPH až tehdy, uskuteční-li velké investiční akce. 

Takové investiční akce budou pro tento obvod téměř nereálné. Vzhledem k rozloze, umístění 

a struktuře tohoto městského obvodu se domnívám, že zde nevzniknou nikdy dostatečně 

veliké investiční akce, při kterých by se podařilo uplatnit daň na vstupu a dosáhnout tak 

nadměrného odpočtu v daňovém přiznání k DPH. Registrace k DPH je v tomto případě pouze 

formální. Pro tento městský obvod se plátcovství daně z přidané hodnoty nevyplatí, jak 

z hlediska finančního, tak z hlediska personálního. Vzniká otázka zda přijmout novou 

pracovní sílu na oblast DPH nebo nepřijmout, vždy to bude zátěží jak pro samotnou obvod, 

tak pro jeho zaměstnance.  
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6 Analýza hospoda ření městského obvodu Vítkovice 2009 

Prvním městským obvodem, kde byla provedena analýza hospodaření pro srovnání 

s výchozím městským obvodem Hrabovou, jsou Vítkovice. Je to další obvod spadající pod 

Statutární město Ostrava. Tento městský obvod obývá přibližně 8.000 obyvatel a jeho 

katastrální výměra činí asi 650 ha. Z této výměry největší část tvoří zastavěné a obydlené 

plochy. V tomto správním obvodě jsou všechny organizace nezbytné pro život, jako jsou 

školy, zdravotnická zařízení, pošta, policie a různé organizace určené kultuře. V městském 

obvodu se nacházejí tři příspěvkové a jsou to dvě základní školy a jedna mateřská škola. 

Rozpočet na rok 2009 je zobrazen v následující tabulce. 

 

Schválený rozpočet na rok 2009 (v Kč) 

Příjmy  Výdaje 

Daňové příjmy 16.415.000,00 

Nedaňové příjmy 40.608.000,00 
Běžné výdaje 85.499.000,00 

Kapitálové příjmy 12.286.000,00 

Dotace  24.466.000,00 

Financování  - 1.331.000,00 

Kapitálové výdaje 6.945.000,00 

Celkem 92.444.000,00 Celkem 92.444.000,00 

Tab. č. 11: Schválený rozpočet na rok 2009, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu Vítkovice 
 

Rozpočet pro rok 2009 byl sestaven jako vyrovnaný v členění dle platné vyhlášky 

Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba. Daňové příjmy vychází z plnění 

rozpočtu v roce 2008. Nedaňové příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv a 

kvalifikovaných odhadů s přihlédnutím k plnění v roce 2008 a změnách nájemného v 

bytovém hospodářství a nájmu z pozemků. Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány na základě 

připravovaných prodejů dle schváleného harmonogramu a splátek z již dříve uzavřených 

smluv. Státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu obsahují pouze příspěvek na 

výkon státní správy, dotaci na žáka ve výši 1 401 Kč. Další dotace ze SR byly poskytnuty 

prostřednictvím uzavřených smluv s Úřadem práce v Ostravě. Statutární město Ostrava 

poskytlo dotaci na školství ve výši 1 401 Kč na žáka a na plavecký výcvik žáků. Dotace na 

hrobová místa činí 100 Kč na jedno hrobové místo. Ostatní dotace je neúčelová  a poskytuje 

se na činnost a správu obvodu. Financování snižuje rozpočtové zdroje o úhradu splátek 
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přijatých úvěru z Hypoteční banky a půjčky z Fondu bydlení města Ostravy. Dále je 

rozpočtována splátka do Fondu rozvoje bydlení MOb Vítkovice a zapojení fondu do rozpočtu 

obvodu na opravy bytového fondu. 

 

Do rozpočtu jsou zařazeny požadavky jednotlivých odborů  na běžné činnosti, výdaje se 

odvíjí od čerpání roku 2008 s přihlédnutím k nárůstu cen energií. Rozpočet na platy a odvody 

zůstal téměř ve výši schváleného rozpočtu roku 2008. Zvýšil se pro veřejně prospěšné 

pracovníky  dle uzavřených smluv s ÚP. Neinvestiční příspěvky vlastním příspěvkovým 

organizacím jsou navýšeny v důsledku zvýšení cen energií  a potřeby oprav.  

 

Výše vyobrazený schválený rozpočet byl během roku 2009 v rámci rozpočtových opatření 

trochu upraven. Tento upravený rozpočet pro rok 2009 bohužel nebyl plně k dispozici, tudíž 

rovnou přecházím ke skutečným plněním, která byla v rámci roku 2009 provedena. Tyto 

skutečné příjmy a výdaje jsou vyobrazeny v následující tabulce.  

 

Skutečná plnění k 31.12.2009 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 15.413.600,00 

Nedaňové příjmy 46.834.300,00 
Běžné výdaje 120.955.500,00 

Kapitálové příjmy 12.252.800,00 

Dotace 59.629.700,00 
Kapitálové výdaje 13.001.400,00 

Celkem 134.130.400,00 Celkem 133.956.900,00 

Tab. č. 12: Skutečná plnění k 31.12.2008, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu Vítkovice 
 

Z předešlého vyplývá, že oproti schválenému rozpočtu se skutečná plnění více či méně 

změnila. Daňové příjmy byly nepatně nižší než se předpokládalo ve schváleném rozpočtu a 

největší položku těchto příjmů byl odvod daně z nemovitosti. Nedaňové příjmy se naopak 

zvýšily a největší položku zde tvoří příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor, podstatnou 

část nedaňových příjmů tvoří také příjmy z vlastní činnosti. Kapitálové příjmy zůstaly téměř 

stejné a největší položku tvoří příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí. Dotace se 

oproti schválenému rozpočtu podstatně zvýšily, největší položku dotací tvoří neinvestiční 

přijaté dotace od obcí, což jsou především neúčelové dotace a dotace na horolezeckou věž a 

dotace na rekonstrukce základní a mateřské školy. Běžné i kapitálové výdaje se oproti 



 

  51    

schválenému rozpočtu podstatně zvýšily. Grafický přehled skutečných příjmů i výdajů je 

znárodněn v následujících grafech.  

 

Rozdělení příjmů roku 2009 

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Dotace

 
Graf č. 6: Rozdělení příjmů roku 2009, zpracováno autorkou dle 
skutečných plnění k 31.12.2009 

 

Rozdělení výdajů roku 2009 

Běžné výdaje
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Graf č. 7: Rozdělení výdajů roku 2009, zpracováno autorkou dle 
skutečných plnění k 31.12.2009 
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Daňové přiznání k DPH za městský obvod Vítkovice bohužel nebyl dostupný. 

Z proběhnutých investičních akcí, kterých bylo v roce 2009 poměrně mnoho, lze 

předpokládat, že registrace k DPH nebude jen tak pro nic. Šlo především o investice na 

silnicích a pozemních komunikacích, tj. nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Štramberská a 

vypracování projektové dokumentace na parkovací státní na ulici Sovova. Další investicí byla 

rekonstrukce čističky odpadních vod Zalužanského-Jeremenkova.  

 

V rámci bytového hospodářství byly investice četnější, byly to zateplení domu Halasova 23, 

snížení a zateplení stropů v bytě domu Ruská 37, rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace v 

ulici U Cementárny 17, vybudování koupelny v bytě domu Zengrova 10, rychlouzávěr plynu 

v ulici Lidická 55. V rámci nebytového hospodářství byla provedena jen jedna investiční akce 

a to montáž termostatických ventilů v ulici Nerudova 49. Investice proběhly i v pohřebnictví a 

to na rozšíření kolumbária. V rámci komunálních služeb byly pořízeny dva kontejnery AVIA 

za 96,3 tis. Kč a klimatizace do  víceúčelového komunálního stroje za 64,9 tis. Kč. Investice 

proběhly i v místní správě a to v podobě nákupu nábytku do 4 kanceláří, pořízení osobního 

automobilu a hlavního serveru.  

 

Poměrná většina těchto investic zahrnuje plnění, která jsou předmětem daně z přidané 

hodnoty a to některé s nárokem na odpočet a jiné bez nároku na odpočet. Z tohoto velikého 

množství investic lze odhadnout, že daňová povinnost v tomto městském obvodě bude kladná, 

tudíž se bude jednat o nadměrný odpočet. 
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7 Analýza hospoda ření městského obvodu Moravská 

Ostrava a P řívoz 2009 

Dalším městským obvodem, kde byla provedena analýza hospodaření pro srovnání 

s výchozím městským obvodem Hrabovou, je Moravská Ostrava a Přívoz. Je to další 

z obvodů spadající pod Statutární město Ostrava. V tomto městském obvodě je přihlášeno 

přibližně 40.000 obyvatel a jeho katastrální výměra činí asi 1.535 ha. Z této výměry největší 

část tvoří zastavěné a obydlené plochy. V tomto správním obvodě jsou všechny organizace 

nezbytné pro život, jako jsou školy, zdravotnická zařízení, pošta, policie a různé organizace 

určené kultuře. Na území tohoto obvodu se rovněž nachází radnice města Ostravy. Tento 

obvod je doslova centrem dnešní Ostravy. V městském obvodu se nachází mnoho 

příspěvkových a neziskových organizací, jsou to především mateřské a základní školy. 

Dalšími příspěvkovými organizacemi jsou Centrum kultury a vzdělání  a Technické služby 

Moravská Ostrava a Přívoz.  

 

Výše příjmové části rozpočtu u daňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2008 

a jejich navrhovaná výše je ovlivněna OZV SMO č. 10/2008, která omezuje možnost 

provozování výherních hracích přístrojů ve vybraných lokalitách městského obvodu. Výše 

příjmové části rozpočtu u nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2008 se 

zohledněním postupujícího prodeje majetku, zákonných dopadů a organizačních změn. U 

kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje domů jako celku a prodeje 

bytových a nebytových jednotek, z příjmů ze splátek dříve prodaných bytových jednotek a 

domů. Kapitálové výdaje jsou dále tvořeny z příjmů prodaných pozemků na území městského 

obvodu. Návrh rozpočtu běžných výdajů je zpracován na úrovni schváleného rozpočtu roku 

2008, sníženého o jednorázové účelové výdaje a navýšeného o nově vzniklé požadavky 

schválené usneseními samosprávných orgánů a zákonnými dopady.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2009 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2008 navýšeného o 

plánovanou inflaci ve výši 1,5 % tarifních platů, platové postupy, přesčasy a náhrady platů 

v době nemoci. Schválený rozpočet je možné vidět níže v tabulce. 
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Schválený rozpočet na rok 2009 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 56.560.000,00 

Nedaňové příjmy 27.033.000,00 
Běžné výdaje 283.439.000,00 

Kapitálové příjmy 80.000.000,00 

Ostatní příjmy 253.003.000,00 
Kapitálové výdaje 133.157.000,00 

Celkem 416.596.000,00 Celkem 416.596.000,00 

 Tab. č. 13: Schválený rozpočet na rok 2009, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 

 

Tento rozpočet městského obvodu byl stanoven jako vyrovnaný se zapojením výsledků 

hospodaření minulých let a prokazatelných úspor běžných a kapitálových prostředků roku 

2008. Tento schválený rozpočet se během roku v rámci rozpočtových opatření upravil. 

Upravený rozpočet je možné vidět v následující tabulce.  

 

 

Upravený rozpočet na rok 2009 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 57.488.000,00 

Nedaňové příjmy 26.541.000,00 
Běžné výdaje 369.463.000,00 

Kapitálové příjmy 80.000.000,00 

Ostatní příjmy 386.394.000,00 
Kapitálové výdaje 180.920.000,00 

Celkem 550.423.000,00 Celkem 550.383.000,00 

Tab. č. 14: Upravený rozpočet na rok 2009, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 

 

Takto upravený rozpočet však nepostačuje ke správnému vyčíslení hospodářského výsledku. 

K tomuto slouží rozpočet skutečných plnění k 31.12.2009, který je vyobrazen v následující 

tabulce.  
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Skutečná plnění k 31.12.2009 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 43.205.000,00 

Nedaňové příjmy 22.301.000,00 
Běžné výdaje 282.061.000,00 

Kapitálové příjmy 65.207.000,00 

Ostatní příjmy 301.363.000,00 
Kapitálové výdaje 107.814.000,00 

Celkem 432.076.000,00 Celkem 389.875.000,00 

Tab. č. 15: Skutečná plnění k 31.12.2009, zpracováno autorkou dle závěrečného účtu 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 

Největší položkou v daňových příjmech je opět příjem z daně z nemovitosti. Dalšími 

významnými daňovými příjmy jsou správní poplatky, poplatky za užívání veřejného 

prostranství a poplatky za provoz výherních hracích automatů.  

 

Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. 

Jsou to především příjmy z pronájmu nemovitostí, příjmy z poskytování služeb a příjmy 

z úroků.  

 

U kapitálových příjmů se jedná především o příjmy z prodeje domů jako celku a prodeje 

bytových jednotek a příjmů z prodeje nemovitosti. Dalším kapitálovým příjmem je příjem ze 

splátek z dříve prodaných bytových jednotek a domů jako celku.  

 

Ostatními příjmy jsou přijaté transfery, různé dotace a vlastní financování. Tyto přijaté 

transfery a dotace jsou ze státního rozpočtu, z rozpočtu statutárního města Ostravy nebo 

z úřadu práce. Tyto přijaté transfery ze státního rozpočtu slouží na výplatu sociálních dávek 

na státní správu a na školství. Přijaté transfery z města Ostravy slouží především na školství, 

na provozy různých neziskových organizací, ale také na investice. Těmito investicemi jsou 

„Estetizace přednádražního prostoru v Ostrava – Přívoze“ a na „Rekonstrukci pavilonu E na 

ZŠ Gen. Píky“. Přijaté transfery z úřadu práce slouží na úhradu výdajů na platy zaměstnanců 

v návaznosti na uzavřené smlouvy s úřadem práce. Financování představuje zapojení 

výsledku hospodaření minulých let a převody prokazatelných úspor výdajů roku 2008 do 

rozpočtu roku 2009. 
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Běžné výdaje byly rozděleny do jednotlivých odborů. Největší část běžných výdajů pohltily 

osobní výdaje, tj. platy státních zaměstnanců. Nemalou část běžných výdajů představují úsek 

místního hospodářství, dopravy a obchodu, domovní a bytový fond a úsek hospodářské 

správy. Součástí kapitálových výdajů jsou investiční transfery z rozpočtu SMO, tyto transfery 

poskytnuté městem byly určeny na estetizaci přednádražního prostoru a na rekonstrukci 

pavilonu ZŠ.  

 

V kapitálových výdajích jsou zahrnuty projektové dokumentace k rekonstrukcím základních a 

mateřských škol a jednotlivé rekonstrukce základních a mateřských škol, dále revitalizace 

Komenského sadu a rekonstrukce kapličky Sv. Alžběty. Další investice, které spadají do 

kapitálových výdajů jsou nákup programového vybavení, projektová dokumentace, technické 

zhodnocení majetku – byty, rekonstrukce výtahu na ulici Tyršova 25, rekonstrukce dvora a 

zahrady na ulici Nádražní a mnohé další.  

 

Na následujících obrázcích jsou graficky znázorněny podíly jednotlivých příjmů a výdajů.  

 

Rozdělení příjmů roku 2009 

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Ostatní příjmy

 
Graf č. 8: Rozdělení příjmů roku 2009, zpracováno autorkou dle 
skutečných plnění k 31.12.2009 

 

 

Jak je patrné z grafu největší položku tvoří ostatní příjmy. V těchto příjmech jsou zahrnuty 

veškeré investiční i neinvestiční dotace, přerozdělení VH z minulých let a vlastní financování. 
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Rozdělení výdajů roku 2009 

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

 
Graf č. 9: Rozdělení výdajů roku 2009, zpracováno autorkou dle 
skutečných plnění k 31.12.2009 

 

Daňové přiznání k DPH za tento městský obvod také bohužel nebyl dostupný. 

Z proběhnutých investičních akcí, kterých bylo v roce 2009 poměrně mnoho, lze 

předpokládat, že tomuto úřadu vznikl nadměrný odpočet, což je pro něj finančně výhodné. 
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8 Analýza hospoda ření města Ostravy za rok 2009 

Podle zákona o obcích je statutární město Ostrava veřejnoprávní korporací. Má postavení 

obce s rozšířenou působností, kterou vykonává pro města Klimkovice, Šenov, Vratimov a 

obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad Ondřejnicí, Zbyslavice, Olbramice, 

Vřesina, Václavovice a Velká Polom. Ty tvoří spolu s městem Ostrava jeden správní obvod.  

 

Samotné město Ostrava se člení na 23 městských obvodů. Tyto městské obvody jsou uvedeny 

již v úvodu této práce. Ostrava obydluje něco přes 313 tis. obyvatel. Katastrální výměra 

tohoto města je 214 km2. Největší plochu z této výměry tvoří zemědělská a lesní půda, 

podstatnou část tvoří také zastavěné plochy a ostatní plochy. Velmi malou část tvoří vodní 

plochy.  

 

Stanovení výše zdrojů a výdajů vyplývá ze schválené metodiky tvorby návrhu rozpočtu SMO 

pro rok 2009. Výše daňových příjmů se odvíjí od předpokládaného vývoje 

makroekonomických ukazatelů. Nedaňové příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv, z 

predikce výnosů ze sankčních plateb, výnosů ze zhodnocování dočasně volných finančních 

zdrojů města a samosprávnými orgány města stanovenými splátkami poskytnutých půjček. 

Ostatní nedaňové příjmy jsou na úrovni kvalifikovaných odhadů.  

 

V porovnání s rokem 2008 se ve vazbě na schválenou metodiku promítá do nedaňových 

příjmů odvod z odpisů příspěvkových organizací. Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány na 

základě připravovaných kupních smluv, které budou předloženy k rozhodnutí samosprávným 

orgánům města. Státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu obsahuje pouze příspěvek 

na výkon státní správy, dotaci na žáka ve výši Kč 1 401 Kč a dotaci na provoz Dětského 

centra Domeček. Sociální dávky a ostatní dotace vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, budou poskytovány prostřednictvím Krajského úřadu z  Ministerstva 

práce a sociálních věcí, promítnou se do upraveného rozpočtu r. 2009. Příjmy a výdaje 

upraveného rozpočtu jsou vyčísleny v následující tabulce. 
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Upravený rozpočet na rok 2009 (v Kč) 

Příjmy Výdaje 

Daňové příjmy 6 462 417 000,00 

Nedaňové příjmy 447 598 000,00 
Běžné příjmy 5 606 417 000,00 

Kapitálové příjmy 700 050 000,00 

Dotace 182 622 000,00 
Kapitálové příjmy 2 645 552 000,00 

Celkem 7 768 228 000,00 Celkem 8 251 969 000,00 

Tab. č. 16: Upravený rozpočet na rok 2009, zpracováno autorkou dle rozpočtu Statutárního 
města Ostravy 
 

V rámci financování je do návrhu rozpočtu zahrnuta tvorba umořovacího fondu, dále 

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splátka jistiny, hypotečního 

úvěru, návratná finanční výpomoc, tvorba umořovacího fondu). Jsou zde rovněž rozpočtovány 

prostředky, které představují zapojení nedočerpaných prostředků roku 2008 se smluvním 

závazkem a další převody. Skutečná plnění k 31.12.2009 bohužel nebyla dostupná, ovšem je 

pravděpodobné, že částky se oproti upravenému rozpočtu, který se dělal v průběhu roku 2009, 

již moc neměnily.  

 

V oblasti běžných výdajů a neinvestičních transferů se vychází ze schválené metodiky pro rok 

2009. Požadavky nad její rámec jsou u jednotlivých odborů a subjektů zdůvodněny např. 

přijatými usneseními samosprávných orgánů, vyvolanými novými úkoly a dalšími 

okolnostmi. Výše kapitálových výdajů je dána rozdílem mezi celkovými zdroji a běžnými 

výdaji. V následujících grafech jsou graficky znázorněny jednotlivé výše příjmů a výdajů. 

Data potřebná k vytvoření schváleného rozpočtu a skutečných plnění bohužel nabyla 

dostupná, vycházím tedy pouze z upraveného rozpočtu roku 2009 v rámci rozpočtových 

opatření.  
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Rozdělení příjmů roku 2009 

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Dotace

 
Graf č. 6: Rozdělení příjmů roku 2009, zpracováno autorkou dle závěrečného 
účtu Statutárního města Ostravy 

 

Rozdělení výdajů roku 2009 

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

 
Graf č. 7: Rozdělení výdajů roku 2009, zpracováno autorkou dle závěrečného 
účtu Statutárního města Ostravy  

 

Město Ostrava bylo povinno z důvodů překročení stanoveného limitu registrovat se k DPH, 

tudíž se dnem 1. 4. 2009 stalo plátcem DPH. Díky tomuto se i všechny jeho městské obvody 

staly taktéž plátci DPH. V rámci neustálého rozvoje města jsou uskutečňovány veliké 

investice, tudíž je zde reálná šance oproti samotnému městskému úřadu, že se v konečném 

důsledku městu plátcovství DPH finančně vyplatí. Což se i potvrzuje z ročního daňového 

přiznání k DPH, které je popsáno v následujícím textu.  
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V posledních letech město Ostrava zažilo obrovský ekonomický boom a přísun investic do 

průmyslových zón, developmentu  či budování hotelů. Po úspěšném ukončení procesu 

vybudování průmyslových zón následoval masivní příchod zahraničních i domácích 

investorů. O investice tedy město nouzi nemá. Tyto veliké investice a s tím spojené i různé 

dotace se jistě promítnou do závěrečného účtu a do samotného daňového přiznání.  

 

Jen v předchozím plánovacím období v letech 2004-2006 získalo statutární město včetně 

městských obvodů a organizací z Evropské Unie dotace na realizaci rozvojových projektů v 

celkové výši 908.807 tis. Kč, tyto finanční  prostředky se použili k realizaci 33 projektů. 

Konkrétně se tyto finanční prostředky použili na projekty: „Zvýšení bezpečnosti na 

komunikacích pro pěší a cyklisty v MO Krásné Pole“, „Bezpečnost pro pěší na komunikaci 

Proskovická a Mitrovická“, „Modernizace specializovaných učeben v ZŠ Krásné Pole“, 

„Kombinované dětské sportoviště ZŠ Paskovská 46“, „Cyklostezka Proskovice“, „Výtopna u 

Korýtka“, „Revitalizace výstavních prostor Ostravského muzea“, „Renovace vozového parku 

drážních vozidel“ a mnoho dalších. Některé tyto projekty již byly dokončeny a některé jsou 

stále v realizaci. Na všechny tyto projekty byly použity finanční prostředky obdržené z EU 

v rámci dotací. 

 

Město Ostrava také uskutečnilo projekty financované mimo EU. Tyto projekty mimo EU jsou 

spolufinancované ze státního rozpočtu, krajského rozpočtu a různých nadací. Pro příklad jsou 

to například nadace ČEZ, nadace OKD, Ministerstvo kultury, Ministerstvo financí, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie a 

mnohé další. Celkové náklady na tyto projekty byly ve výši 2 268 662 tis. Kč, na pokrytí 

těchto nákladů bylo 1 463 301 tis. Kč použito ze získaných dotací.  

 

K nevýznamnějším projektům patří: „Revitalizace okolí Slezskoostravského hradu v 

souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti a příprava území pro volnočasové aktivity“, 

„Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na  

katastru města Ostravy“, „Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti 

terminálu Hranečník“,  „Revitalizace areálu kasáren Hranečník“, „Rekonstrukce sportovního 

školní hřiště Krásné Pole“, Rekonstrukce veřejného prostranství Zborovská“, „S. K. 

Neumanna 8 - výměna oken“, „Digitalizace Kina LUNA“, „Cyklostezka "CH" - Mob Plesná“, 

„Výměna oken mateřské školy, ul. Skautská 1082, Ostrava-Poruba“, „Výměna oken mateřské 

školy, ul. Větrná 1084, Ostrava-Poruba“ a mnohé další.      
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Z předešlého je jasné, že město Ostrava za rok 2009, tj. první rok svého plátcovství DPH, 

provedlo mnohá zdanitelná plnění, které jsou předmětem daně, ať už s nárokem na odpočet či 

nikoliv. Konkrétně to byly dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku 

ve výši 226.877.415.- Kč, z toho 218.772.017.- v základní sazbě a 8.105.398.- ve snížené 

sazbě, dále to byly přijaté služby od osob registrovaných v jiném členském státě ve výši 

1.538.444.- Kč a byly to také ostatní zdanitelná plnění, které je plátce povinen přiznat při 

jejich přijetí a to ve výši 43.075.- Kč. Daň na výstupu tedy celkově činní 42.597.013.- Kč. 

Město také provedlo plnění s nárokem na dopočet daně, z toho největší byly z přijatých 

zdanitelných plnění od plátců ve výši 253.852.653.- Kč, z toho 252.414.856.- Kč v základní 

sazbě a 1.437.797.- ve snížené sazbě, dále mělo město nárok na odpočet ze zdanitelných 

plnění za služby od osoby registrované v jiném členském státě a to ve výši 686.558.- Kč. 

Odpočet daně při změně režimu činil 33.847.586.- Kč. Odpočet daně celkem činí 82.066.272.- 

Kč. Městu tedy po porovnání daně na výstupu a odpočtu daně vzniká nadměrný odpočet a to 

ve výši 39.469.259.- Kč.  

 

Vzhledem k proběhnutým velikým investičním akcím se takto vysoký nadměrný odpočet u 

města dal předpokládat. V rámci ekonomického rozvoje a stále rostoucího životního 

standardu lze předpokládat, že tato situace bude podobná i v ostatních následujících letech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  63    

9 Srovnání m ěstských obvod ů, následné zhodnocení 

Výchozí městský obvod Hrabová leží na okraji města a svou podobou připomíná spíše vesnici 

nežli městský obvod. Další dva srovnávané městské obvody Vítkovice a Moravská Ostrava a 

Přívoz leží téměř ve středu města. Podoby těchto dvou obvodů od výchozího obvodu jsou 

zcela odlišné. Proto také dopad z povinnosti registrovat se k DPH bude u těchto obvodů zcela 

jiný.  

 

Hrabová je ve své celkové podobě vcelku malý městský obvod, většinu jeho území tvoří 

zemědělská půda a na zbytku jsou postaveny z převážné části rodinné domy. Proto také tato 

obec nevykazuje žádné možnosti větších investičních akcí, v tomto obvodě na ně není příliš 

příležitostí.  

 

Městský obvod Vítkovice není sice od Hrabové rozlohou příliš větší, ale tento obvod bych 

přiřadila ke středně velikým. Žije zde v porovnání s rozlohou Hrabové dvojnásobek obyvatel. 

Převážnou část území tvoří zastavěné plochy. V tomto obvodě je vysoká koncentrace firem, 

organizací a obyvatel, a proto zde jsou a stále budou vyvstávat nové příležitosti k investičním 

akcím.  

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se jak svou rozlohou tak obrovským počtem 

obyvatel řadí k velikým městským obvodům. Tento obvod je samotným centrem města, tudíž 

je zde neustálá potřeba něco nového budovat, opravovat a rekonstruovat. Je zde proto 

nepřeberné množství investic.  

 

9.1 Srovnání skute čných pln ění jednotlivých m ěstských obvod ů 

Pro vyčíslení výsledku hospodaření je nutné znát příjmy a výdaje městských obvodů, od 

tohoto se dále odvíjí zjištění daňové povinnosti či nadměrného odpočtu v rámci DPH. Pro 

podrobnou analýzu by bylo třeba důkladně probrat, které příjmy a výdaje jsou plněními 

spadajícím do předmětu daně, ale pro srovnání hospodaření městských obvodů mi postačí 

pouze toto rozdělení příjmů a výdajů, které jsou znázorněny v následující tabulce.   
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Skutečná plnění u jednotlivých městských obvodů (v Kč) 

 Úmob Hrabová Úmob Vítkovice Úmob Moravská 
Ostrava a Přívoz 

Příjmy celkem 38.633.779,02 134.130.400,00 392.076.000,00 

- daňové  7.005.754,00 15.413.600,00 43.205.000,00 

- nedaňové 4.119.211,52 46.834.300,00 22.301.000,00 

- kapitálové 8.648.153,00 12.252.800,00 65.207.000,00 

- ostatní 18.860.660,50 59.629.700,00 261.363.000,00 

Výdaje celkem 33.594.421,41 133.956.900,00 389.855.000,00 

- běžné 23.042.833,71 120.955.500,00 282.061.000,00 

- kapitálové 10.551.587,70 13.001.400,00 107.814.000,00 

Tab. č. 17: Skutečná plnění v jednotlivých městských obvodech, zpracováno autorkou dle 
jednotlivých skutečných plnění městských obvodů. 
 

Tyto celkové příjmy a výdaje jsou nezbytné k vyčíslení VH městských obvodů. V následující 

tabulce jsou zobrazeny rozdíly mezi příjmy a výdaji, tzv. saldo. u jednotlivých městských 

obvodů. 

 

Rozdíly mezi příjmy a výdaji u jednotlivých městských obvodů (v Kč) 

 Úmob Hrabová Úmob Vítkovice Úmob Moravská 
Ostrava a Přívoz 

Příjmy celkem 38.633.799,02 134.130.400,00 432.076.000,00 

Výdaje celkem 33.594.421,41 133.956.900,00 389.855.000,00 

Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji 

5.039.377,61 173.500,00 42.221.000,00 

Tab. č. 18: Rozdíly mezi příjmy a výdaji u jednotlivých městských obvodů, zpracováno 
autorkou dle skutečných plnění 
 

Takto vyčíslený rozdíl mezi příjmy a výdaji musí být ke zjištění VH dále upraven. Upravuje 

se o vlastní příjmy, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, výsledek hospodaření 

z hospodářské činnosti minulých let a přijaté transfery. Dále se tento rozdíl upravuje o 

financování z vlastních zdrojů. Výsledkem těchto propočtů je přebytek za daný rok. Tento 

přebytek se dále upravuje mínus částku pasiv a plus částku aktiv na konci účetního období, 

tento výsledek se upraví o stav účelových fondů a finančních aktiv např. fond rozvoje a 

bydlení a sociální fond a nakonec se tento výsledek musí upravit o stavy na účtech u 
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peněžních ústavů. Výsledkem tohoto je konečný výsledek hospodaření. Z důvodů 

nedostatečných podkladů, jsem toto vyčíslení VH nemohla provést.  

 

Z tabulky č. 18 je jasně zřejmé, že Úmob Hrabová se řadí mezi malé městské obvody, která 

neuskutečňuje taková plnění, aby se jí vyplatilo být plátcem DPH. Vzhledem ke své struktuře 

a povaze bude téměř nemožné, aby tento obvod dosáhl i v příštích letech nadměrného 

odpočtu. Úmob Vítkovice patří do skupiny středně velikých městských obvodů a provádí 

taková plnění a investiční akce, že pro něj nemusí mít plátcovství DPH tak negativní dopad 

jako u Úmob Hrabová. Městský obvod Vítkovice má charakter měst na rozdíl od Hrabové, 

tudíž lze předpokládat, že se i nadále bude vyvíjet v podobě staveb, oprav a rekonstrukcí. U 

posledního městského obvodu je více než jasné, že provádí taková plnění a takové rozsáhlé a 

početné investiční akce, že platcovství DPH pro něj není na obtíž, naopak je to pro něj 

finančně velmi zajímavé. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jsou samotným centrem 

města a je zde nejkoncentrovanější příliv investic a prováděných akcí.  

 

9.2 Zhodnocení 

Na základě provedené analýzy u hospodaření městského obvodu Hrabová v jednotlivých 

letech 2008, tj. před registrací k DPH a 2009, kdy se obec povinně stala plátcem DPH, a dále 

na základě provedených analýz ve dvou dalších městských obvodech a v samotném městě 

Ostrava, bylo zjištěno, že pro obce jež neuskutečňují velké investice, je zcela zbytečné až 

přitěžující stát se plátcem DPH. Z praxe je sice dokázáno, že z krátkodobého hlediska může 

být plátcovství DPH finančně zajímavé a příznivé, samozřejmě za určitých podmínek, které 

musí být splněny, ale v tomto případě jsou spíše negativní dopady na městský úřad Hrabová. 

Jistě úřad je sice plátcem DPH prvním rokem a nelze tedy jednoznačně říci, že plátcovstí se 

nevyplatí pro městský úřad ani do budoucna. V tuto chvíli lze však jednoznačně říci, že první 

rok plátcovství DPH u městského úřadu nebyl příznivý, byl naopak finančně nevýhodný, 

nemluvě o zvýšených nárocích na zaměstnance, kteří se touto problematikou zabývají.  

 

V případě samotného města a větších obvodu, jež provádějí větší investiční akce, nejsou 

důsledky až tak negativní. Město a větší městské obvody provádí takové investiční akce a 

takové činnosti, u kterých si může uplatnit nárok na odpočet DPH. Z tohoto vyplývá, že městu 

v prvním roce plátcovství DPH vznikl nadměrný odpočet a to ve výši 39.469.259.- Kč, což je 

finančně velmi zajímavá částka. U srovnávaných městských obvodů sice nebylo doloženo, že 
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by měly nadměrný odpočet v rámci DPH, ale z jejich provedených investic je vysoce 

pravděpodobné, že ano. Ovšem musíme vzít v úvahu, že město je prvním rokem plátce DPH a 

nemůžeme do budoucnosti předvídat, zda bude mít každým rokem kladný výsledek daňového 

přiznání. Je třeba, aby se tento systém nějakou dobu používal, až poté je možno zhodnotit 

konkrétní dopady.   

 

Jsou určité oblasti a skutečnosti, kdy by městský obvod mohl získat finanční výhody 

z registrace k dani z přidané hodnoty. Mezi nejčastější případy patří investice do výstavby, 

technického zhodnocení, obnovy, opravy a údržby, tj. velké a rozsáhlé investice do majetku 

sloužícího k uskutečnění zdanitelného plnění. U zmiňovaného městského úřadu ovšem žádné 

veliké investice nenastaly a nebyly ani do budoucna naplánovány. Dalším podobným 

případem, kdy se plátcovství vyplatí, je pokud náklady na zdanitelné plnění převyšují výnosy, 

z čehož vyplývá, že uplatněná daň na vstupu bude vyšší než daň na výstupu. V případě 

městského úřadu bylo dosaženo pouze dani na výstupu. A ze situace vyplývá, že i kdyby 

městský úřad dosáhl dani na vstupu, není vůbec zaručeno, že by daň na vstupu převýšila daň 

na výstupu.  

 

Do provedených analýz je třeba zahrnout veškeré relevantní veličiny, které nelze přesně 

číselně vyjádřit. Jsou to např. náklady, náročnosti a rizika spojená s registrací a plátcovstvím 

DPH. Největším problémem je zde veliká náročnost z pohledu administrativy a vysoké 

nároky kladené na samotné zaměstnance, kteří se problematikou DPH zabývají. Jelikož je tato 

problematika velice náročná, u větších obcí a měst by se touto problematikou měla zabývat 

nová pracovní síla ve spolupráci s daňovým poradcem. S tím souvisí nejen nárůst mzdových 

nákladů, ale i výdaje na daňové poradenství. Důležitá jsou pravidelná školení týkající se změn 

v důsledku stále měnící se legislativy.   
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit dopad daně z přidané hodnoty na hospodaření obce, v našem 

případě úřadu městského obvodu. V rámci analýzy jsem zhodnotila rok 2008, kdy městský 

úřad ještě nebyl plátcem DPH a rok 2009, kdy se městský úřad stal povinně plátcem daně. 

Obec se stala plátcem z důvodů překročení zákonem stanoveného limitu pro obrat. V tomto 

případě obec neměla na vybranou, zdali se stane plátcem či nikoliv.  

 

Nejprve jsem provedla analýzu městského úřadu v roce 2008 ještě jako neplátce DPH. Jedná 

se o středně velkou obci spadající pod město Ostravu. Tento městský úřad má samostatnou 

samosprávu skládající se z 15 členů zastupitelstva a 5 členů rady. Obec má svou základní 

školu a svou mateřskou školu. Obě spadají pod městský úřad jako neziskové organizace. 

Nejvyšší příjmy obec získává z pronájmu bytů a z daně z nemovitosti z nedaleké průmyslové 

zóny. Velké investice se v obci nekonaly ani nejsou do budoucna naplánovány. Kdyby se tedy 

obec v tomto roce chtěla stát dobrovolným plátcem DPH, tak by se jí to finančně nevyplatilo, 

spíše by jí to přitížilo. 

 

Poté jsem provedla analýzu městského úřadu v roce 2009, kdy se tato obec stala povinně 

plátcem DPH v důsledku překročení zákonem stanoveného obratu. Ani v tomto roce obec 

neuskutečnila takové investiční akce, u kterých by si mohla uplatnit daň na vstupu, až už 

v rámci plného či kráceného nároku na odpočet. V tomto roce má obec největší příjmy opět 

z pronájmu bytů, z daně z nemovitosti a také nově z pronájmu majetku – směrových tabulí a 

velkou část příjmu tvoří také věcná břemena. Jak ukázaly jednotlivá měsíční daňová přiznání, 

tak v roce 2009 ani jednou nevznikl nadměrný odpočet, obci v každém měsíci vznikla daňová 

povinnost. Navíc obec v každém měsíci vykazovala plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně. Z tohoto vyplývá, že finanční dopad DPH byl v tomto případě negativní, 

protože i kdyby se úřadu podařilo získat a uplatnit si odpočet na vstupu v případě 

uskutečněných investic, není jisté, že by prostřednictvím nadměrného odpočtu a uplatnění 

v rámci změny režimu získala tak velké finanční prostředky, aby se jí to vyplatilo. Daňová 

povinnost by s největší pravděpodobností byla větší nežli nadměrný odpočet. Je třeba také 

brát v úvahu, že při registraci k DPH vznikají určité náklady, kterými jsou např. výdaje na 

účetní software, proškolení zaměstnanců, služby daňového poradce, popřípadě najmutí nové 

pracovní síly a mnohé další. Celá problematika registrace k DPH je administrativně velice 

náročná a vyvstává i nutnost úpravy stávajících smluv, směrnic a daňových dokladů.  
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Dále jsem provedla analýzy hospodaření u dvou dalších městských obvodu a u samotného 

města. Zmiňované městské obvody jsou větší nežli výchozí městský obvod Hrabová a mají 

také větší příležitosti k investičním akcím. V těchto obvodech se stále investuje do obnov a 

rekonstrukcí škol, do rekonstrukcí bytů, do obnovy silnic a chodníků, do výstavby. V těchto 

obvodech se dějí velké a rozsáhlé investice do majetku sloužícího k uskutečnění zdanitelného 

plnění, proto je zde velmi reálná šance na pozitivní dopad plátcovství DPH, tzn. vznik 

nadměrného odpočtu. 

 

U samotného města jsem měla k dispozici daňové přiznání k DPH, ve kterém městu vznikl 

nadměrný odpočet ve výši několika milionů korun. Z tohoto je naprosto jasné, že městu nová 

povinnost registrace k DPH a následné plátcovství DPH neuškodilo, naopak může to mít 

pozitivní finanční dopad.  
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Seznam použitých zkratek 

 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

ZDPH  Zákon o dani z přidané hodnoty 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

ÚSC  Územně samosprávný celek 

Mob  Městský obvod 

Úmob  Úřad městského obvodu 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM  Dlouhodobý nehmotný majetek 

VH  Výsledek hospodaření 
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