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1. ÚVOD 

Daň z přidané hodnoty neboli zkráceně DPH je jednou z nejobtíţnějších daňových 

oblastí v České republice, se kterou se potýká mnoho lidí, ať uţ to jsou ti, kteří se zabývají 

daněmi profesně a setkávají se s ní dennodenně nebo další poplatníci, kteří si mnohdy nejsou 

vědomi, jakou zátěţ pro ně nepřímé daně představují. 

 

Je třeba také poznamenat, ţe největší daňové výnosy plynou z nepřímých daní čili právě 

z daně z přidané hodnoty a také ze spotřebních daní. Jen do poloviny roku 2010 bylo na DPH 

vybráno přibliţně 122 miliard korun. Třetím největším příjmem státního rozpočtu jsou pak 

daně z příjmů fyzických a právnických osob. To je jeden z důvodů, proč jsem si DPH vybrala 

jako své téma. 

 

Cílem mé práce je postihnout obsahově vývoj legislativního procesu v jeho 

nejpodstatnějších oblastech za posledních několik let, přesněji od roku 2008 aţ po současnost. 

V průběhu let došlo a stále dochází k mnoha významným změnám v oblasti DPH. 

Nejvýznamnější změnou v oblasti DPH byl vstup České republiky do Evropské unie dne 1. 

května 2004, kdy došlo k harmonizaci daně prostřednictvím směrnic, zejména pak byla 

důleţitá šestá směrnice, která tvořila páteř tohoto společného systému DPH, která ovšem byla 

s účinností od 1. ledna 2007 nahrazena novou směrnicí Rady EU tzv. Recastem Šesté 

směrnice 2006/112/ES. Recast přinesl zcela novou a přehlednější strukturu a uspořádání 

zrušené šesté směrnice. Důleţitým mezníkem byl také rok 2009, který přinesl rozsáhlou tzv. 

technickou novelu zákona o DPH s více neţ 300 změnami, jejímţ cílem bylo sladit český 

zákon o DPH s právními předpisy EU. A roky 2010 a 2011 také nepřinesly ţádnou přestávku 

v legislativních změnách. Například během roku 2011 došlo k novelizaci zákona hned 

několikrát – 1. ledna, 1. dubna a není to nejspíš letošní poslední změna, neboť se neustále 

hovoří o sjednocování sazeb daně. 

 

Diplomová práce by mohla také napomoci zainteresovaným stranám zorientovat se 

v problematice DPH a také v souvisejících právních otázkách, které v zákoně o DPH nejsou 

srozumitelně objasněny, a které se kaţdým rokem, někdy i častěji mění. 

 

Ve druhé kapitole mé práce bude nejprve objasněna teorie daňové soustavy, která je 

základem všech daní, vymezeny předpisy, kterými se jednotlivé daně řídí, a uvedeny 
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nejdůleţitější poznatky, jeţ se těchto daní týkají. Druhá část kapitoly bude podrobněji 

zaměřena na daň z přidané hodnoty, bude nepatrně nastíněn její původ, vývoj a také princip.  

 

Třetí kapitola je věnována české dani z přidané hodnoty v letech 2008 aţ 2011. Budou 

zde vymezeny změny DPH, které vyplývají z novel, jeţ byly schváleny v těchto letech. 

Objeví se zde i harmonizace české daně z přidané hodnoty s právem EU a příslušné směrnice, 

které jsou nedílnou součástí jejího vývoje. 

 

Předposlední kapitola je zaměřena prakticky. Na konkrétních příkladech jsou porovnány 

vybrané změny zákona o DPH, komentovány a následně vypočítány odlišné daňové 

povinnosti v jednotlivých letech spolu s jejich uvedením v daňovém přiznání platným 

v daném roce, která jsou obsaţena v příloze této práce. V závěru práce jsou pak všechny 

zjištěné informace ze 4. kapitoly porovnány a zhodnoceny. 
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2. DAŇOVÁ SOUSTAVA A DPH 

V této části práce bude nastíněna základní struktura daní v České republice a uvedeno, 

jaké druhy daní se v ČR vybírají, jaký je jejich systém a právní úprava. Poté se kapitola 

podrobněji zaměří na nepřímé daně, zejména na daň z přidané hodnoty a její hlavní 

charakteristiku. 

 

2.1. Daňová soustava 

Pojmem daň se podle webové encyklopedie [1] rozumí „zákonem určená povinná 

platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí, nenávratností a 

neekvivalentností, což znamená, že se ukládá jako jednostranná povinnost bez nároku plátce 

na plnění ze strany státu.“ Souhrn veškerých daní, které existují v daném státě, se označuje 

jako daňová soustava. Původní daňová soustava nabyla účinnosti dnem 1. 1. 1993 zákonem 

č. 212/1992 Sb. o soustavě daní. Tento zákon byl ovšem v roce 2004 zrušen zákonem č. 

353/2003 Sb. o spotřebních daních, protoţe jiţ nevyhovoval struktuře daňové soustavy. 

V současné době tedy daňová soustava není dána ţádným právním předpisem. Daňová 

soustava by měla odráţet určité poţadavky odpovídající konkrétnímu ekonomickému systému 

státu, být neustále aktualizována z důvodu novelizací jednotlivých daňových zákonů a také 

z důvodu harmonizace daní
1
 po vstupu do Evropské unie. 

 

Jejím nejpodstatnějším úkolem je zabezpečit příjmy do státního rozpočtu. Neméně 

důleţité jsou i její ostatní funkce, a to: 

 fiskální, jejímţ smyslem je zabezpečení dostatečně velkého státního rozpočtu ke krytí 

výdajů státu, 

 regulační, coţ znamená, ţe některé daně by měly regulovat spotřebu určitých zdraví 

škodlivých produktů, 

 sociální, která vyjadřuje nástroje pro sníţení daňového zatíţení podnikatelů (např. 

různé slevy), 

 a stimulační funkce, která se snaţí podněcovat podnikatele k lepšímu vyuţití svého 

majetku. 

                                                           
1
 Daňovou harmonizací se rozumí sladění nebo přiblíţení jednotlivých národních daňových soustav a daní na 

základě dodrţování společných pravidel zúčastněných zemí (např. sjednocení základu daně, ze kterého se 

vyměřuje DPH). Cílem je vytvoření společného trhu, na kterém daně nebudou překáţkou ve volném pohybu 

osob, zboţí, sluţeb a kapitálu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_(pr%C3%A1vo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
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Daňový systém se skládá z daní přímých a nepřímých. Přímé daně se dělí na 

důchodové a majetkové daně. Mezi nepřímé daně se řadí daň z přidané hodnoty, spotřební 

daně a nově od roku 2008 také tzv. ekologické daně. Současnou daňovou soustavu popisuje 

obrázek 2.1. 

 

Obr. 2.1. Daňová soustava ČR 

 

 
      

 

 

 

                                       

 

  

 

 

     

      - daň z příjmů fyzických osob, - daň z nemovitostí  

      - daň z příjmů právnických osob. - daň dědická, darovací, 

             z převodu nemovitostí, 

          - daň silniční. 

 

 

          

    

 

- daň z minerálních olejů,  - daň ze zemního plynu, 

- daň z lihu,      a některých dalších plynů 

- daň z piva,   - daň z pevných paliv, 

- daň z vína a meziproduktů, - daň z elektřiny. 

- daň z tabákových výrobků. 

 

Zdroj: vlastní 

  

2.1.1. Přímé daně 

Přímé daně jsou vázány na vytváření hodnot a zisku fyzických a právnických osob. 

Poplatník je adresný, coţ znamená, ţe příjmy bude zdaňovat osoba, která má příjmy ze zisku 

nebo vlastník majetku, z něhoţ mu plynou příjmy. Rozlišují se dvě základní skupiny přímých 

daní: 

 daně z příjmů (daň z příjmů fyzických a právnických osob) 

 a daně majetkové (daň z nemovitostí, dědická, darovací, z převodu nemovitostí, 

silniční). 

 

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 

NEPŘÍMÉ DANĚ PŘÍMÉ DANĚ 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SPOTŘEBNÍ DANĚ EKOLOGICKÉ DANĚ 

DANĚ Z PŘÍJMŮ MAJETKOVÉ DANĚ 
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Do skupiny přímých daní zvláštním způsobem patří také pojistné na sociální 

zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění. 

 

2.1.2. Nepřímé daně 

Nepřímé daně jsou daně, které jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků a sluţeb. „Jsou 

obsaženy v cenách zboží a služeb, a jsou neutrální v tom smyslu, že nezohledňují důchodovou 

situaci spotřebitele.“ [12] Člení se na ty, které mají univerzální charakter a daně selektivní. 

Univerzální charakter znamená, ţe se týkají veškerých druhů výrobků a sluţeb. V ČR má 

univerzální charakter daň z přidané hodnoty. Selektivní povahu mají daně spotřební a 

ekologické. Jde o daně, které se týkají pouze konkrétních typů výrobků, jako je např. alkohol, 

benzín apod. Ekologické daně zavedla daňová reforma v roce 2008. Rozdílem oproti přímým 

daním je fakt, ţe poplatníkem je konečný spotřebitel. 

 

2.1.2.1. Spotřební daně 

Spotřební daně jsou daně „in rem“ neboli „na věc“, coţ znamená, ţe by neměly slouţit 

k sociálním aspektům. Neberou tedy v potaz příjmovou situaci spotřebitele, jako je tomu např. 

u daní z příjmů v podobě různých slev na dani nebo odpočitatelných poloţek apod. Spotřební 

daň je v ČR upravena zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, 

uvaluje se přímo na konkrétní výrobek a zvyšuje tedy jeho cenu. Spotřební daně mají zejména 

regulační význam. Týkají se výrobků, které mají neblahý vliv na ţivotní prostředí nebo zdraví 

obyvatelstva, tudíţ je toto daňové zatíţení v určitém slova smyslu „ospravedlněné“, protoţe 

se snaţí udrţet jejich spotřebu v přijatelné výši. 

 

Mezi spotřební daně, u kterých správu vykonává celní úřad a zdaňovacím obdobím je 

kalendářní měsíc, jsou: 

 daň z minerálních olejů, 

 daň z lihu, 

 daň z piva, 

 daň z vína a meziproduktů  

 a daň z tabákových výrobků.  

Zajímavostí je, ţe při nákupu zboţí, které je předmětem spotřební daně, dochází k tzv. 

dvojímu zdanění, protoţe kromě spotřební daně se odvádí také daň z přidané hodnoty. 
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2.1.2.2. Ekologické daně 

Ekologické daně jsou výsledkem daňové reformy z roku 2008, která následovala po 

vstupu České republiky do Evropské unie. Vstup do EU odstartoval postupné přizpůsobování 

se daňových soustav jednotlivých zemí včetně té naší, které má v budoucnu vést k odstranění 

bariér vzájemného obchodu mezi státy.  

 

Ekologické daně jsou upraveny zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, a rozumí se jimi: 

 daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

 daň z pevných paliv 

 a daň z elektřiny,  

které spadají do působnosti celních orgánů stejně jako spotřební daně. Zdaňovacím obdobím 

je kalendářní měsíc a jejich smyslem je „potrestat“ výrobu ze škodlivých surovin. Měly by být 

rozpočtově neutrální, coţ znamená, ţe jejich zavedení by mělo být kompenzováno sníţením 

jiné daně, přesněji v ČR mělo dojít ke sníţení sazeb důchodového pojištění. 

 

2.2. Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je nepřímou daní, která v ČR byla zavedena od roku 1. 1. 1993, 

kdy nahradila původní daň z obratu. Funguje tedy v České republice uţ necelých 18 let a za tu 

dobu uţ byla více neţ dvacetkrát upravována a měněna, a další změny na sebe jistě nenechají 

dlouho čekat. V současnosti je DPH upraveno zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění. 

 

2.2.1. Historie 

Před rokem 1993 v naší zemi existovala daň z obratu, která patřila také do skupiny 

nepřímých daní. Byla uplatňována jednorázově na prodej nebo vnitropodnikové pouţití zboţí, 

počítala se procentuálně z ceny obratu a týkala se pouze plátců - podnikatelských subjektů, 

zatímco fyzické osoby, které nebyly zapsány do obchodního rejstříku, plátci být nemohly, a 

tudíţ si při nákupu zboţí nemohly uplatnit odpočet daně stejně jako běţní občané. 

Mechanismus je vysvětlen na obrázku 2.2.1. Daň z obratu se řídila zákonem č. 73/1952 Sb., o 

dani z obratu a vyhláškou č. 560/1990 Sb., kterou se provádí zákon o dani z obratu. Její 

nevýhodou byl tzv. duplicitní účinek, coţ znamenalo, ţe ke zdanění došlo klidně i vícekrát a 

to vţdy při převodu zboţí mezi obchodníky. Počet zdanění závisel tedy na počtu zpracovatelů. 
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Daň z obratu byla v roce 1993 nahrazena daní z přidané hodnoty, která je, co se týče počtu 

zdanění výhodnější, dochází totiţ ke zdanění pouze tzv. přidané hodnoty. Daň z obratu 

v současné době ovšem stále v některých státech existuje.  

 

Obr. 2.2.1. Mechanismus daně z obratu 

 

                                                 

           1.000 Kč 

                                            20 % 200 Kč 

     ∑   1.200 Kč    FÚ 200 Kč 
            1.200 Kč 

 

 1.200 Kč 

       PH 1.000 Kč 

      ∑    2.200 Kč 

      20 % 440 Kč 

  2.640 Kč    ∑   2.640 Kč    FÚ 440 Kč 

 

 
           2.640 Kč 

                                                            PH 1.000 Kč 

      ∑    3.640 Kč 

      20 % 728 Kč 

                             4.368 Kč     ∑    4.368 Kč    FÚ 728 Kč 
 

 

 

         FÚ ∑ 1.368 Kč 
         

 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2008. s. 176 + vlastní úprava 

 

Tzv. přidaná hodnota u DPH představuje rozdíl mezi cenou vstupu a cenou výstupu, 

coţ znamená, ţe dochází ke zdanění pouze jedenkrát. Zdaňuje se pouze hodnota přidaná 

dalším zpracovatelem a jiţ se nedaní vstupy, finančnímu úřadu se tedy odvádí méně, neţ 

kdyby byla aplikována daň z obratu. Princip DPH je popsán v obrázku 2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

1. zpracovatel 

2. zpracovatel 

3. zpracovatel 

konečný 
spotřebitel 
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Obr. 2.2.1. Mechanismus daně z přidané hodnoty 

 

                                                 

           1.000 Kč 

                                            20 % 200 Kč 

     ∑   1.200 Kč    FÚ 200 Kč 
            1.200 Kč 

 

 1.200 Kč 

       PH 1.000 Kč 

      ∑   2.200 Kč 

      20 % 440 Kč 

  2.640 Kč    ∑   2.640 Kč    FÚ 440 - 200 = 240 Kč 

 

 
           2.640 Kč 

                                                            PH 1.000 Kč 

      ∑   3.640 Kč 

      20 % 728 Kč 

                             4.368 Kč     ∑    4.368 Kč    FÚ 728 - 440 = 288 Kč 
 

 

 

         FÚ ∑ 728 Kč 
2
 

 

 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2008. s. 177 + vlastní úprava 

 

DPH původně vznikla po druhé světové válce ve Francii, odkud se posléze dostala do 

Dánska a Německa. Daň z přidané hodnoty se rozšířila i do dalších zemí kromě zemí EU, 

které se zavázaly ji přijmout, ji pouţívá v současnosti více neţ 120 států.   

 

Česká DPH fungující od roku 1993 byla původně zaloţena na dvou sazbách – základní, 

která činila 23 % a sníţené ve výši 5 %. V průběhu let má základní sazba DPH tendenci spíše 

klesat a sníţená přibliţovat se k základní sazbě DPH. Také limit ročního obratu pro povinnou 

registraci k dani byl v této době rozdílný, činil 6 milionů Kč namísto současného ročního 

obratu nad 1 milion Kč za nejvíce 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců. 

                                                           
2
 Při uplatnění daně z přidané hodnoty plátci daně celkem finančnímu úřadu v uvedeném příkladě odvedou 

částku o 640 Kč niţší neţ v případě uplatnění daně z obratu, a to z důvodu moţnosti uplatnění si odpočtu 

z nakupovaných sluţeb a zboţí. DPH je tedy nepochybně výhodnější. 

1. zpracovatel 

2. zpracovatel 

3. zpracovatel 

konečný 
spotřebitel 
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Důleţitým mezníkem v české legislativě týkající se DPH byl vstup ČR do Evropské 

unie, kdy nejpozději dnem 1. 5. 2004 byl stát povinen implementovat společný systém daně 

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

pozdějších předpisů, byl tak nahrazen novým zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. 

 

2.2.2. Princip DPH 

Daň z přidané hodnoty je odváděna plátci daně, coţ jsou daňové subjekty registrované 

k této dani u místně příslušného finančního úřadu. Daňové břemeno ovšem nedopadá na tyto 

plátce, ale na konečné spotřebitele, kteří daň zaplatí při koupi zboţí nebo sluţby. Jsou to 

převáţně občané nakupující zboţí a sluţby, kteří nepodávají ţádné daňové přiznání, tudíţ si 

většinou ani neuvědomují, ţe nějakou daň v ceně zboţí vlastně platí. Mohou jimi být i 

podnikatelé, pokud nakupovaná plnění nesouvisí s jejich podnikatelskou činností. Plátci daně 

mají povinnost uplatňovat daň na výstupu z uskutečněných zdanitelných plnění a zároveň 

jim vzniká nárok na odpočet daně na vstupu u nakupovaných zdanitelných plnění. 

V daňovém přiznání pak uvedou rozdíl mezi těmito zdanitelnými plněními a odvedou buď 

svou vlastní daňovou povinnost, nebo jim vznikne nárok na nadměrný odpočet.  

 

2.2.3. Vlastnosti DPH 

Dani z přidané hodnoty (a současně i ostatním nepřímým daním) nelze upřít určité 

charakteristické vlastnosti, z nichţ některé jsou výhodou a jiné jsou uţ méně výhodné. Mezi 

některé vlastnosti DPH patří: 

 stabilita a předvídatelnost daně, jelikoţ se daň platí v konečné ceně výrobků a 

sluţeb, poplatník čili konečný spotřebitel se placení můţe vyhnout tím, ţe si sám 

ovlivní, kolik si daného zboţí a sluţeb nakoupí; 

 rovnost, pro všechny fyzické i právnické osoby platí stejná sazba daně; 

 nenápadnost, daň je totiţ schována v ceně zboţí a sluţeb a na první pohled tedy není 

patrná;  

 byrokratická náročnost, z hlediska DPH je třeba dbát na přesnost účetnictví, proto 

také není vhodné, aby DPH zaváděly rozvojové země. Pro tyto země je lepší 

uplatňovat daň obratovou, čímţ se zjednoduší správa daní. 

 S DPH je rovněţ spojen i problém s inflací, neboť zvýšení sazby DPH, můţe vést ke 

krátkodobému zvýšení inflace, jak uvádí profesor Široký ve své knize [12]. 



10 

 

I přes moţné nevýhody je DPH v dnešní době hojně vyuţíváno mnoha státy.  

 

2.2.4. Předmět daně a územní působnost 

Předmět daně je vymezen v § 2 ZDPH. Obecně platí, ţe zákon o dani z přidané hodnoty 

se vztahuje na zboţí, nemovitosti a sluţby. Plnění je moţno rozdělit na plnění, která jsou 

předmětem daně a plnění, která nejsou předmětem daně. Další členění je zobrazeno na obr. 

2.2.4. 

 

Obr. 2.2.4. Členění plnění  

 

 
      

 

 

 

                                       

 

  

 

 

     

       

- uskutečněná,        - s nárokem na odpočet daně, 

      - přijatá.          - bez nároku na odpočet daně. 

 

       
Zdroj: vlastní 

 

2.2.4.1. Plnění, která nejsou předmětem daně 

Jedná se o plnění, která nepodléhají dani na výstupu v základní ani sníţené sazbě. Jde o 

plnění s místem plnění mimo tuzemsko, plnění, která se nepovaţují za dodání zboţí nebo 

převod nemovitosti popř. poskytnutí sluţby např. prodej nebo vklad podniku nebo jeho části. 

Dále není předmětem daně náhrada škody, smluvní pokuty a penále apod.   

    

2.2.4.2. Uskutečněná zdanitelná plnění 

Uskutečněným zdanitelným plněním se rozumí plnění, které plátce provádí ve prospěch 

jiné osoby, a které podléhá dani na výstupu buď v základní, nebo sníţené sazbě daně. Mezi 

uskutečněná zdanitelná plnění patří dodání zboţí, převod nemovitosti a poskytnutí sluţby, 

a to za podmínky, ţe jsou uskutečněna za úplatu, osobou povinnou k dani, v tuzemsku a 

v rámci uskutečňovaní své ekonomické činnosti. 

PLNĚNÍ 

která nejsou PŘEDMĚTEM DANĚ která jsou PŘEDMĚTEM DANĚ 

ZDANITELNÁ 

PLNĚNÍ 

PLNĚNÍ OSVOBOZENÁ 

OD DANĚ 
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2.2.4.3. Přijatá zdanitelná plnění 

Přijatá zdanitelná plnění jsou zdanitelná plnění, která plátci daně poskytuje jiná osoba, a 

jeţ podléhají dani na výstupu ve výši platné sazby daně. Jde o: 

 poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční 

osobu povinnou k dani, 

 pořízení zboţí z jiného členského státu EU, 

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

která není osobou povinnou k dani, 

 dovoz s místem plnění v tuzemsku. 

 

2.2.4.4. Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 

Plnění, která jsou osvobozena od daně, se označují pojmem „plnění osvobozená od 

daně“. Tato plnění nepatří do skupiny zdanitelných plnění, tudíţ plátci nevzniká povinnost 

přiznat daň na výstupu v souvislosti s jejich uskutečněním. V případě, kdy plátce přijatá 

zdanitelná plnění pouţije pro uskutečnění plnění osvobozených od daně s nárokem na 

odpočet, má plátce právo nárokovat si odpočet daně v plné výši. Mezi tato plnění patří dle § 

63 ZDPH: 

 dodání zboţí do jiného členského státu, 

 pořízení zboţí z jiného členského státu, 

 vývoz zboţí, 

 poskytnutí sluţby do třetí země, 

 osvobození ve zvláštních případech, 

 přeprava a sluţby přímo vázané na dovoz a vývoz zboţí, 

 přeprava osob, 

 dovoz zboţí. 

 

2.2.4.5. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

Pokud jsou přijatá zdanitelná plnění plátcem pouţita k uskutečnění plnění dle § 51 

ZDPH jako jsou např.: 

 poštovní sluţby, 

 rozhlasové a televizní vysílání, 

 finanční činnosti, 

 pojišťovací činnosti, 
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 provozování loterií a jiných podobných her a k podobným plněním, v tom případě 

plátce nebude mít nárok na odpočet daně, protoţe půjde o plnění osvobozené od daně 

bez nároku na odpočet daně.  

 

2.2.4.6. Územní působnost  

Územní působnost zákona o DPH je vymezena v § 3 ZDPH. Pro uplatňování DPH se 

rozlišuje tuzemsko čili území České republiky, území Evropského společenství a třetí země. 

Za třetí zemi se povaţuje území mimo území Evropského společenství a také některá území 

členských států, která se pro účely tohoto zákona nepovaţují za území ES. Územní působnost 

je důleţitá kvůli lišícímu se daňovému reţimu u transakcí uskutečňovaných v tuzemsku, na 

území členského státu EU nebo ve třetí zemi.  

 

2.2.5. Daňové subjekty 

Daňový subjekt je vymezen v daňovém řádu, který je účinný od 1. ledna 2011, jako 

fyzická nebo právnická osoba, která je povinna daň odvádět nebo ji platit. Zákon o DPH [8] 

rozlišuje mezi daňovými subjekty tyto osoby: 

 osoba povinná k dani, 

 osoba nepovinná k dani,  

 osoba identifikovaná k dani,  

 evidovaná osoba, 

 osoba osvobozená od uplatňování daně. 

 

2.2.5.1. Osoba povinná k dani 

Osobou povinnou k dani je podle § 5 ZDPH „právnická nebo fyzická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti“ a také právnická osoba, která nebyla zaloţena 

za účelem podnikání, ale uskutečňuje ekonomické činnosti. Důleţitým pojmem je zde tzv. 

ekonomická činnost, kterou se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob 

poskytujících sluţby nebo soustavné vyuţití hmotného a nehmotného majetku za účelem 

dosaţení příjmů. Osobou povinnou k dani se také rozumí skupina osob podle § 5a ZDPH. 

 

2.2.5.2. Osoba nepovinná k dani 

Opakem osoby povinné k dani je osoba nepovinná k dani. Jde tudíţ o osobu, která 

neuskutečňuje ţádné ekonomické činnosti. Tento pojem se v zákoně objevil s účinností od 1. 
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1. 2010, ale není přesně definován. V zásadě nahrazuje zrušený termín „veřejnoprávní 

subjekt“, kterým se rozuměly instituce působící ve veřejné správě, při jejímţ výkonu nejsou 

tyto subjekty povaţovány za osoby povinné k dani. Jde o situaci, kdy pouze vykonávají 

činnosti v oblasti veřejné správy. Mezi osoby nepovinné k dani se řadí také občané, kteří 

nejsou registrováni jako plátci DPH. 

 

2.2.5.3. Osoba identifikovaná k dani 

Dalším daňovým subjektem je osoba identifikovaná k dani, coţ je dle § 96 ZDPH [8] 

„právnická osoba nepovinná k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku 

a celková hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním čtvrtletí překročí částku 

326.000 Kč“ nebo tato osoba pořídila nový dopravní prostředek z jiného členského státu nebo 

zboţí, které podléhá spotřební dani. Osobou identifikovanou k dani se stane buď dnem, kdy 

hodnota zboţí překročila částku 326.000 Kč, nebo ke dni prvního dodání dopravního 

prostředku nebo zboţí podléhajícího spotřební dani, nebo k datu účinnosti rozhodnutí o 

registraci v případě, ţe pořizované zboţí nepřekročí stanovenou částku a OID podá přihlášku 

k registraci. 

 

2.2.5.4. Evidovaná osoba 

Posledním typem daňového subjektu je evidovaná osoba, která je řešena v § 88 ZDPH. 

Jedná se o zahraniční osobu, která poskytuje elektronické sluţby osobám nepovinným k dani, 

jeţ mají sídlo na území Evropského společenství. Tyto osoby si mohou samy vybrat stát, ve 

kterém se zaregistrují k dani. V případě registrace v České republice by tyto osoby byly 

povinny oznámit zahájení činnosti podle zvláštního reţimu u pověřeného správce daně tj. 

finančního úřadu Brno 1. Pojem „elektronická služba“ byl novelou zákona k 1. 1. 2010 

nahrazen pojmem „elektronicky poskytovaná služba“ dle předpisů ES. 

 

Od ledna 2010 přibyl v zákoně nový termín, a to tzv. osoba povinná k dani neusazená 

v tuzemsku. Touto osobou se rozumí podle § 108 odst. 2 ZDPH [8] „zahraniční osoba 

povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku nebo osoba registrovaná k dani v jiném 

členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku.“ Případně, 

pokud by tato osoba provozovnu v tuzemsku měla, ale nebyla by pouţívána pro poskytování 

sluţeb nebo dodání zboţí, popř. by slouţila pouze pro administrativní účely, povaţuje se také 

za osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku.  
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 2.2.6. Registrace k DPH 

Osoby povinné k dani definované v kapitole 2.2.5.1. se splněním zákonem stanovených 

podmínek v § 95 ZDPH stávají plátci DPH. Plátcem se osoba povinná k dani, která má sídlo 

nebo místo podnikání v tuzemsku stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém překročila obrat 1.000.000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Povinnost registrovat se k DPH můţe vzniknout i 

z jiného důvodu např.: 

 uzavřením smlouvy o sdruţení s jinými osobami povinnými k dani, na základě které 

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

daně, 

 nabytím majetku v rámci privatizace nebo smlouvy o prodeji nebo vkladu podniku, 

 přeměnou obchodní společnosti nebo druţstva, kdy právní nástupce společnosti se 

stává plátcem k datu zápisu přeměny do obchodního rejstříku, 

 pokračováním v ţivnosti po zemřelém plátci, 

 překročením částky 326.000 Kč při pořízení zboţí z jiného členského státu, a to i 

v případě, ţe nebyl překročen obrat 1 milionu Kč pro povinnou registraci atd. 

 

Další moţností je dobrovolná registrace osoby povinné k dani nebo v případě osoby 

identifikované k dani, coţ můţe být například nějaká nezisková organizace, se stane plátcem 

okamţikem zahájení ekonomické činnosti. Novelou zákona o DPH, která je účinná od 1. 1. 

2010, přibyly další případy, kdy je osoba povinná k dani povinna podat přihlášku k registraci. 

Jde o situace v souvislosti s poskytnutím sluţeb a dodáním některého zboţí. Všechny situace, 

kdy se osoba povinná k dani stává plátcem DPH, jsou popsány v § 94 ZDPH s názvem Plátci. 

 

Přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty je osoba povinná k dani povinna podat 

nejčastěji do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němţ byl překročen stanovený obrat, 

v dalších situacích pak např. do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o sdruţení, ode dne nabytí 

majetku v případě privatizace, prodeje nebo vkladu podniku apod.  

 

Osoba povinná k dani, jejíţ obrat nepřevýší částku 1.000.000 Kč za stanovené období, 

je označována jako osoba osvobozená od uplatňování daně. 
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2.2.7. Místo plnění 

Z hlediska uplatňování DPH je určení místa plnění velmi důleţitým aspektem, na 

základě kterého se stanoví, ve kterém státě bude daň přiznána, zaplacena a kdo bude mít 

povinnost ji přiznat a zaplatit. Při poskytování sluţeb tato povinnost nemusí vţdy připadnout 

na plátce daně, který je poskytovatelem sluţby, ale v určitých případech je přenesena na 

příjemce.  

 

2.2.7.1. Místo plnění u zboţí 

V případě stanovení místa plnění u zboţí záleţí na konkrétním případu. Při dodání 

zboţí bez odeslání nebo přepravy je místem plnění dle § 7 ZDPH místo, kde dochází k jeho 

dodání. Jestliţe je dodáno s přepravou nebo odesláním, je to místo, kde se přeprava zboţí 

začíná uskutečňovat. Instalace a montáţ, která je dodávána spolu se zboţím určuje, ţe místo 

plnění bude tam, kde je zboţí montováno nebo instalováno.  

 

Při dodání plynu a elektřiny je místo plnění určeno v § 7a ZDPH podle toho, komu je 

plyn případně elektřina dodána. V případě obchodníka bude místem plnění jeho sídlo, místo 

podnikání eventuálně místo provozovny, kterému je zboţí dodáno. Při dodání jiné osobě neţ 

obchodníkovi např. konečnému spotřebiteli, je místem plnění místo, kde tato osoba plyn nebo 

elektřinu spotřebuje. 

 

Zvláštní postavení má zasílání zboţí, coţ je typické např. pro zásilkové firmy. Jedná se 

o dodání zboţí do jiného členského státu z tuzemska nebo i naopak o dodání zboţí z jiného 

členského státu do tuzemska, a to občanům nebo jiným osobám neregistrovaným k dani. 

Místo plnění se obecně stanoví dle § 8 ZDPH podle místa, kde přeprava zboţí končí. Ve 

spojitosti se šestou směrnicí ES má kaţdý členský stát vymezen roční limit, nejčastěji je ve 

výši 35.000 EUR příp. ekvivalent v národní měně, po jehoţ dosaţení má plátce povinnost 

registrovat se k dani v členském státě, do kterého zasílá zboţí a místo plnění bude v členském 

státě, do kterého je zboţí zasíláno. ČR stejně jako většina členských států má hranici 35.000 

EUR. 

 

2.2.7.2. Místo plnění u nemovitostí 

Co se týče nemovitostí, zde je dle mého názoru stanovení místa plnění (§ 10 ZDPH) 

nejjednodušší. Pro určení místa plnění je totiţ vţdy výchozí místo, kde se daná nemovitost 
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nachází. Platí to, jak pro převod nemovitosti, tak pro sluţby vztahující se k určité nemovitosti. 

Převodem nemovitosti se rozumí situace, při které dojde ke změně vlastnického práva nebo 

příslušnosti k hospodaření. Za sluţby vztahující se k nemovitosti jsou povaţovány např. 

opravy, nájem, údrţba, sluţby architekta, stavebního dozoru, znalce apod. 

 

2.2.7.3. Místo plnění u sluţeb 

Novelou, která vzešla v platnost dne 1. 1. 2010, došlo k zásadním změnám v pravidlech 

pro stanovení místa plnění u sluţeb v § 9 ZDPH. Do konce roku 2009 se místo plnění 

stanovilo podle obecného pravidla sídla nebo místa podnikání poskytovatele sluţby. Nebylo 

tedy podstatné, komu byla sluţba poskytnuta. Počínaje rokem 2010 je rozhodující statut 

příjemce sluţby. Pokud je sluţba poskytnuta osobě povinné k dani, tyto sluţby budou 

podléhat zdanění ve státě, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu příjemce 

sluţby. Při poskytnutí sluţby osobě nepovinné k dani zůstává dřívější pravidlo nedotčeno a 

místem plnění bude místo, kde se nachází sídlo, místo podnikání případně provozovna 

poskytovatele sluţby.  

 

V případě přepravy osob se nic nemění, místem plnění zůstává místo, kde se přeprava 

uskutečňuje (§ 10a ZDPH). Stejně je tomu tak i u sluţeb v oblasti kultury, umění, sportu, 

vědy, vzdělávání, zábavy a podobných sluţeb poskytovaných občanům a neplátcům DPH, 

kde místem plnění je dle § 10b ZDPH místo, kde je tato akce uskutečňována. S účinností od 

1. ledna 2011 nadále platí toto ustanovení i pro osoby povinné k dani u sluţeb, které opravňují 

přístup na tyto akce (např. vstupenky). Místo plnění u ostatních sluţeb souvisejících s těmito 

akcemi poskytovaných osobám povinným k dani se nově určuje podle pravidla sídla příjemce. 

 

Změna nastala i v případě stravovacích sluţeb, u kterých do roku 2009 platilo základní 

pravidlo, ţe místo plnění se určilo podle sídla nebo místa podnikání poskytovatele sluţby. 

Podle nové legislativy je místem plnění dle § 10c ZDPH místo, kde je tato sluţba skutečně 

poskytnuta. Upraveno bylo i místo plnění u poskytování krátkodobého nájmu dopravního 

prostředku, kdy od roku 2010 je místem plnění místo, kde je dopravní prostředek skutečně 

předán zákazníkovi do drţení nebo uţívání (§ 10d ZDPH). U dlouhodobého nájmu se 

postupuje podle sídla nebo místa podnikání poskytovatele sluţby. 
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U zprostředkovatelských sluţeb poskytovaných osobou jednající jménem a na účet 

jiné osoby se místo plnění stanoví pro osobu povinnou k dani podle sídla příjemce, zatímco 

tytéţ sluţby poskytnuté osobě nepovinné k dani se zdaní v místě zajišťovaného plnění (§ 10e 

ZDPH). 

 

K podobnému případu dochází i u přepravních sluţeb. Zde se také musí rozlišit osoba, 

které je sluţba poskytnuta. Jde-li o osobu povinnou k dani, bude místem plnění opět sídlo 

příjemce sluţby. U přepravních sluţeb poskytnutých osobě nepovinné k dani se podle § 10f 

ZDPH sluţby zdaní v místě, kde se přeprava uskutečňuje, případně v místě zahájení přepravy, 

jestliţe se jedná o přepravu zboţí mezi členskými státy. 

 

Co se týče sluţeb přímo souvisejících s přepravní sluţbou, sluţby oceňování movité 

věci a práce na movité věci, zde se opět rozlišuje typ zákazníka. Sluţby poskytované osobě 

povinné k dani se zdaňují podle sídla příjemce. V případě osoby nepovinné k dani se zdaňují 

v místě uskutečnění sluţby, tak jako tomu bylo v právní úpravě roku 2009 (§ 10g ZDPH). 

 

Místo zdanění u sluţeb poradenských, právních, reklamních, finančních, 

pojišťovacích apod. známých pod označením „reverse charge“ se z hlediska praktického 

uplatnění nemění. Podle legislativy platné do konce roku 2009 (§ 10 odst. 6 a 7 ZDPH ve 

znění platném do konce roku 2009), bylo místo plnění při poskytnutí sluţby osobě povinné 

k dani v EU nebo zahraniční osobě povinné k dani ve státě příjemce sluţby. Schválením 

novely účinné od 1. ledna 2010 platí pro tyto sluţby nové pravidlo podle § 9 odst. 1 ZDPH 

v platném znění od roku 2010, přičemţ v zásadě je místem plnění opět sídlo, místo podnikání 

popř. provozovna příjemce sluţby. Pokud by tyto sluţby byly poskytnuty zahraniční osobě 

nepovinné k dani, místem plnění je pak zase místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo 

pobytu.  

 

U telekomunikačních sluţeb, sluţeb rozhlasového a televizního vysílání a 

elektronicky poskytovaných sluţeb poskytnutých zahraniční osobou povinnou k dani osobě 

nepovinné k dani, jeţ má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, bude místem plnění dle § 10i 

ZDPH tuzemsko. Telekomunikační sluţby jsou navíc podmíněny tím, ţe ke skutečnému uţití 

nebo spotřebě musí dojít v tuzemsku. 
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Směrnice ES připouští členským státům stanovit místo plnění podle místa skutečného 

uţití nebo skutečné spotřeby u některých sluţeb poskytovaných do a z třetí země. Toto 

pravidlo je povinně implementováno na telekomunikační sluţby. U ostatních sluţeb jako jsou 

např. sluţby právní, reklamní, finanční, pojišťovací, nájem dopravního prostředku apod. je 

plně v pravomoci daného státu, zda této moţnosti vyuţije a v jakém rozsahu.  

 

2.2.7.4. Místo plnění při pořízení zboţí z jiného členského státu a ze třetí země 

Při pořízení zboţí z jiného členského státu je místem plnění místo, „kde se zboží 

nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy zboží pořizovateli“, jak je řečeno v § 11 

ZDPH. Dovoz neboli import můţe být definován jako objem zboţí, které je členský stát EU 

schopen dovézt na území svého státu ze třetí země. Podle § 12 ZDPH je místem plnění 

„členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území 

Evropského společenství.“ 

 

2.2.8. Daňové doklady 

Povinnost plátce vystavovat daňové doklady je obsaţena v zákoně o DPH. Tato 

povinnost existuje aţ od 1. ledna 2009, do té doby plátce vystavoval daňové doklady pouze na 

vyţádání. Daňový doklad slouţí jak pro příjemce, který si na základě něj uplatní nárok na 

odpočet daně, tak pro vystavitele, pro nějţ představuje daň uvedená na dokladu daň, kterou je 

povinen přiznat na výstupu a odvést. Plátce má povinnost doklad vystavit nejpozději do 15 

dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, plnění osvobozeného od daně s nárokem na 

odpočet daně nebo ode dne přijetí úplaty.  Ze zákona vyplývá také povinnost archivace těchto 

dokladů nejméně po dobu 10 let a odpovědnost plátce – vystavitele za jejich správné 

vyhotovení a uvedení údajů. 

 

Mezi daňové doklady se dle § 26 aţ 35 ZDPH řadí běţný daňový doklad a 

zjednodušený daňový doklad, dále pak souhrnný doklad, splátkový kalendář, doklad o pouţití 

a doklady pro obchodování s JČS a třetími zeměmi. 

 

2.2.8.1. Běţný daňový doklad a zjednodušený daňový doklad 

Běţný daňový doklad je nejtypičtějším daňovým dokladem pouţívaným pro tuzemská 

plnění uskutečněná v jednom dni. Jeho povinné náleţitosti jsou vyjmenovány v § 28 ZDPH. 
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Zjednodušený daňový doklad se pouţije pro zdanitelná plnění do 10.000 Kč včetně 

DPH, která jsou hrazena hotově, placena kartou či šekem. Náleţitosti jsou obdobné jako u 

běţného daňového dokladu, nemusí ovšem obsahovat totoţnost osoby, pro kterou se plnění 

uskutečňuje, základ daně a vyčíslenou daň. 

 

2.2.8.2. Souhrnný daňový doklad 

Souhrnný daňový doklad plátce vystaví v případě, kdy uskuteční pro jednu osobu více 

zdanitelných plnění, plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně nebo přijme 

úplatu. Plátce je povinen ho vystavit do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němţ 

uskutečnil první plnění, příp. přijal první úplatu. 

 

2.2.8.3. Splátkový kalendář a doklad o pouţití 

Splátkový kalendář je daňovým dokladem, jestliţe je součástí smlouvy např. nájemní a 

obsahuje stejné náleţitosti jako běţný daňový doklad. 

 

Doklad o pouţití je vystavován, pokud plátce pouţívá hmotný majetek pro účely, které 

nesouvisí s uskutečňováním jeho ekonomické činnosti. Doklad musí obsahovat podobné 

náleţitosti jako běţný daňový doklad kromě identifikace osoby, pro kterou je plnění 

uskutečněno a navíc je zde uveden účel pouţití. 

 

2.2.8.4. Daňové doklady při obchodování s JČS a třetími zeměmi  

Daňové doklady vystavované při intrakomunitárních plněních a při obchodování se 

třetími zeměmi, jsou řešeny v § 30 – 35 ZDPH. Při dovozu zboţí je daňovým dokladem 

„písemné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová 

povinnost“. U vývozu zboţí je to „písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí 

země“ příp. o jeho umístění do svobodného tuzemského skladu nebo pásma. [10] 

 

Při poskytnutí sluţby osobou registrovanou k dani v JČS nebo zahraniční osobou musí 

daňový doklad obsahovat náleţitosti uvedené v § 31 a 32 ZDPH. Důleţité je oznámení, ţe 

osoba, která je povinná daň zaplatit a přiznat, je příjemce sluţby. Není-li místem plnění při 

poskytnutí sluţby tuzemsko, musí daňový doklad kromě běţných údajů obsahovat i odkaz na 

předpis v zákoně, na základě kterého tato skutečnost vyplývá. Od roku 2011 uţ není 
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doplňovaným údajům přikládán značný význam, neboť se jejich doplněním nestává doklad 

daňovým dokladem. 

 

Daňový doklad při dodání zboţí do jiného členského státu musí obsahovat údaje 

stanovené v § 34 ZDPH. Ve vazbě na pravidla ES je plátce povinen na dokladu uvést, ţe se 

jedná o plnění osvobozené od daně. 

 

Pořizovatel zboţí z JČS je povinen na získaném dokladu doplnit příslušné údaje do 15 

dnů ode dne pořízení zboţí. Jde o datum uskutečnění pořízení zboţí, sazbu daně, výši daně a 

datum doplnění těchto údajů. 

 

2.2.9. Základ daně 

Základ daně u zdanitelných plnění v tuzemsku je vymezen v § 36 ZDPH jako „vše, co 

jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro 

kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby“, sníţené o částku vypočítané 

daně. Pokud plátce přijme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění, je základem daně 

částka přijaté úplaty sníţená o daň.
3
  

 

Do základu daně je také nutno zahrnout při dovozu zboţí clo, různé dávky a poplatky; 

spotřební daň, tzv. ekologické daně, dotace k ceně. Součástí ZD dodávaného zboţí nebo 

poskytnuté sluţby jsou i vedlejší výdaje, zejména balné, náklady na přepravu, pojištění, 

poštovné; přímo související materiál (nejčastěji náhradní díly) a zabudované nebo 

zamontované stroje, zařízení a materiál, a to při poskytnutí stavebních a montáţních prací. 

Do základu daně se nezahrnují dvě poloţky – sleva z ceny, která je poskytnuta k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění a rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění na 

celé koruny podle § 28. O poskytnutou slevu se základ daně sníţí. 

 

K 1. 1. 2010 došlo k upřesnění § 36 odst. 6, jehoţ znění do konce roku 2008 

neodpovídalo Směrnici Rady. Je zde obsaţeno určení základu daně při specifickém dodání 

zboţí a poskytnutí sluţby. Zejména při bezplatném dodání zboţí, převodu nemovitosti a 

                                                           
3
 Jestliţe plátce nevede účetnictví, tzn., vede daňovou evidenci, příp., uplatňuje výdaje procentem z příjmů, 

nevzniká mu povinnost přiznat daň na výstupu ke dni přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění, 

ledaţe by ji sám přiznal. 
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poskytnutí sluţby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností je 

základem daně pořizovací cena zboţí nebo nemovitosti, nebo výše celkových nákladů na 

poskytnutí sluţby. 

 

Novelou z roku 2010 přibyl do zákona nový paragraf, který vymezuje pravidla pro 

stanovení základu daně na úrovni ceny obvyklé dle zákona o oceňování majetku. Cenou 

obvyklou je podle sdělení Ministerstva financí „cena, která by byla dosažena při prodeji 

stejného, popř. obdobného majetku při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 

obchodním styku v tuzemsku ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“ viz [10] Cena obvyklá 

bude základem daně v případě, ţe půjde o tzv. osoby spojené tj. kapitálově spojené osoby, 

jinak spojené osoby, osoby blízké nebo osoby podnikající s plátcem na základě smlouvy o 

sdruţení, pokud: 

 úplata za zdanitelné plnění bude niţší neţ je cena obvyklá a příjemce nebude mít 

nárok na odpočet daně, 

 úplata za zdanitelné plnění bude vyšší neţ cena obvyklá a poskytovatel bude mít 

povinnost krátit nárok na odpočet daně, 

 úplata za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně bude niţší neţ cena 

obvyklá a poskytovatel plnění bude mít povinnost nárok na odpočet daně krátit. 

 

Do tohoto ustanovení spadala také problematika zaměstnaneckých benefitů kvůli 

kterým se zvedla vlna nevole po schválení novely DPH účinné od 1. ledna 2010. Mezi 

zaměstnanecké benefity patří různé výhody poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům 

např. závodní stravování, reţijní jízdenky, rekreace, bydlení na ubytovnách atd. Od loňského 

ledna podléhaly tyto výhody dani, která se vypočítala z ceny obvyklé a nikoli z ceny 

zvýhodněné, jako tomu bylo do roku 2009, čímţ došlo k prodraţení benefitů 

zaměstnavatelům. Tlak ze strany odborových organizací byl tak veliký, ţe jiţ začátkem roku 

2010 byla předloţena novela zákona o DPH, která měla vrátit zdaňování na původní úroveň. 

Tato novela nabyla účinnosti dne 29. 4. 2010 a došlo jí k vyloučení osob v pracovně právním 

vztahu k plátci ze zákona o DPH (pův. § 36a odst. 3 písm. d) ZDPH). 

 

2.2.10. Sazby DPH 

Zavedení daně z přidané hodnoty přineslo dvě sazby pro její výpočet. Sazby byly (a 

stále jsou) stanoveny v procentních bodech k základu daně a rozdělují se na sazbu daně: 
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 základní  

 a sníţenou.  

Základní sazba se v době zavedení DPH v roce 1993 uplatňovala ve výši 23 %. Týkala se 

zboţí a sluţeb s výjimkou tepla a chladu a zboţí a sluţeb uvedených v přílohách zákona o 

dani z přidané hodnoty. Sníţená sazba daně se vztahovala na teplo, chlad, zboţí uvedené 

v příloze č. 1 a sluţby zahrnuté v příloze č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Sníţená sazba 

daně byla původně ve výši 5 %. Sazby daně v této výši fungovaly aţ do konce roku 1994.  

 

Počátkem roku 1995 došlo ke sníţení základní sazby o jedno procento, tedy na 22 %, 

přičemţ sníţená sazba daně zůstala netknuta aţ do roku 2007. V souvislosti se vstupem 

České republiky do EU došlo k přijetí řady společných pravidel a principů, kterými se ČR 

musí řídit. Jedním z nich je vymezení minimální úrovně základní a sníţené sazby DPH, která 

nesmí klesnout pod hranici 15 % v případě základní a pod 5 % v případě sníţené sazby daně. 

Dnem 1. května 2004 došlo ke sníţení základní sazby daně z 22 % na 19 % a také k přesunu 

určitých poloţek mezi kategoriemi sazeb daně. 

 

Další změnu v sazbách přinesla reforma veřejných financí v roce 2008, kdy došlo ke 

zvýšení sníţené sazby z 5 % na novou úroveň ve výši 9 %. Zvýšení se týkalo především 

potravin, novin, časopisů, hromadné dopravy apod.  

 

Celosvětová krize zasáhla i do rozpočtu České republiky, která se na ni rozhodla 

zareagovat tzv. úsporným balíčkem protikrizových opatření, jehoţ součástí bylo i zvýšení 

sazeb DPH o jedno procento nahoru, čili základní sazba se zvýšila na 20 % a sníţená na 10 %. 

Tyto změny nabyly účinnosti dne 1. 1. 2010. 

 

V současné době se neustále hovoří o změnách v sazbách daně z přidané hodnoty. 

V roce 2010 se nejdříve navrhovalo zvýšení sníţené sazby daně o dva procentní body, tedy na 

12 %. Od této myšlenky se přešlo rovnou ke sjednocení sazeb daně, o kterém se uvaţovalo 

uţ delší dobu, neboť DPH je jednou z nejstabilnějších daní státního rozpočtu, coţ se ukázalo 

v době hospodářského poklesu, kdy výnos z této daně klesl pouze nepatrně. Touto cestou by 

rovněţ mohlo dojít ke sníţení nákladů na správu daní a jednotná sazba daně by mohla 

napomoci i k omezení daňových úniků, protoţe mnohdy dochází k nesprávnému začlenění 

některých činností a sluţeb. Na druhou stranu nevýhodou sjednocení sazeb DPH by byl dopad 
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na chudší vrstvu obyvatelstva, kdy skokové navýšení cen potravin, léků a základních sluţeb 

by mohlo zkomplikovat jejich finanční situaci.  

 

Vláda nejdříve navrhovala sjednocení obou sazeb na 20 %, přičemţ výjimkou měla 

být současná sníţená sazba 10 %, která by zůstala u základních potravin, pod které měly 

spadat ryby, zelenina, chléb, bezlepkové potraviny, mléko a mléčná kojenecká výţiva. 

Zvýšení DPH by se ovšem fakticky podepsalo i na těchto výjimkách, neboť zdraţení ostatních 

produktů a sluţeb by mělo vliv i na tzv. základní potraviny. Sjednocení bylo plánováno uţ na 

poslední čtvrtletí tohoto roku. Pochopitelně se ozvala kritika ze strany veřejnosti, která 

poţadovala, aby do niţší sazby daně byly přeřazeny ještě alespoň knihy.  

 

Další jednání nakonec vedla k jinému závěru. Do konce roku 2011 se sazby daně měnit 

nebudou, příští rok budou stále existovat dvě sazby – základní, která zůstane na 20 % a 

sníţená, jeţ se zvýší z 10 % na 14 % a ke slibovanému sjednocení dojde aţ v roce 2013, kdy 

jednotná sazba daně bude ve výši 17,5 %, a to bez výjimek. Vše je ovšem zatím ve fázi 

schvalování, takţe je moţné, ţe zanedlouho bude situace úplně jiná.  

 

Úplný vývoj sazeb DPH od jeho zavedení aţ po současnost v České republice je 

znázorněn v tabulce 2.2.10. 

 

Tab. 2.2.10. Vývoj sazeb DPH v ČR 

 

Zdroj: Vývoj sazeb DPH v ČR. [online]. 2010 [cit. 2010-07-31]. Dostupný z WWW: 

<http://www.berne.cz/>. + vlastní úprava 

 

Období 
Sazba v % 

základní sníţená 

1. 1. 1993 - 31. 12. 1994 23 5 

1. 1. 1995 - 30. 4. 2004 22 5 

1. 5. 2004 - 31. 12. 2007 19 5 

1. 1. 2008 - 31. 12. 2009 19 9 

1. 1. 2010 - dosud 20 10 



24 

 

2.2.11. Výpočet daně 

Postup výpočtu je jiţ od roku zavedení DPH stále stejný. Mění se pouze v závislosti na 

změnách výše sazeb daně. Metoda výpočtu daně závisí na způsobu, jakým je stanovena cena 

za zdanitelné plnění.  Je-li cena stanovena bez daně, pouţije se pro výpočet daně tzv. metoda 

zdola a daň se spočítá jako součin základu daně stanoveného podle § 36 a koeficientu 

vypočítaného jako podíl základní nebo snížené sazby a čísla 100. Cenou včetně daně bude 

součet základu daně a vypočtené daně. Jestliţe je daň jiţ obsaţena v ceně zdanitelného plnění, 

pouţije plátce tzv. metodu shora a daň se zjistí ze součinu ceny včetně daně a koeficientu, 

který se vypočítá jako podíl základní nebo snížené sazby daně a součtu čitatele a čísla 100. 

Cena bez daně se stanoví jako cena včetně daně sníţená o zjištěnou daň. Koeficienty se 

zaokrouhlují na čtyři desetinná místa. 

 

Jestliţe plátce přijal úplatu přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a vznikla mu 

povinnost přiznat daň, vypočítá se daň z rozdílu mezi částkou přijaté úplaty vyjma daně (§ 36 

odst. 1 ZDPH) a částky přijaté úplaty sníţené o daň (§ 36 odst. 2 ZDPH).  

 

2.2.12. Odpočet daně 

Za odpočet daně se povaţuje daň na vstupu u zdanitelných plnění, která plátce přijal, a u 

kterých mu vznikl nárok na odpočet daně na základě podmínek stanovených v § 72 a 73 

ZDPH pro uplatnění nároku na odpočet daně. 

 

U DPH zúčtovaného plátcem na vstupu má plátce nárok na odpočet daně, jestliţe 

přijatá zdanitelná plnění pouţije pro svou ekonomickou činnost a prokáţe nárok daňovým 

dokladem od dodavatele. Zákon řeší i lhůty pro uplatnění nároku na odpočet daně. 

Momentálně lze uplatnit nárok na odpočet daně ve zdaňovacím období, kdy plátci vznikla 

povinnost přiznat daň na výstupu. Tato situace by se měla změnit novelou účinnou od 1. 4. 

2011. Od tohoto data by mělo platit, ţe plátce si bude moci uplatnit nárok na odpočet daně aţ 

tehdy, kdy skutečně obdrţí daňový doklad, na kterém nesmí chybět daňové identifikační číslo 

(DIČ) poskytovatele ani příjemce ani další údaje, které jsou nezbytné pro výpočet daně. 

 

Plátce daně můţe nárok na odpočet daně uplatnit nejpozději do 3 let od konce ZO, ve 

kterém bylo uskutečněno přijaté zdanitelné plnění. Při pořízení zboţí z JČS lze uplatnit nárok 

i po uplynutí této lhůty, jelikoţ zde vzniká současně i povinnost přiznat daň na výstupu. 
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V určitých případech plátce nemá nárok na odpočet daně. Týká se to přijatých 

zdanitelných plnění pouţitých k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně (např. pronájem nemovitosti neplátcům, poštovní sluţby, sociální pomoc) a 

přijatých zdanitelných plnění pro účely reprezentace, jelikoţ jsou daňově neuznatelnými 

náklady. Od 1. 4. 2009 byl zrušen zákaz odpočtu daně u pořizování osobních automobilů a 

jejich technického zhodnocení. 

 

Třetí situace, která můţe nastat – plátce pouţije přijatá zdanitelná plnění pro 

ekonomickou činnost i pro účely s ní nesouvisející. Nárok na odpočet pak bude mít plátce 

pouze v poměrné výši, která bude odpovídat rozsahu, v jakém byla PZP pouţita pro 

ekonomickou činnost. Krácený nárok na odpočet daně se počítá v průběhu roku pomocí 

zálohového koeficientu a na konci roku se provede přepočet prostřednictvím zjištěného 

ročního vypořádacího koeficientu. 

 

2.2.13. Správa DPH 

Správu daně z přidané hodnoty v ČR zajišťují finanční úřady. Při dovozu a vývozu 

zboţí můţe být ve specifických případech správcem daně i celní úřad. Jde o situace, kdy jsou 

porušeny celní předpisy, nebo kdyţ zboţí dováţí osoba, která není plátcem daně. V těchto 

případech je správa daně řízena právními předpisy, které upravují správu cla. Do konce roku 

2010 byla obecná správa daně upravována zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, který byl od roku 2011 nahrazen daňovým řádem.  

 

2.2.13.1. Místní příslušnost 

Místní příslušnost dle § 93a ZDPH vyjadřuje, který správce daně bude vykonávat 

správu daně daného daňového subjektu. U fyzických osob je místní příslušnost určena 

bydlištěm fyzické osoby, u právnických osob sídlem, které je zapsáno v obchodním rejstříku 

popř. uvedeno ve zřizovací listině, stanovách. Místně příslušný bude tedy finanční úřad, 

případně celní úřad, v jehoţ obvodu má právnická osoba sídlo nebo fyzická osoba místo 

trvalého pobytu. 

 

Místní příslušnost správce daně v případě skupiny podle § 5a a 5b ZDPH se řídí 

místem, kde má zastupující člen skupiny sídlo, místo podnikání nebo provozovnu. Pokud 
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osoba povinná k dani v tuzemsku nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu, bude správu 

daně této osoby vykonávat Finanční úřad pro Prahu 1.  

 

2.2.13.2. Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím plátce je podle § 99 ZDPH buď kalendářní čtvrtletí, nebo 

kalendářní měsíc. Konkrétní typ zdaňovacího období závisí na výši obratu plátce za 

předcházející kalendářní rok. Jednotlivé výše obratu a s nimi související zdaňovací období 

jsou znázorněny v tabulce 2.2.13.2.  

 

Tab. 2.2.13.2. Zdaňovací období 

Výše obratu
4
 Zdaňovací období 

obrat < 2 mil. Kč kalendářní čtvrtletí 

obrat > = 10 mil. Kč kalendářní měsíc 

2 mil. Kč < = obrat < 10 mil. Kč   kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí 

 

Zdroj: § 99 ZDPH + vlastní úprava 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe pokud obrat plátce daně za přecházející kalendářní 

rok překročí částku 10.000.000 Kč, bude jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Jestliţe 

plátcův obrat nepřesáhne částku 10.000.000 Kč, je dle zákona zdaňovacím obdobím 

kalendářní čtvrtletí s tím, ţe pokud se obrat pohybuje v rozmezí od 2.000.000 Kč do 

10.000.000 Kč, můţe si plátce zvolit, zda bude daňové přiznání podávat měsíčně nebo 

čtvrtletně. 

 

Dále jsou v zákoně definované specifické situace a jejich zdaňovací období. Například 

pro osobu identifikovanou k dani, která byla definována v kapitole 2.2.5.3., je zdaňovacím 

obdobím vţdy kalendářní čtvrtletí.  Osoba, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu 

v ČR, má za zdaňovací období také kalendářní čtvrtletí. Zdaňovacím obdobím skupiny podle 

§ 5a ZDPH je kalendářní měsíc. Při rozhodnutí o úpadku je záleţitost zdaňovacího období 

komplikovanější. Plátce je povinen podat daňové přiznání k DPH ke dni přecházejícímu den 

nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku. Ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku začíná 

běţet nové zdaňovací období, a to aţ do posledního dne daného kalendářního měsíce. 

                                                           
4
 Jedná se o výši obratu za předcházející kalendářní rok. 
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V průběhu insolvenčního řízení a také po skončení insolvenčního řízení aţ do konce 

kalendářního roku je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Pro následující kalendářní rok 

se zdaňovací období určí jiţ klasickým způsobem stanoveným v § 99 odst. 1 aţ 3 ZDPH. 

 

2.2.13.3. Daňové přiznání a souhrnné hlášení 

Kaţdý plátce je povinen vést evidenci svých dokladů, tak aby byl schopen na jejich 

základě sestavit daňové přiznání popř. souhrnné hlášení podle § 101 a 102 ZDPH. Daňové 

přiznání plátce podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a v této lhůtě je také 

daňová povinnost plátce splatná. Výjimkou je daň stanovená při dovozu zboţí podle § 20 

ZDPH, kde je splatnost dána celními předpisy. Daňové přiznání se podává na tištěném 

formuláři MF, případně v elektronické podobě, a to i za situace, kdy plátci nevznikne za 

zdaňovací období daňová povinnost nebo nadměrný odpočet. Jestliţe je plátci vyměřen 

nadměrný odpočet, je vrácen do 30 dnů od jeho vyměření, pokud činí více neţ 100 Kč. 

 

K dosti zásadním změnám došlo v poslední době u souhrnného hlášení. Od 1. ledna 

2010 se souhrnné hlášení podává zpravidla měsíčně do 25. dne po skončení kalendářního 

měsíce. Čtvrtletní podání je nyní moţné pouze pokud plátce poskytuje sluţby s místem plnění 

v JČS ORD v JČS. Další novinkou je způsob jeho podání. Od loňského roku musí být podáno 

pouze elektronicky ve formě datové zprávy popř. prostřednictvím datových schránek. 

Souhrnné hlášení podává plátce, který dodal zboţí do jiného členského státu nebo zde 

přemístil svůj obchodní majetek a nově také, jestliţe poskytnul sluţbu s místem plnění 

v jiném členském státě, je-li povinen přiznat a zaplatit daň příjemce sluţby. 
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3. LEGISLATIVNÍ VÝVOJ DPH V LETECH 2008 AŢ 2011 

Ve třetí kapitole, nazvané legislativní vývoj DPH v letech 2008 aţ 2011, budou 

rozebrány důleţité změny zákona o DPH, které byly schváleny v rozmezí let 2008 aţ 2011. 

Nebude opomenut ani první zásadní krok, díky kterému dochází k transformaci tohoto i 

mnoha dalších zákonů. Tímto krokem byl vstup ČR do EU dnem 1. května 2004. Tento počin 

znamenal pro ČR zahájení procesu harmonizace daně z přidané hodnoty prostřednictvím 

Směrnic Rady EU. Naznačen zde bude i celosvětový vývoj slaďování daně z přidané hodnoty 

s právní úpravou Evropské unie před rokem 2004. 

 

3.1. Harmonizace DPH s právem EU 

O procesu daňové harmonizace se ve světě hovoří jiţ dlouho. Nejdříve se navrhovala 

harmonizace všech daní po celém světě, následně se však od této myšlenky upustilo a nyní se 

hovoří pouze o harmonizaci v oblasti nepřímých daní omezenou na oblast EU. Jejím záměrem 

není zavedení stejných daní a sazeb ve všech členských státech, nýbrţ pouze jejich sblíţení, 

které povede k vytvoření společného trhu, kde bude existovat mobilita práce, bude moţné 

volně obchodovat a přemisťovat kapitál. 

 

Lze říci, ţe harmonizace DPH začala přibliţně v 70. letech, kdy její první etapou bylo 

zavedení DPH do daňových soustav členských zemí, případně nahrazení vyskytující se daně z 

obratu. Povinnost implementace byla dána směrnicí č. 67/227/EHS o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se daní z obratu, coţ byla první směrnice, která se 

týkala DPH. Tato směrnice vymezila daň z přidané hodnoty a stanovila přesný termín jejího 

zavedení pro všechny členské státy. Lhůta byla stanovena nejdříve na 1. ledna roku 1970, 

postupně však byla posouvána a ke skutečnému povinnému zavedení daně ve státech EU 

došlo aţ k 1. 1. 1987. 

 

Dalšími směrnicemi týkajícími se DPH byla směrnice č. 67/228/EHS, která definovala 

základní pojmy jako např. předmět daně nebo místo plnění. Směrnice č. 69/463/EHS, 

71/401/EHS a 72/250/EHS prodlouţily dobu pro začlenění DPH do belgické a italské daňové 

soustavy. Neméně důleţitými směrnicemi jsou také např.: 

 směrnice č. 79/1072/EHS (tzv. „osmá směrnice“), jeţ upravuje vracení daně osobám 

neusazeným k dani v tuzemsku; 
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 směrnice č. 86/560/EHS (tzv. „třináctá směrnice“) věnující se opět vracení daně ale 

osobám povinným k dani mimo území EU; 

 směrnice č. 84/386/EHS (tzv. „desátá směrnice“) o DPH u nájmu movitého 

hmotného majetku; 

 směrnice 91/680/EHS doplňující systém DPH kvůli zrušení daňové hranice; 

 směrnice sbliţující sazby DPH č. 92/77/EHS. 

 

Tři posledně jmenované mění nejvýznamnější směrnici č. 77/388/EHS
5
 tzv. „šestou 

směrnici“ publikovanou Radou 17. května 1977, která zavedla společný systém DPH, jeţ se 

týká sluţeb a zboţí pořizovaného nebo dodávaného ke spotřebě uvnitř EU. Úkolem směrnice 

bylo odstranit rozdíly mezi daňovými systémy jednotlivých členských států stanovením 

jasných pravidel pro oblast DPH. Direktiva vymezila například základ daně, místo plnění, 

sazby daně, přechodné odchylky a další povinnosti.  

 

3.1.1. Harmonizace DPH v ČR 

Jak uţ bylo zmíněno v úvodu třetí kapitoly, veškeré novelizace, změny a úpravy 

českého zákona o DPH, jsou důsledkem vstupu České republiky do Evropské unie roku 2004. 

Česká republika se zavázala přizpůsobit svůj daňový systém právním předpisům Evropského 

společenství a mnoţství změn bylo tak veliké, ţe si vyţádaly vznik nového zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který nahradil předešlý právní předpis z roku 1992. 

 

 Zákon o DPH byl harmonizován s jiţ zmíněnou šestou směrnicí, která tvořila páteř 

společného systému daně z přidané hodnoty, ale pouze do konce roku 2006, jelikoţ z důvodu 

její nepřehlednosti byla počátkem roku 2007 nahrazena tzv. Recastem Šesté směrnice 

2006/112/ES. Tímto aktem došlo k přehlednějšímu uspořádání a dosaţení určité 

systematičnosti zaniklé Šesté směrnice. Zajímavostí je, ţe byl novelizován ještě přede dnem 

jeho účinnosti Směrnicí Rady 2006/138/ES. Tento právní akt EU prodlouţil dobu 

pouţitelnosti pro stanovení místa plnění pro účely DPH o dva roky, tedy aţ do 31. prosince 

2008, u sluţeb rozhlasového a televizního vysílání a některých elektronicky poskytovaných 

sluţeb. 

                                                           
5
 Oficiálním českým názvem této směrnice je „Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977, o sladění zákonů 

členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 

(77/388/EHS)“ 
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3.1.2. Recast Šesté směrnice 

Direktiva, která se stala nástupcem Šesté směrnice, a od které se nyní odvíjí současný 

směr harmonizace daně z přidané hodnoty, nepřinesla ţádnou zásadní změnu. Byla rozšířena 

na 414 článků a XII příloh a došlo k drobným úpravám. Stanovila například pravidla pro 

sazby daně z přidané hodnoty. Základní sazba nemůţe být ve členských státech niţší neţ 15 

% a sníţená se musí pohybovat od 5 % a výše. Maximální hranice směrnice nestanovila, je 

tedy na členských státech, jaké sazby si určí. Členské státy mohou aplikovat jednu nebo dvě 

sníţené sazby daně v případě poskytnutí sluţeb a dodání zboţí obsaţených v příloze III 

směrnice. V přílohách jsou vyjmenovány poloţky zboţí a sluţeb, které členské státy mohou 

přiřadit do sníţené sazby daně. Recast také vytyčuje: 

 základní pojmy, 

 plnění, která jsou předmětem daně, a která mohou členské státy od daně osvobodit,  

 povinnosti osob povinných k dani, 

 odchylky (jde o smluvní výjimky ze sjednocené úpravy některých členských států) atd.  

 

Ačkoli byla směrnice vydána teprve v roce 2007, došlo uţ k několika jejím novelizacím. 

Členské státy se totiţ snaţí o neustálé sbliţování a zjednodušování národní legislativy, proto 

je modernizace směrnic více neţ nutná. 

 

 3.2. DPH a rok 2008 

Rok 2008 sebou přinesl několik novel zákona o DPH – zákon č. 261/2007 Sb., č. 

296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb. a č. 126/2008 Sb. – s účinností buď od 1. ledna, nebo 1. 

července 2008. K některým změnám došlo také v souvislosti s přijetím nového zákona č. 

261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Nejpodstatnějšími změnami bylo zvýšení 

sníţené sazby DPH, zavedení moţnosti skupinové registrace a závazného posouzení nebo 

uplatnění sníţené sazby u bytové výstavby. Tyto a další změny budou podrobněji rozebrány 

v následujících odstavcích. 

 

3.2.1. Změna sníţené sazby DPH 

Určitě nejviditelnější a také nejcitelnější novinkou v oblasti DPH v roce 2008 bylo 

zvýšení sníţené sazby daně z přidané hodnoty. Sazba se zvýšila celkově o 4 procentní body, a 

to z původních 5 % na nových 9 %. V ČR 5% sazba daně fungovala jiţ od roku 1993, tedy od 

zavedení DPH v české daňové soustavě a nebylo s ní do této doby vůbec hýbáno. Důvodem 
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jejího zvýšení bylo tolik deklarované sbliţování daňových sazeb a také boj proti daňovým 

únikům. Výčet komodit a sluţeb zdaňovaných sníţenou sazbou byl zachován. Základní sazba 

daně zůstala ve výši 19 %. Zákon byl doplněn o sdělení, podle kterého se pouţije sazba daně, 

která je aktuální v den vzniku povinnosti přiznat daň. Tato informace je důleţitá obzvláště 

v případech, kdy dochází ke změně ve výši sazeb daně. 

 

Při praktickém uplatnění sníţené sazby daně plátce, který přijal úplatu ještě v roce 2007, 

u níţ vznikla povinnost přiznat daň, aplikoval u této platby 5% sazbu daně. Pokud by 

uskutečnil zdanitelné plnění související s přijatou úplatou aţ v roce 2008, pouţije na toto 

plnění novou sazbu ve výši 9 % a při vypořádání přijaté zálohy a zdanitelného plnění uplatní 

sazbu daně 9 % ještě i na rozdíl mezi základem daně ze zdanitelného plnění a základem daně 

z přijaté zálohy. 

 

3.2.2. Skupinová registrace 

Ve vztahu na směrnici EU č. 2006/112/ES přibyl v roce 2008 do českého zákona o DPH 

nový pojem – skupina, kterému byly vymezeny samostatné paragrafy 5a, 5b, 5c, 93a, 95a, 

106a ZDPH a upravena některá stávající ustanovení. Skupinou se rozumí „skupina spojených 

osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani 

jako plátce“ [5]. Jde tedy o finančně propojené osoby
6
, které pokud stihnou podat přihlášku 

k tzv. skupinové registraci do 31. října běţného roku, budou od prvního dne následujícího 

kalendářního roku (nejdříve od roku 2009) povaţovány za jednoho plátce a budou podávat 

pouze jedno daňové přiznání případně i jedno souhrnné hlášení. Skupina si v přihlášce zvolí 

zastupujícího člena se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, který bude jednat jménem 

skupiny. Skupině bude přiděleno společné daňové identifikační číslo, přičemţ dřívější 

registrace budou správcem automaticky zrušeny. Zdaňovacím obdobím skupiny je kalendářní 

měsíc.  

 

Záměrem této změny byl pokles administrativních nákladů, podpora tuzemského 

podnikání a ulehčení práce sníţením počtu podaných přiznání. Výhodou skupiny je téţ 

                                                           
6
 Propojenými osobami se rozumí kapitálově spojené osoby nebo osoby jinak spojené. V prvním případě jde o 

osoby, z nichţ jedna se podílí alespoň 40 % na kapitálu případně hlasovacích právech druhé osoby eventuálně 

více osob, a to buď přímo, nebo nepřímo. „Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí 

alespoň jedna shodná osoba.“ [5] 
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odpadnutí povinnosti řešit vzájemné operace, neboť nejsou předmětem daně, nevýhodou je 

pak hromadná odpovědnost všech členů registrované skupiny. 

 

3.2.3. Bytová výstavba a stavby pro sociální bydlení 

V roce 2008 byly přesunuty pojmy bytový dům, rodinný dům a byt do základních 

pojmů v § 4 ZDPH. Za bytový dům se povaţuje dům, v němţ je více neţ polovina podlahové 

plochy vymezena pro účely trvalého bydlení. Aby byl dům určen dle zákona od DPH jako 

rodinný, musí odpovídat definici bytového domu a současně obsahovat nejvýše tři 

samostatné byty, dvě nadzemní podlaţí, jedno podzemní podlaţí a podkroví. Bytem je soubor 

místností splňující kritéria trvalého bydlení.  

 

K těmto pojmům se váţe § 48, kde je vymezena sazba daně u bytové výstavby. 

Obecně dodání staveb včetně stavebních a montáţních prací podléhá základní sazbě daně. 

Výjimkou jsou stavební práce, montáţní práce a opravy spojené se změnou dokončené stavby 

rodinného domu, bytového domu nebo bytu, kde se uplatní sníţená sazba daně, a to aţ do 

konce roku 2010. Do 31. prosince 2007 platila pro ČR výjimka dle přístupové smlouvy, podle 

které mohla být aplikována sníţená sazba daně i při dodání bytové výstavby včetně 

nedokončených staveb, rekonstrukce a modernizace. 

 

Počínaje rokem 2008 tato moţnost pozbyla platnosti a veškerá nová výstavba tak 

podléhá základní sazbě daně. Jediným způsobem, jak lze i nadále vyuţít sníţenou sazbu je 

definovat stavbu jako tzv. sociální bydlení podle nového § 48a ZDPH. Sociálním bydlením 

se rozumí především byt, rodinný dům nebo bytový dům pro sociální bydlení, dále pak 

zařízení sociálních sluţeb, školská zařízení, internáty škol atd. Definice sociálního bydlení je 

uvedena v tabulce 3.2.3. 

 

Tab. 3.2.3. Definice sociálního bydlení 

Stavba pro sociální bydlení Výměra podlahové plochy 

Byt pro sociální bydlení < 120 m
2
  

Rodinný dům pro sociální bydlení < 350 m
2
 

Bytový dům pro sociální bydlení < 120 m
2 

pro kaţdý byt 

 

Zdroj: § 48a ZDPH [5] + vlastní úprava 
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Pokud tedy budou splněna zákonem stanovená kritéria podle výše uvedené tabulky, 

bude moci být u stavebních a montáţních prací souvisejících se stavbou pro sociální bydlení 

uplatněna sníţená sazba daně. 

 

3.2.4. Editační povinnost 

Editační povinnost neboli závazné posouzení z hlediska sazeb daně je novinka, kterou 

přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jde o moţnost daňového 

subjektu poţádat přímo Ministerstvo financí (od 1. 1. 2011 Generální finanční ředitelství), aby 

posoudilo, zda subjekt správně zařadil zdanitelné plnění do základní nebo sníţené sazby daně. 

Posouzení má formu rozhodnutí, které je závazné a je zpoplatněno částkou 10.000 Kč za 

jednu poloţku zboţí nebo sluţby, coţ je dosti nákladné. Ţádost můţe podat kterákoli osoba, 

musí obsahovat zákonem stanovené údaje v § 47a ZDPH a také ţadatelův návrh rozhodnutí, 

tedy jeho vlastní názor, zda plnění podléhá základní nebo sníţené sazbě. Do roku 2008 bylo 

moţné vyuţít institutu závazného posouzení pouze u daně z příjmů právnických osob. 

 

3.2.5. Další změny od roku 2008 

Zavedením ekologických daní se od 1. ledna 2008 stávají součástí základu daně pro 

výpočet DPH podobně jako spotřební daně také daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a 

některých dalších plynů a daň z pevných paliv.  

 

Rozšířena byla moţnost vrácení daně v rámci zahraniční pomoci. Osoba, která 

uskutečnila plnění a uhradila z něj daň, přičemţ tato daň byla zaplacena z finančních 

prostředků obdrţených ze zdrojů EU nebo zahraniční pomoci na podporu projektů výzkumu a 

vývoje, můţe poţádat o vrácení této daně, pokud doloţí písemné prohlášení poskytovatele 

(např. smlouva), ţe prostředky nemohou být upotřebeny na zaplacení daně. 

 

Prostřednictvím novelizace tehdejšího zákona o správě daní a poplatků
7
 zákonem č. 

270/2007 Sb. došlo ke změnám i v legislativě DPH. Bylo zrušeno ustanovení v § 26 odst. 6 

ZDPH platného do konce roku 2007, kde bylo uvedeno, ţe neplátce nemůţe vystavit doklad 

s uvedením daně z přidané hodnoty. Tento doklad je oprávněn vystavit pouze plátce. Pokud 

by jej neplátce přesto vystavil a odběratel by si uplatnil nárok na odpočet z tohoto dokladu, 

                                                           
7
 Nynější zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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správce daně by mu doměřil daň včetně sankce. Dále došlo také k drobným úpravám zákona, 

např.: 

 byl upraven § 72 Nárok na odpočet, který stanovil, ţe nárok na odpočet lze uplatnit 

buď v daňovém přiznání, nebo v rámci daňové kontroly;  

 upravena byla sankce za pozdně splněnou daňovou povinnost. Správce daně jiţ 

nevyměřuje sankci ve výši 0,1 % daně, ale úrok z prodlení dle zákona o správě daní a 

poplatků
8
. 

 

K menší technicko-legislativní modifikaci došlo i v terminologii zákona o DPH 

ve spojitosti s novelou insolvenčního zákona – zákonem č. 296/2007 Sb. 

 

3.3. DPH a rok 2009 

V roce 2008 byla schválena nejobsáhlejší novela od vstupu ČR do EU sčítající na 313 

změn. Zákon č. 302/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009 zapracovává směrnici Rady 

2006/112/ES z roku 2007, která nahradila tzv. Šestou směrnici kvůli její nepřehlednosti. 

Důvodem přijetí tzv. technické novely bylo především jiţ zmíněné sladění české úpravy 

s evropskou, dále přinesla např. změnu v terminologii a upřesnění některých ustanovení. 

Upraven byl i rozsah působnosti českého zákona o DPH o nová území. V roce 2009 došlo 

ještě k přijetí jedné novely účinné od 1. 4. 2009 týkající se zejména dlouho očekávaného 

zrušení zákazu uplatnit nárok na odpočet při koupi osobního automobilu (zákon č. 87/2009 

Sb.). 

 

3.3.1. Změny v terminologii 

Technická novela zasáhla do § 4 aţ 6 ZDPH tedy definic pojmů, vymezení daňových 

subjektů apod. Byly upraveny pojmy jako plátce, daň na vstupu, provozovna, obrat, místo 

podnikání a místo pobytu nebo elektronická sluţba. Některé pojmy byly úplně vypuštěny 

kvůli nadbytečnosti – kolaudace, veřejnoprávní subjekt, finanční pronájem a některé 

nahrazeny – pojem platba pojmem úplata, termíny hmotný a nehmotný majetek dle ZDP se 

začaly pouţívat místo pojmů DHM a DNM dle zákona o účetnictví.  

 

V obecných definicích byly upřesněny výrazy místo podnikání, místo pobytu a 

provozovna. Místem podnikání fyzické osoby je její adresa zapsaná v obchodním rejstříku, 

případně místo pobytu, kterým se rozumí místo, kde daná osoba trvale nebo převáţně 
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pobývá. Provozovnou je místo se stálým vybavením slouţícím pro uskutečňování 

ekonomické činnosti. Novelou byl vypuštěn pojem veřejnoprávní subjekt, čímţ se např. 

odborové organizace, církve a náboţenské společnosti nově povaţují za osoby povinné 

k dani, pokud vykonávají ekonomickou činnost. Změna zasáhla i definici obratu, který byl do 

roku 2009 určen samostatně pro účetní jednotky vedoucí účetnictví a pro podnikatele, kteří 

vedou daňovou evidenci, a to rozlišením pojmů výnosy a příjmy dle ZoÚ a ZDP. Tyto 

nevzhledné pojmy byly nahrazeny jedním pojmem – „úplata“ shodným pro všechny subjekty, 

který v sobě skrývá jak peněţní, tak i nepeněţní formu úhrady. 

 

3.3.2. Finanční pronájem 

Novelou byla vypuštěna původní definice finančního pronájmu z § 4 ZDPH a nahrazena 

novou v § 13 a 14 ZDPH. Finanční leasing je nově chápán jako dodání zboţí, jestliţe po jeho 

skončení má nájemce povinnost stát se vlastníkem předmětu leasingu. Znamená to tedy, ţe 

pronajímatel odvede DPH z celé hodnoty smlouvy o finančním pronájmu a nájemce si můţe 

uplatnit nárok na odpočet z celkové částky pronajímaného předmětu. Pokud by ovšem 

nájemce povinnost odkupu neměl, pak by nešlo o dodání zboţí, ale o poskytnutí sluţby a 

pronajímatel by odváděl (nájemce nárokoval) DPH postupně ze splátek. V případě 

leasingových smluv, které byly sjednány do konce roku 2008, jde i nadále o poskytnutí sluţby 

bez ohledu na přijaté změny. 

 

3.3.3. Reverse charge 

U hojně vyuţívaného mechanismu reverse charge je místem plnění při poskytnutí 

sluţby dle § 10 odst. 6 ZDPH sídlo nebo místo podnikání případně provozovna příjemce 

sluţby. Pro poskytovatele jde o plnění osvobozené od daně, a to i za situace, kdy má příjemce 

provozovnu v tuzemsku. Jedinou podmínkou je, ţe sluţba nebude této provozovně 

poskytnuta. Totéţ platí i pro ustanovení § 10 odst. 7 ZDPH, kde je naznačena obrácená 

situace. Novelou byla sladěna moţnost uplatnit osvobození na uvedené sluţby i při jejich 

poskytnutí osobám povinným k dani v jiných členských státech. V zákoně přibyl v § 10 nový 

odst. 14, podle kterého sluţba, která je poskytnuta plátci daně mimo země EU a spotřebována 

v tuzemsku, bude v tuzemsku i zdaněna.  
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3.3.4. Zdaňování přijatých záloh 

Plátce, který vede účetnictví, má povinnost přiznat daň buď ke dni přijetí úplaty, nebo 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, podle toho, který den nastane dříve. Plátce, který vede 

daňovou evidenci, příp. uplatňuje paušální výdaje, můţe od roku 2009 přiznat daň také jiţ ke 

dni přijetí platby, nejpozději však ke dni zdanitelného plnění. Do konce roku 2008 toto nebylo 

moţné a plátce nemohl vystavit daňový doklad na přijatou zálohu. Nyní tedy, pokud přizná 

daň z přijaté úplaty, má povinnost vystavit daňový doklad vţdy do 15 dnů ode dne přijetí této 

úplaty. 

 

Další novinku, kterou přinesla novela, je opětovné zdaňování přijatých záloh na teplo, 

chlad, energii, elektřinu, plyn a vodu. Do roku 2009 vznikala povinnost přiznat DPH aţ ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění čili při přeúčtování energie a sluţeb, k jehoţ datu se 

vystavovaly daňové doklady. Novelou bylo ovšem přeúčtování zrušeno pro jeho nadbytečnost 

a ponecháno pouze ustanovení obecné. DPH se tudíţ musí přiznat uţ při přijetí jednotlivých 

záloh na dodávky energie a ostatních sluţeb. 

 

3.3.5. Daňové doklady 

Při poskytování sluţeb a pořizování zboţí z jiného členského státu osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou resp. § 31, 32 a 35 

ZDPH se jiţ v zákoně nehovoří o daňových dokladech, ale pouze o dokladech, které se 

daňovými stávají aţ dnem doplnění určitých údajů – datum doplnění neboli vystavení, sazba a 

částka daně. Údaje musí být příjemcem doplněny neprodleně do 15 dnů ode dne obdrţení 

dokladu. Nově se plátce (příp. osoba povinná k dani) musí v dokladech odkazovat buď na 

ustanovení českého zákona, nebo na předpis ES, podle kterého bude daň v tuzemsku odvádět 

příjemce sluţby, pořizovatel zboţí nebo půjde o osvobozené plnění. Vhodnější alternativou je 

určitě uvést předpis ES, kterým se řídí i ostatní členské státy. 

 

Upraveno je ještě další ustanovení týkající se daňových dokladů, a to jejich vystavování 

podle § 26 ZDPH. Povinnost vyhotovení daňového dokladu má plátce do 15 dnů ode dne: 

 uskutečnění zdanitelného plnění, příp. osvobozeného plnění s nárokem na odpočet, 

nebo 

 přijetí platby. Tuto povinnost má plátce na rozdíl od roku 2008 pokaţdé.  
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Nově je v zákoně definováno zaokrouhlování daně. Daň se zaokrouhluje buď na 

koruny, nebo se uvede v haléřích (pro bezhotovostní platby).  

 

3.3.6. Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň 

V souvislosti s úpravou definic v § 4 ZDPH provedla novela 308/2008 Sb. změnu 

v uskutečnění zdanitelných plnění a povinnosti přiznat daň. Například převod nemovitosti, 

který není předmětem zápisu do katastru nemovitostí, se nově povaţuje také za převod 

nemovitosti, a dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den jejího předání do uţívání.  

 

Dnem uskutečnění u finančního leasingu movitých věcí je okamţik vzniku práva 

uţívat danou věc nájemcem. Nově je zde definováno tzv. dílčí plnění jako jakékoli plnění 

uskutečňující se po částech, které bude uskutečněno dnem uvedeným ve smlouvě. Pronájem 

nemovitostí osvobozený od daně je nutno uvést do daňového přiznání nejpozději k 

poslednímu dni kalendářního roku. Tato povinnost je totiţ vázána na výpočet krátícího 

koeficientu za daný rok.  

 

V případě osvobozeného dodání zboţí do JČS došlo pouze k technicko-legislativní 

úpravě povinnosti přiznat plnění, která vzniká k patnáctému dni následujícího měsíce, v němţ 

došlo k odeslání zboţí, případně ke dni vystavení daňového dokladu, jestliţe byl vystaven 

dříve. Obdobná úprava byla provedena i v § 25 při stanovení povinnosti přiznat daň, kdy 

plátce pořizuje zboţí z JČS.  

 

Novela vymezila vznik povinnosti přiznat daň při přemísťování zboţí do tuzemska na 

den jeho přemístění. Toto vymezení doposud v zákoně chybělo. Přemístění je pořízením zboţí 

z JČS plátcem za účelem uskutečňování ekonomické činnosti v tuzemsku nebo osobou 

registrovanou k dani pro dodání zboţí odběrateli v tuzemsku. Pokud je tento odběratel znám, 

pak povinnost přiznat daň má on, v opačném případě, kdy znám není, připadá povinnost 

přiznat daň a zároveň moţnost nároku na odpočet daně na osobu registrovanou k dani v JČS. 

Současně má povinnost se v tuzemsku zaregistrovat. 

 

Povinnost přiznat daň při dovozu zboţí, které bylo propuštěno do reţimu dočasného 

pouţití s částečným osvobozením od cla, je koncipována nově – povinnost vzniká uţ dnem 

zahájení tohoto reţimu. K tomuto okamţiku dovozce přizná daň ve výši srovnatelné 
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s případným propuštěním daného zboţí do celního reţimu volný oběh. Dovozci současně 

vzniká moţnost nároku na odpočet daně na vstupu. 

 

3.3.7. Oprava výše daně 

V předchozích letech nebylo moţné opravit výši ani sazbu DPH, jestliţe plátce chybně 

uplatnil vyšší sazbu daně a zvýšil si tak svoji daňovou povinnost. Úprava do roku 2009 byla 

proto v rozporu s evropským právem. Novela, do které jiţ byly zapracovány předpisy EU, 

nyní umoţňuje vystavit opravný doklad s minusovou částkou a promítnout úpravu nikoli do 

dodatečného ale do klasického řádného daňového přiznání. Opravu bude muset provést i 

odběratel, který si nárokoval odpočet daně z nesprávně vystaveného dokladu. Opravu provede 

dle § 77 odst. 4 a 5 ZDPH. Nejčastěji jde o případy, kdy plátce špatně pouţije základní sazbu 

daně namísto sníţené sazby. Korekce daně je limitována třemi roky od konce zdaňovacího 

období, ve kterém bylo plnění uskutečněno s tím, ţe opravu můţe provést, jak tvůrce této 

chyby, tak i jeho případný právní nástupce.  

 

Při opačné situaci, kdy plátce uplatní na výstupu niţší částku daně, nemá povinnost 

provést opravu výše daně. Opravy se můţe ovšem domáhat příjemce plnění, který si tímto 

nárokoval niţší odpočet daně. 

 

Opravu výše DPH je od roku 2009 moţno provést i v případě předčasného ukončení 

finančního pronájmu. Jde vlastně o situaci, kdy nedojde k nabytí zboţí nebo nemovitosti 

nájemcem a daň byla přiznána z celé sumy. Opravu plátce můţe uskutečnit do 3 let od konce 

kalendářního roku, v němţ došlo k předčasnému ukončení pronájmu.   

Ve vztahu s opravami mylné výše daně bylo zrušeno ustanovení zákona o podávání 

dodatečných daňových přiznání. Od roku 2009 je řešeno v rámci zákona o správě daní a 

poplatků
8
. 

 

3.3.8. Základ daně 

Novela k 1. lednu 2009 upravila definici základu daně, tak aby korespondoval s platnou 

směrnicí EU 2006/112/ES. Do základu daně se kromě jiţ dříve obsaţených poplatků, cel, 

různých dávek, spotřebních a ekologických daní, dotací a vedlejších výdajů zahrnují jiné 

                                                           
8
 Nynější zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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daně, i v případě, ţe byly zaplaceny v jiné zemi. Výjimkou je DPH, které do základu daně 

nepatří. 

 

Nově byl v roce 2009 stanoven základ daně pro konkrétní plnění v § 36 odst. 6 ZDPH, 

a to hned dvakrát. Prvním důvodem byl nesoulad ustanovení z roku 2008 s právními předpisy 

EU, které určovalo základ daně jako cenu stanovenou dle zákona o oceňování majetku. K 1. 

1. 2009 byl tedy v zákoně základ daně nově definován jako pořizovací cena, celkové náklady 

na zboţí k okamţiku jeho dodání nebo výše celkových nákladů na poskytnutí sluţby např. při 

pouţití hmotného majetku nebo poskytnutí sluţby pro účely, které nesouvisí s ekonomickou 

činností plátce. Následně se zjistilo, ţe toto ustanovení je rovněţ stanoveno chybně, protoţe 

sice bylo v souladu se směrnicí EU, ale naprosto znemoţnilo pouţít cenu zjištěnou dle 

zvláštního právního předpisu, tedy aktuální cenu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Oprava tedy byla více neţ nutná a došlo k ní ještě téhoţ roku novelou – zákonem č. 87/2009 

Sb. s účinností od 1. 4. 2009.   

 

3.3.9. Plnění osvobozená od DPH 

Novelou byla od 1. 1. 2009 upravena i plnění osvobozená od daně. Doplněny byly 

například osvobozené finanční činnosti o veškeré poskytnuté a převzaté peněţní záruky a 

závazky, které mohou uplatnit osoby poskytující úvěry nebo peněţní půjčky. Převod staveb, 

bytů a nebytových prostor bude zdanitelným plněním pouze, pokud půjde o novou stavbu a 

převod bude uskutečněn do tří let od vydání prvního kolaudačního rozhodnutí nebo prvního 

uţívání stavby. Přeprava osob, která je od daně rovněţ osvobozena, je rozšířena ještě i o 

sluţby související s touto přepravou včetně přepravy zavazadel. 

 

Novelou byl upraven i vývoz zboţí za účelem dosaţení jednoznačnější úpravy. 

Vývozem se rozumí „výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země, 

jestliže bylo zboží propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk, vnější 

tranzit“, zpětný vývoz zboţí nebo bylo umístěno do svobodného pásma případně skladu 

v tuzemsku. [6] Do daňového přiznání se osvobozené plnění uvede ve zdaňovacím období, ve 

kterém bylo zboţí propuštěno do příslušného celního reţimu. Do roku 2008 plátce mohl uvést 

vývoz zboţí do daňového přiznání pouze, pokud byl schopen ho prokázat.  
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3.3.10. Nárok na odpočet daně 

K určitým změnám došlo i v oblasti uplatňování nároku na odpočet daně. Zrušeno bylo 

ustanovení, které do konce roku 2008 umoţňovalo, aby si plátce nárokoval odpočet u 

osvobozeného plnění, u kterého byla chybně odvedena daň, jelikoţ nebylo moţné provést 

opravu výše daně. Ta nyní moţná je, tudíţ neexistuje důvod pro uznání nároku na odpočet 

daně. 

 

Podstatnou změnou je zrušení podmínky zaúčtování daňového dokladu podle ZoÚ, aby 

bylo moţno uplatnit nárok na odpočet daně. Tato podmínka byla kvůli přetrvávající 

povinnosti plátce vést evidenci pro daňové účely podle § 100 ZDPH zcela zbytečná. 

 

Do roku 2009 bylo moţno v řádném daňovém přiznání uplatnit nárok na odpočet daně 

nejpozději v posledním zdaňovacím období plátce, tedy buď v posledním čtvrtletí, případně 

posledním měsíci daného roku. Poté uţ mohl být nárokován pouze na základě podání 

dodatečného daňového přiznání. Tento postup uţ není od 1. ledna 2009 nutný a nárok na 

odpočet lze uplatnit v běţném daňovém přiznání do 3 let od roku, v němţ bylo plnění 

realizováno. Po uplynutí 3 let je moţno nárokovat odpočet pouze při pořízení zboţí z JČS. 

Původní úprava však stále platí, a to pro plátce, kteří jsou povinni krátit odpočet daně podle 

koeficientu. 

 

Novela provedla úpravy v § 74 ZDPH, který řeší nárok na odpočet daně při registraci a 

při zrušení registrace k DPH. Při zaregistrování plátce k DPH má nárok uplatnit odpočet 

daně u zboţí a nově také u sluţeb pořízených v období 12 měsíců před datem registrace, které 

jsou součástí obchodního majetku. Jestliţe zmíněné zboţí nebo sluţby jiţ obchodním 

majetkem nejsou, protoţe byly pouţity pro obchodní majetek plátce, nárok na odpočet je 

moţno uplatnit také. Komplikovaný výpočet pro výši nároku byl zrušen a nahrazen 

jednodušším postupem – uplatní se ve výši daně uvedené na daňovém dokladu.  

 

Kvůli úpravě terminologie v zákoně o DPH došlo k upřesnění výpočtu koeficientu (§ 

76 ZDPH) pro krácení nároku na odpočet daně. Do koeficientu se k uskutečněným plněním 

započítávají také přijaté úplaty, pokud plátci vznikla povinnost přiznat daň z těchto úplat. 

Naopak zahrnovat se do výpočtu nebude prodej hmotného a nehmotného majetku uţívaného 

pro ekonomickou činnost plátce a příleţitostné finanční sluţby, převod a nájem nemovitostí. 
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Co se týče úpravy odpočtu daně, novela vymezila majetek, na který se úprava pouţije. 

Obecně se vztahuje na situaci, kdy plátce pořídí majetek, u kterého uplatní nárok na odpočet 

v určité výši a ve stanoveném období ho začne vyuţívat k jinému účelu, neţ ke kterému byl 

pořízen. Novela vychází se ze zákona o daních z příjmů a říká, ţe se § 78 ZDPH pouţije u 

hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku, pozemků a nyní dokonce i u 

technického zhodnocení majetku. 

 

3.3.11. Další změny do 1. 4. 2009 

Změny postihly i reklamní dary, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty při 

splnění určitých kritérií. Dle směrnice zaimplementované do českých předpisů propagační 

předměty uţ nemusí být označovány logem a mohou být předmětem spotřební daně. Co 

zůstává, je podmínka, ţe musí být stále poskytnuty bezplatně a v pořizovací ceně do 500 Kč 

bez DPH.  Obchodní vzorky nejsou dodáním zboţí, jestliţe budou dodány bez úplaty v rámci 

ekonomické činnosti osoby, přičemţ maximální hranice vzorků není zákonem stanovena.  

 

Novela přichází s pojetím tzv. souboru zboţí. Jde o zboţí s různými sazbami daně 

dovezené nebo pořízené z jiného členského státu, u kterého je moţno pouţít na celý soubor 

základní sazbu daně, i kdyţ některé ze zboţí podléhá sazbě sníţené. Tato moţnost je zcela na 

plátcově rozhodnutí. Je ovšem sporné, co lze povaţovat za soubor zboţí, neboť zákon tento 

pojem přesně nedefinuje. 

 

Doplněn je výčet zdanitelných plnění, která jsou dodáním zboţí nebo převodem 

nemovitostí, o formulaci, která se týká nepeněţitých majetkových vkladů, u kterých byl 

uplatněn při pořízení nárok na odpočet daně. Zákon jiţ nerozlišuje, zda je nabyvatelem plátce 

nebo neplátce a rozšiřuje ustanovení ještě o společné a nerozdílné ručení nabyvatele a 

vkladatele. 

 

Přepracována byla příloha č. 2 ZDPH obsahující seznam sluţeb, které podléhají sníţené 

sazbě daně. Do výčtu sluţeb přibyl sběr a přeprava komunálního odpadu. Upřesněny byly 

autorské honoráře, které spadají pod sníţenou sazbu daně, jestliţe nejde „o poskytnutí 

oprávnění k výkonu práva dílo užít.“ [6] Soupis zboţí v příloze č. 1 ZDPH byl upřesněn o 

poloţky, které jsou zdaňovány niţší sazbou daně. Úprava se týká krmiv pro zvířata, ţivých 

dřevin, jiných rostlin apod. 
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3.3.12. Změny od 1. 4. 2009 

V březnu roku 2009 byla vládou schválena další novela zákona o DPH, která 

nabyla účinnosti o měsíc později – 1. dubna téhoţ roku. Zákon č. 87/2009 Sb. přinesl změny 

ve vztahu na směrnici Rady 2007/74/ES v oblasti osvobození dováţeného zboţí v osobních 

zavazadlech cestujících nebo členů posádky letadla a dováţených pohonných hmot. 

Osvobození je vázáno na splnění určitých podmínek, které jsou stanoveny v § 71a aţ f ZDPH. 

Například je stanoven cenový limit zboţí, mnoţstevní limity u tabákových výrobků a 

alkoholu, dováţené zboţí nesmí slouţit k obchodním účelům apod. Nutno podotknout, ţe tato 

směrnice byla do českého práva implementována se čtyřměsíčním zpoţděním. 

 

Upraven byl také základ daně (viz kapitola 3.3.8.) nebo přílohy zákona obsahující 

seznamy zboţí a sluţeb, které jsou zdaňovány sníţenou sazbou daně. Mezi zboţí se sníţenou 

sazbou jiţ patří také rostliny a semena. Sluţby byly doplněny o zpracování komunálního 

odpadu. 

 

Jednoznačně nejočekávanější změnou bylo tolikrát diskutované zrušení zákazu uplatnit 

nárok na odpočet daně u osobních automobilů. Tento zákaz platil do dubna roku 2009 bez 

ohledu na způsob pořízení a jedinou výjimkou bylo pořízení automobilu za účelem jeho 

dalšího prodeje. Dojde-li tedy podle nové úpravy k nákupu automobilu, ať uţ z JČS, ze třetí 

země nebo bude pořízen v tuzemsku a dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude nejdříve 

1. duben 2009 (případně byla zaplacena záloha před tímto dnem, ale k dodání nebo k převodu 

práva nakládat s automobilem jako vlastník dojde aţ od dubna 2009), je plátce oprávněn 

uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Opět jsou v zákoně stanoveny podmínky, které 

musí být splněny. Nejdůleţitějším předpokladem je pořízení automobilu pro uskutečňování 

ekonomické činnosti plátce. Pokud by k této činnosti byl pouţíván pouze zčásti, je třeba nárok 

na odpočet krátit. 

 

3.4. DPH a rok 2010 

Rok 2010 byl opět ve znamení zásadních změn v oblasti DPH. 1. ledna 2010 nabyly 

účinnosti hned dvě novely – zákon č. 362/2009 Sb. související s návrhem zákona o státním 

rozpočtu ČR na rok 2010, který přinesl především zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty a 

zákon č. 489/2009 Sb., jímţ byly aplikovány nové směrnice ES, které vstoupily v platnost 1. 
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ledna 2010. Přináší zejména změnu v pravidlech pro stanovení místa plnění u poskytovaných 

sluţeb, vrácení daně v členských státech, mění se údaje uváděné v souhrnném hlášení atd. 

 

V roce 2010 došlo k přijetí ještě jedné významné novely, která zrušila zdaňování 

zaměstnaneckých benefitů. Toto zdanění mělo velmi krátkou působnost, bylo totiţ zavedeno 

počátkem roku 2010 a následně 29. 4. 2010 zákonem č. 120/2010 Sb. a silou odborových 

svazů ihned zrušeno (viz kapitola 2.2.9.). 

 

3.4.1. Změny v sazbách daně 

Ke změnám sazeb daně došlo v rámci tzv. úsporného balíčku protikrizových opatření, 

který byl schválen za účelem sníţení deficitu státního rozpočtu, jenţ v posledních letech 

dosahuje rekordních hodnot. Sazby daně byly zvýšeny o jeden procentní bod, základní sazba 

tedy na 20 % z původních 19 % a sníţená sazba daně z 9 % na 10 %. Novela obsahuje i 

přechodná ustanovení, která řeší např. sazbu daně, která se pouţije při vyúčtování záloh 

z roku 2009. Obecně pokud plátce přijal zálohu v roce 2009, vztahuje se na toto plnění sazba 

daně platná v roce přijetí platby. Při případném vyúčtování zálohy v roce 2010, bude jiţ 

plnění podléhat nové daňové sazbě vyšší o jedno procento. Přechodná ustanovení řeší i 

finanční leasing, kde stanovují, ţe plnění uskutečněná po 1. 1. 2010 na základě smlouvy 

uzavřené do 31. 12. 2008 budou podléhat sazbě daně platné do konce roku 2008. Obecně se 

tyto smlouvy řídí ustanovení platnými v roce 2008. 

 

3.4.2. Místo plnění u poskytovaných sluţeb 

Velmi důleţitým právním aktem EU je směrnice č. 2008/8/ES, která s účinností od 1. 

ledna 2010 zavedla nová pravidla pro určování místa plnění při poskytování sluţeb a současně 

byla ihned aplikována na české DPH prostřednictvím zákona č. 489/2009 Sb. Směrnice uvádí 

i další změny týkající se poskytování sluţeb, ty budou ovšem implementovány do právních 

systémů členských států postupně v dalších letech. Cílem direktivy je přesunout zdanění do 

místa spotřeby. 

 

Jistě největší změnou roku 2010 je změna v obecném pravidlu pro určování místa plnění 

u sluţeb. Oproti pravidlu stanovit místo plnění dle sídla poskytovatele sluţby platí nyní tzv. 

statut příjemce sluţby. Znamená to, ţe místem plnění bude sídlo případně místo podnikání 

osoby povinné k dani, pro kterou je sluţba poskytována. V případě neplátců zůstává původní 
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pravidlo nedotčeno a místem zdanění bude sídlo poskytovatele sluţby. Výraznou změnou je i 

fakt, ţe nyní se při určování místa plnění nebude dělat rozdíl mezi osobami z členských států 

a ze třetích zemí. 

 

Nově je v zákoně definováno místo plnění pro stravovací sluţby, které zde doposud 

chybělo. Stanoví se podle místa, kde je tato sluţba poskytnuta. Od roku 2010 je nutno 

rozlišovat krátkodobý a dlouhodobý nájem prostředků. U krátkodobého nájmu bude místem 

plnění místo, kde bude dopravní prostředek předán zákazníkovi do uţívání. Půjde-li o nájem 

dlouhodobý, místo plnění se určí podle typu zákazníka dle obecného pravidla. Stejná úprava 

nyní platí i u zprostředkovatelských sluţeb, přepravy zboţí nebo telekomunikačních 

sluţeb dle § 10i ZDPH. Co se týče sluţeb např. reklamních, právních, poradenských 

apod., na které se do roku 2009 aplikoval tzv. reverse charge mechanismus, stále podléhají 

zdanění ve státě příjemce. Nyní akorát spadají pod nově vymezené základní pravidlo v § 9 

odst. 1 ZDPH. 

 

V zákoně je také rozšířena povinná registrace pro osoby povinné k dani, které 

poskytnou sluţbu podle § 9 odst. 1 ZDPH do JČS nebo tuto sluţbu přijmou od osoby povinné 

k dani neusazené v tuzemsku. Plátcem se stávají dnem poskytnutí nebo přijetí sluţby.  

 

3.4.3. Vrácení daně 

V roce 2010 byl novelizován Recast směrnicí č. 2008/9/ES, která byla téhoţ roku 

implementována do novely tuzemského zákona o DPH. Tento evropský právní akt stanovuje 

prováděcí pravidla pro vrácení DPH osobám povinným k dani neusazeným v členském státě, 

kde má být daň vrácena.   

 

Do roku 2010 upravoval § 82 ZDPH pouze nárok na vrácení daně v tuzemsku týkající 

se osob registrovaných k dani v JČS. Nyní uţ novela upravuje téţ ţádost tuzemského plátce 

na vrácení daně v JČS. Tato situace nastane, jestliţe právní systém JČS, kde ORD 

uskutečňuje plnění pro plátce z tuzemska, neumoţňuje aplikovat systém reverse charge, 

případně osvobození od daně. ORD je tak povinna odvést v JČS daň z uskutečněného plnění, 

coţ znevýhodňuje příjemce – tuzemského plátce oproti registrovaným osobám v JČS. Ten 

totiţ nemůţe uplatnit nárok na odpočet daně, protoţe zde není registrován k DPH. Aby byly 

zachovány rovnocenné podmínky, je plátci umoţněno poţádat o vrácení daně v JČS na 
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základě podané ţádosti. Zákon stanovuje určitá kritéria pro vyuţití tohoto institutu – 

například: 

 plátce nesmí mít v JČS sídlo, místo podnikání ani provozovnu, 

 moţnost vrácení daně lze vyuţít na nákup zboţí i přijetí sluţby, 

 ţádost musí být podána pouze elektronicky přes portál Ministerstva financí. 

 

3.4.4. Základ daně, oprava základu daně 

Rozpor se směrnicí ES při stanovení základu daně ve specifických případech byl 

odstraněn jiţ v roce 2009. Novela roku 2010 uţ jen upřesnila skutečnost, ţe se v určitých 

situacích stanovuje základ daně zcela odlišně.  

 

Přijato bylo nové ustanovení vymezující základ daně ve vztahu ke spřízněným 

osobám, které by mělo zamezit daňovým únikům. Spřízněnými osobami se rozumí osoby 

spojené, např. kapitálově spojené osoby, osoby ve skupině, zaměstnanci apod. Základ daně se 

u tohoto okruhu osob stanoví na úrovni ceny obvyklé dle zákona o oceňování majetku. 

Podobné ustanovení obsahuje i zákon o daních z příjmů. K 29. 4. 2010 byly z § 36a ZDPH 

vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu k plátci (viz kapitola 2.2.9.). 

 

Co se týče opravy základu daně, byl pouze upraven postup v § 42 odst. 9 ZDPH, 

v případě ţe nedojde k dodání zboţí nebo převodu nemovitosti. Oprava nesprávně uplatněné 

částky DPH je samostatným zdanitelným plněním, které se provede na základě vystaveného 

daňového dobropisu se sazbou platnou v den původního plnění. Pro případný přepočet na 

českou měnu by se pouţil kurz ČNB platný opět v den uskutečněného původního plnění. 

 

3.4.5. Souhrnné hlášení 

Souhrnné hlášení je formulář MF, jehoţ úkolem je evidovat plnění, u nichţ se přesouvá 

daňová povinnost z prodávajícího na kupujícího. Novela stanovila, ţe se od roku 2010 bude 

SH podávat nejen při dodání zboţí do JČS, přemístění obchodního majetku, ale i při 

poskytnutí sluţby s místem plnění v JČS, pokud je daňová povinnost přenesena na příjemce. 

V souladu se směrnicí 2008/117/ES je moţno SH podat pouze elektronicky ve formě datové 

zprávy měsíčně ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Nově ho musí podat měsíčně i 

čtvrtletní plátci daně s výjimkou těch, kteří poskytují výhradně sluţby s místem plnění v JČS. 
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3.4.6. Další změny roku 2010 

Mezi další změny, které přinesl rok 2010, patří drobné úpravy v základních pojmech, 

předmětu daně a skupině spojených osob. Zákon uţ nepracuje s pojmem „osoba, která není 

osobou povinnou k dani“, místo něj se uţije pojem „osoba nepovinná k dani“. Nově je 

definován v souladu s evropským právem dopravní prostředek, úplata nebo dárek v rámci 

ekonomické činnosti. Do předmětu daně bylo přesunuto zrušené ustanovení § 90 ZDPH, které 

říká, ţe předmětem daně není nákup pouţitého zboţí z JČS, u něhoţ je pouţit tzv. zvláštní 

reţim. Doplněna byla podmínka pro skupinu spojených osob, ţe kaţdá osoba můţe být 

členem pouze jedné skupiny. 

 

Vznikem jednotného vnitřního trhu v roce 1993 došlo k zavedení určitých procesů, 

které mají umoţnit obchod v rámci zemí EU a jeho kontrolu. Jde o daňové identifikační číslo 

(DIČ), daňový systém VIES a kontrolní systém Intrastat. Novela upravila fungování databáze 

VIES, coţ je systém zajišťující výměnu daňových informací. Jelikoţ některé státy přidělují 

svým plátcům více daňových identifikačních čísel, je třeba ověřit, zda provedené plnění bylo 

plátci správně zdaněno. 

 

Novela v § 24 a 24a určuje, ţe plátce, který přijal sluţbu dlouhodobé povahy
9
 od ORD 

v JČS nebo zahraniční osoby, případně plátce, který poskytuje sluţbu opakovaně těmto 

osobám, můţe přiznat daň (poskytnutí sluţby) aţ k 31. 12. daného kalendářního roku 

nejpozději.  

 

Nově je v návaznosti na Recast šesté směrnice mezi finanční činnosti, které jsou od 

daně osvobozeny bez nároku na odpočet daně, zařazen převod obchodních podílů 

společností a druţstev.  

 

3.5. DPH a rok 2011  

Rok 2011 je na změny v oblasti DPH opravdu bohatý. S účinností od 1. ledna 2011 měl 

být zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, novelizován hned dvěma novelami, a to 

zákonem č. 199/2010 Sb. a č. 47/2011 Sb. Vzhledem k časové tísni a mnoha pozměňovacím 

návrhům byla ovšem účinnost posledně jmenované novely odloţena aţ na 1. duben 2011.  

                                                           
9
 Sluţbami dlouhodobé povahy se rozumí sluţby, které jsou poskytovány nejméně po dobu 12 kalendářních 

měsíců v roce. 
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Na sféru DPH mělo vliv také přijetí nového daňového řádu s účinností od roku 2011. 

Daňový řád nahrazuje stávající zákon o správě daní a poplatků, a protoţe zasahuje do všech 

oblastí právních předpisů, vláda musela schválit technickou novelu, která jednotlivé zákony 

upravila. Novela byla publikována jako zákon č. 281/2009 Sb. a pro legislativu DPH to 

znamená, ţe MF a správce daně budou moci podat některé informace o plátcích daně jako 

např. DIČ, obchodní firmu (případně jméno a příjmení) a místo podnikání nebo sídlo. 

 

I nadále se neustále debatuje o moţných změnách daně z přidané hodnoty, zejména ve 

výši sazeb daně v rámci důchodové reformy viz kapitola 2.2.10. 

 

3.5.1. Změny účinné od 1. ledna 2011 

Zákon č. 199/2010 Sb. novelizuje zákon o územních finančních orgánech, v rámci 

něhoţ dochází ke změně organizační struktury Ministerstva financí. Oblast správy všech daní 

a poplatků jiţ není v kompetenci Ministerstva financí, ale nově vytvořeného orgánu tzv. 

Generálního finančního ředitelství. Týká se to i správy DPH např. vydávání rozhodnutí o 

závazném posouzení sazeb daně nebo podávání ţádostí o vrácení daně. 

 

Výjimka, která byla sjednána ve směrnici ES na uţití sníţené sazby daně u tepla a 

bytové výstavby, měla platit pouze do konce roku 2010. Toto časové omezení bylo ovšem 

zákonem č. 199/2010 zrušeno a sníţená sazba daně se tak pouţije i v roce 2011.  

 

3.5.2. Změny účinné od 1. dubna 2011 

Důleţitější novelou je novela, která vzešla v platnost 1. dubna tohoto roku. Změny jsou 

způsobeny především novými směrnicemi EU, které aktualizují Směrnici Rady 2006/112/ES 

o společném systému daně z přidané hodnoty, a dále pak vyuţitím některých ustanovení 

směrnic, které doposud nebyly uplatněny. V následujících kapitolách jsou rozebrány 

nejvýznamnější z nich. 

 

3.5.2.1. Stanovení místa plnění 

Změny při určování místa plnění ovlivnily Směrnice Rady 2008/8/ ES a 2009/162/ES. 

Prvně jmenovaná upravila pravidla pro stanovení místa plnění u poskytovaných sluţeb. 

Některá ustanovení této směrnice byla promítnuta do tuzemského zákona uţ v roce 2010, 

některá vstupují v platnost aţ tento rok. Letos se harmonizuje § 10b ZDPH, který vymezuje 
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místo zdanění u kulturních, sportovních, vzdělávacích a podobných sluţeb. Původní úprava 

zdaňovala tyto sluţby v místě, kde byly konány. Toto ustanovení sice stále platí, ale jen 

pokud jsou sluţby poskytnuty osobám nepovinným k dani nebo osobám povinným k dani, 

jestliţe jde o sluţby opravňující vstup na akci (např. vstupné, účastnické poplatky). Ostatní 

sluţby jsou zdaňovány podle základního pravidla v § 9 odst. 1 ZDPH.  

 

Druhá zmíněná směrnice modifikuje také místo plnění, ovšem ne u sluţeb, ale při 

dodání tepla a chladu. O tyto poloţky se rozšiřuje současný § 7a ZDPH, který upravoval do 

roku 2010 místo plnění pouze pro dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční 

soustavy a dodání elektřiny. Místo plnění zůstává nezměněno. 

 

3.5.2.2. Odpočet daně 

K zásadním změnám dochází v oblasti odpočtu DPH. Výše uvedená směrnice upravuje i 

toto téma a omezuje moţnost uplatnění nároku na odpočet daně aţ na moment přijetí 

daňového dokladu, kterým musí plátce nárok vţdy prokázat. Výjimkou jsou odpočty daně, 

které plátce přiznává na základě reverse charge mechanismu, ty můţe prokázat i na základě 

jiného způsobu dle daňového řádu. Nárok na odpočet daně lze stále uplatnit nejpozději do 3 

let. Nově se však lhůta počítá jiţ od prvního dne měsíce, který následuje po zdaňovacím 

období, v němţ nárok vznikl. 

 

Posunutí uplatnění nároku na odpočet je významnou změnou, která ovlivní mnoho 

plátců. Pokud je totiţ daňový doklad vystaven např. 3. 7. 2011, ke zdanitelnému plnění došlo 

30. 6. 2011 a plátce obdrţí doklad aţ 10. 7. 2011, nemůţe si uplatnit nárok na odpočet dříve 

neţ za zdaňovací období červenec 2011, případně červenec aţ září 2011, pokud by šlo o 

čtvrtletního plátce. Příklad na odpočet včetně jeho dopadu na daňovou povinnost plátce je 

uveden také ve 4. kapitole. 

 

Další změnou je zásada, ţe nelze uplatnit daň, která je na dokladu chybně uvedena 

např. místo sníţené sazby daně byla uplatněna základní sazba daně. Plátce si tak bude moci 

nárokovat pouze daň, která bude ve správné výši dle zákona o DPH. Nárok na odpočet daně 

nelze uplatnit ani v případě, ţe daňový doklad nebude obsahovat údaje jako DIČ, základ daně 

nebo sazbu daně. 
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Od 1. 4. 2011 dostala úprava odpočtu daně novou podobu. V současné době slučuje 

dřívější definovanou úpravu a vyrovnání odpočtu daně. Týká se pouze dlouhodobého 

majetku, u kterého dojde ke změně způsobu jeho pouţití nebo k více neţ 10 procentnímu 

rozdílu mezi ukazateli nároku na odpočet daně. Sledovaná pětiletá lhůta začíná běţet od roku 

pořízení majetku. Pro nemovitosti byla lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlouţena na 10 let. 

Úprava se vztahuje na majetek pořízený nejdříve dnem 1. 4. 2011 a poprvé se pouţije 

v přiznání za poslední zdaňovací období roku 2012. V kapitole 4.4.11. je znázorněn příklad na 

úpravu odpočtu daně. 

 

Vyrovnání odpočtu daně se nově netýká dlouhodobého majetku, ale provádí se pouze 

u krátkodobého majetku (např. zásoby, drobný majetek), jestliţe v průběhu tří let od vzniku 

nároku na odpočet daně, dojde ke změně způsobu jeho vyuţívání v rámci ekonomických 

činností plátce. Výše vyrovnání se zjistí z rozdílu mezi výší nároku na odpočet v době užití 

majetku a nárokem na odpočet uplatněného při jeho pořízení dle § 77 odst. 2 ZDPH. [8] 

Vyrovnání se pouţije na krátkodobý majetek, k jehoţ spotřebě dojde nejdříve dnem 1. 4. 

2011, v přiznání za zdaňovací období, ve kterém k uţití došlo (řádek 45).  

 

3.5.2.3. Oprava základu a výše daně  

Opravu základu a výše daně měl před novelou plátce povinnost uskutečnit pouze, 

pokud oprava vedla ke zvýšení daňové povinnosti. V opačném případě záleţelo na rozhodnutí 

plátce, zda opravu provedl. Nová úprava plátci přikazuje opravit daňovou povinnost v obou 

případech. Opravu bude realizovat na základě vystaveného opravného daňového dokladu, 

který nahrazuje dřívější daňový dobropis a vrubopis a má i podobné náleţitosti. Jestliţe 

nepůjde o plnění pro osobu povinnou k dani, bude plátce opravu evidovat pouze ve svém 

přehledu pro účely DPH.  

 

Při chybném uplatnění daně, při kterém plátce odvede vyšší daň, je oprávněn vystavit 

opravný daňový doklad a uvést tuto opravu v dodatečném daňovém přiznání (nikoli 

v řádném daňovém přiznání jako tomu bylo doposud) za zdaňovací období, ve kterém bylo 

plnění uskutečněno, případně přijata úplata. Lhůta pro vystavení opravného daňového 

dokladu není zákonem stanovena, neboť záleţí na plátci, zda opravu a tím sníţení své daňové 

povinnosti uskuteční. 
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Nově je moţné provést opravu výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení. Pokud 

dodavatel neboli věřitel uskutečnil zdanitelné plnění, ze kterého odvedl daň na výstupu, ale 

odběratel neboli dluţník mu pohledávku neuhradil, má věřitel nárok na opravu přiznané daně 

z této pohledávky. Moţnost opravy se váţe na tyto podmínky: 

 insolvenční soud zahájil insolvenční řízení, 

 jde o pohledávku, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku 

dluţníka, 

 dluţník a věřitel nejsou spřízněnými osobami, 

 dluţník obdrţel daňový doklad.  

Ve zdaňovacím období, ve kterém budou splněny podmínky, věřitel vystaví daňový doklad a 

uvede opravu jako samostatné zdanitelné plnění do daňového přiznání. Daňový doklad by 

měl obsahovat standardní náleţitosti běţných dokladů a navíc by na něm měla být uvedena 

spisová značka insolvenčního řízení. Dluţník, který si nárokoval odpočet daně z pohledávky, 

je povinen uplatněný odpočet daně vrátit. 

 

3.5.2.4. Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění 

Direktivou 2010/23/ES byla do českého zákona o DPH dobrovolně přenesena moţnost 

přenést daňovou povinnost na příjemce plnění neboli tzv. „tuzemský reverse charge“, jehoţ 

cílem je sníţit mnoţství daňových úniků. Název tuzemský reverse charge je odvozen z jeho 

podobnosti s uplatňováním mechanismu reverse charge u intrakomunitárních plnění. 

 

Postup při pouţití tohoto reţimu je definován v § 92a aţ e ZDPH. Plátce daně, který 

uskuteční zdanitelné plnění v tomto reţimu, vystaví daňový doklad, na kterém uvede, ţe výši 

daně má povinnost doplnit a poté i přiznat příjemce plnění. Příjemce tohoto plnění daň na 

obdrţeném dokladu uvede a přizná, přičemţ mu zároveň vzniká nárok na odpočet daně, který 

uvede do daňového přiznání. S reţimem je spojena také povinnost obou plátců vést evidenci 

pro daňové účely, kterou musí předloţit spolu s přiznáním správci daně. Evidence by měla 

obsahovat DIČ, datum, kdy bylo plnění uskutečněno, rozsah, předmět plnění a základ daně. 

 

Tento zvláštní reţim byl jiţ v ČR vyuţíván při dodání zlata, nově se aplikuje také při: 

 dodání šrotu, odpadu a jeho zpracování, 

 obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (s platností do 1. 7. 

2015), 
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 poskytnutí stavebních a montáţních prací.
10

  

V jednání bylo i dodání benzinu a nafty, a to při mnoţství vyšším neţ 1.500 l na jednu 

dodávku. Jde o výjimku, která není obsaţena ve Směrnici k DPH, a o jejíţ udělení ţádala ČR 

Evropskou unii. Bohuţel Komise tuto výjimku nepovolila a ustanovení tak bylo ze zákona o 

DPH prozatím vypuštěno. 

 

Vyjmenované reţimy se nepouţijí, jestliţe je plnění uskutečněno pro neplátce nebo při 

dodání zlata ČNB. 

 

3.5.2.5. Ručení za daň 

Ručení za nezaplacenou daň je nový institut, který by měl slouţit jako nástroj proti 

daňovým únikům. Jeho podstatou je, ţe odběratel bude ručit za daň ze zdanitelného plnění 

uskutečněného dodavatelem v situacích, kdy dodavatel není schopen daň zaplatit a odběratel o 

těchto okolnostech věděl nebo mohl vědět. Moţné je i zajištění daně, jestliţe se odběratel 

dobrovolně rozhodne, ţe daň za dodavatele uhradí příslušnému správci daně a předejde tak 

ručení. 

 

3.5.2.6. Daňové úniky spojené s dovozem zboţí 

Daňovým únikům při dovozu zboţí se snaţí zabránit Směrnice Rady 2009/69/ES, která 

byla aplikována na český zákon o DPH s účinností od 1. 4. 2011. Směrnice upřesňuje 

podmínky, které musí být dovozcem splněny, aby byl dovoz zboţí od daně osvobozen. Pokud 

by tyto podmínky byly porušeny, vzniká dovozci povinnost odvést daň na výstupu při 

propuštění zboţí do celního reţimu volný oběh. 

 

Na dovoz mají dopad ještě další dva evropské právní akty – Směrnice Rady 

2009/132/ES, která upravuje osvobození od daně při konečném dovozu, a Nařízení Rady č. 

1186/2009, které obsahuje výčet zboţí osvobozeného od cla. Oba právní akty byly 

implementovány do § 71 ZDPH. 

 

                                                           
10

 Pouţití reţimu u těchto sluţeb má odloţenou účinnost aţ od 1. 1. 2012. 
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3.5.2.7. Další změny účinné od 1. dubna 2011 

Novelou zákona byla upřesněna pravidla pro stanovení daňové povinnosti při 

poskytování přeshraničních sluţeb. Povinnost přiznat daň nově vzniká buď ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění, nebo k poslednímu dni měsíce, v němţ byla poskytnuta 

úplata, pokud byla poskytnuta dříve. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den, 

kdy byla sluţba poskytnuta. Od 1. 4. 2011 jiţ neplatí, ţe doplněním údajů příjemcem sluţby 

se doklad vystavený poskytovatelem stává pro příjemce daňovým dokladem. Údaje doplněny 

být ovšem musí, protoţe jsou důleţité pro vlastní výpočet daně.  

 

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je od účinnosti novely povaţován za 

zdanitelné plnění – dodání zboţí, pokud je vyuţíván pro podnikatelskou činnost a zároveň i 

pro osobní potřebu. Zdanitelné plnění se uvede do daňového přiznání za zdaňovací období, ve 

kterém byl majetek uveden do stavu způsobilého uţívání v ceně obdobného zboţí případně ve 

výši vynaloţených nákladů. Plátci vzniká také částečný nárok na odpočet daně. 

 

Od roku 2011 je stanoven nový způsob postihu za pozdní registraci. V návaznosti na 

nový daňový řád se místo dosavadní náhrady za neuplatnění daně, vypočítá daň ze základu 

daně, kterým bude úhrn úplat za všechna zdanitelná plnění uskutečněná v období, ve kterém 

se osoba měla registrovat k dani a neučinila tak. Pro výpočet se pouţije sazba daně platná ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění a osobě za dané období nevzniká nárok na odpočet u 

přijatých zdanitelných plnění. 

 

Novela doplnila moţnosti, kdy lze poţádat správce daně o zrušení registrace k DPH, a 

to o případ, kdy plátce uskutečňuje výlučně osvobozená plnění od daně bez nároku na odpočet 

daně. Od 1. 4. 2011 můţe plátce podat souhrnné hlášení bez zaručeného elektronického 

podpisu, jestliţe ve lhůtě pro podání SH doručí vlastnoručně podepsaný e-tiskopis na 

příslušný finanční úřad. 
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4. POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZMĚN V JEDNOTLIVÝCH LETECH NA 

PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH 

Čtvrtá kapitola je věnována jiţ konkrétní problematice DPH. Budou vybrány 

nejvýznamnější změny, ke kterým došlo v letech 2008 aţ 2011 a aplikovány na jednoduchých 

praktických příkladech. Pro kaţdý rok platí stejné popř. podobné zadání, které se liší v letech. 

Kapitoly 4.1. aţ 4.12. obsahují zadání a zároveň řešení příkladů v jednotlivých letech. 

V přílohách č. 1, 3, 5 a 7 jsou uvedeny evidence pro účely DPH podle § 100 ZDPH. Přílohy č. 

2, 4, 6 a 8 zahrnují daňová přiznání s vypočtenou daňovou povinností za kaţdý rok. Cílem 

této kapitoly je znázornit odlišná řešení příkladů s jejich dopadem na daňovou povinnost 

v průběhu let v důsledku neustálého legislativního vývoje DPH. Jednotlivé otázky budou 

řešeny pouze z pohledu DPH. Předpokladem všech příkladů je, ţe jde o čtvrtletního plátce, 

který vede daňovou evidenci.  

 

4.1. Zadání příkladu č. 1 – Pořízení osobního automobilu 

Plátce se rozhodl pořídit osobní automobil, který bude vyuţíván pouze pro sluţební 

účely. Automobil pořídil 1. 4. 20xx, coţ je datum uskutečněného zdanitelného plnění uvedené 

na daňovém dokladu. Automobil v hodnotě 300.000 Kč včetně daně si sám osobně převzal. 

Současně se plátce rozhodl prodat svůj starý automobil pořízený před rokem (5. 4. 20xx). 

K prodeji došlo 10. 4. 20xx v ceně 100.000 Kč. 

 

4.1.1. Řešení příkladu č. 1 v roce 2008 

Jelikoţ v roce 2008 patřilo pořízení osobního automobilu mezi přijatá plnění, u nichţ 

byl zákaz odpočtu daně, plátce si ho tedy nemůţe uplatnit a bude evidovat nákup automobilu 

v celé jeho hodnotě – 300.000 Kč. Co se týče prodeje starého automobilu, při jeho nákupu 

v roce 2007 rovněţ nebylo moţné si nárokovat daň, tudíţ půjde o plnění osvobozené od daně 

bez nároku na odpočet daně podle § 62 odst. 2 ZDPH ve výši 100.000 Kč. [5] Plátce částku 

plnění uvede v řádku 530 DaP.  

 

4.1.2. Řešení příkladu č. 1 v roce 2009 

Rok 2009 byl pro automobily zlomový, od 1. 4. 2009 lze totiţ uplatnit nárok na odpočet 

daně při jeho pořízení. Výše nároku se vypočte metodou shora, jelikoţ cena obsahuje daň. 

Základní sazba pro rok 2009 činila 19 %, výše nároku bude tedy 47.910 Kč a plátce ji uplatní 

v řádku 40 daňového přiznání. Co se týče prodeje starého automobilu, který byl pořízen 
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v roce 2008, při jeho nákupu odpočet daně nebylo moţné uplatnit, takţe se bude jednat o 

plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet podle § 62 odst. 2 ZDPH, které plátce 

uvede do řádku 50 DaP. [6] Výše plnění bude 100.000 Kč. 

 

4.1.3. Řešení příkladu č. 1 v roce 2010 

V roce 2010 půjde o klasické přijaté zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně, který 

si plátce uplatní na řádku 40 DaP. Daň se vypočte metodou shora a bude činit 50.010 Kč, 

jelikoţ sazba daně pro rok 2010 je ve výši 20 %. Prodej starého automobilu bude 

uskutečněným zdanitelným plněním, protoţe bylo pořízeno v období po 1. 4. 2009, ve kterém 

uţ existovala moţnost nároku na odpočet daně u osobních automobilů. Plátce přizná daň na 

výstupu ve výši 16.670 Kč (počítáno metodou shora se sazbou daně 20 %), kterou uvede do 

řádku 1 DaP. [7] 

 

4.1.4. Řešení příkladu č. 1 v roce 2011 

V roce 2011 je situace shodná s rokem 2010. Plátce si při pořízení automobilu uplatní 

nárok na odpočet daně ve výši 50.010 Kč a prodej starého automobilu zdaní na výstupu 20% 

sazbou daně. [8] Řádky DaP budou totoţné s přiznáním v roce 2010. 

 

4.2. Zadání příkladu č. 2 – Nárok na odpočet daně 

Plátce nakoupil v tuzemsku zboţí v hodnotě 10.000 Kč bez DPH v základní sazbě daně, 

které potřebuje pro uskutečňování své ekonomické činnosti. Daňový doklad byl dodavatelem 

vystaven 3. 7. 20xx, s datem UZP 30. 6. 20xx, plátce však doklad obdrţel aţ 10. 7. 20xx.  

 

4.2.1. Řešení příkladu č. 2 v roce 2008 

V roce 2008 si plátce nakupující zboţí můţe uplatnit nárok na odpočet daně ke dni, ve 

kterém vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, coţ je dne 30. 6. 2008. Nárok se vypočte 

tzv. metodou zdola, tedy 10.000 Kč x 0,19 = 1.900 Kč a následně zapíše do řádku 310 

přiznání k DPH. V roce 2008 je základní sazba daně ve výši 19 %. 

 

4.2.2. Řešení příkladu č. 2 v roce 2009 

Situace bude totoţná s příkladem v kapitole 4.2.1. Plátci opět vzniká nárok na odpočet 

daně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tedy k 30. 6. 2009. Nárok bude také ve výši 

1.900 Kč a plátce jej ovšem uvede do řádku 40 daňového přiznání za 2. čtvrtletí roku 2009. 
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4.2.3. Řešení příkladu č. 2 v roce 2010 

V roce 2010 půjde také o přijaté zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně, který 

můţe plátce uplatnit ke dni UZP 30. 6. 2010. Daň na vstupu bude však vyšší, v částce 2.000 

Kč, neboť se zvýšila základní sazba daně na 20 %. Plátce odpočet uvede v daňovém přiznání 

za 2. čtvrtletí roku 2010 na řádku 40. 

 

4.2.4. Řešení příkladu č. 2 v roce 2011 

Řešení příkladu č. 2 bude v roce 2011 odlišné od předchozích let, jelikoţ v současné 

době si plátce můţe nárokovat odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění aţ v okamţiku, 

kdy obdrţí daňový doklad. Podle zadání plátce dostal doklad dne 10. 7. 2011, a tedy aţ 

k tomuto datu si uplatní nárok v daňovém přiznání. Oproti předchozím případům tak nebude 

uplatněn ve 2. čtvrtletí, ale aţ ve 3. čtvrtletí daného roku. 

 

4.3. Zadání příkladu č. 3 – Vyúčtování zálohy 

Plátce, který vede daňovou evidenci, dodal v tuzemsku dne 1. 4. 20xx zboţí v hodnotě 

10.000 Kč bez daně, přičemţ k poslednímu dni předchozího roku (31. 12. 20xx) přijal zálohu 

ve výši 5.000 Kč na toto zboţí.  

 

4.3.1. Řešení příkladu č. 3 v roce 2008 

Povinnost přiznat daň na výstupu vzniká plátci aţ dnem uskutečnění zdanitelného 

plnění, v tomto případě ke dni dodání zboţí 1. 4. 2008. Plátce je tedy povinen odvést daň na 

výstupu aţ ve 2. kalendářním čtvrtletí roku 2008 z částky 10.000 Kč. Výpočet bude 10.000 Kč 

x 0,19 = 1.900 Kč. V daňovém přiznání se objeví daň ve výši 1.900 Kč na řádku 210. 

 

4.3.2. Řešení příkladu č. 3 v roce 2009 

Od roku 2009 je moţné, aby plátce, který vede daňovou evidenci, přiznal daň jiţ ke dni 

přijetí úplaty. Pokud se tedy rozhodne daň přiznat, musí ji zároveň i odvést FÚ. Tzn. ke dni 

31. 12. 2008 přizná daň ve výši 5.000 Kč x 19 / (9 + 100) = 799 Kč na řádku 1 DaP za 4. 

čtvrtletí roku 2008. Základ daně bude činit 4.201 Kč. Ke dni UZP, pak plátce přizná daň ve 

výši rozdílu mezi přijatou úplatou mimo daň a základem daně celkového uskutečněného 

plnění. Propočet bude následující 10.000 Kč – 4.201 Kč = 5.799 Kč, z toho daň 19 % činí 

1.101 Kč. Uvedena bude v řádku 1 DaP za 2. čtvrtletí roku 2009.  
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4.3.3. Řešení příkladu č. 3 v roce 2010 

Řešení je v roce 2010 komplikovanější, neboť v tomto roce došlo ke změně sazeb DPH, 

kdy se základní sazba zvýšila z 19 % na 20 %. Jestliţe se plátce rozhodne přiznat přijatou 

zálohu, zdaní částku 5.000 Kč sazbou daně platnou v roce 2009, tzn. 19 %. Daň se stanoví 

podle shodného výpočtu v kapitole 4.3.2. a uvede i do stejného řádku daňového přiznání za 4. 

kalendářní čtvrtletí roku 2009. Ke dni 1. 4. 2010 dojde k vyúčtování přijaté zálohy a na 

doplatek ve výši 5.799 Kč (10.000 Kč – 4.201 Kč) se pouţije sazba daně platná po 1. 1. 2010 

ve výši 20 %. Vypočtenou daň 1.160 Kč plátce uvede do daňového přiznání za 2. čtvrtletí 

2010 do řádku 1. Pro vyúčtování úplaty, kterou plátce přijal ještě v roce 2009, bude 

zachována sazba daně 19 %. Protoţe správně vzniká plátci povinnost přiznat daň aţ ke dni 

dodání zboţí, správce daně dodaní plátci rozdíl sazeb do výše 20 %. 

 

4.3.4. Řešení příkladu č. 3 v roce 2011 

Plátce vedoucí daňovou evidenci má moţnost přiznat daň uţ ke dni přijetí zálohy, a to 

ve 4. kalendářním čtvrtletí roku 2010. Daň se spočte stejně jako v předchozích letech tzv. 

metodou shora jako 5.000 Kč x 20 / (20 + 100) = 834 Kč. Odlišná je akorát sazba, která je od 

loňského roku 20 %. V přiznání za období duben aţ červen 2011 plátce dodaní pouze rozdíl 

mezi přijatou zálohou ve výši 5.000 Kč a celkovým plněním 12.000 Kč. Na rozdíl 7.000 Kč 

se pro zjištění daně opět pouţije metoda shora (7.000 Kč x 20 / (20 + 100) = 1.167 Kč) a 

v přiznání se napíše do řádku 1.   

 

4.4. Zadání příkladu č. 4 – Finanční pronájem 

Plátce podepsal smlouvu o finančním pronájmu dne 5. 5. 20xx na 3 roky (36 měsíčních 

splátek). Finanční pronájem se týká stroje v pořizovací ceně 150.000 Kč bez DPH. Ve 

smlouvě je jasně řečeno, ţe po skončení leasingu dojde k převodu vlastnických práv na 

nájemce. Téhoţ dne podepsal i předací protokol a zaplatil mimořádnou splátku ve výši 50.000 

Kč bez daně. Leasingové splátky bude splácet vţdy k 20. dni daného měsíce ve výši 4.167 Kč 

bez daně. Prodejní cena je stanovena jiţ jen symbolicky na částku 1.000 Kč bez daně. 

 

4.4.1. Řešení příkladu č. 4 v roce 2008 

V roce 2008 je finanční pronájem chápán jako poskytnutí sluţby a kaţdá splátka je 

povaţována za samostatné plnění, ze kterého musí být odvedena daň. V tomto případě si 

plátce uplatní nárok na odpočet z kaţdé zaplacené splátky, přičemţ daňovým dokladem je 
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splátkový kalendář. V přiznání za 2. kalendářní čtvrtletí na řádku 310 se tak objeví uhrazená 

mimořádná splátka v částce 50.000 Kč, z toho daň 19 % je 9.500 Kč (5. 5. 2008) a leasingové 

splátky zaplacené k 20. dni 5. a 6. měsíce 2008 ve výši 4.167 Kč, z toho daň 19 % je 791,70 

Kč.  

 

4.4.2. Řešení příkladu č. 4 v roce 2009 

Řešení v roce 2009, kdy byl leasing uzavřen v roce 2009, bude odlišné od roku 2008. 

Novela tohoto roku definovala finanční pronájem jako dodání zboţí, pokud po jeho skončení 

bude předmět nájmu předán nájemci včetně veškerých jeho práv. Pronajímatel tak odvede ke 

dni UZP daň z celé hodnoty leasingu a nájemce si uplatní celý nárok na odpočet daně 

najednou. DPH tedy nebude postupně nárokováno, ale hned v daňovém přiznání za duben aţ 

červen 2009 uplatněno v celkové výši 38.192,30 Kč. Základem daně bude 201.012 Kč, coţ je 

součet mimořádné splátky, jednotlivých splátek a prodejní ceny bez daně. Daňovým 

dokladem bude přijatá faktura s uvedením všech splátek a prodejní ceny předmětu pronájmu.    

 

4.4.3. Řešení příkladu č. 4 v roce 2010 

Řešení v roce 2010 bude podobné roku předchozímu. Pro finanční pronájem platí stejná 

pravidla, došlo ovšem ke zvýšení sazeb daně, takţe daň přiznaná na výstupu pronajímatelem a 

na druhé straně nárok na odpočet daně uplatněný nájemcem bude o něco vyšší. Základem 

daně bude opět součet mimořádné splátky, jednotlivých splátek a prodejní ceny bez DPH, coţ 

činí 201.012 Kč. Ze základu daně se vypočte výše daně jeho vynásobením s koeficientem 20 / 

100 a daň bude činit 40.202 Kč. Objeví se v přiznání k DPH za 2. čtvrtletí roku 2010.  

 

4.4.4. Řešení příkladu č. 4 v roce 2011 

Řešení bude naprosto shodné s řešením příkladu v roce 2010. Během roku 2011 nedošlo 

k ţádné změně, co se týče finančního pronájmu. Základem daně z celého leasingu je tedy opět 

částka 201.012 Kč a daň je v zaokrouhlené výši 40.202 Kč. Plátce (nájemce) uplatní nárok na 

odpočet daně k 5. 5. 2011 na řádku 40 DaP. 

 

4.5. Zadání příkladu č. 5 – Místo plnění u poskytovaných sluţeb 

Plátce poskytne v tuzemsku dne 25. 6. 20xx skladovací sluţby osobě povinné k dani se 

sídlem v Německu v hodnotě 200.000 Kč. Následující den 26. 6. 20xx plátce poskytl sluţbu 
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související s výstavou uspořádanou v tuzemsku pro osobu povinnou k dani v Rakousku 

v částce 100.000 Kč. 

 

4.5.1. Řešení příkladu č. 5 v roce 2008 

V roce 2008 bude stanovení místa plnění u poskytnuté skladovací sluţby podle místa, 

kde má poskytovatel sídlo nebo místo podnikání, případně provozovnu. Sluţbu přizná ve 

svém přiznání poskytovatel, zatímco pro příjemce sluţby jde o plnění, jeţ není předmětem 

DPH. Daň se vypočte jako 200.000 Kč x 19 / (19 + 100) = 31.940 Kč. Základ daně bude 

vyčíslen na částku 200.000 Kč – 31.940 Kč = 168.060 Kč. Obě částky se uvedou do přiznání 

za 2. čtvrtletí do řádku 210. 

 

Poskytnutí sluţby související s pořádáním výstavy bude zdaněno v místě konání 

výstavy. Výstava byla uspořádána v tuzemsku, jde tedy o tuzemské zdanitelné plnění ve výši 

100.000 Kč s DPH. DPH se vypočte metodou shora – 100.000 Kč x 19 / (19 + 100) = 15.970 

Kč, a základ daně bude rozdíl mezi celkovým plněním a vypočtenou daní, čili 84.030 Kč. 

Tuzemský plátce jej uvede do daňového přiznání do řádku 210.  

 

4.5.2. Řešení příkladu č. 5 v roce 2009 

Řešení se nijak zvlášť neliší od předchozího roku. Odlišné budou pouze řádky v 

daňovém přiznání. Plnění se objeví na řádku 1 DaP za 2. čtvrtletí roku 2009.  

 

4.5.3. Řešení příkladu č. 5 v roce 2010 

Řešení se bude řídit novým pravidlem roku 2010, tedy ţe místo plnění bude tam, kde 

má sídlo, případně místo podnikání příjemce sluţby. Příjemcem sluţby je OPD se sídlem 

v Německu, místo plnění tak bude v tomto státě a této osobě vzniká povinnost registrovat se 

k dani v Německu a také z poskytnuté skladovací sluţby přiznat daň na výstupu. Pro 

poskytovatele sluţby není plnění předmětem tuzemské daně, jelikoţ bylo stanoveno místo 

plnění mimo tuzemsko. V DaP se plnění objeví v řádku 21. 

 

Sluţba související s výstavou, která byla poskytnuta osobě povinné k dani v Rakousku, 

bude zdaněna v tuzemsku, jelikoţ zde byla uskutečněna a tím pádem je zde i místo plnění. 

Plátce daně přizná uskutečněné zdanitelné plnění v daňovém přiznání ke dni 26. 6. 2010 
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v řádku 1 rozdělené na daň ve výši 100.000 Kč x 20 / (20 + 100) = 16.670 Kč a základ daně 

100.000 Kč – 16.670 Kč = 83.330 Kč. 

 

4.5.4. Řešení příkladu č. 5 v roce 2011 

Řešení bude zčásti shodné s rokem 2010. V roce 2011 stále platí pro poskytnuté sluţby 

statut příjemce sluţby, čili místo plnění se stanoví v Německu, kde bude také zdaněno. Pro 

českého plátce tudíţ není plnění předmětem daně.  

 

Co se týče sluţby související s pořádáním výstavy, zde se stanoví od roku 2011 místo 

plnění dle sídla příjemce sluţby, protoţe sluţba byla poskytnuta osobě povinné k dani. Místo 

plnění tak bude v Rakousku, kde bude mít povinnost registrace a přiznání daně na výstupu 

rakouská osoba povinná k dani. Český plátce uvede plnění do řádku 21 jako plnění, které 

v tuzemsku nepodléhá zdanění.  

 

4.6. Zadání příkladu č. 6 – Ručení za nezaplacenou daň 

Plátce nakoupil od jiného tuzemského plátce dne 12. 4. 20xx zboţí v ceně 30.000 Kč 

bez DPH. Uţ v této době si byl plátce vědom, ţe je moţné, ţe dodavatel daň správci daně 

úmyslně nezaplatí. Plátce si klasicky nárokoval odpočet daně z přijatého plnění ke dni 12. 4. 

20xx ve výši základní sazby daně platné v daném roce z 30.000 Kč v daňovém přiznání za 2. 

čtvrtletí roku 20xx. Dodavatel opravdu neodvedl daň z uskutečněného plnění a správce daně ji 

po něm vymáhá. 

 

4.6.1. Řešení příkladu č. 6 v roce 2008 

V roce 2008 ještě nebyl do tuzemského zákona zahrnut institut tzv. ručení za daň, kdy 

se odběratel v případě, ţe nějakým způsobem věděl, ţe dodavatel neodvede daň, stává 

ručitelem a je povinen po výzvě správce daně vymáhanou daň ze svých prostředků uhradit. 

Jelikoţ tento institut byl implementován do zákona aţ v roce 2011, v roce 2008 nemá na 

odběratele tato situace ţádný vliv a není ani nucen být ostraţitější při volbě svých dodavatelů. 

 

4.6.2. Řešení příkladu č. 6 v roce 2009  

V roce 2009 rovněţ nemá na plátce vzniklá situace ţádný vliv.  

 



60 

 

4.6.3. Řešení příkladu č. 6 v roce 2010 

Řešení je shodné s roky 2008 a 2009, tzn., odběratele nastalá situace ţádným způsobem 

neovlivní.  

 

4.6.4. Řešení příkladu č. 6 v roce 2011 

Vzniklou situaci řeší institut tzv. ručení za nezaplacenou daň, který je od letošního roku 

novinkou. Protoţe je patrné, ţe plátce věděl, ţe dodavatel úmyslně daň neuhradí, dostává se 

automaticky do pozice ručitele, kterého správce daně po prokázání úmyslu vyzve, aby 

nevymoţenou daň ve výši 6.000 Kč (20 % z 30.000 Kč) neprodleně zaplatil za něj. Odběratel 

tak bude nucen daň podruhé zaplatit (poprvé ji zaplatil v ceně nakoupeného zboţí), a to na 

osobní účet dodavatele u FÚ. Nárok na dříve uplatněný odpočet daně sice zůstane zachován, 

ale tímto způsobem v podstatě dojde k jeho vrácení. Přijaté ustanovení pro plátce znamená, ţe 

musí věnovat větší pozornost výběru dodavatele. V daňovém přiznání se ručení za daň 

neprojeví.  

 

4.7. Zadání příkladu č. 7 – Tuzemský reverse charge 

Plátce nakoupil textilní odpad potřebný pro svou ekonomickou činnost od jiného 

tuzemského plátce za 20.000 Kč bez daně. K dodání došlo 19. 5. 20xx, k témuţ datu byl 

dodavatelem vystaven daňový doklad. 

 

4.7.1. Řešení příkladu č. 7 v roce 2008 

V roce 2008 půjde o klasické dodání zboţí s místem plnění v tuzemsku. Dodavatel 

přizná z tohoto plnění daň na výstupu ve výši 20.000 Kč x 0,19 = 3.800 Kč a odběratel uplatní 

nárok na odpočet daně ve stejné výši na řádku 310 DaP za 2. čtvrtletí roku 2008. 

 

4.7.2. Řešení příkladu č. 7 v roce 2009 

V roce 2009 bude řešení totoţné s rokem předchozím. Odběratel uplatní nárok na 

odpočet daně ve stejné výši na řádku 40 DaP za 2. čtvrtletí roku 2009. 

 

4.7.3. Řešení příkladu č. 7 v roce 2010 

V roce 2010 je situace také shodná s minulými roky. Dodavatel přizná z tohoto plnění 

daň na výstupu ve výši 20.000 Kč x 0,20 = 4.000 Kč a odběratel uplatní nárok na odpočet 

daně ve stejné výši na řádku 40 DaP za 2. čtvrtletí roku 2010. 
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4.7.4. Řešení příkladu č. 7 v roce 2011 

Od letošního roku je v zákoně nově upraven přenos daňové povinnosti na příjemce 

specifického plnění, mezi které patří i výše uvedené dodání textilního odpadu podle přílohy č. 

5 ZDPH. [8] Plátce dodávající odpad, který vystavil daňový doklad 19. 5. 2011 a uvedl na 

něm, ţe daň vypočte a přizná odběratel, neuplatní daň na výstupu. Plnění ve výši 20.000 Kč 

pouze uvede do řádku 25 DaP. Daňová povinnost je přenesena na příjemce plnění, který na 

obdrţeném dokladu dopočte daň na výstupu z uvedeného základu daně 20.000 Kč x 0,20 = 

4.000 Kč a obě částky zapíše do řádku 10 DaP za 2. čtvrtletí 2011. Současně příjemci vzniká 

nárok na odpočet daně ve výši 4.000 Kč, jeţ uplatní v řádku 43 DaP. Oba plátci jsou povinni 

spolu s přiznáním předloţit správci daně vedenou evidenci k DPH. 

 

4.8. Zadání příkladu č. 8 – Pohledávky v insolvenčním řízení 

Plátce (věřitel) eviduje pohledávku za dodání zboţí, která byla splatná k poslednímu dni 

předešlého roku (k 31. 12. 20xx) ve výši 2.380 Kč (základ daně 2.000 Kč + základní sazba 

daně), a doteď ji dluţník neuhradil. Soud vydal dne 1. 6. 20xx rozhodnutí o úpadku dluţníka, 

který je nyní v insolvenčním řízení. Dluţník a věřitel nejsou spřízněnými osobami. 

 

4.8.1. Řešení příkladu č. 8 v roce 2008 

Řešením příkladu bude skutečnost, ţe po vydání rozhodnutí soudu o úpadku dluţníka, je 

věřitel oprávněn přihlásit svou pohledávku k soudu. Úprava DPH roku 2008 neupravuje 

ţádnou moţnost, kdy by si plátce (věřitel) mohl sníţit uplatněnou daň na výstupu 

z pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení. Z hlediska DPH tedy k ţádné změně v tomto 

roce nedojde.  

 

4.8.2. Řešení příkladu č. 8 v roce 2009 

Rovněţ úprava DPH roku 2009 nezohledňuje ţádnou moţnost sníţení uplatněné daně 

na výstupu z pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení. 

 

4.8.3. Řešení příkladu č. 8 v roce 2010 

Ani v roce 2010 se řešení nemění. 
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4.8.4. Řešení příkladu č. 8 v roce 2011 

Věřitel je po vydání rozhodnutí soudu o úpadku dluţníka oprávněn přihlásit svou 

pohledávku k soudu, který posoudí její výši. Podle současné úpravy věřitel následně vystaví 

daňový doklad dle § 46 ZDPH [8] a doručí jej dluţníkovi. V okamţiku jeho doručení např. 

20. 6. 2011 je splněna poslední podmínka zákona a věřitel můţe uvést opravu výše daně 380 

Kč jako samostatné zdanitelné plnění do daňového přiznání do řádku 1. Na druhé straně 

dluţník je povinen ve stejném okamţiku sníţit svůj původně uplatněný odpočet v řádku 40 

DaP. Doplňujícími údaji bude hodnota opravené výše daně uvedená v řádku 33 u věřitele a 

řádku 34 u dluţníka. 

 

4.9. Zadání příkladu č. 9 – Přeshraniční sluţby 

Osoba registrovaná k dani v Německu poskytla právní sluţbu českému plátci dne 20. 5. 

20xx v hodnotě 20.000 Kč. K tomuto dni vystavila ORD doklad, povinné údaje doplnil český 

plátce do dokladu dne 28. 5. 20xx. Český plátce zaplatil zálohu za tuto sluţbu ve výši 10.000 

Kč ke dni 29. 4. 20xx. 

 

4.9.1. Řešení příkladu č. 9 v roce 2008 

Povinnost zdanit přijetí sluţby má příjemce, coţ je český plátce. Dnem UZP je den 

poskytnutí sluţby, případně den vystavení daňového dokladu. V obou případech jde o datum 

20. 5. 2008, takţe k tomuto dni plátce vypočte daň ze základu daně 20.000 Kč x 0,19 = 3.800 

Kč a vykáţe na řádku 230. Zároveň si uplatní nárok na odpočet daně ve výši 3.800 Kč v řádku 

330 DaP. 

 

4.9.2. Řešení příkladu č. 9 v roce 2009 

Povinnost přiznat daň na výstupu má český plátce, a to ke dni UZP, coţ je buď den 

poskytnutí sluţby, nebo den vystavení daňového dokladu, podle toho, ke kterému úkonu 

dojde dříve. Podle § 31 ZDPH [6] se doklad povaţuje za daňový aţ dnem doplnění určitých 

údajů příjemcem plnění, čili v tomto případě dnem 28. 5. 2009. Ze zadání vyplývá, ţe dříve 

došlo k poskytnutí sluţby, tzn., ţe český plátce přizná přijatou sluţbu ke dni 20. 5. 2009 z celé 

výše 20.000 Kč.  Základem daně je 20.000 Kč, daň se vypočte metodou zdola tj. 20.000 Kč x 

0,19 = 3.800 Kč. V přiznání se objeví v řádku 5 a současně v řádku 44, protoţe českému 

plátci vzniká nárok na odpočet daně ve stejné výši. 
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4.9.3. Řešení příkladu č. 9 v roce 2010 

Řešení bude shodné s řešením v kapitole 4.9.2. Liší se pouze výše daně v důsledku 

změny sazby. Povinnost přiznat daň na výstupu má český plátce ke dni UZP 20. 5. 2010. 

Základem daně je 20.000 Kč, daň se vypočte metodou zdola tj. 20.000 Kč x 0,20 = 4.000 Kč. 

V přiznání se objeví v řádku 5 a současně v řádku 44, protoţe českému plátci vzniká nárok na 

odpočet daně ve stejné výši. 

 

4.9.4. Řešení příkladu č. 9 v roce 2011 

Daňová povinnost opět připadne na českého plátce. Nově se však přihlíţí i k poskytnuté 

úplatě, jestliţe byla poskytnuta přede dnem UZP, plátce má povinnost z této úplaty 

k poslednímu dni měsíce, v němţ byla poskytnuta, odvést daň. Dnem UZP jiţ není den 

vystavení resp. doplnění daňového dokladu, ale den poskytnutí sluţby. Český plátce tedy 

přizná daň na výstupu z poskytnuté úplaty ke dni 30. 4. 2011 a spolu s nárokem na odpočet 

daně uvede do řádků 5 a 43 DaP za 1. čtvrtletí 2011. Ke dni 20. 5. 2011 přizná daň na výstupu 

pouze z doplatku a vykáţe v řádcích 5 a 43 DaP za 2. čtvrtletí 2011 spolu se 

zbývajícím nárokem na odpočet. Daň z poskytnuté úplaty se vypočte metodou shora, tzn. 

10.000 Kč x 20 / (20 + 100) = 1.667 Kč. Základ daně je rozdíl mezi 10.000 Kč – 1.667 Kč = 

8.333 Kč. Zbývající daňová povinnost bude 20.000 Kč x 0,20 = 4.000 Kč – 1.667 Kč = 2.333 

Kč ze základu daně 20.000 Kč – 8.333 Kč = 11.667 Kč. 

 

4.10. Zadání příkladu č. 10 – Oprava výše daně 

Plátce uskutečnil zdanitelné plnění – dne 15. 6. 20xx poskytl stavební práce jinému 

tuzemskému plátci. Základ daně na daňovém dokladu vyčíslil na 50.000 Kč, daň je v základní 

sazbě daně. Následně v červenci 20xx plátce zjistil, ţe pouţil špatnou sazbu daně a plnění 

mělo podléhat sníţené sazbě daně, jelikoţ šlo o stavbu pro bydlení. 

 

4.10.1. Řešení příkladu č. 10 v roce 2008 

Řešení nebude vlastně ţádné, neboť právní úprava tohoto roku nedovoluje provést 

opravu výše daně, jestliţe by opravou došlo ke sníţení daňové povinnosti plátce dle § 49 odst. 

2 ZDPH [5]. Plátce tedy k 15. 6. 2008 přiznal daň na výstupu ve výši 9.500 Kč (50.000 Kč x 

0,19), vyšší o 5.000 Kč neţ měla správně být. Na druhou stranu zákon umoţňuje odběrateli, 

aby si v takovém případě uplatnil odpočet daně ve zvýšené částce. Toto ustanovení je 

v rozporu s evropským právem, jelikoţ neumoţňuje opravu ve prospěch daňového subjektu.  
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4.10.2. Řešení příkladu č. 10 v roce 2009 

V roce 2009 byl rozpor se Šestou směrnicí odstraněn, tzn., ţe jestliţe plátce k 15. 6. 

2009 přiznal a odvedl daň na výstupu v sazbě 19 % místo 9 %, je oprávněn po zjištění této 

chyby ji napravit v řádném daňovém přiznání na základě vystaveného opravného daňového 

dokladu ve zdaňovacím období, ve kterém bude doklad doručen odběrateli. Doklad byl 

doručen 29. 7. 2009, čili v daňovém přiznání za 3. čtvrtletí 2009 plátce uvede do řádku 1 

původní základ daně 50.000 Kč a daň 9.500 Kč v záporných hodnotách a do řádku 2 uvede 

správnou výši ZD 50.000 Kč a daně 4.500 Kč. 

 

4.10.3. Řešení příkladu č. 10 v roce 2010 

V roce 2010 bude postup shodný s rokem 2009. Liší se akorát výše daně z důvodu 

jiných sazeb daně v roce 2010 – základní sazba 20 % a sníţená 10 %. 

 

4.10.4. Řešení příkladu č. 10 v roce 2011 

Řešení v roce 2011 bude oprava výše daně podle § 43 ZDPH [8], kterou plátce sníţí 

svoji zvýšenou daňovou povinnost. Plátce v přiznání za duben aţ červen 2011 přiznal a 

odvedl na výstupu daň ve výši 10.000 Kč (řádek 1 DaP). Po zjištění chyby plátce vystaví 

opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH, ve kterém uvede rozdíl mezi chybnou a opravenou 

daní, tj. -5.000 Kč, a doručí jej odběrateli. Odběratel obdrţel doklad 29. 7. 2011, dodavatel 

můţe nejdříve k tomuto dni podat dodatečné daňové přiznání za duben aţ červen, ve kterém 

zohlední provedenou opravu výše daně, tzn., uvede na řádku 1 základ daně 50.000 Kč a daň 

10.000 Kč s minusovou částkou a do řádku 2 zapíše základ daně 50.000 Kč a daň 10 % 5.000 

Kč s kladným znaménkem. Odběratel je povinen vrátit část neoprávněně uplatněného 

odpočtu. 

 

4.11. Zadání příkladu č. 11 – Úprava odpočtu daně 

Plátce pořídil v předchozím roce 18. 8. 20xx budovu v celkové výši 714.000 Kč, z toho 

základ daně činil 600.000 Kč a daň 19 % 114.000 Kč. Úmyslem plátce bylo budovu 

pronajímat plátcům pro uskutečňování ekonomické činnosti, proto byl při pořízení uplatněn 

nárok na odpočet daně v plné výši 114.000 Kč v přiznání za 3. čtvrtletí loňského roku. 

V červenci letošního roku 20xx začal plátce budovu pronajímat neplátcům, přičemţ jde o 
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osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně. Rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet byl 

větší neţ 10 procentních bodů.
11

 

 

4.11.1. Řešení příkladu č. 11 v roce 2008 

V roce 2008 se změnil účel uţívání budovy a zároveň byla splněna podmínka, ţe rozdíl 

mezi ukazateli nároku na odpočet je větší neţ 10 procentních bodů, proto je plátce povinen 

provést úpravu odpočtu daně a sníţit tak svůj uplatněný nárok na odpočet daně na vstupu 

v době pořízení budovy. Výši sniţovaného nároku plátce vypočítá podle § 78 odst. 5 ZDPH 

[5] jako součin daně na vstupu, počtu let zbývajících do konce období pro úpravu a rozdílu 

mezi ukazateli nároku na odpočet daně v době provedení úpravy odpočtu daně a v době 

pořízení majetku, příp. předchozí úpravy podělený číslem 5 (114.000 Kč x (0 – 1) x 4 / 5 = -

91.200 Kč). Částku 91.200 Kč plátce zapíše se záporným znaménkem do daňového přiznání 

za poslední zdaňovací období roku 2008 do řádku 570. 

 

4.11.2. Řešení příkladu č. 11 v roce 2009 

V roce 2009 bude řešení obdobné s rokem 2008. Plátce je opět povinen provést úpravu 

odpočtu daně, která se spočte stejným způsobem jako v roce 2008 (viz kapitola 4.11.1.). Do 

daňového přiznání za zdaňovací období říjen aţ prosinec 2009 se uvede částka -91.200 Kč. 

Neobjeví se v řádku 570, ale zapíše se do řádku 60, protoţe DaP v roce 2009 má jinou 

strukturu. 

 

4.11.3. Řešení příkladu č. 11 v roce 2010 

Řešení bude shodné s řešením v kapitolách 4.11.1. a 4.11.2. Úprava odpočtu daně se 

provede v posledním zdaňovacím období roku 2010 a objeví se v řádku 60 DaP. Úpravou se 

sníţí uplatněný odpočet daně při pořízení budovy o 91.200 Kč. 

 

4.11.4. Řešení příkladu č. 11 v roce 2011 

Pravidla pro úpravu odpočtu daně jsou od roku 2011 odlišná. Ze zadání vyplývá, ţe 

v roce 2012 byly splněny podmínky pro úpravu odpočtu daně. Plátce její výši zjistí dle § 78a 

ZDPH [8] jako jednu desetinu součinu daně na vstupu a rozdílu mezi ukazateli nároku na 

                                                           
11

 Zadání pro rok 2011: budova je pořízena 18. 8. 2011, nárok na odpočet daně je uplatněn ve 3. čtvrtletí 2011 

ve výši 20 % z 600.000 Kč, tj. 200.000 Kč, celkem je tedy pořizovací cena budovy 720.000 Kč. Budova je 

pronajímána neplátcům od července příštího roku 2012. 
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odpočet daně ke dni provedení úpravy a ke dni pořízení majetku (120.000 x (0 % - 100 %) / 

10 = -12.000 Kč). Úprava odpočtu daně bude ve výši jedné poloviny částky -12.000 Kč, tedy 

-6.000 Kč, jelikoţ ke změně účelu došlo aţ v polovině roku 2012. Částka -6.000 Kč se vykáţe 

na řádku 60 v přiznání za říjen aţ prosinec 2012.  

 

4.12. Zadání příkladu č. 12 – Vyrovnání odpočtu daně 

Plátce pořídil v loňském roce (18. 8. 20xx) budovu v celkové výši 714.000 Kč, z toho 

základ daně činil 600.000 Kč a daň 19 % 114.000 Kč. Polovinu budovy se rozhodl pronajímat 

jiným plátcům daně a druhou polovinu neplátcům daně. Přijaté zdanitelné plnění tak bude 

pouţito jak pro plnění, u nichţ plátce má nárok na odpočet daně, tak pro plnění, u nichţ tento 

nárok nemá, proto uplatní pouze krácený nárok na odpočet. Rozdíl mezi vypořádacími 

koeficienty letošního roku 20xx a loňského roku 20xx byl 0,11.
12

 

 

4.12.1. Řešení příkladu č. 12 v roce 2008 

Plátce při pořízení budovy uplatnil krácený nárok na odpočet daně, coţ znamená, ţe 

v období pěti let musí sledovat, zda nedošlo ke změně vypořádacího koeficientu o více neţ 10 

procentních bodů oproti koeficientu v okamţiku pořízení majetku. Tato situace nastala v roce 

2008, rozdíl byl vyčíslen na 0,11, a proto plátce musí provést vyrovnání odpočtu daně. 

Vyrovnání se vypočte dle § 79 odst. 3 ZDPH [5] jako podíl daně na vstupu vynásobené 

rozdílem mezi vypořádacími koeficienty a číslem 5 (114.000 Kč x 0,11 / 5 = 2.508 Kč). Tuto 

částku uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2008 do řádku 580, 

čímţ si zvýší odpočet daně. 

 

4.12.2. Řešení příkladu č. 12 v roce 2009 

Řešení bude stejné s řešením předchozího roku. Jelikoţ došlo ke změně vypořádacího 

koeficientu o více neţ 10 % bodů, plátce musí provést vyrovnání odpočtu daně (viz kapitola 

4.12.1.) a zjištěnou výší 2.508 Kč si zvýší nárok na odpočet daně jeho uvedením do DaP za 

říjen aţ prosinec 2009 do řádku 61. 

                                                           
12

 Zadání pro rok 2011: Budova byla pořízena 18. 8. 2011 v celkové výši 720.000 Kč (základ daně 600.000 Kč, 

daň 20 % 120.000 Kč). Rozdíl mezi vypořádacími koeficienty roku 2012 a 2011 byl 0,11. 
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4.12.3. Řešení příkladu č. 12 v roce 2010 

Řešení se v roce 2010 také neliší. Částkou 2.508 Kč zvýší svůj nárok na odpočet daně 

v řádku 61 DaP za říjen aţ prosinec 2010 (viz kapitola 4.12.1. a 4.12.2.). 

 

4.12.4. Řešení příkladu č. 12 v roce 2011 

Od 1. 4. 2011 se vyrovnání odpočtu daně týká pouze krátkodobého majetku např. 

zásob, jestliţe v průběhu tří let od uplatnění nároku na odpočet daně, plátce pouţije majetek 

v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely neţ při jeho pořízení. U dlouhodobého 

majetku – budovy se vyrovnání odpočtu daně nepouţije. Uplatní se zde úprava odpočtu 

daně, která bude ve výši jedné desetiny součinu daně na vstupu a rozdílu mezi vypořádacími 

koeficienty (120.000 Kč x 0,11 / 10 = 1.320 Kč). Částka 1.320 Kč se uvede do řádku 60 DaP 

za říjen aţ prosinec 2012. 
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5. ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce byl legislativní vývoj DPH od roku 2008 aţ po současnost, 

jejímţ cílem bylo zobrazit nejvýznamnější změny v oblasti DPH, ke kterým došlo v rozmezí 

let 2008 aţ 2011 v důsledku neustálého slaďování s právními předpisy EU, aplikovat je na 

praktické příklady a provést srovnání postupu při jejich řešení, ze kterého vzejde odlišná 

daňová povinnost. Stanovený cíl byl splněn v následujících krocích. 

 

Nejprve byl vymezen systém všech daní fungujících v ČR, poté byl pohled zaměřen 

výhradně na daň z přidané hodnoty, její princip a základní charakteristiku. Třetí kapitola byla 

jiţ věnována samotnému legislativnímu vývoji, kde byl popsán harmonizační proces a 

rozebrány důleţité novely a směrnice zasahující do právní úpravy DPH. Nejdůleţitější částí 

práce je čtvrtá kapitola s praktickými příklady a jejich následným řešením zpracovaným do 

přehledných tabulek, které znázorňují evidenci k DPH. V přílohách jsou pak obsaţena 

vyplněná daňová přiznání s konečnou daňovou povinností. 

 

Při pohledu na výsledné daňové povinnosti lze usuzovat, ţe proces harmonizace 

postupem času spěje ke sniţování daňové zátěţe plátců daně. Jak je vidět z přiloţených 

přiznání, daňová povinnost ve 2. čtvrtletí roku 2011 je totiţ velmi odlišná od povinnosti ve 

stejném období roku 2008. Důvodem jejího sniţování je například moţnost uplatnění nároku 

na odpočet daně při pořízení osobního automobilu, která do roku 2009 prakticky neexistovala. 

Vliv na velikost povinnosti k DPH ve fiktivním příkladu měl také finanční pronájem, na který 

se od roku 2009 můţe pohlíţet při splnění určitých podmínek jako na dodání zboţí, coţ opět 

ovlivní peněţní toky plátců, jelikoţ nájemce si nárokuje odpočet daně z celkového plnění a 

pronajímatel je povinen z celé hodnoty odvést daň. Tyto skutečnosti způsobily, ţe původní 

daňová povinnost roku 2008 ve výši 36.827 Kč se v roce 2009 přehoupla na nadměrný 

odpočet v hodnotě 38.991 Kč. 

 

V roce 2010 v modelovém příkladě zůstal nadměrný odpočet, který se ještě zvýšil o 

18.721 Kč. Zvýšení bylo zapříčiněno zejména novým pravidlem pro určování místa plnění, na 

základě kterého se místo plnění při poskytnutí sluţby osobě povinné k dani přesouvá do státu 

příjemce sluţby a poskytovatel tak sluţbu nezdaňuje. Určitý podíl měla také změna v sazbách 

daně, které v roce 2010 vzrostly o jeden procentní bod. 
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Nadměrný odpočet byl výsledkem i v roce 2011, kdy se zvýšil na úroveň 68.772 Kč. 

Rozdíl oproti předchozímu roku ve výši 11.060 Kč byl vyvolán přijetím mnoha změn. 

Například tuzemským reverse charge mechanismem, který ve specifických situacích 

umoţňuje přenést daňovou povinnost na příjemce, coţ by mělo omezit případné daňové 

úniky. Poskytovatel tak vyměřil daň a zároveň uplatnil nárok na odpočet daně. Nově mohl 

plátce sníţit odvedenou daň na výstupu, jestliţe se odběratel dostal do insolvenčního řízení. 

Naopak se zpřísnily podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, který můţe být uplatněn 

aţ při fyzickém obdrţení daňového dokladu, coţ významně ovlivnilo peněţní toky, protoţe 

plátce mohl uplatnit nárok aţ v následujícím zdaňovacím období. Na peněţní toky mělo také 

dopad tzv. ručení za nezaplacenou daň, protoţe plátce v pozici ručitele byl vyzván správcem, 

aby uhradil za dodavatele daň, čímţ ji vlastně zaplatil podruhé. 

 

Veškeré změny odstartoval vstup ČR do EU, kdy uţ od roku 2004 se ČR snaţí o úplnou 

harmonizaci zákona o DPH. Dle souběhu jednotlivých řešení příkladů lze pozorovat, ţe 

k souladu české právní úpravy s úpravou EU postupně dochází. Jelikoţ ale stále existují 

odlišnosti v uplatňování a úpravě DPH, lze tedy očekávat, ţe tyto změny nejsou zcela jistě 

posledními, a tak se máme pořád na co těšit. 
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