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1. Úvod 

 

Ve své diplomové práci se věnuji dani z přidané hodnoty, konkrétně registrací k této 

dani a s ní souvisejícími povinnostmi. 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. Poslední novela tohoto zákona nabyla účinností 

od 1. dubna 2011. 

DPH je nejdůležitější nepřímou daní v daňovém systému ČR a patří mezi nejsložitější 

v daňové oblasti. DPH tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů SR a platí ji všichni při nákupu 

většiny zboží a služeb, i z toho důvodu vláda plánuje sjednotit základní a sníženou sazbu daně 

zřejmě na 17,5 %, a tak zvýšit příjem do SR. Těmito zvýšenými příjmy chce v budoucnu 

z části financovat plánovanou důchodovou reformu. Tímto krokem se však zvýší ceny zboží a 

služeb, které jsou nyní zařazeny ve snížené sazbě (např. potraviny, stravovací a ubytovací 

služby by při této sazbě byly jedny z nejvyšších v EU), tomuto však neodpovídá parita kupní 

síly spotřebitelů, a proto by mohl klesnout zájem o toto zboží a služby. 

Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku registrace plátce z důvodu 

překročení obratu až po jeho zrušení registrace k DPH a s tím spojené souvislosti a porovnání 

zaregistrování společností jako samostatných plátců a zaregistrování jako skupiny. 

V práci jsem aplikovala metody analýzy, komparace a dedukce. 

Metodu analýzy používám hlavně u první a druhé kapitoly, kde popisuji nepřímé daně, 

zejména však DPH, metodu komparace využívám ve třetí části u srovnání registrace jako 

samostatného plátce a zaregistrování skupiny. Metodu dedukce pak pro vyvození závěru. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První a druhá kapitola 

jsou součástí části teoretické, třetí kapitola součástí části praktické. 

V první kapitole se zabývám rozdělení nepřímých daní, spotřební a ekologické daně 

rozebírám jen základně. Zejména charakterizuji DPH a základní pojmy o této dani, tedy co je 

předmětem daně, základem daně, jaké jsou subjekty daně, výpočet daně. Dále co je od daně 

osvobozeno, za jakých podmínek a v jaké výši si subjekt může krátit nárok na odpočet daně, 

jaká jsou zdaňovací období, do kdy musí plátce podat daňové přiznaní a do jakého data má 

plátce povinnost daň zaplatit. 

Ve druhé kapitole se věnuji samotné registraci k DPH, a to jak registraci samostatného 

plátce, tak i skupiny spojených osob. Popisuji zde důvody, na základě kterých se osoby stávají 

plátci, do kdy musí podat přihlášku k registraci a od kterého data jsou k DPH zaregistrování. 
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V této kapitole se zabývá i podmínkami zrušení registrace samotného plátce, vystoupení člena 

ze skupiny a zrušení registrace skupiny. Dále zde uvádím, jakým způsobem stanoví správce 

daně daň, když subjekt nesplní svou registrační povinnost, a vypočet nároku na odpočet daně 

při registraci a zrušení registrace. 

Ve třetí kapitole se zaměřuji na praktické příklady, které se vztahuji k registraci plátce. 

Příklady aplikuji na třech fiktivních firmách, které jsou povinny se zaregistrovat, z důvodu 

překročení obratu. V této souvislosti u jedné z těchto firem počítám nárok na odpočet daně při 

její registraci, u další řeším situaci, kdy nesplní svou registrační povinnost.  Zabývám se zde i 

porovnáním registrace těchto firem jako samostatných plátců a registrace jako skupiny, a to 

především z pohledu změny jejich výše nároku na odpočet daně a jejich daňové povinnosti. 

Nakonec se věnuji zrušení registrace a výpočtu snížení nároku na odpočet daně při zrušení 

registrace jedné z těchto společností. 
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2. Charakteristika nepřímých daní a vymezení základních pojmů 

ze zákona o dani z přidané hodnoty 

 

Současné právní předpisy rozlišují několik druhů daní. Daně jsou rozděleny do dvou 

skupin, a to na přímé a nepřímé.  

Do přímých daní řadíme: daně z příjmů, zde patří daň z příjmů fyzických osob a daň 

z příjmů právnických osob; daně majetkové, mezi které patří “trojdaň“ - daň dědická, daň 

darovací a daň z převodu nemovitostí; daň z nemovitostí – daň z pozemku a daň ze staveb; a 

daň silniční. Mezi nepřímé daně patří: DPH, daně spotřební a ekologické daně. 

 

2.1. Nepřímé daně  

Nepřímé daně získaly svůj název zejména díky tomu, že se zde odlišuje osoba plátce, 

která poskytla určitý statek a osoba poplatníka, konečného spotřebitele, který tuto daň  

ze svých financí platí. Nepřímé daně se označují i jako daň ze spotřeby, neboť se ukrývají 

v cenách zboží nebo služeb a jejich objektem je spotřeba. Tyto daně se rozdělují na všeobecné 

a selektivní. Selektivní daně zatěžují prodej či spotřebu úzké skupiny výrobků, jsou to daně 

spotřební a ekologické. Všeobecné daně se týkají veškerého zboží, je to daň z přidané 

hodnoty. 

Do nepřímých daní řadíme: daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně. 

Důvody pro jejich uplatnění jsou ekologické nebo zdravotní, jejich spotřeba totiž negativně 

ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva nebo nepříznivě působí na životní prostředí. 

Spotřební i ekologické daně vstupují do základu daně z přidané hodnoty, čímž zvyšují 

daňové zatížení výrobků. 

 

Rozdělení nepřímých daní: 

• daň z přidané hodnoty, 

• spotřební daně: 

- daň z minerálních olejů, 

- daň z lihu, 

- daň z piva, 

- daň z vína a meziproduktů, 

- daň z tabákových výrobků, 
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• ekologické daně: 

- daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

- daň z pevných paliv, 

- daň z elektřiny. 

 

2.1.1. Spotřební daně 

Spotřební daně byly zavedeny do daňového systému České republiky 1. 1. 1993 při 

velké daňové reformě. Česká republika tehdy ještě nebyla členským státem EU, proto 

zavedení těchto daní nebylo bezprostředně vyvoláno harmonizací. Spotřební daně nyní 

upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „ZSD“). Spotřební daň je 

spolu s ekologickými daněmi a cly daní selektivní. Spotřební daně jsou vybírány jednotlivě.  

Spotřební daně zatěžují 5 skupin výrobků: daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň 

z piva, daň z vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků. Daň se vypočítá 

vynásobením základu daně sazbou daně, která je stanovena pro příslušný výrobek. 

Plátcem je PO nebo FO, která je provozovatelem daňového skladu dále pak osoby, 

které jsou oprávněnými příjemci a oprávněnými odesilateli nebo výrobci vybraných výrobků. 

Dále také dovozce, který při dovozu výrobků neuplatní režim podmíněného osvobození od 

daně. Plátce musí daň přiznat a odvést správci daně. Daňová povinnost vzniká výrobou nebo 

dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství. Povinnost přiznat a 

zaplatit spotřební daň začíná od okamžiku uvedení výrobků do volného daňového oběhu 

v ČR. 

Daňové přiznání jsou povinni plátci předložit samostatně za každou daň celnímu úřadu 

do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Zdaňovacím 

obdobím je kalendářní měsíc. 

Správu daní dříve vykonávaly finanční úřady, v současnosti, od vstupu ČR do EU, ji 

vykonávají celní orgány příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně.1 

 

Daň z minerálních olejů 

Plátcem daně (§ 44 ZSD) je osoba, které vznikne povinnost daň přiznat i zaplatit při 

použití nebo prodeji výrobků, které jsou předmětem daně, a tyto výrobky nebyly zdaněny, 

nebo u nich byla použitá nižší sazba než měla, nebo byly použity pro výrobu tepla a pohon 

motorů. 

                                                 
1 Viz. Svátková (2010, str. 240 – 250) 
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Předmětem této daně (§ 45 ZSD) jsou motorové benzíny, letecké pohonné hmoty, 

středně těžké plynové oleje, těžké topné oleje, zkapalněné ropné plyny, odpadní oleje a směsi 

vybraných výrobků. 

Základem daně (§ 47 ZSD) je množství minerálních olejů vyjádřené v 1 000 litrech při 

teplotě 15 ˚C. Sazby daně (§ 48 ZSD) pro vybrané zkapalněné ropné plyny jsou stanoveny od 

0 Kč/t do 3 3933 Kč/t. Pro vybrané motorové, technické a ostatní benzíny, letecké pohonné 

hmoty a střední oleje, těžké plynové a odpadní oleje pod kódem nomenklatury 2710 jsou 

sazby daně stanoveny od 660 Kč/1000 l do 13 710 Kč/1000 l. Pro vybrané těžké topné oleje je 

sazba stanovena na 472 Kč/t. 

 

Daň z lihu 

Plátcem daně z lihu (§ 66 ZSD) jsou také osoby, které nakoupí nebo dovezou líh a 

výrobky obsahující líh, který je od daně osvobozený. Dále osoby, které skladují nebo uvádějí 

do volného daňového oběhu líh, který je předmětem daně a osoby, které překročí při výrobě 

nebo oběhu lihu stanovené normy ztrát lihu. 

Předmětem daně (§ 67 ZSD) je líh (etanol) včetně neoddělitelného lihu vzniklého 

kvašením, pokud jeho obsah ve vybraných výrobcích činí více než 1,2 % objemových etanolu 

i více než 22 % objemových etanolu. 

Základem daně (§ 69 ZSD) je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při 

teplotě 20 ˚C. Sazba daně (§ 70 ZSD) pro líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského 

pálení je 14 300 Kč/hl etanolu a pro líh v ostatních výrobcích 28 500 Kč/hl etanolu. 

 

Daň z piva 

Plátcem této daně (§ 80 ZSD) není FO, která vyrobí v zařízení pro domácí výrobu pivo 

pro vlastní spotřebu v celkovém množství nepřesahující 200 l za kalendářní rok. 

Předmětem daně (§ 81 ZSD) je výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 i 

jeho směsi s nealkoholickými nápoji, který obsahuje více než 0,5 % objemového alkoholu. 

Základem daně (§ 84 ZSD) je množství piva vyjádřené v hektolitrech. Základní sazba 

daně činí 32,00 Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny. Snížená sazba daně 

se používá u malých nezávislých pivovarů a pohybuje se od 16,00 Kč/hl do 28,80 Kč/hl za 

každé celé procento extraktu původní mladiny podle výroby v hl ročně. Malým nezávislým 

pivovarem je pivovar, jehož roční výroby piva nepřesahuje 200 000 hl (§ 85 ZSD). 
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Daň z vína a meziproduktů 

Plátcem této daně (§ 92 ZSD) není FO, která na daňovém území ČR vyrábí výhradně 

tiché víno a celkové množství vyrobeného tichého vína za rok nepřesáhne 2 000 l. 

Předmětem daně (§ 93 ZSD) jsou vína, fermentované nápoje a meziprodukty, které 

osahují od 1,2 % do 22 % objemového alkoholu. 

Základem daně (§ 95 ZSD) je množství vína a meziproduktů v hektolitrech. Sazba 

daně (§ 96 ZSD) činí u šumivých vín a meziproduktů 2 340 Kč/hl, u tichých vín je sazba 

0 Kč/hl. 

 

Daň z tabáků a tabákových výrobků 

Plátcem (§ 100c ZSD) je i osoba, která prodá cigarety konečnému spotřebiteli za vyšší 

cenu než je na tabákové nálepce. 

Předmětem daně (§ 101 ZSD) jsou cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. 

Základem daně (§ 102 ZSD) u cigaret je součet základu daně pro procentní část, kde 

základem je cena pro konečného spotřebitele a základu daně pro pevnou část, kde základem je 

množství vyjádřené v kusech. Základem daně u doutníku a cigarillos je množství v kusech a u 

tabáku množství v kilogramech. Sazba daně (§ 104 ZSD) u cigaret pro procentní část činí 

28 % a pro pevnou část 1,07 Kč/ks, celkově to však musí nejméně činit 2,01 Kč/ks. 

U doutníku a cigarillos je sazba 1,15 Kč/ks, u tabáku pak 1 340 Kč/ks. 

 

2.1.2. Ekologické daně  

Vstupem České republiky do EU se začala přibližovat ČR různým evropským 

systémům, včetně daňového. Jedním z požadavků EU byla i tzv. Ekologická daňová reforma. 

Od roku 2008 byly do systému daní začleněny i ekologické daně: daň ze zemního plynu, 

daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Všechny ekologické daně se řídí zákonem 

č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (dále jen „ZSVR“). 

PO a FO vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň dnem, kdy dodaly plyn, pevná paliva 

nebo elektřinu konečnému spotřebiteli, nebo je spotřebovaly. Správu těchto daní vykonávají 

celní orgány. Pro ekologické daně je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Daňové přiznání 

musí podat do 25. dne po skončení zdaňovacího období za každou daň samostatně.2 

 

 

 

                                                 
2
 Viz. Svátková (2010, str. 240 – 250) 
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Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů se řídí 45. částí ZSVR. 

Plátci této daně jsou dodavatelé plynu i provozovatelé distribučních, přepravních 

soustav a podzemních zásobníků plynu. Navíc daň dopadá i na subjekty (FO a PO), které 

použily plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně, nebo 

jestliže použily plyn osvobozený k jiným účelům, než na které se osvobození vztahuje, i 

jestliže použije nezdaněný plyn. 

Předmětem daně jsou: zkapalněný zemní plyn, zemní plyn v plynném stavu, jiné 

uhlovodíkové plyny, např. bioplyn v plynném stavu nebo metan a svítiplyn, vodní plyn, 

generátorový plyn a podobné plyny.  

Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla. Sazby daně jsou pro 

uhlovodíkové plyny 264,80 Kč/MWh, pro zkapalněný zemní plyn a zemní plyn v plynném 

stavu činí sazba daně 0 Kč/MWh, pro plyn pro výrobu tepla je sazba stanovena daně na 

30,60 Kč/MWh spalného tepla. 

Od daně je osvobozen například plyn stanovený pro výrobu tepla v domácnostech a 

v domovních kotelnách, k výrobě elektřiny, jako pohonná hmota pro plavby po vodách, 

v metalurgických procesech, či mineralogických postupech. 

 

Daň z pevných paliv 

Daň z pevných paliv se řídí 46. částí ZSVR. 

Plátci daně z pevných paliv jsou kromě dodavatelů i subjekty, které spotřebovaly 

nezdaněná paliva nebo využily pevná paliva osvobozená od daně k jiným účelům, než na 

které se osvobození vztahuje. 

Základem daně je množství pevných paliv spalného tepla v původním vzorku. Sazba 

daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.  

Předmětem daně jsou zejména černé a hnědé uhlí, koks a polokoks z uhlí, ostatní 

uhlovodíky, určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla. 

Od daně jsou osvobozena pevná paliva určená k výrobě elektřiny, koksu, 

mineralogickým postupům, jako pohonná hmota pro plavby po vodách, nebo třeba 

k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena.  
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Daň z elektřiny 

Daň z elektřiny se řídí 47. částí ZSVR. 

Plátcem daně je opět dodavatel, provozovatel distribuční soustavy a přenosné 

soustavy, FO nebo PO, která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na 

které se osvobození od daně vztahuje, nebo která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, 

s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.   

Základem daně z elektřiny je množství elektřiny v MWh. Sazba daně činí  

28,30 Kč/MWh.  

Od daně lze osvobodit elektřinu, která je ekologicky šetrná, vyrobená  

v dopravních prostředcích, pokud je tam i spotřebována; vyrobená ze zdaněných výrobků, 

pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně. 

Od daně je osvobozena i elektřina k mineralogickým účelům, technologickým účelům 

nezbytný pro výrobu elektřiny nebo k udržení schopnosti vyrábět elektřinu. 

 

2.1.3. Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění (dále jen „ZDPH“). Tato daň je daní všeobecnou, univerzální, platí ji všichni 

při nákupu většiny zboží a služeb. DPH tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů SR.  

DPH nahradila od 1. 1. 1993 daň z obratu. Dlouhodobě je snaha základní sazbu DPH 

snižovat a sníženou sazbu se základní sbližovat. To je také důsledek dnešní základní sazby 

20% a 10% u snížené sazby DPH. 

 

Tab č. 2.1.: Vývoj sazby DPH v ČR 

Období Základní sazba Snížená sazby 

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 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z http://www.berne.cz/danova-teorie/vyvoj-

sazeb-dph-v-cr/ 
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Předpokládané budoucí změny v DPH 

V závislosti na zavedení nové důchodové reformy, se zřejmě změní sazby DPH. Tyto 

chystané změny v DPH by tak měly plánovanou důchodovou reformu financovat. Vláda 

původně zamýšlela sjednotit DPH na 20 % už od října tohoto roku, s výjimkou na 

7 základních potravin, které by byly chléb, mléko bez ostatních mléčných výrobků, brambory, 

syrová a nezpracovaná zelenina, nezpracované ryby, dětská mléčná výživa a potraviny pro 

pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými problémy.  

Nakonec se vládní koalice (ODS, TOP 09 a Věci veřejné) dohodla, že 

od 1. ledna 2012 se zřejmě zvýší snížená sazba DPH z 10 % na 14 % a základní sazba zůstane 

nadále na 20 %. Seznam položek, zařazených do snížené sazby se oproti dosavadnímu stavu 

nezmění. Od 1. ledna 2013 se již však obě sazby sjednotí na 17,5 %, a to bez výjimky. Změny 

mají být schváleny sněmovnou do konce června tohoto roku. 

Jestliže projdou plánované změny DPH, od 1. ledna 2012 podraží zboží a služby, 

zařazené ve snížené sazbě DPH. Jedná se zejména o potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a 

stočné, teplo, městskou dopravu, knihy, časopisy a noviny, ubytovací služby, vstupné na 

kulturní akce, léky a zdravotnické pomůcky, dětské pleny či stavební práce. Od 1. ledna 2013 

pak opět podraží zboží a služby, zařazené ve snížené sazbě DPH. Naopak by mohly mírně 

zlevnit položky zařazené v základní sazbě DPH, např. spotřební zboží, elektřina, plyn, 

telefony a internet, oblečení, benzin, alkohol, cigarety, restaurace atd.3 

 

DPH v Evropě 

Legislativa EU umožňuje členským zemím jednu standardní sazbu, která musí být 

minimálně 15 %, a maximálně dvě snížené sazby, které však nesmí být nižší než 5 % a které 

lze aplikovat jen na vymezené druhy zboží a služeb. EU také umožňuje řadu výjimek, které 

jsou udělovány jednotlivým zemím (v takových případech může být DPH i nulová). 

Jednotnou sazbu DPH, kterou má mít ČR od roku 2013, uplatňuje nyní pouze Dánsko, 

a to ve výši 25 %. 

 

 

 

 

 

                                                 
3Viz. http://aktualne.centrum.cz/finance/grafika/2011/03/11/zvyseni-dph-zdrazeni-dohoda-vladni-
koalice/?cid=693567 
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Tab. č. 2.2.: Uplatňované sazby DPH v zemích EU k 1. 1. 2011 

Země 
Kód 

země 

Super snížená 

sazba (v %) 

Snížená 

sazba (v %) 

Základní 

sazba (v %) 

Parkovací 

sazba (v %) 

Belgie BE - 6 / 12 21 12 

Bulharsko BG - 7 20 - 

Česká republika CZ - 10 20 - 

Dánsko DK - - 25 - 

Estonsko EE - 9 20 - 

Finsko FI - 9 / 13 23 - 

Francie FR 2,1 5,5 19,6 - 

Irsko IE 4,8 13,5 21 13,5 

Itálie IT - 10 20 - 

Kypr CY - 5 / 8 15 - 

Litva LV - 12 22 - 

Lotyšsko LT - 5 / 9 21 - 

Lucembursko LU 3 6 / 12 15 12 

Maďarsko HU - 5 / 18 25 - 

Malta MT - 5 18 - 

Německo DE - 7 19 - 

Nizozemsko NL - 6 19 - 

Polsko PL - 5 / 8 23 - 

Portugalsko PT - 6 / 13 23 13 

Rakousko AT - 10 20 12 

Rumunsko RO - 5 / 9 24 - 

Řecko EL - 6,5 / 13 23 - 

Slovensko SK - 10 20 - 

Slovinsko SI - 8,5 20 - 

Španělsko ES 4 8 18 - 

Švédsko SE - 6 / 12 25 - 

Velká Británie UK - 5 20 - 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/

vat_rates_en.pdf. 
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Předmět daně 

Předmětem daně (§ 2 ZDPH) jsou uskutečněná plnění a přijatá plnění. 

Uskutečněná plnění, která jsou předmětem daně, je dodání zboží nebo převod 

nemovitosti, poskytnutí služby za úplatu OPD v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, 

s místem plnění v tuzemsku. 

Přijatá plnění, která jsou předmětem daně, je pořízení zboží z jiného členského státu 

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

která není OPD a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

 

Základní pojmy ze ZDPH 

Úplata (§ 4 odst. 1 a) ZDPH) je částka v penězích nebo v platebních prostředcích 

nahrazující peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění. 

Daň na výstupu (§ 4 odst. 1 c) ZDPH) je daň uplatněná plátcem za zdanitelná plnění, 

nebo z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění.  

Za zdanitelné plnění (§ 13 až 20 ZDPH) se rozumí dodání zboží a převod nemovitosti, 

poskytnutí služby, pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží uvnitř území 

Evropského společenství formou třístranného obchodu, zasílaní zboží, dodání a pořízení 

nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství a dovoz zboží. 

Vlastní daňová povinnost (§ 4 odst. 1 d) ZDPH) je daňová povinnost, kdy daň na 

výstupu převyšuje odpočet daně za zdaňovací období. 

Nadměrný odpočet (§ 4 odst. 1 e) ZDPH) je daňová povinnost, kdy odpočet daně 

převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období. 

Dotace k ceně (§ 4 odst. 1 l) ZDPH) jsou přijaté finanční prostředky poskytované ze 

SR, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů, z rozpočtu cizího 

státu, z grantů EU nebo podle programů obdobných, pokud má příjemce dotace povinnost 

poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění. 

 

Daňové subjekty 

Daňovými subjekty podle ZDPH jsou osoby: 

• povinné k dani, 

• identifikované k dani, 

• evidované k dani, 

• které zákon nepovažuje za osoby povinné k dani. 
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Osoby povinné k dani (dále jen „OPD“) (§ 5 ZDPH) 

OPD je FO nebo PO, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnosti. OPD je i 

PO, která nebyla založena nebo zřízená za účelem podnikání, která vykonává ekonomickou 

činnost. 

Od 1. 1. 2008 se za samostatnou OPD považuje i skupina spojených osob 

(§ 5a ZDPH). Skupinou se rozumí skupina kapitálově nebo jinak spojených osob se sídlem, 

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

podle skupinové registrace. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny a člen 

skupiny nesmí být současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení. 

 

Osoby identifikované k dani (dále jen „OID“) (§ 96 ZDPH) 

OID je PO, která není OPD a pořizuje zboží nebo nový dopravní prostředek a zboží, 

které je předmětem spotřební daně z jiného členského státu v tuzemsku. Přičemž celková 

hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce překročí částku 326 000 Kč. 

OID se stává dnem, ve kterém byla tato částka překročena a u nového dopravního prostředku 

a zboží, které je předmětem spotřební daně dnem prvního dodání tohoto zboží. 

 

Osoby evidované k dani (§ 88 ZDPH) 

Zahraniční osoby povinné k dani (dále jen „ZOPD“), které poskytují elektronické 

služby osobám nepovinným k dani ve více členských státech Evropského společenství, nejsou 

povinny registrovat se k dani v každém členském státě, kde se nachází její zákazníci, ale může 

si podle vlastního výběru zvolit stát, ve kterém se registruje k dani. 

 

Osoby nepovinné k dani (§ 5 odst. 3 ZDPH) 

Osoby nepovinné k dani jsou osoby, které neuskutečňují ekonomickou činnost. Jedná 

se o stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí a jeho 

městské části. Ale i PO při výkonu působností v oblasti veřejné správy.4 

 

Ekonomickou činností (§ 5 odst. 2 ZDPH) se rozumí soustavná činnost výrobců, 

obchodníků a osob poskytujících služby a dále i činnosti vykonávané podle zvláštních 

právních předpisů jako nezávislé činnosti. Za ekonomickou činnost se tedy považuje 

                                                 
4
 Viz. Ledvinková (2010, str. 30-39) 
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podnikání, ale i další samostatné výdělečné činnosti. Považuje se za ni i využití hmotného a 

nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. 

Ekonomickou činností ale není činnost zaměstnanců nebo jiných osob na základě 

pracovněprávního vztahu a ani činnosti osoby, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé 

činnosti. 

 

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň 

• při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti (§ 21 ZDPH) 

Povinnost přiznat daň na výstupu vzniká plátci, který vede účetnictví ke dni přijetí 

úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to ke dni, který nastane dříve. Příjme-li 

tento plátce zálohu před uskutečněním zdanitelného plnění je povinen vždy přiznat daň na 

výstupu i z této zálohy k datu jejího přijetí. Plátci, který nevede účetnictví, vzniká povinnost 

přiznat daň až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo, pokud se tak rozhodne, může 

přiznávat daň k datu přijetí úplaty. 

Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem dodání podle 

kupní smlouvy, dnem převzetí, dnem příklepu ve veřejné dražbě nebo dnem vzniku práva 

užívat zboží nájemcem. 

Při převodu nemovitosti se dnem uskutečnění zdanitelného plnění rozumí den předání 

nemovitosti nabyvateli, dnem doručení listiny nebo dnem zápisu změny vlastnického práva, a 

to tím dnem, který nastane dříve. Nebo je to den vzniku práva užívat nemovitost nájemcem. 

Při poskytování služeb je to den jejího poskytnutí, nebo pokud nastane dříve, tak den 

vystavení daňového dokladu (s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo 

dokladu na přijatou platbu). Při převodu a využití práv je to den uvedený ve smlouvě, pokud 

je k tomuto dni známa cena. Pokud však není známa cena, jenom je sjednán způsob stanovení 

ceny, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den přijetí úplaty. 

Při zdanitelném plnění uskutečněné podle smlouvy o dílu je to den převzetí a předání 

díla nebo jeho dílčí části. Při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a 

telekomunikačních služeb je zdanitelné plnění uskutečněno dnem odečtu z měřícího zařízení, 

popř. dnem zjištění skutečné spotřeby. Při dodání zboží prostřednictvím prodejním 

automatů, je to den kdy plátce vyjme peníze nebo platební prostředky nebo jiným způsobem 

zjistí výši obratu. Při dodání vratného obalu je to k poslednímu dni účetního období, resp. 

kalendářního roku. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. U 

opakovaných plnění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním 

dnem zdaňovacího období. 



 14 

• při dodání zboží do jiného členského státu (§ 22 ZDPH) 

Plátce je povinen přiznat daň na výstupu, pokud je zboží dodáno osobě neregistrované 

k DPH, tedy neplátci, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to 

k tomu dni, který nastane dříve. 

 

• při dovozu zboží (§ 23 ZDPH) 

Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost vzniká propuštěním zboží do 

celního režimu volný oběh; celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení; 

režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla; nezákonným dovozem 

zboží; spotřebou nebo použitím zboží ve svobodném pásmu nebo skladu v rozporu 

s podmínkami za jakých tam bylo umístěno; porušení podmínek dočasně uskladněného zboží; 

porušení podmínek pro celní režim, ve kterém se zboží nachází nebo odnětím zboží celnímu 

dohledu. 

Daňová povinnost vzniká i dnem rozhodnutí celního orgánu o vrácení zboží ze 

svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku zpět do tuzemska. Protože při 

zpětném propuštění zboží ze svobodného pásma nebo skladu nedochází podle celních 

předpisů k dovozu zboží a nevznikl by tedy celní dluh a povinnost vyměřit a vybrat clo. 

 

• při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a 

zahraniční osobou (§ 24 ZDPH) 

Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku vzniká ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění nebo při poskytnutí úplaty, k poslednímu dni měsíce, ve 

kterém byla úplata poskytnuta, jestliže nastane dříve. Zdanitelné plnění se považuje za 

uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo podle § 21 ZDPH. 

Toto se vztahuje i na dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání plynu, elektřiny, 

tepla nebo chladu soustavami nebo sítěmi. 

 

• při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko (§ 24a ZDPH) 

Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tedy ke dni 

poskytnutí služby nebo podle § 21 ZDPH. 

Toto se vztahuje i na dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání plynu, elektřiny, 

tepla nebo chladu soustavami nebo sítěmi s místem plnění mimo tuzemsko. 

 



 15 

• při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 25 ZDPH) 

Povinnost přiznat daň vzniká plátci nebo OID ke dni vystavení daňového dokladu, 

pokud byl vystaven před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží 

pořízeno nebo k 15. dni měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. 

 

Základ daně 

Základem daně (§ 36 ZDPH) je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za 

uskutečněné zdanitelné plnění bez daně nebo v případě přijetí úplaty před uskutečněním 

zdanitelného plnění je částka přijaté platby snížená o daň. 

 

Základ daně také zahrnuje: 

• jiné daně, cla, dávky nebo poplatky, 

• spotřební daň, 

• ekologické daně, 

• dotace k dani (náklady na balení, přepravu, pojištění a provize), 

• vedlejší výdaje, 

• materiál přímo související s poskytovanou službou, 

• zabudované nebo zamontované materiály, stroje a zařízení, které jsou součásti 

stavebních a montážních prací. 

 

V případě bezúplatných plnění (§ 36 odst. 6 ZDPH) je základem daně pořizovací cena 

zboží nebo nemovitosti, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud tuto cenu nelze určit, 

tak výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží nebo nemovitosti nebo převodu 

nemovitosti ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při poskytnutí služby zejména pro účely 

nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce nebo v případech, kdy není za 

službu poskytnuta úplaty v penězích, je základem daně výše celkových nákladů. 

 

Sazby daně u zdanitelného plnění 

U DPH máme dvě sazby daně (§ 47 až 48a ZDPH). Základní sazba, která se uplatňuje 

ve výši 20 % a snížená sazba, která je ve výši 10 %. 

U zdanitelného plnění a u přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně, 

která je platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. 
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U zboží a služeb se uplatňuje základní sazba, s výjimkou zboží uvedeného v příloze 

č. 1 ZDPH, tepla a chladu a služeb uvedeného v příloze č. 2 ZDPH, kde se uplatňuje snížená 

sazba. U převodu nemovitosti se uplatňuje základní sazba daně, u převodu staveb pro sociální 

bydlení se uplatňuje snížená sazba. U staveb pro sociální bydlení a poskytnutí stavebních a 

montážních prací u bytové výstavby se použije snížená sazba. U dovozu uměleckých děl, 

sběratelských předmětů a starožitností, které jsou uvedené v příloze č. 4 ZDPH se uplatňuje 

snížená sazba daně. Při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží, 

jako souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud aspoň jeden druh zboží podléhá 

základní sazbě daně. Je zde ovšem možnost uplatnit u každého druhu zboží ze souboru, sazbu 

daně samostatně. 

Jestliže si kterákoliv osoba není jistá správnosti zařazení zdanitelného plnění do 

základní nebo snížené sazby může požádat Generální finanční ředitelství o vydání rozhodnutí 

o závazném posouzení (§ 47a ZDPH). 

 

Výpočet daně 

Jestliže je cena za zdanitelné plnění stanovena bez daně, daň se vypočte 

(§ 37 odst. 1 ZDPH) ze základu daně jako součin úplaty za zdanitelné plnění bez daně a 

koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo sazby daně a ve jmenovateli 

je číslo 100. Tento způsob výpočtu daně nazýváme metodou „zdola“. Vypočtený koeficient se 

zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. Cena včetně daně se dopočte jako součet základu daně a 

vypočtené daně. 

 

Schéma č. 2.1. Výpočet DPH metodou „zdola“ 

koeficient = 
100

SD
 

daň na výstupu = koeficientZD ×  

cena včetně daně = daňZD +  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z § 37 odst. 1 ZDPH 

 

Úplata za zdanitelné plnění může být i včetně daně (§ 37 odst. 2 ZDPH). Koeficient 

pro výpočet daně se vypočte jako podíl, v jehož čitateli je sazba daně a ve jmenovateli je 

součet sazby daně a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. 

Tento způsob výpočtu daně nazýváme metodou „shora“ Cena bez daně se dopočte jako rozdíl 

částky za zdanitelné plnění, která obsahuje daň a vypočtené daně. 
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Schéma č. 2.2. Výpočet DPH metodou „shora“ 

koeficient = 
100+SD

SD
 

daň na výstupu = koeficientúplata ×  

cena bez daně = cena vč. daně - daň 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z § 37 odst. 2 ZDPH. 

 

Plnění osvobozená od daně: 

- s nárokem na odpočet daně, 

- bez nároku na odpočet daně. 

Tato plnění nepodléhají základní ani snížené sazbě daně. Při jejich uskutečnění 

nevzniká plátci povinnost přiznat daň na výstupu. 

 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 ZDPH) 

Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, které použije 

k uskutečnění těchto plnění.  

Patří zde: 

• poštovní služby, 

• rozhlasové a televizní vysílání, 

• finanční činnosti, 

• pojišťovací činnosti, 

• převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších 

zařízení, 

• výchova a vzdělání, 

• zdravotnické služby a zboží, 

• sociální pomoc, 

• provozování loterií a jiných podobných her, 

• ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, 

• dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně. 
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Plnění osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 ZDPH) 

Plátce má nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění v plné výši, které 

použije k uskutečnění těchto plnění.  

Patří zde: 

• dodání zboží do jiného členského státu, 

• pořízení zboží z jiného členského státu, 

• vývoz zboží, 

• poskytnutí služby do třetí země, 

• osvobození ve zvláštních případech, 

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

• přeprava osob, 

• dovoz zboží, 

• dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a 

dovoz pohonných hmot cestujícím. 

 

Nárok na odpočet daně 

Plátce má nárok na odpočet daně na vstupu (§ 72 odst. 1 ZDPH), pokud přijaté 

zdanitelné plnění použije v rámci svých ekonomických činností pro uskutečňování: 

• zdanitelných plnění dodání zboží, převodu nemovitosti, nebo poskytnutí služby 

s místem plnění v tuzemsku, 

• plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění 

v tuzemsku, 

• plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, 

jestliže by se uskutečnila v tuzemsku, 

• finanční činnosti kromě dodání zlata ČNB a přijímání vkladů ČNB od bank nebo 

od státu; obhospodařování investičních fondů nebo podílových fondů; vybírání 

rozhlasových a televizních poplatků; a pojišťovací činnost s místem plnění ve 

třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, nebo 

• plnění uvedená v § 13 odst. 8 (mimo písmene c))  ZDPH, a v § 14 odst. 5 ZDPH. 

 

U přijatých zdanitelných plnění, která plátce výhradně použije k uskutečňování těchto 

plnění, má nárok na odpočet daně v plné výši (§ 72 odst. 5 ZDPH). Pokud je plátce použije i 

pro jiné účely, může uplatnit nárok na odpočet daně jen v částečné výši (§ 72 odst. 6). Plátce 
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nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci 

(§ 72 odst. 4. ZDPH). Nárok vzniká okamžikem, ke kterému nastaly skutečnosti zakládající 

tuto daň přiznat (§ 72 odst. 2 ZDPH). 

Aby plátce mohl u přijatého zdanitelného plnění uplatnit nárok na odpočet daně, musí 

mít daňovým doklad vystavený plátcem. Nárok na odpočet daně lze uplatnit v řádném 

daňovém přiznání, nejpozději však do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být 

nárok nejdříve uplatněn (§ 73 odst. 1, 2, 3 ZDPH). 

 

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši (§ 75 ZDPH) 

V případě, že plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických 

činností, tak i pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně ve výši, která 

odpovídá rozsahu použití pro své ekonomické činnosti. 

Poměrný koeficient se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného 

plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto 

plnění pro ekonomické činnosti plátce. Jestliže není možné v okamžiku uplatnění odpočtu 

daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného poměru použití, stanoví ji 

kvalifikovaným odhadem. 

 

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši (§ 76 ZDPH) 

V případě, že plátce použije přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických 

činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak i pro plnění osvobozená bez nároku na 

odpočet daně s místem plnění v i mimo tuzemsko, má nárok na odpočet daně v krácené výši, 

který odpovídá rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. Tento odpočet daně 

v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu u krácených plnění za příslušné 

zdaňovací období a koeficientu.  

 

Schéma č. 2.3. Výpočet koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně 

   

Koeficient =  

(v %) 

  

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování na základě dat z § 76 odst. 3 ZDPH 

 

∑ ZD nebo hodnot uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně 

∑ ZD nebo hodnot uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně + 

∑ hodnot uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně 
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Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru, pokud je vyšší nebo 

roven 95 %, považuje se za roven 100 %. 

 

Do výpočtu koeficientu se nezahrnují: 

• prodej DM, pokud ho plátce využíval pro své ekonomické činnosti, 

• poskytnutí finančních služeb a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a 

nebytových prostor, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce 

uskutečňovanou příležitostně. 

 

Pro výpočet krácení nároků na odpočet daně za běžný kalendářní rok se použije 

koeficient vypočtený z údajů za předchozí kalendářní rok. Pokud tyto údaje neexistují, stanoví 

jej plátce podle kvalifikovaného odhadu.  

Po skončení běžného kalendářního roku se provede krácení nároků na odpočet daně za 

vypořádávané období, tj. za všechna zdaňovací období běžného kalendářního roku. Pro 

výpočet celkového nároku na odpočet daně se použije koeficient, který odpovídá hodnotě 

vypořádacího koeficientu vypočteného z údajů o uskutečněných plněních za celé 

vypořádávané období. 

 

Vyrovnání odpočtu daně (§ 77 ZDPH) 

Původně uplatněný odpočet daně u obchodního majetku, kromě DM, podléhá 

vyrovnání, jestliže ve lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně plátce tento majetek použije 

v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely, než které zohlednil při uplatnění 

původního odpočtu daně. Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výši 

nároku na odpočet daně v okamžiku použití majetku a výši původního uplatněného odpočtu 

daně. 

 

Úprava odpočtu daně (§ 78 ZDPH) 

Původně uplatněný odpočet daně u pořízeného DM podléhá úpravě, pokud v některém 

z kalendářních roků, který následuje po roce, v němž byl původní odpočet uplatněn, dojde ke 

změně rozsahu jeho použití pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. V případě DM 

činí lhůta pro úpravu odpočtu daně 5 let a začíná běžet kalendářním rokem, v němž byl 

majetek pořízen. U pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor činí lhůta 10 let. 
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Částka úpravy odpočtu daně (§ 78a odst. 1 ZDPH) za příslušný kalendářní rok se 

vypočte ve výši jedné pětiny nebo desetiny, ze součinu: 

o částky daně na vstupu u příslušného majetku, a 

o rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke dni provedení úpravy odpočtu 

daně (UNO1) a ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž 

byl původní odpočet daně uplatněn nebo majetek pořízen (UNO2).  

 

Schéma č. 2.4. Výpočet úpravy odpočtu daně 

 

Úprava odpočtu =  

 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování na základě dat z § 78a odst. 1 ZDPH 

 

Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím plátce (§ 99 ZDPH) je kalendářní čtvrtletí, pokud jeho obrat za 

předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč. Pokud obrat plátce za předcházející 

kalendářní rok dosáhl 10 000 000 Kč, je jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Plátce, 

který má zdaňovací období kalendářní čtvrtletí a jehož obrat za předcházející kalendářní rok 

dosáhl aspoň částky 2 000 000 Kč, si může zvolit za zdaňovací období kalendářní měsíc, 

pokud tuto změnu oznámí správci daně nejpozději do 31. ledna příslušného roku. Prvním 

zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní čtvrtletí nebo kalendářní měsíc, ve kterém se OPD 

stala plátcem. 

Změnu zdaňovacího období je možné provést od počátku kalendářního roku, pokud ji 

plátce do 31. ledna toho roku oznámí správci daně. 

Zdaňovacím obdobím pro OID a plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání 

ani provozovnu je kalendářní čtvrtletí. Zdaňovacím obdobím skupiny je kalendářní měsíc. 

 

Daňové přiznání a splatnost daně 

Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání 

na tiskopise předepsaném Ministerstvem financí, a to i v případě, že mu nevznikla daňová 

povinnost. Daňová povinnost je splatná ve stejné lhůtě, tedy nejpozději do 25 dnů po skončení 

zdaňovacího období (§ 101 ZDPH). 

 

 

Daň na vstupu x (UNO1 – UNO2) 

5 (10) 
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Souhrnné hlášení 

Smyslem souhrnných hlášení (§ 102 ZDPH) je oznamovat správcům daně plnění, u 

nichž dochází k přesunutí daňových povinností z dodavatele na pořizovatele nebo 

z poskytovatele na příjemce. Plnění, u kterých nedochází k přesunu daňové povinnosti, se do 

souhrnného hlášení neuvádějí. 

Plátce je tedy povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil: 

a) dodání zboží do jiného členského státu ORD v jiném členském státě, 

b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, 

c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu, 

pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo 

d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, s výjimkou služeb 

osvobozených od daně, ORD v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat a 

zaplatit daň příjemce služby. 

 

Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu zveřejněnou 

správcem daně. Podává jej plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení tohoto 

měsíce. Jestliže plátce zjistí, že v souhrnném hlášení uvedl chybné údaje je povinen do 15 dnů 

od jejich zjištění podat následné souhrnné hlášení. Správce daně tyto údaje v souhrnném 

hlášení posoudí, popř. prověří a využije při stanovení daňové povinnosti. 
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3. Registrace a skupinová registrace k dani z přidané hodnoty 

 

Plátcem DPH se může podnikatel stát povinně nebo dobrovolně. Povinnou registraci 

nařizuje zákon. Registrace dobrovolná vyplývá z vlastního rozhodnutí podnikatele. 

 

3.1. Dobrovolná registrace plátce 

Osoby, které se dobrovolně rozhodnou stát plátcem DPH (§ 94 odst. 8 ZDPH), se 

mohou na základě přihlášky dobrovolně registrovat jako plátce DPH. Přihlášku předkládá 

takováto osoba na svém finančním úřadě kdykoliv a plátcem se stává, ke dni účinnosti 

registrace uvedeném na rozhodnutí o registraci (§ 95 odst. 7 ZDPH). 

OPD se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje 

pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet, je od povinnosti registrovat se jako 

plátce osvobozena a není oprávněná podat přihlášku k registraci (§ 95 odst. 10 ZDPH). 

Jestliže se tato osoba rozhodne uplatňovat daň u nájmu podniku, staveb, bytů a nebytových 

prostor může podat přihlášku k registraci také kdykoliv. 

Dobrovolná registrace je výhodná u osob, které pořizují přijatá zdanitelná plnění se 

základní sazbou daně a uskutečňují plnění ve snížené sazbě daně (např. stavební firmy). 

Vhodná může být také tehdy, pokud mezi zákazníky podnikatele převažují plátci DPH. Pokud 

podnikatel nabízí zboží nebo služby jako neplátce DPH, mnozí odběratelé – plátci DPH by ho 

jako neplátce DPH raději nahradili jinou firmou, také plátcem DPH. Plátci DPH mají zájem 

nakupovat také u plátců DPH, aby mohli uplatnit daň na vstupu.5 

 

3.2. Povinná registrace plátce 

Plátce je povinen se zaregistrovat z těchto důvodů při: 

• překročení obratu (§ 94 odst. 1, § 95 odst. 1 ZDPH), 

• podnikání v rámci sdružení (§ 94 odst. 2, § 95 odst. 2 ZDPH), 

• nabytí majetku při privatizaci a nákupu podniku (§ 94 odst. 3, § 95 odst. 3 

ZDPH), 

• přeměně obchodní společnosti nebo družstva (§ 94 odst. 4, § 95 odst. 4 ZDPH), 

• pokračování v živnosti po zemřelém plátci (§ 94 odst. 5, § 95 odst. 5 ZDPH), 

• pořízení zboží z EU (§ 94 odst. 6 a 15, § 95 odst. 6 ZDPH), 

                                                 
5Viz.  http://www.podnikatel.cz/clanky/obrat-vyssi-nez-1-milion-stavate-se-platcem-dph/ 
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• pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží podléhající spotřební dani 

z EU (§ 94 odst. 7 a 15, § 95 odst. 6 ZDPH), 

• přijetí služby od OPD neusazené v tuzemsku (§ 94 odst. 8 a 9, § 95 odst. 6 

ZDPH), 

• dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání plynu a elektřiny (§ 94 odst. 10, § 

95 odst. 6 ZDPH), 

• poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě (§ 94 odst. 11, § 95 

odst. 6 ZDPH), 

• poskytnutí služby prostřednictvím provozovny (§ 94 odst. 12, § 95 odst. 6 

ZDPH), 

• uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku ORD v jiném členském státě nebo 

ZOPD, pokud jsou osobou povinnou přiznat nebo zaplatit daň (§ 94 odst. 13, § 95 

odst. 6 ZDPH), 

• založení provozovny ORD v jiném členském státě nebo ZOPD (§ 94 odst. 14, § 

95 odst. 6 ZDPH), 

• poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti ORD v jiném členském 

státě nebo ZOPD (§ 94 odst. 16, § 95 odst. 6 ZDPH), 

• zasílaní zboží do tuzemska ORD v jiném členském státě nebo ZOPD (§ 94 odst. 

17, § 95 odst. 6 ZDPH), 

• zahájení ekonomické činnosti OID (§ 94 odst. 19, § 95 odst. 9 ZDPH), 

• podnikání v rámci skupiny (§ 94 odst. 20, § 95 odst. 11 ZDPH). 

 

Osoby osvobozené od uplatňování daně 

Osoby osvobozené od uplatňování daně (§ 6 ZDPH) jsou OPD se sídlem nebo místem 

podnikání v tuzemsku pokud jejich obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 1 000 000 Kč. 

V současné době má ČR jeden z největších obratů v EU (zhruba 35 000 EUR). 

 

Do obratu se zahrnují (§ 6 odst. 2 ZDPH) úplaty bez daně, včetně dotace k ceně, které 

OPD náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jestliže jsou to úplaty za: 

• zdanitelné plnění (prodej zboží, poskytnutí služeb…), 

• plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (vývoz zboží, dodání 

zboží do jiného členského státu…) nebo, 
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• některá plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (konkrétně 

finanční činnost, pojišťovací činnost a převod a nájem pozemků, staveb, bytů a 

nebytových prostor, nájem dalších zařízení), a to v případě jestliže nejsou 

doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. 

Naopak do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného 

nehmotného majetku nebo pozemků, které se považují za dlouhodobý majetek. Do obratu se 

dále samozřejmě nezahrnují úplaty za ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně, která nejsou uvedená výše, dále ani dotace, kauce, jistiny a úplaty6 

 

Osoby povinné přiznat a zaplatit daň 

Osoby povinné přiznat a zaplatit daň (§ 108 ZDPH) jsou především plátci daně a další 

osoby, které jsou za stanovených podmínek povinny správci daně přiznat a zaplatit daň (např. 

OID, kdy místo plnění je v tuzemsku; osoby, které pořizují nový dopravní prostředek z jiného 

členského státu; ZOPD poskytující elektronické služby atd.) Tyto osoby mají procesní 

postavení daňového subjektu.  

Do této skupiny patří i OPD neusazená v tuzemsku (§ 108 odst. 2 ZDPH).  Jsou to 

ZOPD, které nemají provozovnu v tuzemsku nebo ORD v jiném členském státě, která nemá 

sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku. Jestliže tyto osoby mají v tuzemsku 

provozovnu, avšak se tato provozovna neúčastní daného zdanitelného plnění nebo poskytnutí 

služby, považují se tyto osoby za OPD neusazenou v tuzemsku. 

 

3.2.1. Registrace plátce k DPH 

Překročení obratu 

Nejrozšířenějším důvodem pro registraci k DPH je překročení hranice obratu. 

Plátcem se OPD, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, stává 

první den třetího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat 

1 000 000 Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců. Pokud OPD nesplní registrační povinnost, 

plátcem se stává dnem účinnosti registrace uvedeným na osvědčení o registraci. 

Přihlášku k registraci musí plátce podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, 

ve kterém byl obrat překročen. 

 

 

                                                 
6 Viz. DPH aktuálně, č. 3/2011, str. 1, 2 
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Podnikání v rámci sdružení 

Plátcem daně se nemůže stát samotné sdružení, protože není právnickou osobou. 

Avšak povinnost stát se plátcem vzniká jeho jednotlivým členům, kteří společně podnikají na 

základě smlouvy o sdružení. 

Plátcem se stává účastník sdružení, jehož samostatně dosahovaný obrat mimo sdružení 

v součtu s obratem dosahovaným společně všemi účastníky sdružení v rámci sdružení 

překročí stanovený limit obratu 1 000 000 Kč za 12 kalendářních měsíců. Osoba se stane 

plátcem prvním dnem třetího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém překročí tento 

obrat. Pokud OPD nesplní registrační povinnost, plátcem se stává dnem účinnosti uvedeným 

na osvědčení o registraci. 

Jestliže se stane plátcem jeden z účastníků sdružení, stanou se plátci všichni ostatní 

účastníci sdružení, tedy i ti kteří nepřekročili stanovenou hranici obratu. Účastníci se stávají 

plátci k datu, ke kterému se účastník zaregistroval jako plátce nejdříve. 

Plátcem se také stává osoba, která uzavře s plátcem daně smlouvu o sdružení, a to k 

datu uzavření smlouvy. 

Tyto osoby jsou povinny podat přihlášku k registraci do 15 dnů od vzniku rozhodné 

skutečnosti, tedy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu nebo 

ode dne, kdy se účastník dověděl o registraci jiného účastníka sdružení nebo ode dne uzavření 

smlouvy, pokud účastník sdružení nebyl plátcem. 

 

Nabytí majetku při privatizaci a nákupu podniku 

OPD, která na základě rozhodnutí o privatizaci, smlouvy o prodeji podniku, vkladem 

podniku nebo jeho částí, která tvoří organizační složku podniku, nabývá majetek pro účely 

uskutečňování ekonomické činnosti, se plátcem stává dnem nabytí tohoto majetku. 

Přihlášku k registraci je OPD povinna podat do 15 dnů ode dne nabytí majetku. 

 

Přeměna obchodní společnosti nebo družstva 

Při přeměně obchodní společnosti nebo družstva přechází jmění zanikající společnosti 

nebo družstva na nástupnickou společnost. Pokud tato zanikající společnost nebo družstvo 

byly plátcem, stává se nástupnická společnost plátcem dnem zápisu přeměny do obchodního 

rejstříku. U změny právní formy, kdy PO nezaniká, pouze se mění její vnitřní předpisy a 

právní postavení společníků, společnost nepřestává být plátcem. 

Povinnost podat přihlášku k registraci má společnost do 15 dnů ode dne zápisu 

přeměny nebo změny právní formy do obchodního rejstříků. 
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Pokračování v živnosti po zemřelém plátci 

V případě úmrtí plátce, může osoba oprávněna podle živnostenského zákona 

pokračovat v živnosti po zemřelém plátci. Pokud je již tato oprávněna osoba plátcem, dochází 

pouze k její přeregistraci. Jestliže plátcem není, musí předložit přihlášku k registraci a plátcem 

se stává ke dni následujícímu po úmrtí plátce. Tento postup se uplatní i v případě, že 

v živnosti pokračuje správce dědictví nebo i sám dědic. 

Přihlášku k registraci musí tato osoba podat do 15 dnů od úmrtí plátce. 

 

Pořízení zboží z EU 

Plátcem se OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje zboží 

z jiného členského státu, stává ke dni, ve kterém hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném 

kalendářním roce přesáhne částku 326 000 Kč. Do této částky se nezapočítává hodnota 

nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně. Plátce je 

povinen přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou byla limitní částka 

překročena. 

I ORD, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku nebo ZOPD, 

která nemá provozovnu v tuzemsku, se stávají plátci dnem prvního pořízení tohoto zboží. 

Přihlášku k registraci musí tyto osoby podat do 15 dnů ode dne, ve kterém se stanou 

plátci. 

 

Pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží podléhající spotřební dani 

z EU 

OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku nebo ORD, která nemá sídlo, 

místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku nebo ZOPD, která nemá provozovnu v tuzemsku 

a pořizuje v tuzemsku z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, které 

podléhá spotřební dani, se stává plátcem okamžitě dnem prvního pořízení tohoto zboží. 

Přihlášku k registraci musí tyto osoby podat do 15 dnů od pořízení tohoto zboží. 

 

Přijetí služby od OPD neusazené v tuzemsku 

OPD, které je poskytována služba s místem plnění v tuzemsku OPD neusazenou 

v tuzemsku, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb. Plátce musí daň přiznat a 

zaplatit již ze služeb poskytnutých tento den. 

Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů ode dne, ve kterém ji byly tyto služby 

poskytnuty. 
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Dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání plynu a elektřiny 

OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, které je dodáno zboží s instalací 

nebo montáží nebo dodání plynu či elektřiny s místem plnění v tuzemsku OPD neusazenou 

v tuzemsku, se plátcem stává dnem dodání tohoto zboží. Plátce musí přiznat a zaplatit daň už 

ze zboží dodaného tento den. 

Přihlášku k registraci má OPD povinnost podat do 15 dnů ode dne, ve kterém ji bylo 

toto zboží dodáno. 

 

Poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě 

Plátcem se OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby 

s místem plnění v jiném členském státě, stává dnem poskytnutí těchto služeb. Za podmínky, 

že příjemci služby vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. 

Přihlášku k registraci je osoba povinna podat do 15 dnů ode dne poskytnutí těchto 

služeb. 

 

Poskytnutí služby prostřednictvím provozovny 

OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem 

plnění v tuzemsku prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, se plátcem 

stává dnem poskytnutí těchto služeb. 

Přihlášku k registraci musí  OPD podat do 15 dnů ode dne, kdy tuto službu poskytla. 

 

Uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku ORD v jiném členském státě nebo 

ZOPD, pokud jsou osobou povinnou přiznat nebo zaplatit daň 

ORD v jiném členském státě a ZOPD, které nemají sídlo, místo podnikání ani 

provozovnu v tuzemsku, které uskutečňují plnění s místem plnění v tuzemsku a mají 

povinnost přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění, se stávají plátcem okamžitě dnem dodání 

tohoto zboží. Jestliže tyto osoby uskutečňují plnění osvobozené od daně s nárokem na 

odpočet, s výjimkou zboží a služeb spojených s dovozem či vývozem, se stávají plátci dnem 

prvního uskutečnění tohoto plnění. 

Přihlášku k registraci tyto osoby musí podat do 15 dnů ode dne, kdy se staly plátcem. 

 

Založení provozovny ORD v jiném členském státě nebo ZOPD 

Při založení provozovny v tuzemsku ORD v jiném členském státě, která nemá sídlo, 

místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku nebo ZOPD, se tyto osoby stávají plátci dnem 
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vzniku této provozovny. Plátci se však nestávají osoby, které prostřednictvím svých 

provozoven v tuzemsku uskutečňují pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet 

daně. 

Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů ode dne, ve kterém se staly tyto osoby 

plátci. 

 

Poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti ORD v jiném členském 

státě nebo ZOPD 

ORD v jiném členském státě nebo ZOPD, kterým je poskytnuto toto plnění s místem 

plnění v tuzemsku, se stávají plátci ke dni, ke kterému je toto plnění poskytnuto. 

Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů ode dne, ve kterém se staly plátci. 

 

Zasílání zboží do tuzemska ORD v jiném členském státě nebo ZOPD 

Plátcem se ORD v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani 

provozovnu v tuzemsku, a která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska, a toto zasílání zboží 

v běžném kalendářním roce přesáhne částku 1 140 000 Kč, stává dnem, ke kterému byla tato 

částka překročena. Jestliže však tato osoba uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska, které je 

předmětem spotřební daně, tak se plátcem stává ke dni prvního dodání tohoto zboží. 

Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem. 

 

Zahájení ekonomické činnosti OID 

OID se stává plátcem ke dni zahájení ekonomické činnosti a přihlášku je povinna 

podat do 15 dnů od zahájení této činnosti. 

 

Podnikání v rámci skupiny 

OPD, která je členem skupiny, a v rozsahu v jakém se její část nestala součástí 

skupiny, tedy část skupiny umístěná mimo tuzemsko a uskutečňuje zdanitelné plnění nebo 

plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dovozu zboží nebo služeb 

spojených s dovozem nebo vývozem, se plátcem stává dnem uskutečnění tohoto plnění, 

pokud je osobou povinnou daň přiznat a zaplatit. 

Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem. 
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3.2.2. Registrace osoby identifikované k dani 

Registrace OID (§ 97 ZDPH) u místně příslušného správce daně je povinná v případě, 

kdy překročí částku 326 000 Kč a pořídí-li nový dopravní prostředek a zboží, které je 

předmětem spotřební dani z jiného členského státu. Přihlášku k registraci pak podává do 15 

dnů ode dne překročení této částky a pořízení tohoto zboží. 

Právnická osoba, která není OPD, a pořizuje zboží od ZOPD v jiném členském státě, 

může přihlášku předložit dobrovolně kdykoliv a tak se registrovat jako OID. 

 

3.3. Skupinová registrace 

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se 

novelizoval ZDPH, byla s účinností od 1. 1. 2008 zavedena skupinová registrace pro účely 

DPH v souladu s článkem 11 směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH.7 

Cílem zavedení skupinové registrace je umožnit snížit administrativní náročnost pro 

podniky, které jsou usazeny na území ČR, jsou právně nezávislé a jsou vzájemně úzce 

spojené finančními, hospodářskými a organizačními vazbami.8 

Skupinová registrace je již umožněna ve většině členských států. 

 

3.3.1. Skupina 

Jak již bylo řečeno ve 2. kapitole od 1. 1. 2008 se za samostatnou OPD považuje i 

skupina spojených osob (§ 5a odst. 1 ZDPH), kterými jsou kapitálově a jinak spojené osoby 

se sídlem, místem podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, a která je registrovaná k dani jako 

plátce daně. Jestliže mají členové skupiny sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo 

tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Členy skupiny nemohou být proto 

subjekty nebo jejich části umístěné mimo tuzemsko. Protože se skupina považuje za 

samostatnou OPD, členové skupiny už nejsou sami o sobě OPD. Každá osoba může být 

členem pouze jedné skupiny a člen skupiny nesmí být současně účastníkem sdružení na 

základě smlouvy o sdružení. Skupina nemá samostatnou právní subjektivitu.9 

Vytvoření skupiny je dobrovolné a záleží to jen na rozhodnutí osob, které mají 

možnost do skupiny vstoupit, a které splní obě zákonem předepsané podmínky. Tzn. skupinou 

mohou být pouze osoby, které jsou spojenými osobami a osoby, které jsou zároveň osobami 

                                                 
7 Viz. http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-pridane-hodnoty/informace-ke-skupinove-registraci-
dph/1001635/51368/ 
8 Viz. Galočík, Paikert (2010, str. 23) 
9
 Viz. http://www.ipodnikatel.cz/Dane-v-podnikani/skupinova-registrace-k-dph.html 
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usazenými v tuzemsku. Tyto skutečnosti je nutné zkoumat vždy mezi osobami, které jsou 

uvedené na přihlášce k registraci k DPH pro skupinu, nikoliv však mezi spojenými osobami 

obecně. Pro vytvoření konkrétní skupiny je nutné, aby tyto podmínky splňovali všichni její 

členové.10 

Spojenými osobami jsou kapitálově spojené osoby a jinak spojené osoby. Kapitálově 

spojenými osobami (§ 5a odst. 3 ZDPH) se rozumí osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo 

nepřímo podílí na kapitálu nebo na hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba 

přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento 

podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob. 

Jinak spojenými osobami (§ 5a odst. 4 ZDPH) se rozumí osoby, na jejichž vedení se podílí 

alespoň jedna shodná osoba.11 Sesterské podniky (tj. podniky se společnou matkou) se mohou 

stát členy skupiny za předpokladu, že se jí účastní i mateřská společnost.12 

Ve skupině je důležitý zastupující člen (§ 5b odst. 1 ZDPH). Zastupujícím členem je 

člen skupiny se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku a je oprávněn k jednání za 

skupinu. Pokud žádný člen skupiny nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, pouze zde 

mají provozovnu, pak zastupujícím členem se může stát jakýkoli člen. Zastupující člen 

podává před registrací samostatně daňová přiznání všech členů skupiny. Tato daňová přiznání 

musí identifikovat člena skupiny jako původního plátce DPH i jako nového člena skupiny. 

Další daňové přiznání podává již za skupinu jako celek. Zastupujícímu členovi jsou 

doručována všechna daňová rozhodnutí ve věcech skupiny. Zastupující člen skupiny dále 

podává např. přihlášku k registraci skupiny, žádost o přistoupení plátce, žádost o zrušení 

registrace skupiny, žádost o vystoupení člena a vede za skupinu evidenci k DPH.13  

Členové skupiny odpovídají za povinnosti skupiny společně a nerozdílně a odpovídají 

za ně i po zrušení skupiny nebo po zániku jejich členství, a to za období, ve kterém byli jejími 

členy (§ 5b odst. 2 ZDPH). 

Práva a povinnosti (§ 5c ZDPH) osob, které se staly členy skupiny, přechází na 

skupinu dnem registrace skupiny a osob, které přistoupily ke skupině dnem přistoupení těchto 

osob. Práva a povinnosti skupiny přecházejí na členy skupiny ke dni zrušení registrace 

skupiny v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným nebo přijatým jednotlivými 

                                                 
10

 Viz. http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-pridane-hodnoty/informace-ke-skupinove-registraci-
dph/1001635/51368/ 
11 Viz. http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-pridane-hodnoty/informace-ke-skupinove-registraci-
dph/1001635/51368/#dphskupina01 
12Viz.  http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph/skupinova-registrace/ 
13 Viz. GALOČÍK, S.; PAIKERT, O. (2010), str. 24 
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členy skupiny. Tzn., že při zrušení skupiny přejde plátcovství k DPH se všemi právy a 

povinnostmi zpátky na jednotlivé členy skupiny. Obdobně se postupuje i při vystoupení člena 

skupiny. Tomuto vystupujícímu členovi je obnoveno plátcovství k DPH i se všemi právy a 

povinnostmi.14 

Skupina si stanoví jeden koeficient pro krácení nároků na odpočet daně. Pokud někteří 

členové skupiny nemají plný nárok na odpočet, může uplatňování jednoho koeficientu zvýšit 

nárok na odpočet daně skupiny. Plnění uskutečňovaná mezi jednotlivými členy skupiny 

nejsou předmětem DPH. Tato plnění se však musí evidovat. Zdaňovány jsou tedy pouze 

výstupy ze skupiny a u vstupů do skupiny vzniká nárok na odpočet daně.15 

 

3.3.2. Registrace skupiny 

Osoby, které se rozhodnou vytvořit skupinu (§ 95a odst. 1 ZDPH), musí nejprve určit 

osobu, která bude jejích zastupujícím členem. Tato zastupující osoba pak podává přihlášku 

k registraci skupiny u místně příslušného správce daně. Místní příslušnost celé skupiny tedy 

určuje místní příslušnost zastupujícího člena. Tento místně příslušný finanční úřad také 

rozhoduje o přihlášce k registraci. 

Přihlášku k registraci skupiny může zastupující člen podat kdykoliv a lze ji 

zaregistrovat během celého roku (§ 95a odst. 2 ZDPH). Pokud ji podá do 31. října běžného 

kalendářního roku, plátcem se stává k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Pokud 

přihlášku nestihne podat do 31. října běžného kalendářního roku a je podána později, plátcem 

se skupina stává až k 1. lednu druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky 

k registraci. První registrace skupiny přicházela možná od 1. 1. 2009, pokud však přihláška 

k registraci byla podána do 31. 10. 2008. Jestliže byla podána po tomto datu, skupina byla 

zaregistrována až od 1. 1. 2010. 

Toto platí i pro přistupujícího plátce (§ 95a odst. 3 ZDPH). Pokud plátce chce 

přistoupit, skupina musí podat žádost o přistoupení plátce do skupiny do 31. října běžného 

kalendářního roku a členem skupiny se přistupující plátce stává k 1. lednu následujícího 

kalendářního roku. Pokud žádost skupina nestihne podat do 31. října běžného kalendářního 

roku a je podána později, členem skupiny se přistupující plátce stává až k 1. lednu druhého 

kalendářního roku následujícího po podání žádosti o přistoupení člena. 

                                                 
14 Viz. BENDA, V.; HAVEL, T.  (2010), str. 20 
15 Viz. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph/skupinova-registrace/ 
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Pokud přistupující osoba není plátcem daně (§ 95a odst. 4 ZDPH), stane se při splnění 

podmínek členem skupiny od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

skupina podá s jejím souhlasem žádost o přistoupení osoby do skupiny. 

Při zrušení skupiny nebo vystoupení člena ze skupiny se člen skupiny stává plátcem, a 

to k následujícímu dni po ukončení jeho členství nebo zániku členství (§ 95a odst. 5 ZDPH). 

U zániku člena skupiny bez likvidace, kde přechází jeho jmění na nově vytvořenou 

osobu, se stává tato osoba členem skupiny od prvního dne následujícího po dni jeho zániku, 

pokud není tato nově vytvořena osoba k okamžiku zániku člena skupiny samostatnou OPD 

(§ 95a odst. 6 ZDPH). Pokud tato osoba je samostatnou OPD nestává se členem skupiny, ale 

plátcem opět od prvního dne následujícího po dni zániku člena skupiny (§ 95a odst. 8 ZDPH). 

Pokud při zániku více členů skupin (§ 95a odst. 7 ZDPH) přechází jejich jmění na osobu, 

která není v okamžiku jejich zániku samostatnou OPD se tato osoba stává plátcem od prvního 

dne následujícího po dni zániků členů skupiny. Přihlášku k registraci pak plátce podává do 15 

dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

Jestliže OPD přistoupí jako člen do skupiny (§ 95a odst. 9 ZDPH), může si skupina 

uplatnit nárok na odpočet daně, a to v daňovém přiznání za první zdaňovací období po dni 

přistoupení tohoto člena. 

 

Výhody a nevýhody skupinové registrace 

Hlavními výhodami skupinové registrace jsou tyto skutečnosti: 

• zastupující člen skupiny podává přiznání k DPH za celou skupinu (eviduje tedy 

všechny přijatá a poskytnutá plnění všech členů skupiny, to může být výhodou 

zejména pro skupiny, kde je účetnictví zajišťováno centrálně), 

• skupina je považována za jediného plátce DPH (plnění uskutečněná mezi 

jednotlivými členy skupiny nejsou zdanitelnými plněními, což má pozitivní 

dopad na hospodaření s volnými peněžními prostředky (řízení cash-flow), 

členové tedy nemusí řešit při vzájemné fakturaci problematiku sazby daně, 

stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění či náležitosti daňových dokladů), 

• za celou skupinu se počítá jen jeden koeficient pro krácení nároku na odpočet 

daně (jestliže někteří členové skupiny nemají plný nárok na odpočet, může 

sjednocení koeficientu vést k celkovému zvýšení nároku na odpočet daně 

skupiny), 

• snížení administrativní zátěže (neuvažujeme-li registraci). 
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Nevýhodami jsou naopak tyto skutečnosti: 

• společná a nerozdílná odpovědnost všech členů skupiny za všechny povinnosti 

týkající se DPH, 

• dodatečná administrativní zátěž při registraci skupiny, 

• problémy spojené s daňovými nedoplatky (v případě, že skupina jako celek má 

daňový přeplatek, ale někteří členové skupiny mají daňový nedoplatek, použije se 

tento přeplatek na krytí tohoto nedoplatku. Někteří členové tak mohou přijít o 

svůj přeplatek ve prospěch nedoplatku jiného člena).16, 17 

 

3.4. Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti 

Nesplní-li OPD při překročení obratu povinnost zaregistrovat se, stanoví správce daně 

daň náhradním způsobem (§ 98 odst. 1 ZDPH). Tuto situaci již pak nelze řešit zpětnou 

registrací k DPH, ale osoba, která překročila v minulosti obrat, bude zaregistrována v reálném 

čase. Je tomu tak podle ustanovení § 94 odst. 1 ZDPH, kde je uvedeno, že v případě nesplnění 

registrační povinnosti vlivem překročení obratu se OPD stává plátcem datem účinnosti 

registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci, a to nelze zpětně, protože rozhodnutí jsou 

účinná až jejich doručením. 

Jinak to je u zjištěného nesplnění povinnosti registrovat se v případech, kdy se daná 

osoba měla zaregistrovat např. při překročení hodnoty 326 000 Kč za kalendářní rok u zboží 

pořízeného z jiného členského státu, při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě, při pořízení nového dopravního prostředku apod. 

V těchto případech se registrace provede zpětně k datu uvedenému v ZDPH. 

Daň stanovenou náhradním způsobem stanoví správce daně ze základu daně, kterým 

je souhrn úplat náležejících OPD za uskutečněná zdanitelná plnění, která byla uskutečněna 

bez daně za období, kdy měla být tato osoba plátcem. Při výpočtu stanovené daně, pak 

správce daně použije sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

(§ 98 odst. 2 ZDPH).  V zákoně platném do 31. 3. 2011 byla za toto období místo náhrady 

daně, stanovená sankce ve výši 10 % z celkových úplat za uskutečněná zdanitelná plnění bez 

daně a z pořízení zboží z jiného členského státu. 

Tato daň stanovena náhradním způsobem je splatná do 30 dnů ode dne doručení 

platebního výměru (§ 98 odst. 3 ZPDH). 

                                                 
16 Viz. http://www.sagit.cz/pages/prehlrub.asp?cd=432&typ=c 
17 Viz. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph/skupinova-registrace/ 
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V případě, že správce daně stanoví daň náhradním způsobem, dodatečné daňové 

přiznání není přípustné (§ 98 odst. 4 ZDPH). Znamená to tedy, že pokud např. osoba, které 

byla stanovena daň náhradním způsobem, zjistí, že základ daně nebyl stanoven správně, 

nemůže podat dodatečné daňové přiznání, ale užije řádné či mimořádné opravné prostředky 

podle § 108 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. 

Při stanovení daně náhradním způsobem nebudou nijak zohledňována přijatá 

zdanitelná plnění, u nichž by v případě včasné registrace šly uplatnit nároky na odpočet daně. 

Při pozdní úhradě takto stanovené daně vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení dle 

§ 252 daňového řádu.18 

 

3.5. Zrušení registrace 

O zrušení registrace k DPH (§ 106 ZDPH) může požádat samotný plátce na základě 

vlastní žádosti nebo registraci může zrušit správce daně z vlastního podnětu, tedy z moci 

úřední. 

Plátce může zažádat o zrušení registrace po uplynutí jednoho roku od data registrace, 

jestliže za předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců nepřesáhne jeho obrat částku 

1 000 000 Kč a pokud celková hodnota zboží pořízeného z jiného členského státu 

nepřekročila v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato hodnota nebyla překročena 

ani v minulém roce. Toto však neplatí u osoby, která se stala plátcem z důvodu založení 

provozovny v tuzemsku, protože na obrat není brán zřetel ani při registraci. Plátce může o 

zrušení registrace požádat i v případě, pokud uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně 

bez nároku na odpočet daně (§ 106 odst. 1 ZDPH). 

Plátci, kteří podnikají společně na základě smlouvy o sdružení, mohou o zrušení 

registrace zažádat jednotlivě pouze při vystoupení nebo vyloučení ze sdružení, pokud jsou 

splněny podmínky stanovené § 106 odst. 1 ZDPH, nebo pokud přestanou být OPD, a to po 

vypořádání majetku. Jestliže dojde k rozpuštění sdružení, tak mohou požádat o zrušení 

registrace po vypořádání majetku všichni účastnící sdružení. Obratem účastníka sdružení se 

pro účely zrušení registrace rozumí součet jeho obratu za plnění uskutečňována mimo 

sdružení a podílu obratu sdružení připadajícího na něj ze sdružení. Tento podíl obratu 

účastníka sdružení se stanoví podle smlouvy, jinak rovným dílem (§ 106 odst. 2 ZDPH). 

                                                 
18 Viz. http://www.du.cz/5/5/novela-zdph-2011-nesplneni-registracni-povinnosti-po-1-4-2011-
cid250882/?wa=WWW11E3%20DU&uid=920298&e=74334&odkud=ENDU 
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Plátci, kteří se jimi stali na základě nabytí majetku v rámci privatizace, přeměny 

společnosti nebo družstva a v důsledku pokračování v živnosti po zemřelém plátci (§ 106 

odst. 3 ZDPH), mohou o zrušení registrace zažádat, pokud jejich obrat nepřesáhne částku 

250 000 Kč, a to nejdříve po uplynutí tří měsíců od jejich registrace. 

Jestliže plátce žádá o zrušení registrace, musí prokázat, že pro něj existují důvody 

zrušení (§ 106 odst. 4 ZDPH). 

Při zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce je jeho právní nástupce povinen odvést 

daň z jeho obchodního majetku, u kterého uplatnil odpočet daně. Pokud oprávněna osoba 

pokračuje v živnosti po zemřelém plátci a je plátcem nebo se zaregistruje jako plátce, 

povinnost odvést daň zde neplatí. Tento postup se uplatní i v případě dědice, který pokračuje 

v živnosti a je plátcem nebo podá přihlášku k registraci plátce ode dne vydání majetku 

(§ 106 odst. 5 ZDPH). I při zrušení registrace zanikající společnosti nebo družstva bez 

likvidace, nemusí zanikající společnost odvádět daň z obchodního majetku a právní nástupce 

neuplatňuje nárok na odpočet daně při zaregistrování (§ 106 odst. 6 ZDPH). 

Správce daně může zrušit registraci plátce (§ 106 odst. 7 ZDPH), pokud plátce bez 

oznámení důvodů správci neuskutečnil po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců plnění, neplní své 

povinnosti vyplývající ze ZDPH, přestane být OPD nebo uskutečňuje pouze plnění 

osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Odvolání proti tomuto rozhodnutí 

(§ 106 odst. 8 ZDPH) má odkladný účinek a účinnost zrušení registrace nastává dnem nabytí 

právní moci rozhodnutí o zrušení registrace. 

Správce daně je též oprávněn zrušit registraci plátci, který v tuzemsku nemá sídlo ani 

místo podnikání a v předcházejícím kalendářním roce zde neuskutečnil zdanitelné plnění ani 

plnění osvobozené s nárokem na odpočet daně (§ 106 odst. 9 ZDPH). 

 

3.5.1. Zrušení registrace osoby identifikované k dani 

OID může o zrušení své registrace (§ 107 odst. 1 ZDPH) požádat nejdříve po uplynutí 

dvou kalendářních let od účinnosti registrace, pokud během těchto dvou let nepřekročila 

stanovenou částku 326 000 Kč.  

Správce daně OID zruší registraci (§ 107 odst. 2 až 4 ZDPH) nejdříve po uplynutí 

dvou kalendářních let od nabytí účinnosti registrace uvedeném na rozhodnutí o registraci 

počítaných od konce kalendářního roku, ve kterém rozhodnutí o registraci nabylo účinnosti, 

jestliže ji za tyto poslední dva roky nevznikla povinnosti přiznat a zaplatit daň. Správce daně 

také zruší registraci OID jako OID k datu předcházejícímu dni nabytí účinnosti registrace 

uvedeném na rozhodnutí o registraci, v případě že OID zahájí ekonomickou činnost. Jestliže 
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se OID stane členem skupiny, správce daně zruší její registraci ke dni vzniku jejího členství 

ve skupině. 

 

3.5.2. Zrušení a změna skupinové registrace 

O zrušení skupinové registrace k DPH (§ 106a ZDPH) může požádat samotná 

skupina na základě své žádosti nebo registraci může zrušit také správce daně. 

Pokud skupina požádá o zrušení registrace (§ 106a odst. 1 ZDPH) nebo o vystoupení 

člena ze skupiny (§ 106a odst. 2 ZDPH) do 31. října běžného kalendářního roku, správce daně 

zruší registraci skupiny nebo členství ve skupině k 31. prosinci běžného kalendářního roku. 

Pokud skupina podá tyto žádosti až po 31. říjnu běžného kalendářního roku, zruší správce 

daně registraci skupiny nebo členství ve skupině až k 31. prosinci následujícího kalendářního 

roku. Registraci skupiny je možné zrušit až po uplynutí jednoho kalendářního roku od data 

její registrace. To stejné platí i u vystoupení člena ze skupiny, ten může vystoupit také 

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

(§ 106a odst. 5 ZDPH). 

Jestliže na člena skupiny byl prohlášen úpadek, zaniká jeho členství ve skupině ze 

zákona dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku (§ 106a odst. 3 ZDPH).  

V případě zániku členství zastupujícího člena ve skupině, musí členové skupiny zvolit 

nového zastupujícího člena, jestliže tak neučiní, stanoví ho správce daně rozhodnutím 

(§ 106a odst. 4 ZDPH). 

Pokud skupina přestane splňovat stanovené podmínky pro existenci skupiny 

(§ 106a odst. 6 ZDPH), např. členové skupiny přestaly být spojenými osobami, nebo 

nesplňují podmínky pro členství ve skupině (§ 106a odst. 7 ZDPH), musí tyto skutečnosti 

oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Správce daně pak následně zruší 

registraci skupiny nebo členství ve skupině k 31. prosinci běžného kalendářního roku, pokud 

skupina oznámí, že nesplňuje některou z podmínek do 31. října tohoto roku. Pokud to oznámí 

až po tomto datu, správce daně zruší registraci až k 31. prosinci následujícího kalendářního 

roku. 

Správce daně může zrušit registraci skupiny k 31. prosinci kalendářního roku, jestliže 

neplní zákonné povinnosti. Správce taky zruší registraci plátce, který se stává členem skupiny, 

a to ke dni předcházejícímu jeho členství, protože skupina je plátcem jako celek 

(§ 106a odst. 8 a 9 ZDPH). 

Zrušení registrace skupiny a zrušení členství ve skupině se nepovažuje za zrušení 

registrace s povinností snížit nárok na odpočet daně (§ 106a odst. 10 ZDPH). 
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3.6. Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace 

Nový plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně při registraci 

(§ 79 odst. 1 až 3 ZDPH) u zboží, nemovitosti nebo služeb pořízených v období 12 měsíců 

před datem registrace, které je k datu registrace součástí jeho obchodního majetku. Nárok se 

použije v rozsahu a způsobem v jakém byl uplatněn. Tento nárok lze uplatnit za první 

zdaňovací období po datu registrace a je prokazován daňovým dokladem. 

Nárok na odpočet daně při zrušení registrace (§ 79 odst. 4 až 7 ZDPH) má plátce 

povinnost snížit u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem, a u 

kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část. U nedokončeného majetku, úplat za 

zdanitelné plnění, která se do předcházejícího dne zrušení neuskutečnila a u zásob se částka 

snížení nároku na odpočet daně určí ve výši uplatněného odpočtu daně. Plátce je povinen 

provést snížení odpočtu daně za poslední zdaňovací období registrace. 
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4. Praktické příklady vztahující se k registraci plátce DPH 

 
V této části diplomové práce se zabývám praktickými příklady na třech fiktivních 

firmách, které se vztahují k registraci osob k DPH a s ní souvisejícími skutečnostmi. Příklady 

vychází z předpokladu, že za celé období výpočtů se nezmění právní legislativa. 

 

4.1. Registrace OPD 

Společnost A, společnost B a společnost C sledují pro účely DPH své obraty, které 

zobrazuje tabulka 4.1. Tyto společnosti se stávají plátcem první den třetího měsíce, který 

následuje po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat 1 000 000 Kč za nejvýše 12 

kalendářních měsíců. 

 

Tab. 4.1. Uskutečněné obraty společností A, B, C 

Kalendářní měsíc 
Obrat (v Kč) 

Společnost A Společnost B Společnost C 

8/2010 55 600 70 400 60 200 

9/2010 68 900 100 300 77 300 

10/2010 70 800 259 800 70 300 

11/2010 93 700 235 100 81 400 

12/2010 79 600 270 000 79 200 

1/2011 101 300 349 600 91 100 

2/2011 67 400 291 100 75 600 

3/2011 106 200 247 000 90 500 

4/2011 95 500 176 200 107 700 

5/2011 80 100 200 900 93 000 

6/2011 79 300 109 800 69 400 

7/2011 85 500 130 200 80 500 

8/2011 88 200 187 800 76 300 

9/2011 90 700 143 100 91 800 

10/2011 99 600 101 900 83 100 

11/2011 93 000 129 500 74 600 

12/2011 111 300 157 700 91 400 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování. 
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Společnost A 

překročen obrat: 8/2011 (9/2010 – 8/2011 => 1 016 500 Kč) 

povinnost podat přihlášku: do 15. 9. 2011 

plátcem se stává: od 1. 11. 2011 

 

SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

překročen obrat 15. 9. přihláška k  1. 11. plátcem DPH 

1 000 000 Kč registraci   

 

Společnost B 

překročen obrat: 1/2011 (8/2010 - 1/2011 => 1 285 200 Kč) 

povinnost podat přihlášku: do 15. 2. 2011 

plátcem se stává: od 1. 4. 2011 

 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

překročen obrat 15. 2. přihláška k  1. 4. plátcem DPH 

1 000 000 Kč registraci   

 

Společnost C 

překročen obrat: 9/2011 (10/2010 – 9/2011 => 1 006 800 Kč) 

povinnost podat přihlášku: do 15. 10. 2011 

plátcem se stává: od 1. 12. 2011 

 

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

překročen obrat 15. 10. přihláška k  1. 12. plátcem DPH 

1 000 000 Kč registraci   

 

4.1.1. Nárok na odpočet daně při registraci 

Společnost A se stává plátcem od 1. 11. 2011, na základě inventury společnost zjistí, 

jaký majetek k tomu datu eviduje. U evidovaného majetku, který byl pořízen od 1. 11. 2010 

do 30. 10. 2011 má společnost nárok na odpočet daně.  
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Tab. 4.2.: Evidovaný majetek ke dni registrace (1. 11. 2011) 

Pol. Název Datum pořízení Částka pořízení 

1. Zboží na skladě 26. 5. 2011 50 000 Kč 

2. Materiál na skladě 18. 6. 2011 23 000 Kč 

3. Stroj 7. 4. 2009 200 000 Kč 

4. Počítač 30. 1. 2011 48 000 Kč 

Zdroj: vlastní zdroj zpracování 

 

Veškerý evidovaný majetek byl pořízen od plátce a podléhal základní sazbě daně 

20 %. Společnost má k tomuto majetku daňové doklady zobrazené v tabulce 4.3. 

 

Tab. 4.3: Daňové doklady k evidovanému majetku vystavené plátcem 

Pol. Název Základ daně Daň 

1. Zboží na skladě 41 665 Kč 8 335 Kč 

2. Materiál na skladě 19 166 Kč 3 834 Kč 

3. Stroj 168 060 Kč 31 940 Kč 

4. Počítač 39 998 Kč 8 002 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Nárok na odpočet ve výši 20 171 Kč (8 335 + 3 834 + 8 002) uvede společnost A do 

DAP na řádek 45 za listopad 2011. 

 

Společnost A uskutečňuje plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, 

proto musí nárok na odpočet daně krátit vypořádacím koeficientem, který společnost stanoví 

kvalifikovaným odhadem. 

Kvalifikovaný odhad pro výpočet vypořádacího koeficientu společnosti A se stanovil 

na základě údajů v tabulce 4.4. 
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Tab. 4.4.: Uskutečněná plnění v období od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2011 

Pol. Uskutečněná plnění Základ daně nebo hodnota 

1. Prodej zboží českým odběratelům 350 000 Kč 

2. Prodej hmotného majetku 100 000 Kč 

3. Vývoz zboží 170 000 Kč 

4. Směnárenská činnost 25 000 Kč 

5. Nájem nemovitosti neplátci 96 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Tab. 4.5: Výpočet vypořádacího koeficientu za období od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2011 

 Základ daně nebo hodnota 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně celkem 620 000 Kč 

- prodej hmotného majetku - 100 000 Kč 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně 

započítávaných do hodnoty koeficientu 
520 000 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně celkem 
121 000 Kč 

- příležitostné finanční činnosti - 0 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku 

na odpočet daně započítávaných do hodnoty koeficientu 
121 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Koeficient = 
121000520000

520000

+

 = 82 % 

 

Společnost A krátí nárok na odpočet daně u evidovaného majetku, který byl pořízen 

12 měsíců před datem registrace vypořádacím koeficientem, který byl stanovený 

kvalifikovaným odhadcem ve výši 82 %. 
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Tab. 4.6.: Uplatňované nároky na odpočet daně u evidovaného majetku 

Pol. Majetek Výpočet Nárok na odpočet daně 

1. Zboží na skladě %828335×  6 835 Kč 

2. Materiál na skladě %823834 ×  3 144 Kč 

3. Stroj 

Není nárok na odpočet daně, 

protože byl pořízen více než 12 

měsíců před datem registrace 

0 Kč 

4. Počítač 5
5

%)0%82(8002
×

−×
 6 562 Kč 

 ∑ 16 541 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Celkový nárok na odpočet daně při registraci činí 16 541 Kč, společnost A si ho může 

uplatnit v daňovém přiznání na řádku 52 za listopad 2011. 

K 31. 12. 2011 vypočte společnost A vypořádací koeficient za období, od kdy se stala 

plátcem, do konce kalendářního roku (od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2011). Koeficient společnost 

vypočte z údajů uvedených v tabulce 4.7. 

 

Tab. 4.7.: Uskutečněná plnění v období od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2011 

Pol, Uskutečněná plnění Základ daně nebo hodnota 

1. Prodej zboží českým odběratelům 70 000 Kč 

2. Vývoz zboží 10 000 Kč 

3. Nájem nemovitosti neplátci 16 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 
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Tab. 4.8.: Výpočet vypořádacího koeficientu za období od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2011 

 Základ daně nebo hodnota 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně celkem 80 000 Kč 

- prodej hmotného majetku - 0 Kč 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně 

započítávaných do hodnoty koeficientu 
80 000 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně celkem 
16 000 Kč 

- příležitostné finanční činnosti - 0 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku 

na odpočet daně započítávaných do hodnoty koeficientu 
16 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Koeficient = 
1600080000

80000

+

 = 84 % 

 

Vypořádací koeficient činí 84 %. Společnost A musí provést vypořádání odpočtu daně 

u majetku, u kterého uplatnila nárok na odpočet daně při registraci. 

 

Tab. 4.9.: Vypořádání odpočtu daně u majetku evidovaného ke dni registrace 

Pol. Majetek Výpočet Nárok na odpočet daně 

1. Zboží na skladě 6835%)848335( −×  166 Kč 

2. Materiál na skladě 3144%)843834( −×  77 Kč 

3. Počítač 5
5

%)82%84(8002
×

−×
 160 Kč 

 ∑ 403 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Celkové vypořádání nároku na odpočet daně činí 403 Kč, společnost A ho uplatní 

v DAP na řádku 53 za prosinec 2011. 
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4.1.2. Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti 

Společnost C překročila obrat 1 000 000 Kč v září 2011, přihlášku k registraci tedy 

měla podat do 15. 10. 2011 a plátcem se měla stát 1. 12. 2011. Společnost se však po 

překročení obratu povinně nezaregistrovala, protože toto překročení zjistila až v dubnu 2012, 

ihned podala přihlášku a správce daně ji zaregistroval k 23. 4. 2012. Správce daně ji proto 

stanovil daň náhradním způsobem ze souhrnu úplat za uskutečněná zdanitelná plnění bez 

daně, a to za období, kdy měla být společnost C plátcem a nebyla. 

 

Tab. 4.10.: Uskutečněná zdanitelná plnění bez daně za období od 1. 12. 2011 do 

23. 4. 2012 

Datum Název Úplata DPH 

7. 12. 2011 Prodej zboží v tuzemsku 54 000 Kč 10 800 Kč 

21. 12. 2011 Prodej materiálu v tuzemsku  5 000 Kč 1 000 Kč 

14. 1. 2012 Prodej zboží v tuzemsku 55 000 Kč 11 000 Kč 

20. 2. 2012 Prodej hmotného majetku 70 000 Kč 14 000 Kč 

8. 3. 2012 Poskytnutí služby v tuzemsku 45 000 Kč 9 000 Kč 

17. 4. 2012 Prodej zboží v tuzemsku 38 000 Kč 7 600 Kč 

 ∑ 267 000 Kč ∑ 53 400 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Všechna uskutečněná zdanitelná plnění podléhají základní sazbě daně, zdaněny tedy 

jsou 20 %. Daň stanovená náhradním způsobem činí 53 400 Kč, a společnost zaplatila tuto 

daň 25. 4. 2012. 

 

Společnost je povinna zaplatit úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu, protože 

vlivem nesplnění registrační povinnosti nezaplatila daň ve stanovené lhůtě. Výše úroku 

z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 %ních bodů, platné 

pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení má společnost povinnost 

zaplatit za každý den prodlení, počínaje 5. pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až 

do dne zaplacení daně včetně. 

repo sazba stanovená ČNB = 0,75 % 

úrok z prodlení = 14,75 % 
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Tab. 4.11.: Výpočet úroku z prodlení společnosti C 

Měsíc 
V prodlení V 

prodlení 

Výpočet úroku z 

prodlení 

Výše úroku 

z prodlení od do 

Prosinec 1. 2. 2012 25. 4. 2012 85 dní 85
365

%75,1411800
×

×
 405 Kč 

Leden 1. 3. 2012 25. 4. 2012 56 dní 56
365

%75,1411000
×

×
 249 Kč 

Únor 30. 3. 2012 25. 4. 2012 27 dní 27
365

%75,1414000
×

×
 153 Kč 

     ∑ 807 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Za březen se DAP podává a daň musí být zaplacena do 25. 4. 2012, společnost právě 

25. 4. 2012 daň platí, proto jí nevzniká úrok z prodlení. Za duben daň platí a DAP podává do 

25. 5. 2012, i zde úrok z prodlení nevzniká. 

Společnost C musí zaplatit úrok ve výši 807 Kč. 

 

4.2. Registrace skupiny 

Výše uvedené společnosti A, B, C jsou kapitálově spojenými osobami a rozhodly se 

skupinově zaregistrovat. Přihlášku k registraci podaly 28. 5. 2012. Správce daně proto tyto 

společnosti zaregistruje jako skupinu k 1. 1. 2013 a k 31. 12. 2012 zruší jejich plátcovství jako 

samostatných plátců. 

Společnosti A, B i C uskutečňují kromě ekonomických činností také plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, proto musí krátit nárok na odpočet daně u 

majetku, se kterým uskutečňuje plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

koeficientem. 

Pro zjednodušení v příkladech vycházím z předpokladu, že společnosti neuskutečnily 

plnění v rámci skupiny. Plnění uskutečněné v rámci skupiny nejsou předmětem daně, pouze 

se evidují.  Pro zjednodušení jsem také ve výpočtech DPH použila zatím platnou základní 

sazbu daně 20 %. 
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Společnost A 

Tab. 4.12.: Uskutečněná plnění v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Pol. Uskutečněná plnění 
Základ daně nebo 

hodnota 
DPH 

1. Prodej zboží českým odběratelům 870 000 Kč 174 000 Kč 

2. Prodej hmotného majetku v tuzemsku 206 000 Kč 41 200 Kč 

3 Dodání zboží do Polska pro ORD 150 000 Kč  

4. Vývoz zboží 100 000 Kč  

5. Směnárenská činnost 30 000 Kč  

6. Nájem nemovitosti neplátci 108 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Daň na výstupu společnosti A činí 215 200 Kč 

 

Tab. 4.13.: Výpočet vypořádacího koeficientu za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

 Základ daně nebo hodnota 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně celkem 1 326 000 Kč 

- prodej hmotného majetku - 206 000 Kč 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně 

započítávaných do hodnoty koeficientu 
1 120 000 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně celkem 
138 000 Kč 

- příležitostné finanční činnosti - 0 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku 

na odpočet daně započítávaných do hodnoty koeficientu 
138 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Koeficient = 
1380001120000

1120000

+

 = 90 % 
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Tab. 4.14.: Přijatá plnění v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Pol. Přijatá plnění Základ daně DPH 

1. Pořízení materiálu v tuzemsku 440 000 Kč 88 000 Kč 

2. 

Nákup počítače 

(využíván pro prodej zboží i 

směnárenskou činnost) 

56 000 Kč 11 200 Kč 

3. 

Nákup automobilu 

(využíván pro prodej zboží i 

směnárenskou činnost) 

250 000 Kč 50 000 Kč 

4. 
Oprava nemovitosti pronajímaná 

neplátci 
25 000 Kč 5 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Tab. 4.15.: Výpočet nároku na odpočet daně za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Plnění: ∑ Základů daně ∑ DPH 

Výpočet kráceného 

nároku na odpočet 

daně 

s plným nárokem na 

odpočet daně (1) 
440 000 Kč 88 000 Kč  

s kráceným nárokem na 

odpočet daně (2,3) 
306 000 Kč 61 200 Kč 

61200%90 ×  =  

55 080 Kč 

bez nároku na odpočet daně 

(4) 
25 000 Kč 5 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Celkový nárok na odpočet daně společnosti A činí 143 080 Kč (88 000 + 55 080). 

 

Daňová povinnost společnosti A: 

215 200 – 143 080 = 72 120 Kč 

 

 

 

 



 49 

Společnost B 

Tab. 4.16.: Uskutečněná plnění v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Pol. 
Uskutečněná plnění 

Základ daně nebo 

hodnota 
DPH 

1. Prodej zboží českým odběratelům 910 000 Kč 182 000 Kč 

2. Nájem nemovitosti plátci 120 000 Kč 24 000 Kč 

3. Dodání zboží do Německa pro ORD 210 000 Kč  

4. Prodej cenných papírů 45 000 Kč  

5. 
Poskytnutí úvěru obchodnímu 

partnerovi 
200 000 Kč  

6. Nájem nemovitosti neplátci 60 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Daň na výstupu společností B činí 206 000 Kč. 

 

Tab. 4.17.: Výpočet vypořádacího koeficientu za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

 Základ daně nebo hodnota 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně celkem 1 240 000 Kč 

- prodej hmotného majetku - 0 Kč 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně 

započítávaných do hodnoty koeficientu 
1 240 000 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně celkem 
305 000 Kč 

- příležitostné finanční činnosti - 45 000 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku 

na odpočet daně započítávaných do hodnoty koeficientu 
260 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Koeficient = 
2600001240000

1240000

+

 = 83 % 
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Tab. 4.18.: Přijatá plnění v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Pol. Přijatá plnění Základ daně DPH 

1. Pořízení materiálu v tuzemsku 360 000 Kč 72 000 Kč 

2. Pořízení zboží v tuzemsku 150 000 Kč 30 000 Kč 

3. 

Nákup nemovitosti 

(využívá pro prodej zboží a část 

pronajímá neplátci) 

1 000 000 Kč 200 000 Kč 

4. Poštovní služby 30 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Tab. 4.19.: Výpočet nároku na odpočet daně za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Plnění: ∑ Základů daně ∑ DPH 

Výpočet kráceného 

nároku na odpočet 

daně 

s plným nárokem na 

odpočet daně (1,2) 
510 000 Kč 102 000 Kč  

s kráceným nárokem na 

odpočet daně (3) 
1 000 000 Kč 200 000 Kč 

200000%83 ×  =  

166 000 Kč 

bez nároku na odpočet daně 

(4) 
30 000 Kč   

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

  

Celkový nárok na odpočet daně společnosti B činí 268 000 Kč (102 000 + 166 000). 

 

Daňová povinnost společnosti B: 

206 000 – 268 000 = - 62 000 Kč  

Společnost B má tedy nadměrný odpočet ve výši 62 000 Kč. 
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Společnost C 

Tab. 4.20.: Uskutečněná plnění v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Pol. Uskutečněná plnění 
Základ daně nebo 

hodnota 
DPH 

1. Prodej zboží českým odběratelům 1 150 000 Kč 230 000 Kč 

2. Prodej hmotného majetku v tuzemsku 106 000 Kč 21 200 Kč 

3. Vývoz zboží 250 000 Kč  

4. Nájem nemovitosti neplátci 84 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Daň na výstupu společností C činí 251 200 Kč. 

 

Tab. 4.21.: Výpočet vypořádacího koeficientu za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

 Základ daně nebo hodnota 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně celkem 1 506 000 Kč 

- prodej hmotného majetku - 106 000 Kč 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně 

započítávaných do hodnoty koeficientu 
1 400 000 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně celkem 
84 000 Kč 

- příležitostné finanční činnosti - 0 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku 

na odpočet daně započítávaných do hodnoty koeficientu 
84 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Koeficient = 
840001400000

1400000

+

 = 95 %  100 % 
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Tab. 4.22.: Přijatá plnění v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Pol. Přijatá plnění Základ daně DPH 

1. Pořízení materiálu v tuzemsku 520 000 Kč 104 000 Kč 

2. 

Nákup počítače 

(využíván pro prodej zboží i pro 

pronájem nemovitosti neplátci) 

43 000 Kč 8 600 Kč 

3. 
Oprava nemovitosti pronajímaná 

neplátci 
38 000 Kč 7 600 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Tab. 4.23.: Výpočet nároku na odpočet daně za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Plnění: ∑ Základů daně ∑ DPH 

Výpočet kráceného 

nároku na odpočet 

daně 

s plným nárokem na 

odpočet daně (1) 
520 000 Kč 104 000 Kč  

s kráceným nárokem na 

odpočet daně (2) 
43 000 Kč 8 600 Kč 

8600%100 ×  =  

8 600 Kč 

bez nároku na odpočet daně 

(3) 
38 000 Kč 7 600 Kč  

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Celkový nárok na odpočet daně společnosti C činí 112 600 Kč (104 000 + 8 600). 

 

Daňová povinnost společnosti C: 

251 200 – 112 600 = 138 600 Kč 
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Skupina ABC 

Tab. 4.24.: Uskutečněná plnění skupinou ABC v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Pol. Uskutečněná plnění 
Základ daně nebo 

hodnota 
DPH 

1. Prodej zboží českým odběratelům 2 930 000 Kč 586 000 Kč 

2. Prodej hmotného majetku v tuzemsku 312 000 Kč 62 400 Kč 

3. Nájem nemovitosti plátci 120 000 Kč 24 000 Kč 

4. 
Dodání zboží do jiného členského státu 

pro ORD 
360 000 Kč  

5. Vývoz zboží 350 000 Kč  

6. Nájem nemovitosti neplátci 252 000 Kč  

7. Směnárenská činnost 30 000 Kč  

8. Prodej cenných papírů 45 000 Kč  

9. Poskytnutí úvěru obchodnímu partnerovi 200 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Daň na výstupu skupiny ABC činí 672 400 Kč. 

 

Tab. 4.25.: Výpočet vypořádacího koeficientu za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

 Základ daně nebo hodnota 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně celkem 4 072 000 Kč 

- prodej hmotného majetku - 312 000 Kč 

Uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně 

započítávaných do hodnoty koeficientu 
3 760 000 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku na 

odpočet daně celkem 
527 000 Kč 

- příležitostné finanční činnosti - 45 000 Kč 

Uskutečněná plnění osvobozených od daně bez nároku 

na odpočet daně započítávaných do hodnoty koeficientu 
482 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Koeficient = 
4820003760000

3760000

+

 = 89 % 
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Tab. 4.26.: Přijatá plnění skupinou ABC v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Pol. Přijatá plnění Základ daně DPH 

1. Pořízení materiálu v tuzemsku 1 320 000 Kč 264 000 Kč 

2. Pořízení zboží v tuzemsku 150 000 Kč 30 000 Kč 

3. 

Nákup počítače 

(využíván pro prodej zboží a 

směnárenskou činnost) 

56 000 Kč 11 200 Kč 

4. 

Nákup počítače 

(využíván pro prodej zboží a 

pronájem nemovitosti neplátci) 

43 000 Kč 8 600 Kč 

5. 

Nákup automobilu 

(využíván pro prodej zboží i 

směnárenskou činnost) 

250 000 Kč 50 000 Kč 

6. 

Nákup nemovitosti 

(využívá pro prodej zboží a část 

pronajímá neplátci) 

1 000 000 Kč 200 000 Kč 

7. 
Opravy nemovitosti pronajímaná 

neplátcům 
63 000 Kč 12 600 Kč 

8. Poštovní služby 30 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Tab. 4.27.: Výpočet nároku na odpočet daně za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Plnění: 
∑ Základů 

daně 
∑ DPH 

Výpočet kráceného 

nároku na odpočet 

daně 

s plným nárokem na 

odpočet daně (1,2) 
1 470 000 Kč 294 000 Kč  

s kráceným nárokem na 

odpočet daně (3,4,5,6) 
1 349 000 Kč 269 800 Kč 

269800%89 ×  =  

240 122 Kč 

bez nároku na odpočet daně 

(7,8) 
93 000 Kč 12 600 Kč  

 Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 
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Celkový nárok na odpočet daně skupiny ABC činí 534 122 Kč (294 000 + 240 122). 

 

Daňová povinnost skupiny ABC: 

672 400 – 534 122 = 138 278 Kč 

 

Tab. 4.28.: Výpočet nároku na odpočet daně při koeficientu 89 % vypočtený v rámci 

skupiny 

 
Výpočet kráceného nároku na 

odpočet daně 
∑ Nárok na odpočet daně 

Společnost A 61200%89 ×  = 54 468 Kč 142 468 Kč 

Společnost B 200000%89 ×  = 178 000 Kč 280 000 Kč 

Společnost C 8600%89 ×  = 7 654 Kč 111 654 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Tab. 4.29.: Srovnání výše nároku na odpočet daně společnosti jako samostatného 

plátce a v rámci skupiny 

Společnost 

Vypořádací 

koeficient 

jednotlivých 

společností 

Výše nároku 

na odpočet 

daně jako 

samostatného 

pláce 

Vypořádací 

koeficient 

skupiny 

ABC 

Výše nároku 

na odpočet 

daně ve 

skupině 

Rozdíl 

A 90 % 143 080 Kč 

89 % 

142 468 Kč - 612 Kč 

B 83 % 268 000 Kč 280 000 Kč 12 000 Kč 

C 100 % 112 600 Kč 111 654 Kč - 946 Kč 

  523 680 Kč  534 122 Kč 10 442 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Společnost A jako samostatný plátce má při koeficientu 90 % nárok na odpočet daně 

ve výši 143 080 Kč, v rámci skupiny má při koeficientu 89 % nárok na odpočet daně ve výši 

142 468 Kč. Její nárok na odpočet daně se tedy v rámci skupiny proti samostatnému plátci 

snížil o 612 Kč. 
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Společnost B jako samostatný plátce má nárok na odpočet daně při koeficientu 83 % 

ve výši 268 000 Kč, v rámci skupiny pak při koeficientu 89 % ve výši 280 000 Kč. Její nárok 

na odpočet daně v rámci skupiny se proti samostatnému plátci zvýšil o 12 000 Kč. 

Společnost C jako samostatný plátce má při koeficientu 100 % plný nárok na odpočet 

daně ve výši 112 600 Kč, v rámci skupiny při koeficientu 89 % má nárok na odpočet daně ve 

výši 111 654 Kč. Její nárok na odpočet daně se v rámci skupiny proti samostatnému plátci 

snížil o 946 Kč. 

Daňovou povinnost má společnost A jako samostatný plátce 72 120 Kč, společnost B 

má jako samostatný plátce nadměrná odpočet ve výši 62 000 Kč a společnost C má daňovou 

povinnost ve výši 138 400 Kč. Daňová povinnost za skupinu ABC činí 138 278 Kč. 

Dochází zde k časové úspoře peněz z částky 62 000 Kč, kterou by společnost B jako 

samostatný plátce dostala od finančního úřadu se standardním časovým posunem, kdežto 

plátci A a C musí zaplatit daňovou povinnost ve standardní lhůtě. 

Celkově je skupinová registrace pro skupinu výhodná, protože se jí celkově zvýšil 

nárok na odpočet daně. 

 

4.2.1. Vystoupení člena ze skupiny 

Skupina ABC byla zregistrována od 1. 1. 2013. Během jejího trvání si člen – 

společnost C rozmyslel toto členství a skupina podala k 28. 7. 2014 žádost o vystoupení člena 

ze skupiny. Členovi – společnosti C zaniká členství k 31. 12. 2014. 

Společnost C se stává opět samostatným plátcem od 1. 1. 2015. 

 

4.3. Zrušení registrace 

Výše obratu společnosti C za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 nepřesáhla částku 

1 000 000 Kč, a proto žádá společnost o zrušení registrace k DPH. Žádost o zrušení registrace 

k DPH podává v lednu 2016, registrace je zrušena dne 31. 1. 2016. 

Společnost C je povinna snížit nárok na odpočet daně u majetku, který ke dni zrušení 

registrace eviduje, jestliže u tohoto majetku uplatnila nárok na odpočet daně. 
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Tab. 4.30.: Evidovaný majetek ke dni zrušení registrace (31. 1. 2016) 

Pol. Název Datum pořízení Základ daně DPH 

1. Zboží na skladě 4. 11. 2015 38 000 Kč 7 600 Kč 

2. Materiál na skladě 21. 10. 2015 10 000 Kč 2 000 Kč 

3. Počítač 16. 4. 2013 43 000 Kč 8 600 Kč 

4. Budova 8. 8. 2014 700 000 Kč 140 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Společnost C je povinna u zboží a materiálu snížit nárok na odpočet daně v takové 

výši, který uplatnila při jeho pořízení. 

Společnost C uskutečňuje plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, 

proto musí nárok na odpočet daně u majetku krátit koeficientem. Společnost použije takový 

koeficient, který byl použit při pořízení majetku. 

koeficient za rok 2013 = 83 % 

koeficient za rok 2014 = 81 % 

 

Tab. 4.31.: Uplatňované nároky na odpočet daně u evidovaného majetku 

Pol. Majetek Výpočet Nárok na odpočet daně 

1. Zboží na skladě  7 600 Kč 

2. Materiál na skladě  2 000 Kč 

3. Počítač 2
5

%)83%0(8600
×

−×
 2 855 Kč 

4. Budova  8
10

%)81%0(140000
×

−×
 90 720 Kč 

 ∑ 103 175 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj zpracování 

 

Celková povinnost snížení nároku na odpočet daně činí 103 175 Kč. 

Společnost uvede tuto hodnotu do DAP do řádku 45 se záporným znaménkem za 

leden 2016. 
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4.4 Shrnutí 

Na třech fiktivních firmách jsem aplikovala příklady vztahující se k registraci k DPH. 

V příkladech vycházím z předpokladu, že se za celou dobu výpočtu nezmění právní 

legislativa. 

Tyto tři společnosti měly povinnost se zaregistrovat, protože jejich obrat přesáhl 

1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Společnost A a B po překročení obratu podaly 

přihlášku a zaregistrovaly se ve stanovené lhůtě. Při registraci mají společnosti nárok na 

odpočet u majetku, který pořídily 12 měsíců před datem registrace. Protože společnost A 

uskutečňovala plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, musí tento nárok 

krátit koeficientem, ten nejprve stanoví kvalifikovaným odhadem. Na konci kalendářního 

roku pak musí za období, od kdy se stala plátcem do konce roku, vypočíst skutečný 

vypořádací koeficient. U majetku, u kterého provedla odpočet daně při registraci, musí 

provést vypořádání odpočtu daně, s tímto novým koeficientem. 

 Společnost C tuto registrační povinnost nesplnila, a byla zaregistrována skoro až o 

5 měsíců později. Z toho důvodu jí správce daně stanovil daň náhradním způsobem ze 

souhrnu úplat za uskutečněná zdanitelná plnění, které uskutečnila bez daně, za období, kdy 

měla být plátcem a nebyla. Společnost C musí ještě za každé zdaňovací období, za které 

neodvedla daň, zaplatit úrok z prodlení. Tento úrok začíná běžet až 5. pracovním dnem 

následujícím po dni splatnosti. 

Následně se tyto tři fiktivní společnosti dohodnou skupinově zaregistrovat. Protože 

přihlášku podaly do 31. října 2012 (28. 5. 2012), skupinově jsou zaregistrování od 1. 1. 2013, 

a 31. 12. 2012 je zrušeno jejich plátcovství jako samostatných plátců. Společnosti uskutečňují 

uskutečněná plnění bez nároku na odpočet daně, proto musí krátit nároky na odpočet daně 

koeficientem. Nejprve zde řeším situaci zaregistrování společností jako samostatných plátců a 

následně zaregistrování jako skupiny. Porovnávám zde především změnu jejich výše nároku 

na odpočet daně s ohledem na výši krátícího koeficientu a jejich výši daňové povinnosti. 

Z výsledku vyplývá, že skupinová registrace je pro celou skupinu výhodná, jelikož 

dojde ke kumulaci nároku na odpočet daně s daňovými povinnostmi, což přináší faktickou 

úsporu peněz z časového hlediska. Další úspora je v tom, že se zvýší nárok na odpočet daně u 

vstupů, které slouží zároveň pro zdanitelná plnění a osvobozená plnění bez nároku na odpočet 

daně. 

Společnost C již nadále nechtěla být ve skupině, protože jako samostatnému plátci ji 

vychází 100 %-ní nárok na odpočet daně, a proto skupina podala žádost o vystoupení člena ze 
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skupiny do 31. 10. 2014, její členství ve skupině je zrušeno k 31. 12. 2014, a společnost C se 

samostatným plátcem opět stala k 1. 1. 2015.  

Protože společnost za 12 po sobě jdoucích měsíců nedosáhla obratu 1 000 000 Kč, 

podala žádost o zrušení registrace, a správce daně ji zrušil registraci k 31. 1. 2016. Společnost 

C musí u majetku, který ke dni zrušení registrace eviduje snížit nárok na odpočet daně. 

U zboží a materiálu sníží nárok na odpočet daně v takové výši, který uplatnila při jeho 

pořízení, u majetku použije takový koeficient, který byl použit při jeho pořízení. 
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5. Závěr 

V diplomové práci jsem na příkladech aplikovala situace od povinnosti registrace 

plátce z důvodu překročení obratu až po zrušení jeho registrace. Porovnala jsem zde i situace, 

ve které se společnosti zaregistrují jako samostatný plátce a jako skupina. Stanovený cíl 

diplomové práce byl splněn. 

Plátcem DPH se OPD mohou stát dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí nebo 

povinně ze zákona. Dobrovolná registrace je výhodná hlavně pro osoby, které pořizují přijatá 

zdanitelná plnění se základní sazbou daně a uskutečňují plnění ve snížené sazbě daně. 

Dobrovolná registrace je také výhodná u osob, které obchodují většinou s plátci DPH. 

Nejčastěji se osoby stávají plátci, z důvodu překročení limitu obratu ve výši 1 000 000 Kč. 

ČR má však jeden z nejvyšších obratů v EU, a to 35 000 EUR (např. Polsko má limit obratu 

10 000 EUR). Kdyby stát tento limit obratu snížil nebo úplně zrušil, plátci daně by se tak staly 

povinně všechny podnikatelské subjekty, a stát by na této dani vybral více. 

ZDPH je často novelizován, poslední novela tohoto zákona nabyla účinností 

od 1. dubna 2011. Touto novelou zaniká náhrada za neuplatnění daně při nesplnění registrační 

povinnosti, která byla stanovována jako sankce ve výši 10 % z celkových úplat 

za uskutečněná zdanitelná plnění bez daně a z pořízení zboží z jiného členského státu. Tento 

způsob nezohledňoval, zda uskutečněná plnění podléhala základní či snížené sazbě daně. 

Ve výsledku bylo možné, že osoba nakonec platila daň nižší, než jaká by byla skutečně 

zaplacena. S takto pozdní zaplacenou daní je spojen i úrok z prodlení. I tady je změna, a to ta, 

že úrok z prodlení začíná běžet až pátým dnem po dni splatnosti daně. Daňový subjekt má 

tedy čtyřdenní odklad pro počítání úroku z prodlení, toto má zajistit dostatečnou dobu pro 

převod peněz správci daně. 

Od 1. 1. 2008 je umožněna v ZDPH skupinová registrace. Vytvoření skupiny je 

dobrovolné, mohou se jí stát pouze kapitálově nebo jinak spojené osoby, které jsou usazeny 

v tuzemsku. Nejprve se však skupina mohla zaregistrovat od 1. 1. 2009, pokud přihlášku 

podala do 31. 10. 2008. Skupinová registrace je již zavedena ve většině členských zemí EU. 

Výhody skupinové registrace je, že skupina podává daňové přiznání za skupinu jako 

celek, a to vede ke snížení administrativní zátěže jednotlivých členů. Skupina také počítá 

jeden koeficient pro krácení nároku na odpočet daně, a jestliže někteří členové skupiny nemají 

plný nárok na odpočet daně, může jeho sjednocení vést k celkovému zvýšení nároku 

na odpočet daně skupiny. Plnění uskutečněná mezi jednotlivými členy skupiny nejsou 

zdanitelnými plněními, což má pozitivní dopad na hospodaření s volnými peněžními 
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prostředky (řízení cash-flow). Další výhodou je časová úspora peněz z hlediska kumulace 

nároku na odpočet daně a daňové povinnosti. 

Naopak nevýhodou skupinové registrace je vysoká administrativní zátěž při její 

registraci a také úpravy systému zpracování dat. Další nevýhodou je, že všichni členové mají 

společnou a nerozdílnou odpovědnost za všechny povinnosti skupiny týkající se DPH. 

I zrušení registrace je možné dobrovolně, nebo z podnětu správce daně. Správce daně 

zruší registraci na základě žádosti plátce, pokud plátce prokázal splnění některé z podmínek 

pro zrušení registrace (např. jeho obrat za předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců 

nepřekročil limit 1 000 000 Kč). Správce daně zruší registraci z vlastního podnětu, pokud 

např. plátce neuskuteční bez oznámení důvodů za předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců 

plnění. 
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Seznam zkratek 

ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

DAP – daňové přiznání 

DM – dlouhodobý majetek 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EU – Evropská unie 

FO – fyzická osoba 

OID – osoba identifikovaná k dani 

OPD – osoba povinná k dani 

ORD – osoba registrovaná k dani 

PO – právnická osoba 

SD – sazba daně 

SR – státní rozpočet 

ZD – základ daně 

ZDPH – zákon o dani z přidané hodnoty 

ZOPD – zahraniční osoba povinná k dani 

ZSD – zákon o spotřebních daních 

ZSVR – zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
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