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1. Úvod 
 

Daně jsou spojeny se vznikem státu a peněžního hospodářství, a jejich kořeny sahají 

až do starověku. Od konce osmdesátých let prošly daňové zákony v našem státě mnoha 

změnami a aktualizacemi. Nejzásadnější změnou byla koncepce daňového systému 

uskutečněná k 1. 1. 1993, kdy se jednalo hlavně o přesunutí pozornosti a změnu zaměření 

státu z přímých daní na daně nepřímé.1 

 

Je to právě problematika daně z přidané hodnoty v oblasti stavebnictví, kterou jsem se 

rozhodl v této bakalářské práci zpracovat. Daň z přidané hodnoty představuje jednu 

z významných příjmových položek státního rozpočtu, která je základem nepřímého zdanění a 

zároveň páteří celé daňové soustavy České republiky.  

 

Cílem mé bakalářské práce je komplexně rozebrat uplatnění daně z přidané hodnoty u 

nemovitostí a ve výstavbě. Poskytovat určitým způsobem vodítko při uplatňování daně 

z přidané hodnoty v praxi, a tím odstranění vědomého či nevědomého protiprávního jednání 

plátců daně. Pro lepší orientaci a pochopení dané problematiky je část práce doplněna o 

názorné příklady z praxe, které zaručují snadné pochopení popsaného příkladu. 

 

Celá bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol, ve kterých se zabývám třemi 

následujícími okruhy. V prvním okruhu popisuji základní pojmy, týkající se oblasti 

stavebnictví z pohledu daně z přidané hodnoty a aplikuji je do praxe v dalších částech mé 

práce. Druhý okruh definuje současnou aktuální výši sazby daně z přidané hodnoty. V tomto 

okruhu se soustřeďuji na uplatnění základní a snížené sazby daně z přidané hodnoty, které 

jsou popsány v praktických příkladech. V třetím okruhu se zaměřuji na konkrétní popis 

příkladů praktického uplatnění daně z přidané hodnoty ve stavebnictví, které je doplněno 

účetními předkontacemi. Dále je nedílnou součástí práce také rozbor příčin neplnění 

povinností daňového subjektu k daňovému přiznání a možností jejich předcházení.  

 

Nedílnou součástí této bakalářské práce je příloha, jejíž obsah tvoří konkrétní 

písemnosti potřebné pro praktické uplatnění daně z přidané hodnoty.  

 
                                                             

1 userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/uvod_do_ekonomie.pdf  
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2. Základní pojmy z oblasti stavebnictví z pohledu DPH 

 

2.1. Obecná ustanovení 

 

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému 

a zároveň tou nejsložitější. Platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji musí 

ale prodejci. 

 

Základní pojmem (dle ust. § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů dále „ZDPH“) je vymezen předmět daně. Podle tohoto ustanovení 

je dodání zboží nebo převod nemovitostí anebo poskytování služeb předmětem daně z přidané 

hodnoty za podmínek, že je uskutečňován osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, za úplatu s místem plnění v tuzemsku. 

 

Úplatou se rozumí nejen zaplacení penězi nebo prostředky nahrazující peníze, ale 

i zaplacení v nepeněžité formě, tedy i službou apod. 

 

Pokud nejsou splněny všechny podmínky současně, nevzniká plátci povinnost uplatnit 

daň na výstupu (jedná se o plnění, které není předmětem daně). 

 

2.2. Plátci daně 

 

Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem 

podnikání registrovaný jako plátce DPH. Plátcem se musí povinně stát subjekt, jehož obrat 

přesáhne částku 1 000 000 Kč za předcházejících 12-ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů po skončení termínu, v němž překročil stanovený 

limit a plátcem se stává prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

překročil stanovený obrat.  

 

Povinnost registrace k DPH ale může vzniknout i za jiných okolností a může 

vzniknout i v jiném členském státě.  

2.3. Místo plnění při poskytnutí služby § 9 ZDPH 
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           Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba 

sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné 

k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem 

plnění místo, kde je tato provozovna umístěna. 

 

            Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba 

poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta 

prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je 

její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.2 

 

2.3.1. Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti § 10 ZDPH 

 

Za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby 

znalce, odhadce a realitní kanceláře a služby při přípravě koordinace stavebních prací např. 

služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitost nachází. 

 

2.4. Základ daně 

 

Základem daně je dle ust. § 36 ZDPH vše, co plátce jako úplatu obdržel nebo má 

obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou plnění uskutečnil, nebo od třetí 

osoby. Základ daně nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Pokud plátce před uskutečněním 

zdanitelného plnění přijme platbu, je základem daně částka přijaté platby snížená o daň. 

Jestliže se jedná o stanovení základu daně u nemovitostí, je důležité, že základ daně při 

dodání staveb zahrnuje také stavební a montážní práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, 

modernizací a opravami staveb. Do základu daně se rovněž zahrnuje hodnota služeb, 

materiálu, konstrukce, stroje a zařízení, které se do stavby napevno zabudovaly nebo 

zamontovaly jako součást montážní a stavební práce.  

 

Do základu daně se však nezapočítává úhrada výdajů zaplacených za jinou osobu, tedy 

jménem a na účet jiné osoby, při splnění podmínek, že nebyl uplatněn odpočet daně, částka 

                                                             

2 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_690.html?year 
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nepřevýší uhrazené výdaje, a o této částce je účtováno nebo evidováno jako o průběžné 

položce.3 

 

2.4.1. Oprava základu daně a výše daně u zdanitelných plnění § 42 ZDPH 

 

Zmíněné ustanovení vymezuje případy, kdy plátce může provést opravu základu daně. 

Jedná se o případy, které mají za následek snížení daně na výstupu, a tedy snížení daňové 

povinnosti uskutečnitelného zdanitelného plnění. Také plátci stanoví, kdy je plátce povinen 

provést opravu základu daně. Tato povinnost je stanovena v případě zvýšení základu daně, ke 

kterému dojde po datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

 

Příklad k vysvětlení: 

Plátce provádí výstavbu rodinného domu pro sociální bydlení. Celková částka zakázky 

činí 4 000 000,- Kč. Při předání domu zákazník požaduje ještě zabudovat krbové kamna, což 

nebylo původně smluveno. Cena této práce je stanovena na výši 100 000,- Kč. Zákazník se 

dohodl, že dům převezme až po skončení všech prací. 

 

Na základě tohoto je plátce povinen opravit výši daně, neboť došlo ke zvýšení základu 

daně u výstavby rodinného domu pro sociální bydlení. Původní základ daně byl ve výši 

4 000 000,- Kč – 363 000,- Kč (0,0909 x 4 000 000 = 3 636 400,- Kč. Nový základ daně je ve 

výši 100 000,- Kč – 9090,- Kč (0,0909 x 100 000) = 90 910,- Kč 

 

2.5. Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby § 37 ZDPH 

 

Tímto paragrafem je stanoveno, že daň se vypočítá jako součin částky za zdanitelné 

plnění bez daně a koeficientu, který je u základní sazby daně, 0,20 a u snížené sazby 0,10. 

 

Druhý způsob výpočtu je stanoven za zdanitelné plnění včetně daně, kdy se daň 

vypočte jako součin celkové částky včetně daně koeficientu, který je určen u základní sazby 

daně 0,1667 a u snížené sazby daně 0,0909. V tomto případě je základ rozdíl za zdanitelné 

plnění včetně daně a vypočtené daně. 

                                                             

3 Zdeněk Kuneš - DPH u nemovitostí a ve výstavbě. 2009. S.53-55 
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Příklad k vysvětlení: 

Plátce staví rodinný dům, kdy celková cena včetně daně činí 3 000 000,- Kč. U této 

stavby se uplatní základní sazba daně. 

Výpočet daně: 3 000 000 x 0,1667 = 500 100,- Kč. Základ daně činí 3 000 000 – 

500 100 = 2 499 900,- Kč. 

 

2.6. Pojmy týkající se výstavby 

 

Stavebními a montážními pracemi se pro účely této informace rozumí práce při 

výstavbě nových staveb, bytů a nebytových prostor a práce při jejich rekonstrukcích, 

modernizacích, rozšířeních, stavebních úpravách a opravách. Opravou se také rozumí stavební 

nebo montážní údržba. Součástí stavebních a montážních prací jsou konstrukce, materiály, 

stroje a zařízení, které se do stavby zabudují nebo zamontují. 

 

Stavbou se rozumí i nedokončená stavba. Při určení, zda se jedná o rodinný dům, 

bytový dům nebo byt, se obvykle vychází ze správního rozhodnutí, případně stanoviska 

místně příslušného stavebního úřadu. 

 

Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost,  který svým 

stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení  (§ 4 

odst. 1 písm. z) ZDPH). Byt je vymezen stavebně technickým uspořádáním, nikoliv účelem 

užití. 

 

Příklad k vysvětlení: 

V čtyřpokojovém bytě, který splňuje požadavky na trvalé bydlení, je ve dvou 

místnostech zřízena kancelář pro podnikání. 

 

Odpověď: Bez ohledu na skutečnost, že část bytu je určena pro podnikání, se celý 

prostor považuje za byt. 

 

Rodinným  domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina 

podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, 
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a v níž jsou nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží 

a podkroví (§ 4 odst. 1 písm. z) ZDPH). 

 

Příklad k vysvětlení: 

Celková podlahová plocha domu je 200 m2. V domě je garáž a obchod. Podlahová 

plocha garáže je 30 m2 a podlahová plocha obchodu je 80 m2. Ostatní prostory odpovídají 

požadavkům na trvalé rodinné bydlení. 

 

Odpověď: Správný poměr se určí jako podíl podlahových ploch odpovídajících 

požadavkům na trvalé rodinné bydlení k podlahové ploše prostoru, která na bydlení určeny 

nejsou. Výpočet: 200 – 110 = 90 m2, 90 : 200 = 0,45 x 100 = 45 %. Prostor, který odpovídá 

požadavkům na trvalé rodinné bydlení, je 45%. Nejedná se o rodinný dům vymezený 

v ZDPH. 

 

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 4 odst. 1 písm. 

z) ZDPH). Plochami, které nejsou určeny pro trvalé bydlení, jsou například plochy určené pro 

podnikání, garáže, dílny, případně i speciálně vymezené plochy, například pro drobné 

zvířectvo. 

 

Za rodinný dům, bytový dům a byt se nepovažují stavby pro rodinnou rekreaci 

a stavby ubytovacího zařízení. 

 

Stavbou pro rodinnou rekreaci se rozumí stavba, jejíž objemové parametry a vzhled 

odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomu účelu určena; stavba pro 

rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2 

písm. b) vyhl. č. 501/2006 Sb.)  

 

Stavbou ubytovacího zařízení se rozumí stavba nebo její část, kde je poskytováno 

ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový dům a rodinný 

dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií 

hotel, motel, penzion, ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, 

svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro přechodné 

ubytování (§ 2 písm. c) vyhl. č. 501/2006 Sb.) 
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Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména 

základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, 

terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, společné rozvody 

tepla, společné rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vzduchotechniky, 

dále  výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěné mimo dům apod. 

Spoluvlastnický  podíl  na společných částech domu sleduje právní režim bytu nebo prostoru, 

který není určen pro trvalé bydlení. 

 

Místností je místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, 

stropem a pevnými stěnami (§ 48a odst. 8 ZDPH). 

 

Za místnost se nepovažují předsazené části stavby (balkón, terasa) a lodžie, a to ani 

zasklené. Za místnost se také nepovažuje sklepní kóje ohraničená pevnou stěnou nedosahující 

stropu nebo ohraničená jiným způsobem, například pletivem nebo laťkovou přepážkou. 

Pevnou stěnou se rozumí stěna, kterou nelze odstranit bez použití technických prostředků.4 

 

2.6.1. Stavby pro sociální bydlení  

 

Bytem pro sociální bydlení se chápe takový byt, jehož celková podlahová plocha 

nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet 

podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do 

celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných 

částech domu (§ 48a odst. 5 ZDPH). 

 

Rodinný dům pro sociální bydlení, kterým je rodinný dům (více jak polovina 

podlahové plochy pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. 

Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet 

podlahových ploch všech místností rodinného domu (§ 48a odst. 6 ZDPH). 

 

                                                             

4http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C- 
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Bytový  dům pro sociální bydlení, kterým je bytový dům (více jak polovina podlahové 

plochy pro trvalé bydlení), v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení (§ 48a odst. 

7 ZDPH). 

 

Mezi další stavby pro sociální bydlení řadíme ubytovací zařízení pro ubytování 

státních zaměstnanců nebo zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů, kterým 

je zařízení pro ubytování při výkonu služby v jiném místě, než je místo trvalého pobytu 

příslušníka bezpečnostních sborů (§ 77 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.) 

 

Zařízení sociálních služeb, kterým je zařízení, které poskytuje ubytování ze sociálních 

důvodů. Těmito zařízeními jsou zejména týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, azylové 

domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, noclehárny, terapeutické komunity, 

intervenční centra (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

 

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně 

výchovnou péči, kterými jsou diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, 

výchovný ústav (§ 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních), jakož i střediska výchovné péče.5 

 

2.7. Příslušenství rodinného a bytového domu 

 

Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu mohou být například stavby plnící 

doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například: 

• garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům 

• podzemní stavby, jímky, čističky odpadních vod  

• sloužící domu, vinné sklepy, stavby pro tepelná čerpadla 

• oplocení 

                                                             

5 Zdeněk Kuneš - DPH u nemovitostí a ve výstavbě. 2009. S.79-85 
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• přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví   

majitele rodinného domu nebo bytového domu 

• připojení drobných staveb na  rozvodné sítě a kanalizaci  

• studny 

• bazény 

Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu nejsou plošné stavby. 

 

Plošné stavby nejsou nemovitostí podle § 119 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku (nejedná se o stavby spojené se zemí pevným základem), jedná se 

o zpevnění povrchu pozemku. Takové plošné stavby jsou součástí pozemku a tvoří s ním 

jednu věc a nelze je fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit. Jedná se například 

o zámkovou dlažbu, která je rozebíratelná, chodníky, odstavné plochy pro vozidla, dlažby 

a obruby, opěrné zdi a zahradní jezírka. 

 

 Pokud je plošná stavba stavbou nemovitou, tj. taková, která je spojena se zemí 

pevným základem, může být příslušenstvím bytového domu nebo rodinného domu. Jedná se 

například o plošnou stavbu, která splňuje všechny znaky nemovité stavby, je ve vlastnictví 

stejného vlastníka jako bytový dům nebo rodinný dům a tvoří s bytovým domem nebo 

rodinným domem jeden funkční celek. Například stavba, která slouží k parkování vozidel, 

přičemž nejde o veřejné parkoviště.6 

 

2.8. Stanovení poměru podlahové plochy pro vymezení rodinného domu a bytového 

domu  

 

Pokud nelze podle správního rozhodnutí, případně stanoviska stavebního úřadu určit, 

zda se jedná o bytový dům nebo rodinný dům, nebo pokud se skutkový stav liší od stavu 

formálně právního, lze při vymezení rodinného domu a bytového domu postupovat metodou 

stanovení poměru podlahových ploch určených pro bydlení k celkové podlahové ploše. Poměr 

se stanoví v procentech. Pro určení bytového nebo rodinného domu je podstatné vymezení 

podlahové plochy odpovídající požadavkům na trvalé bydlení. 

                                                             

6 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha 

mezi lícními konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu domu. 

 

Do úhrnu podlahových ploch domu se započítává podlahová plocha všech místností 

a prostorů určených k bydlení, prostorů, které nejsou určeny k bydlení (například garáže, 

obchody, kanceláře), společných prostor (například plocha hal, chodeb, schodišť, sklepů, 

balkonů, teras, prádelen, sušáren, kočárkáren) a podloubí, průjezdů, pasáží apod. 

 

Do úhrnu podlahových ploch domu se nezapočítává plocha těch místností či prostorů, 

které nejsou běžně přístupné uživatelům domu a obvykle slouží jako technologické zázemí 

(transformovny, kotelny, místnosti a prostory pro vzduchotechniku, dílny pro údržbu). Dále se 

do úhrnu podlahové plochy nezapočítávají šachty výtahů a podlahové plochy příslušenství 

domů.7 

 

2.8.1. Stanovení poměru podlahové plochy pro vymezení bytového domu  

 

Vzhledem k tomu, že se pro stanovení bytové výstavby posuzuje taky v úvahu 

poměrná část podlahové plochy využívaná společně pro bytové a nebytové účely, tak se pro 

výpočet doporučuje následující postup. 

 

U bytového domu se nejprve  od úhrnu všech podlahových ploch odečtou podlahové 

plochy společných částí domu příslušné k části domu, která odpovídá požadavkům na trvalé 

bydlení a je k tomu účelu určena a podlahové plochy společných částí domu příslušné k části 

domu, která neodpovídá požadavkům na trvalé bydlení a správný poměr se určí jako podíl 

podlahových ploch odpovídajících požadavkům na trvalé bydlení včetně podlahových ploch 

příslušenství bytů k součtu podlahových ploch bytů včetně podlahových ploch příslušenství 

bytů a podlahových ploch prostor, které neodpovídají požadavkům na trvalé bydlení (garáž, 

dílna, obchod, kancelář), včetně jejich příslušenství, stanovený v procentech. 

 

Příklad k vysvětlení: 

                                                             

7 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-pridane-hodnoty/info-uplatnovani-dph-u-
vystavby 
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Celková podlahová plocha domu je 1530 m2. Podlahová plocha bytu včetně 

příslušenství bytů je 800 m2. Podlahová plocha prostor, které neodpovídají požadavkům na 

trvalé bydlení, je 600 m2. Podlahová plocha společných prostor je 130 m2. 

Výpočet: 1530-130=1400 m2 

                800:1400=0,57 x 100 = 57 %. Jedná se o bytový dům. 

Alternativně lze postupovat tak, že se společné části rozdělí poměrně mezi byty 

a prostory, které nejsou určeny pro bydlení a následně se stanoví podíl bytů (včetně příslušné 

části společných „bytových“ prostor) k celkové podlahové ploše bytového domu.8 

 

2.8.2. Stanovení poměru podlahové plochy pro vymezení rodinného domu   

 

U rodinného domu se správný poměr určí jako podíl plochy místností a prostorů 

určených pro bydlení k součtu ploch místností a prostorů určených pro bydlení a ploch 

a prostorů, které neodpovídají požadavkům na trvalé bydlení (garáž, dílna, kancelář), 

stanovený v procentech. 

 

Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se započítává součet 

podlahových ploch všech místností rodinného domu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, 

chodba, místnosti pro podnikání, garáž, která je v domě). 

 

Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se nezapočítává součet 

podlahových ploch prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda) a součet 

podlahových ploch místností, které tvoří příslušenství rodinného domu (garáž, která je mimo 

dům). 

 

Do podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se započítává součet podlahových 

ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu (kuchyně, pokoje, 

sociální zařízení, chodba, komora, sklep, který je místností). Do podlahové plochy bytu se 

také započítává  podlahová plocha, na které je umístěno vybavení bytu, sloužící uživateli bytu 

(nábytek, vestavěné skříně a kuchyňské linky, otopná tělesa apod.). 

                                                             

8 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-pridane-hodnoty/info-uplatnovani-dph-u-
vystavby 
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Do podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podlahová plocha 

prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie) a podíl na společných částech domu.9 

 

2.9. Daňový doklad 

 

Jeden z nejdůležitějších dokladů pro uplatnění DPH je daňový doklad, pod kterým si 

můžeme představit fakturu nebo účtenku, která musí mít náležitosti stanovené § 26-35 ZDPH. 

Daňový doklad musí vystavit každý plátce daně z přidané hodnoty. 

 

Podle způsobu platby a výše zdanitelného plnění existují dva typy daňových dokladů: 

 

2.9.1. Běžný daňový doklad 

 

Daňový doklad je třeba vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění 

nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani 

nebo právnickou osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání, nebo ode dne 

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

daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena nebo zřízena za 

účelem podnikání. 

 

Běžný daňový doklad musí obsahovat: 

 

• obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení  

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

• daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 

• obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

• daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, 

• evidenční číslo daňového dokladu, 

• rozsah a předmět plnění, 

• datum vystavení daňového dokladu, 

                                                             

9 Zdeněk Kuneš - DPH u nemovitostí a ve výstavbě. 2009. S.147 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktura
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_DPH&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A1tce_dan%C4%9B_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty&action=edit&redlink=1
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• datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, 

pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 

• jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 

• základ daně, 

• základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od 

daně, a odkaz na příslušné ustanovení ZDPH, 

• výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů 

nebo na padesátihaléře.10 

 

2.9.2. Zjednodušený daňový doklad 
 

Zjednodušený daňový doklad vystavuje plátce, který uskutečňuje zdanitelná plnění 

s úplatou za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem je povinen na požádání 

vystavit zjednodušený daňový doklad, a to ihned při uskutečnění zdanitelného plnění nebo 

přijetí platby, pokud k přijetí dojde před uskutečněním zdanitelného plnění. Zjednodušený 

daňový doklad je možno vystavit jen za zdanitelná plnění v ceně obsahující daň 

celkem nejvýše 10 000 Kč. 

 

Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat: 

 

• obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

• daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

• evidenční číslo daňového dokladu, 

• rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

• datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který 

den nastane dříve, 

• základní nebo sníženou sazbu daně, 

                                                             

10 http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph/danovy-doklad/ 

 

http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/
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• částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelné plnění 

celkem.11 

 

2.9.3. Uchování daňových dokladů 

 

Daňové doklady je třeba uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně 

s nárokem na odpočet daně, na jím zvoleném místě. Daňový doklad v listinné formě je možné 

převést také do elektronické podoby a uchovávat jen v této podobě. Tyto doklady musí být ale 

označeny uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou. 

 

3. Sazby DPH ve stavebnictví 

 

3.1. Sazby daně u zdanitelných plnění 

 

U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty rozlišujeme: 

 

• Základní sazbu daně ve výši 20 %  

• Sníženou sazbu daně ve výši 10 % 

 

V souladu s tímto je stanovena povinnost uplatnění té sazby, která platí v den vzniku 

povinnosti přiznat daň, kdy toto pravidlo platí i pro přijatou úplatu za zdanitelné plnění, u niž 

se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň 

z přijaté úplaty. 

 

Ke dni 1. 1. 2010 se sazba daně z přidané hodnoty zvýšila o jeden procentní bod. 

Zvýšení základní sazby DPH z 19 % na 20 % a snížené sazby DPH z 9 % na 10 % přinesla 

nejen dodatečné příjmy do státního rozpočtu, ale také zvýšené administrativní náklady plátců 

DPH. Každý plátce DPH musel upravit svůj účetní systém tak, aby byl schopen vystavovat 

                                                             

11 http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph/danovy-doklad 
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a přijímat faktury s těmito novými sazbami. Zároveň však systém musí umožnit i použití 

„starých sazeb“, které se nadále budou uplatňovat pro dobropisy a vrubopisy. Pro konečné 

spotřebitele a podnikatele – neplátce DPH v důsledku zvýšení sazeb DPH došlo ke zdražení 

služeb a zboží. Zvýšení 9% sazby DPH, která se uplatňuje například na služby se zvýšeným 

podílem lidské práce, dosáhlo k její zdražení. I když v procentuální hodnotě se jedná o malé 

zvýšení, má zdražení dopad na peněženky všech obyvatel. 

 

Novela zákona rovněž stanovila, že pro uplatnění daně za období předcházející 1. 

lednu 2010 se použijí ustanovení zákona platného do konce roku 2009. Ministerstvo financí si 

od zvýšení sazby DPH slibuje nárůst příjmů státního rozpočtu o 12,4 miliardy korun. 

Vezmou-li se v úvahu i místní rozpočty, měla by se díky vyšší DPH zvednout příjmová 

stránka všech rozpočtů o necelých 18 miliard korun. 12 

 

3.2. Vývoj sazeb DPH v ČR 

 

Česká republika v době své transformace velmi měnila své sazby. V devadesátých 

letech sice byla DPH relativně stálá, avšak po roce 2004 došlo k několika zajímavým 

změnám. Dlouhodobě je snaha základní sazbu DPH snižovat a sníženou sazbu se základní 

sbližovat. To je také důsledek dnešní sazby 20 % v základu a 10 % u snížené sazby DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

12http:// http://www.finance.cz/zpravy/finance/252382/ 
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Tabulka č. 3.2.1.   Historický vývoj sazby DPH v ČR 

Období Základní sazba Snížená sazba 

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 % 

od 1. 1. 2010 20 % 10 % 

Zdroj: http://www.berne.cz/danova-teorie/vyvoj-sazeb-dph-v-cr 

 

 

3.2.1. Základní sazby DPH v zemích OECD 

 

Jednotlivé členské země OECD nemají jednotný přístup k sazbám DPH. Zatímco 

v některých zemích došlo v posledních deseti letech k jejich zvýšení, v jiných došlo k jejich 

snížení. Převládá však spíše světový trend, kdy dochází ke snižování přímých daní 

a zvyšování nepřímých daní a přesouvání jednotlivých položek spadající pod sníženou sazbu 

DPH do základní sazby DPH. 

 

Země, u kterých došlo ke zvýšení základní sazby DPH v období  do roku 2000 do roku 2009 

 

• Německo (z 16 % na 19 %) 

• Řecko (z 18 % na 19 %) 

• Irsko (z 21 % na 21,5 %) 

• Nizozemí (z 17,5 % na 19 %) 

• Norsko (z 23 % na 25 %) 
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• Portugalsko (z 17 % na 21 %) 

• Švýcarsko (z 7,5 % na 7,6 %) 

• Turecko (z 17 % na 18 %) 

 

Země, kde se snížila základní sazba DPH v období do roku 2000 do roku 2009 

 

• Kanada (ze 7 % na 5 %) 

• Francie (z 20,6 na 19,6 %) 

• Maďarsko (z 25 % na 20 %) 

• Slovensko (z 23 % na 19 %) 

• Velká Británie (z 17,5 % na 15 %)13 

 

3.2.2. Pohled Evropské unie na sazby DPH 

 

Evropská unie vymezuje zboží a služby, které mohou, ale nemusí být předmětem 

snížené sazby daně z přidané hodnoty, a zároveň stanovuje minimální výši 15 % základní 

sazby DPH  a minimální výši 5 % snížené sazby DPH. 

 

DPH v Evropské unii je harmonizováno pomocí Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, 

 

3.3. Sazba daně u stavebních a montážních prací 

 

Podle § 47 odst. 5 ZDPH se u stavebních a montážních prací spojených s rekonstrukcí 

a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do stavby jako jejich 

součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, uplatní  základní sazba 

daně, pokud zákon nestanoví jinak (§ 48, § 48a ZDPH). Totéž platí u subdodávek stavebních 

a montážních prací. 

 

Při provedení stavebních a montážních prací se pro výpočet základu daně také 

zahrnuje konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást 

                                                             

13 http://www.financninoviny.cz/zpravy/jak-vysoke-jsou-sazby-dph-v-zemich 



 25 

montážními a stavebními pracemi spojenými s opravou nebo změnou dokončené stavby 

bytového domu, rodinného domu nebo bytu a příslušenství bytového domu, rodinného domu 

nebo bytu  zabudují nebo zamontují.  

 

3.4. Uplatnění sazby DPH u stavebních a montážních prací spojených se změnou 

dokončené stavby pro bydlení a opravami staveb pro bydlení (§ 48 ZDPH) 

 

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby 

bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou 

stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba 

daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se 

snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou 

pro bydlení (§ 48 odst. 1 ZDPH).   

 

Změnou dokončené stavby je nástavba, kterou se stavba zvyšuje, přístavba, kterou se 

stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, 

a dále stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. 

Za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby (§ 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 

stavební zákon). 

 

Změnou dokončené stavby se pro účely této informace rozumí stavební zásahy na 

majetku, kterými nevzniká nový byt nebo nová věc. 

 

Ustanovení § 48 ZDPH účinné od 1. 1. 2008 pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2011. 

 

Snížená sazba daně se uplatní: 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací, spojených se změnou dokončené stavby 

bytového domu a rodinného domu, pokud se nezmění vymezení bytového domu 

a rodinného domu dle § 4 odst. 1 písm. za) ZDPH a za podmínky, že na základě těchto 

prací nevznikne nový byt vymezený jako jednotka s celkovou podlahovou plochou 

nad 120 m2. 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou bytu, pokud těmito 

pracemi nedojde k jeho změně na nebytový prostor vymezený jako jednotka. 
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Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených v souvislosti s opravou 

bytového domu, rodinného domu  nebo bytu. 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených při opravě společných částí 

rodinných a bytových domů. 

Ø U stavebních a montážních prací prováděných na příslušenství bytového domu, 

rodinného domu nebo bytu, a to i když jsou prováděny samostatně. 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací souvisejících se změnou bytového domu 

a rodinného domu prováděných v prostorech,  které nejsou určeny pro bydlení. 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací prováděných na stavbách, které nesplňují 

vymezení staveb pro bydlení podle zákona o DPH, pokud jsou tyto práce prováděny 

výlučně v části domu, která je určena pro bydlení. 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací prováděných na rodinných domech 

a bytech, i když jsou užívané k jinému účelu, například k rekreaci. 

 

Základní sazba daně se uplatní : 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby, 

která nesplňuje vymezení bytového domu, rodinného domu nebo bytu, s výjimkou 

stavebních a montážních prací prováděných výlučně na části stavby určené k bydlení. 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací, kdy v rámci výstavby vznikne byt, 

vymezený jako jednotka s celkovou podlahovou plochou nad 120 m2. 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené plošné 

stavby. 

Ø Při poskytnutí stavebních a montážních prací prováděných na stavbách pro rodinnou 

rekreaci i v případě, pokud jsou užívány k trvalému bydlení. 

Ø U služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 ZDPH. Jedná se například o činnosti 

nezbytné k přípravě a realizaci stavebních děl a zajištění přípravné fáze výstavby, jako 

jsou průzkumné a projektové práce, geologické, geodetické a kartografické práce 

včetně inženýrských prací (např. revize), pokud jsou samostatným zdanitelným 

plněním.14 

                                                             

14  Zdeněk Kuneš - DPH u nemovitostí a ve výstavbě. 2009. S.149-150 
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3.5. Uplatnění sazby DPH u stavebních a montážních prací spojených  s výstavbou 

stavby pro sociální bydlení se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení a opravami 

staveb pro sociální bydlení (§ 48a ZDPH) 

 

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro 

sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení, 

včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou 

stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby se 

uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních 

a montážních prací, kterými bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen 

k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení (§ 48a odst. 1  ZDPH).   

 

Výstavbou se pro účely tohoto ustanovení rozumí vznik bytu, rodinného domu, 

bytového domu, bytu pro sociální bydlení, rodinného domu pro sociální bydlení, bytového 

domu pro sociální bydlení nebo ostatních staveb pro sociální bydlení vymezených 

samostatnými zákony, kdy objednatel je obvykle prvním vlastníkem nové věci nebo bytu. 

 

Snížená sazba daně se uplatní: 

v Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou nebo opravou 

staveb pro sociální bydlení. 

v Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou nebo opravou 

příslušenství staveb pro sociální bydlení, a to též při výstavbě samostatného 

příslušenství k již existující stavbě, která odpovídá vymezení stavby pro sociální 

bydlení. 

v Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby 

pro sociální bydlení, za podmínky, že se nezmění vymezení stavby pro sociální 

bydlení dle § 48a ZDPH, případně že dojde ke změně na bytový dům, rodinný dům 

nebo byt. 

v Při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na společných částech 

stavby pro sociální bydlení, nebo v prostorech staveb pro sociální bydlení, které 

nejsou určeny pro bydlení.  
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v Při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, 

byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro 

sociální bydlení. 

 

Základní sazba daně se uplatní: 

 

v Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou plošné stavby. 

v Pro činnosti nezbytné k přípravě a realizaci stavebních děl a zajištění přípravné fáze 

výstavby, jako jsou průzkumné a projektové práce, geologické, geodetické 

a kartografické práce včetně inženýrských prací (např. revize), které nejsou uvedeny 

v příloze č. 2 ZDPH, pokud jsou samostatným zdanitelným plněním.15 

 

3.6. Převod pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (§ 56 ZDPH) 

 

 V souladu s tímto ustanovením § 56 je stanovena zásada, že převody staveb, bytů 

a nebytových prostor jsou osvobozeny od daně, pokud  přechod nastane po uplynutí tří let od 

vydání prvního kolaudačního souhlasu, nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby. 

 

Převod pozemku je podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty 

osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebního pozemku. Stavebním pozemkem se pro 

účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být 

podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby, provedena 

stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na 

kterém není stavba jako věc.16 

 

                                                             

15  Zdeněk Kuneš - DPH u nemovitostí a ve výstavbě. 2009. S.151-152 

 

16 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-pridane-hodnoty/uplatnovani-dph-vystavba 
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Z uvedeného vyplývá, že v případě převodu pozemku se jedná o převod pozemku, 

který je zastavěný, není tedy podle zákona o dani z přidané hodnoty stavebním pozemkem 

a tento převod je vždy osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně. 

 

Příklad k vysvětlení: 

V lednu 2010 prodává plátce dům pro sociální bydlení, u kterého nebyla potřeba 

kolaudačního souhlasu. Plátce je prvním majitelem nemovitosti a dům užíval od 1. ledna 

2007. 

 

Řešení: 

Na základě toho, že k převodu dochází ve tříleté lhůtě od počátku užívání, tak se jedná 

o zdanitelné plnění a uplatní se snížená sazba. 

 

Příklad k vysvětlení: 

Plátce se rozhodl s výstavbou rodinného domu. Na tuto výstavbu bylo vyřízené 

stavební povolení. Na základě nepředvídatelných změn nedošlo k výstavbě a plátce učinil 

prodej pozemku. Pozemek byl nezastavěný. 

 

Řešení: 

Převod pozemku byl zdanitelným plněním, protože se jednalo o převod pozemku, 

který byl nezastavěný, bylo na něj vydáno stavební povolení a v souladu ZDPH byl stavebním 

pozemkem. 

 

3.7. Názorné zobrazení k určení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 

 

K rozsáhlé problematice související s uplatněním snížené nebo základní sazby daně 

jsou uvedeny konkrétní příklady. 
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Tabulka č. 3.7.1.  Příklady uplatnění sazby daně z přidané hodnoty 

                                    Titul         Sazba daně 

Vestavěné kuchyně, které jsou pevně spojeny se stavbou při výstavbě 

stavby pro sociální bydlení  

snížená 

Vestavěné kuchyně při výstavbě bytového nebo rodinného domu či 

bytu 

základní  

Příjezdová cesta při výstavbě rodinného domu  základní 

Příjezdová cesta při výstavbě rodinného domu pro sociální bydlení snížená  

Venkovní úpravy při výstavbě rodinného nebo bytového domu  základní  

Venkovní úpravy při výstavbě rodinného nebo bytového domu pro 

sociální bydlení 

snížená 

Samostatná garáž  základní 

Samostatná garáž při výstavbě rodinného domu pro sociální bydlení snížená  

Garáž jako součást bytového nebo rodinného domu pro sociální 

bydlení 

snížená  

Oprava rodinného domu včetně opravy samostatné garáže  snížená  

Oprava výtahu v bytovém nebo rodinném domu  základní  

Zasklívání oken ve škole  základní  

Zasklívání oken při opravách v bytovém nebo rodinném domu  snížená 

Zasklívání oken při výstavbě bytového nebo rodinného domu 

provedené dodavatelským způsobem 

základní  
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Zasklívání oken z bytového domu provedené ve sklenářské 

provozovně  

základní  

Projektové práce  základní  

Projektová dokumentace před vydáním stavebního povolení  základní  

Služby architekta  základní  

Stavební dozor  základní  

Oprava polyfunkčního domu, který je domem bytovým  snížená  

Rodinný dům pro sociální bydlení na klíč  snížená  

Zdroj: http://www.zivnostnik.cz/stavebnictvi-a-dph-cid178453 

 

3.8. Novinky z oblasti  sazby DPH od roku 2010 

 

V průběhu I. pololetí 2009 bylo na jednáních mezi členskými státy dosaženo dohody 

ohledně rozšíření okruhu zboží a služeb, u nichž lze uplatňovat snížené sazby daně, takže byla 

přijata a 9. 5. 2009 publikována v Úředním věstníku Evropské unie, č. L 116, Směrnice Rady 

2009/47/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané 

hodnoty. Směrnice vstoupila v účinnost dne 1. června 2009. 

Dále byly do snížené sazby daně trvale zařazeny tzv. služby s vysokým podílem lidské 

práce, dosud uvedené v příloze IV směrnice, u nichž byla možnost uplatňovat sníženou sazbu 

daně původně omezena do 31. 12. 2010. Tyto služby byly nově zařazeny přímo do přílohy III 

a příloha IV byla zrušena. Sníženou sazbu daně tedy mohou členské státy i od 1. 1. 2011 

uplatňovat u renovací a oprav soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, které 

tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby.17 

                                                             

17 http://www.zivnostnik.cz/novinky-oblasti-dph-od-roku-2010-cid219371/ 
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Dne 16. 6. 2010 byla pod č. 199/2010 Sb. vyhlášena letošní druhá novelizace zákona 

o DPH, která se týká uplatnění snížené sazby daně u bytové výstavby v roce 2011. 

 

 Dosud byla platnost § 48 ZDPH (uplatnění snížené sazby DPH u stavebních prací na 

dokončených bytech, rodinných domech a bytových domech) časově omezena datem 31. 12. 

2010 a novela toto časové omezení zrušila.  

 

Pokud by novela bývala nebyla přijata, vztahovala by se na stavební práce 

k dokončeným stavbám pro bydlení snížená sazba daně od 1. 1. 2011 pouze na základě § 48a 

ZDPH, tedy za předpokladu, že vyhovují kritériím sociálního bydlení. Z důvodu zrušení 

časového omezení bude v roce 2011 uplatňována snížená sazba daně na stavební práce 

stejným způsobem jako dosud. U stavebních prací u dokončených bytů, rodinných domů a 

bytových domů nebude nutné prokazovat, že jde o stavby pro sociální bydlení. U staveb pro 

bydlení vyhovujících kritériu sociálního bydlení novela uplatnění snížené sazby daně v době 

od 1. 1. 2011 nemění, avšak odstraňuje starosti s prokazováním splnění kritérií sociálního 

bydlení. 

  

Význam novely pochopitelně může výrazným způsobem ovlivnit případné sblížení 

základní a snížené sazby DPH.18 

  

4. Praktické uplatnění DPH ve stavebnictví 

 

4.1. Český účetní standard 516 

 

Daň z přidané hodnoty (syntetický účet 343)  

 

Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky 

ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu 

orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu  311-Odběratelé, 316-Ostatní pohledávky, 

335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 

0, 1, 4 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky 

                                                             

18 http://www.behounek.eu/news/dalsi-novela-zakona-o-dph-schvalena/ 
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nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob. Účtuje se zde i daňový dobropis 

(snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní 

závazek vyúčtován.  

 

Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na 

odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém plátce daně daň na vstupu zaúčtoval, a to se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné 

závazky, 954-Závazky z pronájmu, 955-Dlouhodobé přijaté zálohy, 959-Ostatní dlouhodobé 

závazky. Na vrub tohoto účtu se dále účtuje placení daně finančnímu orgánu, zálohy na daň 

a nárok na vrácení daně při nadměrném odpočtu. 

 

Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho 

podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání 

a) daňový závazek za zdaňovací období na výstupu, 

b) odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období, 

c) zaplacené zálohy na daň, 

d) zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za 

zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při 

uplatnění nároku na vrácení daně, dojde-li k přesunu nadměrného odpočtu do dalších 

zdaňovacích období.19 

 

4.2. Nárok na daňový odpočet 

 

Plátce DPH má nárok na daňový odpočet při nákupu výkonů na vstupu a při prodeji 

svých výkonů má povinnost DPH připočítat a odvést do státního rozpočtu. Přiznání k DPH 

podává plátce měsíčně nebo čtvrtletně podle výše obratu. Daň z přidané hodnoty neovlivňuje 

u plátce DPH náklady a výnosy. 

    

                                                             

19 www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx 
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   Tabulka č. 4.2.1. 

Došla faktura - DPH z ceny 
nakoupených výkonů na vstupu 343 

321 

379 

Vydaná faktura - DPH z ceny 
prodaných výkonů na výstupu 

311 343 

Výpis - úhrada dlužné daně 
finančnímu úřadu (daň. závazek 
je vyšší než daň. pohledávka) 

343 221 

Výpis - poukázání rozdílu při 
nadměrném odpočtu (daň. 
závazek je nižší než daň. 
pohledávka) 

221 343 

      Zdroj: vlastní 

 

Ve prospěch (D) účtu DPH se účtuje daňový závazek (DPH na výstupu), na vrub 

(MD) účtu daňová pohledávka (DPH na vstupu). Vztah k finančnímu úřadu se účtuje na 

úrovni salda DPH mezi daňovou pohledávkou (daňovým odpočtem) a daňovým závazkem. 

 

Podkladem pro účtování DPH jsou daňové doklady, které obsahují daňový základ (= 

zdanitelné plnění) a výši daně. Vznik daňové povinnosti se váže na den plnění nebo den 

úhrady (den, který nastane jako první). 

 

Účet DPH má zpravidla zůstatek pasivní povahy (daňový závazek je vyšší než daňová 

pohledávka), za určitých podmínek může mít i zůstatek aktivní povahy (daňová pohledávka je 

vyšší než daňový závazek). 

 

Analytické účty k účtu 343 DPH se vedou: 

 

• v rozdělení na daň na vstupu z tuzemska a ze zahraničí na daň na výstupu 

• podle sazby daně (10 % a 20 %) 
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4.3. Konfigurace účtů pro účtování DPH 

 

Při účtování DPH existují dvě krajní možnosti: 

 

Všechny druhy DPH účtovat na jediný analytický účet k účtu 343. Přiřazení druhu 

DPH je pro požadovanou evidenci dostačující. 

 

Každý druh DPH účtovat na zvláštní analytický účet k účtu 343. Tento způsob  

umožní nejpřesnější kontrolu mezi Přiznáním k DPH a účtovou osnovou, ale je velmi pracný 

při přeúčtování zůstatků. 

 

Existuje kompromisní řešení, které využívá následujících účtů: 

343-001 : Snížená sazba - povinnost přiznat daň 

343-002 : Základní sazba - povinnost přiznat daň 

343-501 : Snížená sazba - nárok na odpočet 

343-502 : Základní sazba - nárok na odpočet 

343-901 : Pomocný účet k účtu 343-001 / 343-501 

343-902 : Pomocný účet k účtu 343-002 / 343-502 

343-999 : Zúčtování DPH 

 

4.4. Společnost Kamenský, s. r. o. 

 

Živnostenské oprávnění viz. příloha č. 1 

 

Hlavní výrobní podnikatelskou činností této společnosti je provádění bytových, 

občanských, zemědělských a průmyslových staveb se zaměřením na zateplovací systém 

budov a revitalizaci panelových domů. 

 

Nejčastější zákazníci v rámci výše uvedené činnosti jsou bytová družstva, společenství 

vlastníků bytových jednotek, obecní úřady, zemědělská družstva, právnické a fyzické osoby 

a případně ostatní organizace. 

 

Činnosti společnosti: 

• Provádění bytových a občanských staveb 
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• Revitalizace bytových panelových domů 

• Zateplování stavebních objektů fasádním polystyrénem, minerální vatou, 

• Rekonstrukce stavebních objektů, novostavby, atd. 

• Poradenská a inženýrská činnost ve výstavbě 

• Drobné zemní práce 

 

Společnost v rámci své výrobní činnosti disponuje veškerými výrobními prostředky 

(nákladní autodoprava, smykový nakladač, rypadlo, hutnící technikou, zbíjecími kladivy, 

lešení, stavební výtahy, vrátky, míchačky, drobné stavební mechanizace, nářadí, atd.), 

manipulačními a skladovými prostory. Další kompletnost zajištění stavební výroby je 

zajištěna prostřednictvím majitele firmy, který je zároveň spolumajitelem a jednatelem dalších 

společností zajišťující ostatní dodávky staveb. 

 

Vlastní stavební výrobu tvoří 20-25 vlastních kmenových zaměstnanců společnosti 

a 10-15 stálých živnostníků, kteří jsou pravidelně zaškolováni v rámci bezpečnosti práce 

a nových stavebních technologií a trendů. Dle potřeby a velikosti zakázek jsou zaměstnáváni 

ostatní pracovníci a subdodavatelé. 

Veškeré realizované stavby jsou pojištěny na odpovědnost za škodu vzniklou 

v souvislosti s činností společnosti u České pojišťovny a.s. 

4.4.1. Praktický případ stavební firmy Kamenský, s. r. o.   

Dne 1. 9. 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení obálkovou metodou na rekonstrukci 

objektu Americká 11 v Praze, které vyhrála firma Kamenský stavby a konstrukce s.r.o., 

určena zakázka č. 125/09V. 

 

            Sepsána smlouva o dílo č. 200905/0872/09/ZO objednatel: Imos Brno a.s., Zhotovitel: 

Kamenský - stavby a konstrukce s.r.o., viz. příloha č. 2 

 

    Předmět díla: zhotovení technické instalace, vzduchotechniky, ústředního vytápění, 

chlazení, rozvod plynu 

 

Název stavby: Rekonstrukce objektu Americká 11 
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            Lhůta plnění: Splnění díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání 

objednavateli, vyklizení a předání staveniště, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení 

a provedení požadovaných zkoušek. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle smlouvy ve 

sjednané době. 

 

Termín zahájení: 15. 10. 2009 

Termín dokončení: 20. 3 .2010 

 

            Dílčí termíny, není-li stanoveno jinak, dle zápisu ve stavebním deníku, případně 

v protokolu předání stanoviště. 

 

Cena díla: 

 

Cena bez DPH: 2 240 000,- Kč 

Uplatňovaná snížená sazba DPH 9 % na základě čestného prohlášení viz. příloha č. 3 

Výpočet daně 2 240 000 x 0,09 = 201 600.- Kč 

Cena díla s DPH: 2 441 600,- 

 

            Dohodnutá cena může být zvýšená pouze v případě, že dojde k rozšíření díla 

(dodatečná objednávka), nebo v průběhu realizace ke změnám DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů majících vliv na cenu díla. 

 

            Platební podmínky, fakturace: Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou zhotoviteli 

hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem doložených 

odsouhlaseným měsíčním soupisem prací. Soupisy prací (zjišťovací protokoly) zpracuje 

zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednavatel ověří a potvrdí jejich 

správnost do 3 pracovních dnů.  

 

Zhotovitel vystaví daňový doklad DUZP, který je poslední den v měsíci.  Úhrada bude 

realizovaná až do výše 90 % z každého daňového dokladu z ceny provedených prací bez 

DPH. Dílčí pozastávka 10% z ceny provedených prací bez DPH bude na každém dílčím 

daňovém dokladu vyznačena. V zákonné lhůtě po předání a převzetí díla bude zhotovitelem 

vystaven konečný daňový doklad, ve kterém bude rekapitulace úhrad a dále zde bude 
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vyznačeno 5 % z ceny díla bez DPH, které jako pozastávka uhradí objednavatel na písemné 

vyžádání zhotovitele po předání díla bez závad a převzetí řádně dokončené stavby investorem. 

 

            Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně 

a bezzávadně dokončeného díla objednavateli a dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 

stavby, které končí uplynutím 63 měsíců viz. příloha č. 9. Veškeré daňové doklady vytvořeny 

v programu Stereo 2010. 

 

            V příloze č. 6 uvedeno dílčí zdanitelné plnění u faktury č. 100068 je v přehledu DPH 

k 30. 4. 2010, uplatňována snížená sazba DPH 10 % při provádění stavebních prací bytového 

domu v souladu s § 48 a 48a ZDPH. Vypočtená daň 183 477 x 0,1 = 18 347,70 Kč a následné 

zaúčtování  MD 311.100 a DAL 602 v částce 183 477,- Kč 

         MD 311.100 a DAL 343 v částce  18 347,70 Kč 

Celková částka 201 824,70 Kč uvedena v daňovém přiznání oddílu C v řádku č. 2 

 

      V příloze č. 5 k nahlédnutí konečný daňový doklad faktura č. 100078 k 31. 5. 2010, 

která nefiguruje v daňovém přiznání, ale patří k ní čestné prohlášení. 

 

  V příloze č. 4 uvedeno dílčí zdanitelné plnění u faktury č. 100067, uplatňována 

základní sazba. Vypočtená daň 584 888 x 0,2 = 116 977,60 Kč. Celkem s DPH 701 865,60 Kč 

v daňovém přiznání oddílu C uvedeno v řádku č. 1 

 

V příloze č. 7 jsou uvedena všechna zdanitelná plnění v období 1. 4. – 30. 4. 2010 - 

snížené sazby DPH v daňovém přiznání souhrnná částka na řádku č. 2. 

 

V příloze č. 8 jsou uvedena všechna zdanitelná plnění v období 1. 4. – 30. 4. 2010 - 

základní sazby DPH v daňovém přiznání souhrnná částka na řádku č. 1. 

 

V příloze č. 10 a 11 zobrazeno daňové přiznání oddílu A a C. 
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4.5. Zaplacené zálohy a jejich odvod daně 

 

Od 1. 5. 2004 se stávají platby záloh předmětem daně, tj. v případě přijatých plateb je 

povinen poplatník odvést daň na výstupu, v případě zaplacených záloh si poplatník může  

uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu daň odečíst, ovšem až tehdy, kdy obdrží od příjemce 

platby daňový doklad. 

 

V případě, že plátce DPH, uskutečněného zdanitelné plnění (např. dodání zboží, 

poskytnutí služby), přijme od osoby, pro kterou zdanitelné plnění uskutečňuje, platbu předem 

(před uskutečněním zdanitelného plnění), musí z této přijaté platby přiznat daň. Tato daň se 

vždy uplatňuje ve výši sazby daně odpovídající sazbě platné ke dni povinnosti přiznat daň, to 

znamená ke dni přijetí platby. K datu uskutečnění zdanitelného plnění je pak plátce povinen 

přiznat daň pouze z rozdílu mezi celkovým základem daně a přijatou platbou, nikoliv z celé 

sjednané částky, a to daň ve výši odpovídající sazbě daně platné k tomuto dni.20 

 

Jak bude celá situace vypadat v běžném obchodním styku: 

• Firma (dodavatel) vystaví odběrateli zálohovou fakturu. Na této faktuře může uvést 

předpokládaný rozpis daně, ale nemusí. Zálohová faktura není ani prvotním dokladem 

(správně se o ní neúčtuje), ani dokladem daňovým. 

• Odběratel uhradí zálohu. 

• Dodavatel vystaví příjmový bankovní (pokladní, interní) doklad a zálohovou fakturu 

uhradí. Na tomto dokladu uvede částky i s rozpisem daně v jednotlivých sazbách. 

Částky daně jsou uskutečněným plněním a vstupují do Přiznání k DPH. 

• Dodavatel zašle tento daňový doklad odběrateli a ten si může následně po jeho 

obdržení nárokovat odpočet daně ze zaplacené zálohy. 

• Dodavatel vystaví vyúčtovací fakturu na konečnou částku a v této faktuře odpočte 

zaplacené zálohy. Dodavatel odvádí daň již pouze z rozdílu celkové částky 

a odpočtené zdaněné zálohy. Tuto fakturu odešle odběrateli. 

• Odběratel uhradí vyúčtovací fakturu. 

 

                                                             

20 http://www.jezeksw.cz/navody/archiv/2008/02/05/odecet-zaloh-z-roku-2007 
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Praktický příklad I: 

 

Plátce, který vede účetnictví a provádí stavební úpravy v bytech pro sociální bydlení. 

K 1. 4. 2010 byla sepsána smlouvo o dílo na celkovou cenu služeb 220 000,- Kč ( z toho 

základ daně 200 000,- Kč, DPH 10 % 20 000,- Kč. Na tyto stavební práce se uplatní z této 

přijaté platby snížená sazba daně 10 %. Dne 9. 4. 2010 byla odběratelem zaplacena záloha ve 

výši 50 000,- Kč (den přijetí úplaty). 

 

Výpočet: 

Zaplacena záloha ve výši 50 000,- Kč 

Z toho daň na výstupu ve výši 50 000,- Kč x 0,0909 (koeficient 10/110 zaokrouhlený na 4 

des. místa) = 4 545,- Kč 

Základ daně = 50 000 – 4 545 = 45 455,- Kč tzn. Povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 

4 545,- Kč. Daňové přiznání za duben 2010 

Dne 25. 5. 2010 bylo předáno dílo (DUZP dle § 21 odst. 6 písm. a ZDPH). K DUZP vzniká 

povinnost přiznat daň na výstupu z rozdílu celkového základu daně a přijatou platbou 

Základ daně = 200 000 – 45 455 = 154 545,- Kč 

Vypočtená daň = 20 000 – 4 545 = 15 455,- Kč 

Daňové přiznání za květen 2010 

 

Praktický příklad II 

 

Plátce DPH provádí stavební práce, pro které platí snížená sazba daně. S odběratelem 

je sjednána celková částka za tyto služby 15.000 Kč bez DPH. Plátce přijme zálohu ve výši 

1050 Kč (včetně DPH) do data 31.12.2009, do kterého platí snížená sazba daně 9 %. Z těchto 

přijatých plateb přizná daň odpovídající sazbě 9 %. K 1.1.2010 dojde ke změně sazby daně 

z 9  % na 10 % a ke dni 10.1. tohoto roku se uskuteční zdanitelné plnění. Daň ve výši nově 

platné sazby daně 10 % se uplatní z rozdílu sjednané částky za služby a z částky odpovídající 

přijatým zálohám. 

 

Názorné zobrazení výpočtu a účtování: 

 

Rok 2009 
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1) Vystavení zálohového listu  na částku 1 050,00 Kč ( zálohové faktury) je bez zápisu 

do účetnictví (účtování). 

 

2) Na běžný účet byla uhrazena záloha 

 

 MD  221.01   1 050,- Kč 

     D 324.01    1 050,- Kč        

 

3) Dodavatel je povinen z této přijaté zálohy přiznat v daném měsíci (je–li měsíční 

plátce) daň na výstupu. Současně pokud je odběratel plátce DPH, je povinen 

poskytnout-vystavit odběrateli tzv. „daňový doklad k přijaté zálohové platbě. Tento 

daňový doklad k přijaté zálohové platbě zaúčtujeme  

 

MD 324.01  1050,- Kč         

   D 324.10     963,30 Kč 

   D 343.05    86,70 Kč 

 

Pro přijaté odběratelské zálohy používáme analytický účet 324.01. Pro odvod daně na 

výstupu ve výši 9 % máme zavedený analytický účet  343.05 . Na účtu 324.10 evidujeme 

daňové základy z přijatých záloh, tzn., ze kterých jsme vypočítali a přiznali DPH. Z toho 

vyplývá, že pokud máme nějaký zůstatek na účtu 324.01, nepřiznali jsme jej a určitě ani jsme 

neodvedli  z toho DPH. Tento účet 324.10 poté nahrazuje výnos, který je vždy na straně Dal 

základem DPH, ale o výnosu účtujeme až při vystavení faktury.  

 

Rok 2010   

 

 Došlo k uskutečněnému zdanitelného plnění, (zakázka byla předána, dílo provedeno) 

proto provedeme konečné vyúčtování, a samozřejmě musíme odečíst  uhrazenou zálohu. 

Toto se provede v následujících krocích : 

4a)  Zaúčtujeme pohledávku – tj. hodnotu faktury v plné výši:  

 

MD 311.01    16 490,40  Kč 
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4b) Účtujeme o výnosu, ale protože tento výnos bude zdaněn dvěma různými sazbami, 

musíme jej rozdělit následovně na dvě části: 

 

 D  602.01      963.30  ……..tj. výnos, tedy základ DPH na výstupu 9% 

 D 343.05   86,70 ……...tj. DPH na výstupu 9% 

 Tímto jsme přiznali výnos, který jsme zdanili v uplynulém roce a současně znova 

přiznali DPH k tomuto výnosu.  

 

D 602.01 14 036,70 ….....tj. výnos, tedy základ DPH na výstupu 10 % 

D 343.06           1 403,67……..tj. DPH na výstupu 10%  

Hodnotu strany DAL (celkem 16 490,37) musíme snížit prostřednictvím účtu 648.01 – 

haléřové narovnání o 0,37 Kč, jelikož odběratel uhradí (pohledávka činí) pouze 16 490,- Kč 

 D 648.01     -   0,37 

 

5a) Zbývá zúčtovat zálohu, tj. odečíst ji odběrateli a současně snížit daň na výstupu 

o částku, která již byla přiznaná v roce 2009 

 

D  311.01          1050,- ….….tj. zúčtovaná  (odečtená) záloha odběrateli,  k úhradě 

14 036,70 + DPH 1 403,67 = 15 440,37 Kč 

 

5b) D 324.10              - 963,30……tj. minusová částka.  

 

Na účtu 324.10, kde evidujeme základy odvedeného DPH ze záloh, tedy účtujeme 

jednostranně. Pokud na tomto účtu je nějaký zůstatek, znamená to, že daná záloha doposud 

nebyla vyúčtovaná, tedy nebyla k ní vystavená faktura. Pokud byly v daném období všechny 

zálohy vyúčtované, musí být zůstatek tohoto účtu nula.   

 

 D 343.05            - 86.70..…....tj. opět minusová částka. Daňová povinnost na výstupu 

snížena o již dříve přiznanou daň.  

  

 Posledníma dvěma zápisy byla vyrušena část případu (viz. Bod 4b), kdy bylo u části 

výnosu (roku 2010), podruhé účtováno o základu daně a dani (na výstupu) se zdanitelným 

plněním v roce 2009. 
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4.6. Zdaňovací období § 99 ZDPH 

 

Zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní čtvrtletí, pokud jeho obrat za předcházející 

kalendářní rok nedosáhl 10 000 000,- Kč. V případě, že obrat plátce překročil částku 

2 000 000,- Kč za předcházející kalendářní rok, může si zvolit dobrovolně jako zdaňovací 

období kalendářní měsíc, jestliže změnu nahlásí správci daně do 31. ledna příslušného roku.  

 

4.7. Daňové přiznání a splatnost daně § 101 ZDPH 

 

 Zmíněný paragraf upravuje základní lhůty a podmínky pro podání daňových přiznání 

a splatnosti daně. Daňové přiznání je plátce povinen podat do 25 dnů po skončení 

zdaňovacího období a to na předepsaném tiskopise. Vlastní daňová povinnost plátce je splatná 

ve stejné lhůtě, tedy nejpozději do 25 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období. 

 

 4.7.1. Důsledky při nesplnění některých povinností daňovým subjektem 

 

Nepodá-li daňový subjekt daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání včas, může 

správce zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 % (§ 68 zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších přepisů, dále jen „zákon o správě daní a poplatků“). 

  

Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání ani na výzvu správce daně, je správce 

daně oprávněn předpokládat, že daňový subjekt vykázal v daňovém přiznání daň ve výši nula, 

popřípadě vyměřit daň podle pomůcek. 

 

Upozorňujeme, že nezaplatí-li daňový dlužník daň nebo zálohy na daň včas, je 

povinen platit z dlužné částky úrok z prodlení podle § 63 zákona o správě daní a poplatků. 

Podrobnější informace o daňových přiznáních a placení daní včetně příslušných daňových 

tiskopisů a čísel bankovních účtů pro jednotlivé daně si může poplatník (plátce) vyžádat 

u správce daně. Nesplní-li osoba povinná k dani z přidané hodnoty povinnost se registrovat 

podle § 95 odst. 1 zákona o DPH, je povinna uhradit správci daně částku ve výši až 10 % 



 44 

z celkových příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění jako náhradu za zdanitelná plnění, která 

uskutečnila bez daně.21 

 

4.7.2. Daňové úniky 

 

Daňové úniky jsou celosvětovým problémem. Tzv. „Černá“ ekonomika podle 

některých odhadů dosáhla ve vyspělých zemích 10% HDP a v rozvojových zemích může 

přesahovat 70%. A situace se zhoršuje. 

 

Daňové úniky se obvykle řeší dvěma způsoby: audity a přísnými postihy. Jak se 

daňové úniky objevily, šíří se sítě, jejichž smyslem je napomáhat v utajování příjmů, a je tak 

mnohem méně pravděpodobné, že ti, kdo porušují zákon, budou potrestáni. Navíc vzhledem 

k tomu, že daním se vyhýbá víc lidí, správci daní jsou pod sílícím tlakem, který vede být 

shovívavější nebo přijímat úplatky. 

 

Jednou z možností, jak oslabit vztahy mezi daňovými hříšníky je zavést různé střety 

zájmů. Daň z přidané hodnoty je stanovena, aby motivovala firmy zajišťovat si za své vstupy 

faktury s cílem snížit si své vlastní daňové výdaje. Potenciál svých přínosů ale často 

nenaplňují, protože DPH přispěla k posílení pobídek pro ty, kdo se daním vyhýbají. 

 

Zejména ve stavebnictví se vyskytují daňové úniky při uplatnění různé sazby podle 

konkrétních podmínek stavebních prací. Cílem pro takové podvodníky je snížení daně na 

výstupu nesprávným určením sazby zařazeného do poskytovaného plnění. Samozřejmě, že 

správci daně prověřují, zda byly splněny podmínky pro uplatnění příslušné sazby daně, 

zkoumají související dokumenty u odběratelů a také ověřují skutečnosti v zápisech 

katastrálního úřadu, ale ne vždy přijdou na veškeré daňové podvody. 

 

Konkrétní příklad: 

 

                                                             

21 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID3EA9846BE0D2DD23/cds/xsl 
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Daň z přidané hodnoty – nesprávná sazba daně, neprokázaný nárok na odpočet 

U obchodní společnosti, jejíž předmětem činnosti je stavební činnost finanční úřad provedl 

vytýkací řízení k přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2009. 

V průběhu vytýkacího řízení finanční úřad zjistil, že plátce, přestože prováděl stavební práce 

na hotelu, nesprávně uplatnil u vydaných faktur sazbu 9 % DPH na místo 19 % a tím porušil 

ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Plátce v rozporu s § 21 odst. 1 ZDPH, nepřiznal a neuvedl v daňovém přiznání daň 

na výstupu ve výši desítek miliónů korun.22 

 

4.7.3. Opatření proti daňovým  únikům 

 

Vzhledem ke zvyšujícímu se nárůstu daňových podvodů v oblasti DPH, přistupuje 

Ministerstvo financí nyní k uplatnění dalších legislativních nástrojů. 

 

Ručení za daň se stává jedním z navrhovaných opatření je, kdy za odvod daně ručí 

společně a nerozdílně jiná osoba než firma, která je povinná odvést daň. Jedná se podle 

ministerstva o ručení odběratele za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku 

mezi dvěma plátci, která nebyla záměrně odvedena dodavatelem. 

 

Ručení za daň nelze vůči odběrateli uplatňovat automaticky vždy, když dodavatel daň 

neodvede, ale pouze za zákonem stanovených podmínek. 

 

Cílem dalšího opatření je platit daň na straně odběratele, čímž je snaha zamezit 

situacím, kdy dodavatel neodvede DPH, ale odběratel si nárokuje odpočet DPH v plné výši. 

Přenesení daňové povinnosti může být uplatněno pouze u odběratelů – podnikatelů. U dodání 

například živnostníkům s obratem menším než milión korun za dvanáct měsíců, kteří tedy 

nejsou plátci DPH, bude i nadále daň odvádět dodavatel. 

 

Režim přenesení daňové povinnosti má u plátců, kteří mají plný, případně částečný, 

nárok na odpočet DPH na vstupu, také pozitivní dopad na cash-flow, protože daň ze 

                                                             

22  http://portal.justice.cz/Justice2/soubor.aspx 
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zdanitelného plnění, kterou by hradili svému dodavateli a následně uplatňovali v rámci nároku 

na odpočet daně, bude vyrovnána v rámci jednoho daňového přiznání.23 

 

4.8. Hospodářská krize ve stavebnictví 

 

Hospodářská krize se začíná projevovat i ve stavebnictví. Podle nedávného 

celostátního průzkumu, který si nechal udělat Svaz podnikatelů ve stavebnictví, stavební 

firmy letos předpokládají snížení objemu zakázek asi o 7 %. 

 

Ceny stavebních prací v pozemním stavitelství, do kterého patří výstavba budov 

a bytů, kvůli hospodářské krizi spadly až o desítky procent. V některých případech klesly 

o desetinu, v jiných ale stavební firmy jdou do boje o zakázky ve srovnání s minulými roky 

s cenami až o 35 %  nižšími. 

 

Významná část snížení cen je též dána vlivem nemilosrdné konkurence na stavebním 

trhu, kde došlo ke snížení koordinačních marží vyššího dodavatelství až na úplné minimum. 

Dá se předpokládat, že se zároveň s odezněním současné krize a společně s rozběhnutím 

stavebního trhu, začnou ceny zvyšovat. Neznámou v této rovnici je, kdy dojde k odeznění 

současné krize a jaký bude další vývoj24 

 

 

4.9. Vývoj Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2010 

 

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 22,0 %. 

Inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 6,4 % (příspěvek -

1,5 p. b.) a produkce pozemního stavitelství klesla o 26,9 % (příspěvek -20,5 p. b.).  

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví 

                                                             

23 http://www.novinky.cz/finance/204226-s-danovymi-uniky-na-dph-ma-uz-od-pristiho-roku-
zatocit-tvrdsi-zakon.html 

24 http://realit.cz/aktualita/ceny-stavebnich-praci-kvuli-krizi-spadly-az-o-desitky-procent 
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se ve 1. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 7,1 %. Průměrná nominální mzda těchto 

zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,5 % a činila 25 070 Kč. 

 

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 

2010 meziročně vzrostl o 1,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 6 350. Celková hodnota 

těchto zakázek meziročně klesla o 3,3 % a činila 34,8 mld. Kč, na pozemním stavitelství 19,0 

mld. Kč (příspěvek +6,6 p. b., růst o 14,4 %) a na inženýrském stavitelství 15,9 mld. Kč 

(příspěvek -9,9 p. b., pokles o 18,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 

1. čtvrtletí 2010 činila 5,5 mil. Kč a byla meziročně o 4,4 % nižší. 

Ke konci 1. čtvrtletí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně 

uzavřeno 8,6 tisíc zakázek (pokles o 21,0 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud 

neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 159,5 mld. Kč (pokles o 26,6 %).  

 

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 28,1 % a dosáhl hodnoty 

6 272 bytů. Počet zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek -8,9 

p.b., pokles o 18,4 %), tak v domech bytových (příspěvek -9,4 p.b., pokles o 34,9 %). 

V ostatních kategoriích se počet zahájených bytů také snížil (příspěvek -9,8 p.b., pokles o 

39,3 %).25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

25 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/oborove-statistiky/prumysl-stavebnictvi-brezen-
2010/1000452/57310/ 
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5. Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat konkrétní pojmosloví a analyzovat 

faktory určující správné posouzení uplatňování základní nebo snížené sazby daně z přidané 

hodnoty ve stavebnictví. Měřítkem podle něhož se stanovuje daňový základ je sazba daně. 

Daň je vybírána na každém stupni zpracování, avšak nikoliv z celého obratu, ale pouze, co 

bylo k hodnotě statku na daném stupni přidáno. Zpravidla se v praxi daňová povinnost u daně 

z přidané hodnoty stanovuje nikoli přímo z nově vytvořené hodnoty, ale nepřímo. Každý 

subjekt je povinen zdanit svou veškerou produkci. 

 

K nevýhodám daně z přidané hodnoty patří poměrně značná administrativní náročnost 

spojená se systémem její evidence. Způsob stanovení daně vyžaduje rovněž vedení přesného 

účetnictví.  

 

Problémy v praxi způsobuje také použití dvou rozdílných sazeb daně z přidané 

hodnoty, což vyvolává snahu plátců přesunout své složky do nižší daňové sazby a zároveň se 

vytváří problém nadměrného odpočtu.  

 

V kapitolách bakalářské práce byl uveden správný postup zvolení způsobu výpočtu za 

zdanitelná plnění včetně daně a představena metoda „zdola“ a „shora“ podle příslušného 

koeficientu. V neposlední řadě byla taktéž nastíněna problematika a kritéria pro správné 

určení základní nebo snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výstavbě. Samozřejmě, že 

veškeré zmíněné náležitosti pro uplatnění daně z přidané hodnoty musí mít i své daňové 

doklady, které slouží jako podklad pro přijatá zdanitelná plnění. V praktické části je daná 

problematika aplikována na konkrétním příkladě od svého počátku až po daňové přiznání. 

 

V rámci své bakalářské práce jsem shrnul své získané znalost a představil jejich řešení 

v účetní praxi. Při zpracování své bakalářské práce jsem vycházel z nejrůznějších pramenů. 

Jednalo se zejména o zákony týkající se problematiky daně z přidané hodnoty a také zákony 

z oblasti stavebnictví. Pevně doufám, že tato bakalářská práce může jak obsahem, tak formou 

sloužit plátcům daně a všem, kteří se s daní z přidané hodnoty v obchodním životě nebo při 

studiu setkávají. 
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Seznam zkratek 

 

apod. – a podobně 

č. – číslo 

D – dal 

DPH – daň z přidané hodnoty 

DUZP – den uskutečněného zdanitelného plnění 

m2 – metr čtverečný 

MD -  má dáti 

mil. – milión  

mld. – miliarda 

např. - například 

OECD – organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

p. b. – procentuální bod 

písm. – písmene 

Sb. – sbírka 

s. r. o. – společnost s ručením omezenýn 

tj. – to je 

tzv. tak zvaně 

vyhl. – vyhláška 

ZDPH – zákon o dani z přidané hodnoty 
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