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1.  Úvod 
V souvislosti se vstupem �eské republiky (dále jen �R) do Evropské unie (dále jen 

EU) musela �R p�izp�sobit sv�j da�ový systém princip�m stanovených právní úpravou 

Evropského spole�enství (dále jen ES). Uplat�ování dan� z p�idané hodnoty (dále jen DPH) je 

v rámci EU výrazn� harmonizovanou oblastí. Zákon, který nabyl ú�innosti dnem vstupu �R 

do EU, zabývající se problematikou DPH je Zákon �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty 

(dále jen ZDPH). Tento zákon byl již n�kolikrát novelizován a k 1.4.2011 nabyla ú�innosti 

další pom�rn� rozsáhlá novela, jejíž jednou ze st�žejních oblastí je úprava pravidel 

pro uplat�ování nároku na odpo�et dan�. Nárok na odpo�et dan� je jedním z nejd�ležit�jších 

základních kamen� fungování systému DPH. Novela ZDPH nás p�inutila zm�nit léta 

zab�hané zvyklosti p�i uplat�ování odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku vytvo�eného 

vlastní �inností. Revolu�ní zm�na se týká uplat�ování odpo�tu dan� p�i po�izování tohoto 

majetku v p�ípad�, že bude použit k uskute��ování �inností, u nichž plyne nárok na odpo�et 

dan� v krácené nebo pom�rné výši. Další zásadní zm�nou je naprosto jiný zp�sob výpo�tu 

úpravy odpo�tu dan� p�i zm�n� použití dlouhodobého majetku v následujících letech. 

Novinkou v této novele ZDPH je také zavedení opravy pom�rného odpo�tu dan� po skon�ení 

kalendá�ního roku, v n�mž došlo k uskute�n�ní zdanitelného pln�ní.  

Od 1.1.2012 nabyla ú�innosti další novela ZDPH, která se týká zejména sazeb dan�. 

S ú�inností od 1.1.2012 se zvýšila snížená sazba dan� z dosavadních 10 % na 14 %. Další 

díl�í zm�ny jsou provedeny ve vazb� na p�edchozí novelu ZDPH, p�i provád�ní opravy 

základu dan� a výše dan� a  také p�i uplat�ování nároku na odpo�et dan�. 

Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený p�ehled o platných zásadách 

a pravidlech pro uplat�ování nároku na odpo�et u dlouhodobého majetku a zárove� porovnání 

pravidel uplat�ování nároku na odpo�et dan� p�ed a po ú�innosti posledních novel ZDPH 

platných od 1.4.2011 a 1.1.2012 s upozorn�ním na možné problémy. 

Tato diplomová práce se skládá z p�ti oddíl�. Z úvodu, z harmonizace ZDPH s právem 

EU a p�ehledu zm�n, z teoretické �ásti vysv�tlující zásady a pravidla pro uplat�ování nároku 

na odpo�et u dlouhodobého majetku, z praktických p�íklad� vysv�tlujících danou 

problematiku a z hodnotícího záv�ru. 
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2.  Harmonizace �eského zákona o DPH s právem EU 

2.1. Harmonizace v oblasti daní, 
Oblast koordinace a harmonizace daní byla v rámci EU ošet�ena právem ES 

tzv. komunitárním právem. Právo ES vytvá�ené na základ� shody všech �lenských státu se 

stalo sou�ástí vnitrostátního práva každého státu a jeho státní orgány jsou povinny toto právo 

aplikovat a zárove� se jím �ídit. Subjekty tohoto práva nejsou pouze �lenské státy, ale zárove�

také ob�ané všech �lenských zemí EU. Da�ové subjekty se opírají o napl�ování svobody 

volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, viz [4].

„Právní subjekt Evropských spole�enství má t�i systémové vlastnosti:  

− supremaci; 

− subsidiaritu; 

− p�ímý efekt.“1

Zásada supremace znamená p�ednost práva ES p�ed národním právem.  

Zásada subsidiarity nahrazuje požadavek na rozložení vytíženosti rozhodování 

prost�ednictvím komunitárního práva a národního práva. Právo ES nastupuje až tehdy, pokud 

legislativní iniciativa jednoho státu �i jednotlivých zemí je neú�inná. 

Zásada p�ímého ú�inku ur�uje právo jednotlivce dovolávat se p�ed národními soudy 

dodržování komunitárního práva. 

Zdroje práva ES klasifikuje podle jejich síly na primární a sekundární. Primární 

komunitární právo vytvá�í základ právního �ádu ES a EU jako celku, vymezuje strukturu 

a kompetence ES a základní principy. Pat�í zde zakládající smlouvy, p�ístupové smlouvy 

a ostatní smlouvy, které mají charakter mezinárodních smluv. na základ� primárního 

komunitárního práva mohou orgány EU vytvá�et, jednat a schvalovat sekundární komunitární 

právo. Sekundární komunitární právo tvo�í na�ízení, sm�rnice, rozhodnutí, stanoviska 

a doporu�ení, viz [4].

Z hlediska daní jsou st�žejními p�edpisy pro harmoniza�ní procesy v oblasti 

jednotlivých daní sm�rnice, které v�tšinou obsahují ustanovení. Pokud jsou sm�rnice 

schváleny, nastává povinnost �lenským stát�m tyto sm�rnice implementovat do svého 

národního právního �ádu, a to ve stanoveném termínu. „I po p�ijetí sm�rnice se však m�že 

p�íslušná legislativa v jednotlivých zemích lišit, nebo� konkrétní sm�rnice nestanovují, jakým 

zp�sobem se mají do národního právního �ádu implementovat, takže nap�. jeden stát m�že 

                                                 
1 ŠIROKÝ, J. Dan� v Evropské unii, 4. vyd. Praha: Linde, 2010, ISBN 978-80-7201-799-7, str. 44. 
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kv�li sm�rnici p�ijmout nový zákon, jinému posta�uje novelizace stávajícího právního 

p�edpisu �i jen vydání nové vyhlášky. �lenské státy se tedy mohou samostatn� rozhodnout, 

jakou formou budou p�ijaté sm�rnice realizovat.“2  

Harmonizace nep�ímých daní byla a je nezbytná pro zajišt�ní fungování jednotného 

spole�ného trhu. DPH je od 1.1.1987 jedinou všeobecnou nep�ímou daní ve všech �lenských 

zemích EU a charakterizujeme ji jako neduplicitní vícefázovou nep�ímou obratovou da�. 

Harmoniza�ní proces v oblasti nep�ímých daní byl již od samého za�átku ekonomické 

integrace p�edm�tem intenzivních jednání �lenských stát�. D�vodem, pro� je v EU oblast 

DPH tak výrazn� harmonizována je ten, že dosažení cíle – vytvo�ení vnit�ního trhu 

p�edpokládá, že v �lenských státech jsou uplat�ovány právní p�edpisy DPH, které nenarušují 

podmínky hospodá�ské sout�že jak na úrovni �lenských stát�, tak na úrovni Spole�enství.  

„Podstatou dan� z p�idané hodnoty je zdan�ní p�idané hodnoty, tj. hodnoty zboží 

�i služby, kterou si plátce této dan� p�idává k hodnot� nakoupené komodity. Mechanismus 

dan� odstra�uje duplicitu, na da� již jednou zaplacenou v cen� nakoupeného zboží �i služby 

se da� již znovu neuvaluje. Da� je tak vhodná pro mezinárodní transakce, jelikož je v��i nim 

neutrální.“3

2.2. Sm�rnice Rady EU k harmonizaci DPH 
„Oproti p�ímému zdan�ní, kde harmoniza�ní proces stagnuje, oblast nep�ímých daní 

je p�edm�tem intenzivních jednání �lenských stát� již od samého za�átku ekonomické 

integrace. O této skute�nosti sv�d�í t�i �lánky v�nované nep�ímým daním v p�vodní Smlouv�

o založení Evropského hospodá�ského spole�enství, které požadují zejména stejné nep�ímé 

zdan�ní dovážených a tuzemských komodit v každé ze �lenských zemí a odstran�ní 

zvýhod�ování vyvážených výrobk�.“4  

Rozhodování o tom, zda má být v �lenských státech typ nep�ímé dan� jednotný, bylo 

jednozna�né. V p�ípad� zachování více forem nep�ímých daní v�etn� dan� z obratu, by 

�lenské státy m�ly povinnost p�i provád�ní spole�ného obchodu uplat�ovat složitý evropský 

systém vzájemných refundací.  

                                                 
2 ŠIROKÝ, J. Dan� v Evropské unii, 5. vyd. Praha: Linde, 2012, ISBN 978-80-7201-881-9, str. 53. 
3 ŠIROKÝ, J. Dan� v Evropské unii, 5. vyd. Praha: Linde, 2012, ISBN 978-80-7201-881-9, str. 133. 
4 ŠIROKÝ, J. Dan� v Evropské unii, 5. vyd. Praha: Linde, 2012, ISBN 978-80-7201-881-9, str. 131. 



7 

„Podle sm�rnice 67/227/EHS je zavedení dan� z p�idané hodnoty nezbytné z t�chto 

d�vod�: 

− vytvo�ení spole�ného trhu s poctivou hospodá�skou sout�ží, který má stejné 

vlastnosti jako vnitrostátní trh; 

− používání právních p�edpis� o obratových daních, které nenarušují podmínky 

hospodá�ské sout�že ani nebrání volnému pohybu zboží a služeb na spole�ném 

trhu; 

− vylou�ení faktor�, které mohou narušovat podmínky hospodá�ské sout�že, 

jak na úrovni �lenských stát�, tak na úrovni Evropského spole�enství; 

− dosažení cíle zrušit zda�ování p�i dovozu a vrácení dan� p�i vývozu v obchod�

mezi �lenskými státy; 

− zjišt�ní, že systém dan� z p�idané hodnoty dosahuje nejv�tší jednoduchosti 

a neutrality, je-li da� vybírána co nejvšeobecn�ji, a pokud její oblast p�sobnosti 

pokrývá všechny stupn� výroby a distribuce a rovn�ž poskytování služeb;  

− zjišt�ní, že použití dan� z p�idané hodnoty u obdobného zboží v každé zemi nese 

stejné da�ové zatížení bez ohledu na délku výrobního a distribu�ního �et�zce; 

− zjišt�ní, že použitím dan� z p�idané hodnoty v mezinárodním obchod� je známa 

�ástka da�ového zatížení zboží a m�že dojít k p�esnému vyrovnání této �ástky.5  

St�žejním p�edpisem upravujícím oblast DPH je od ledna 2007 sm�rnice Rady 

2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, která nahradila p�edevším sm�rnici 77/388/EHS 

tzv. Šestou sm�rnici, která byla až do konce roku 2006 základním p�edpisem pro oblast 

uplat�ování DPH v �lenských státech EU. 

S ú�inností od 1.1.2010 byly zapracovány následující komunitární sm�rnice: 

− Sm�rnice Rady 2006/112/ES – novela zapracovává �l. 80 této sm�rnice p�i 

stanovení základu dan� ve zvláštních p�ípadech (stanovení ceny obvyklé - § 36a 

ZDPH), 

− Sm�rnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se m�ní sm�rnice Rady 

2006/112/ES, v oblasti místa poskytnutí služby. Tato sm�rnice nabyla ú�innosti 

1.1.2010 pro všechny státy EU ( § 9a § 10, § 10a až § 10k ZDPH), 

− Sm�rnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví provád�cí 

pravidla pro vrácení DPH stanovené sm�rnicí 2006/112/ES osobám povinným 

                                                 
5 ŠIROKÝ, J. Dan� v Evropské unii, 5. vyd. Praha: Linde, 2012, ISBN 978-80-7201-881-9, str. 134 
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k dani neusazeným v �lenském stát� vrácení dan�, ale v jiném �lenském stát� (§ 82 

až 82b ZDPH), 

− Sm�rnice Rady 2008/17/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se m�ní sm�rnice 

Rady 2006/112/ES o spole�ném systému DPH za ú�elem boje proti da�ovým 

únik�m spojených s pln�ními uvnit� Spole�enství – zavedení souhrnného hlášení 

p�i poskytnutí služby podle § 9 odst. 1 novely ZDPH do stávajícího § 102 ZDPH). 

− Jednou s posledních sm�rnic, která novelizuje Sm�rnici o spole�ném systému DPH 

je Sm�rnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se m�ní n�která 

ustanovení sm�rnice 2006/112/ES, viz [4].

„Sm�rnice Rady 2009/162/EU m�ní tyto ustanovení Sm�rnice 2006/112/ES: 

a) jedná se zejména o specifické stanovení místa pln�ní u dodání plynu 

soustavami a elekt�iny. Totéž pravidlo se uplatní i na dodání tepla a chladu 

sít�mi. Navíc se uvádí, že stejné pravidlo pro stanovení místa pln�ní se uplatní 

p�i dodání plynu prost�ednictvím jakékoli p�epravní soustavy nacházející se 

na území ES.

 Zm�nou �lánku 3 ve Sm�rnici Rady 2008/8/ES dochází ke zm�n� pravidla 

pro stanovení místa pln�ní u služeb v oblasti kultury, um�ní, sportu, v�dy, 

vzd�lávání, zábavy;

b) další zm�na vyplývá z upravené definice „zboží, které je p�edm�tem spot�ební 

dan�“. Za zboží, které je p�edm�tem spot�ební dan� pro ú�ely DPH považuje 

i zboží podléhající dani z plynu, z pevných paliv (mimo plynu dodávaného 

prost�ednictvím p�epravní nebo distribu�ní soustavy na území ES nebo 

jakékoli sít� k soustav� p�ipojené); 

c) pro osvobození od dan� u subjekt� založených Spole�enstvími je zahrnuto 

zvláštní osvobození zejména v p�ípad� n�kterých spole�ných podnik�

založených podle �lánku 187 Smlouvy. Podle tohoto �lánku m�že Unie 

zakládat spole�né podniky nebo jiné struktury pot�ebné k ú�innému 

uskute�n�ní významných program� provád�ných Unií; 

d) úprava je promítnuta také do ustanovení týkajících se nároku na odpo�et dan�

v p�ípad�, kdy plátce p�ijaté zdanitelné pln�ní používá jak pro svoji 
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ekonomickou �innost, tak i pro �innost s ní nesouvisející, nap�. pro soukromé 

ú�ely a úpravy odpo�tu (§75, §77, §78 ZDPH).6

− Sm�rnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. b�ezna 2010, kterou se m�ní sm�rnice 

2006/112/ES o spole�ném systému dan� z p�idané hodnoty, pokud jde o volitelné 

a do�asné používání mechanismu p�enesení da�ové povinnosti ve vztahu 

k poskytnutí n�kterých služeb s vysokým rizikem podvod�. Umož�uje, vzhledem 

k nebezpe�í rozsáhlých da�ových únik�, do 30.6.2015 �lenským stát�m p�enesení 

da�ové povinnosti u povolenek na emise skleníkových plyn�. 

− Sm�rnice Rady 2010/88/EU ze dne 7. prosince 2010, kterou se m�ní sm�rnice 

2006/112/ES o spole�ném systému dan� z p�idané hodnoty, pokud jde o trvání 

povinnosti dodržovat minimální základní sazbu. Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 

2015 nesmí být základní sazba nižší než 15 %. 

„Složitost systému DPH se odrazila i ve vydání materiálu COM(2010)695 ze dne 

1.12.2010, což je „Zelená kniha o budoucnosti DPH“.

Zelená kniha o budoucnosti DPH. Pro jednodušší, stabiln�jší a ú�inn�jší systém DPH 

uvádí, že v roce 2008 dosahovaly p�íjmy z DPH 21,4 % vnitrostátních da�ových p�íjm�

�lenských stát� EU a že tedy jsou významným zdrojem p�íjm� státních rozpo�t� a v mnoha 

�lenských státech jsou zdrojem hlavním.  

V období finan�ní a hospodá�ské krize mnoho �lenských stát� zvýšilo sazby DPH bu�

z toho d�vodu, že to vyžaduje konsolidace v d�sledku krize, nebo v rámci dlouhodob�jší 

tendence p�echodu od p�ímého zdan�ní k nep�ímému. Tento p�echod lze od�vodnit relativní 

efektivností spot�ebních daní, nebo� spot�eba p�edstavuje širší a stabiln�jší základ než zisky 

a p�íjmy. Širší základ umož�uje stanovit nižší sazby dan�, �ímž se omezuje da�ová distorze 

a posilují p�íznivé ú�inky na r�st a zam�stnanost.“7

                                                 
6 LEDVINKOVÁ, J. DPH v p�íkladech k 1.4.2011, 8. vyd. ANAG, 2011, ISBN 978-80-7263-669-3, str. 8. 
7 ŠIROKÝ, J. Dan� v Evropské unii, 5. vyd. Praha: Linde, 2012, ISBN 978-80-7201-881-9, str. 171. 



10 

2.3.  Základní pojmy 

2.3.1. Dlouhodobý majetek 

Definice dlouhodobého majetku byla novelou ZDPH p�esunuta z ustanovení § 6, § 76 

a § 78 do § 4 odst. 3 písm. d) ZDPH, dle uvedeného ustanovení je dlouhodobým majetkem 

obchodní majetek, který je: 

− hmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 40 000 K�, 

− odpisovaný nehmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 K�, 

− pozemky, pokud nejsou zbožím, 

− technickým zhodnocením podle zákona upravujícího dan� z p�íjm�, 

za podmínky, že jsou obchodním majetkem plátce, tj. slouží nebo jsou ur�eny 

k uskute��ování jeho ekonomických �inností. 

2.3.2. Dlouhodobý majetek vytvo�ený vlastní �inností 

Dle nového § 4 odst. 3 písm. e) ZDPH je dlouhodobý majetek vytvo�ený vlastní 

�inností (dále jen DMVV�) dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických 

�inností vyrobil, postavil nebo jinak vytvo�il, p�i�emž technické zhodnocení se považuje 

za samostatný dlouhodobý majetek vytvo�ený vlastní �inností.  

„Podle Informace Ministerstva financí k novele zákona o DPH s ú�inností od 1.4.2011 

musí majetek vytvo�ený vlastní �inností napl�ovat tyto znaky:  

− výsledný vytvo�ený majetek vykazuje jiné podstatné charakteristické znaky než p�ijatá 

pln�ní použitá k jeho vytvo�ení (jeden subdodavatel postaví základy dílny, jiný 

instaluje rozvody vody, další vyzdí hrubou stavbu, další provede montáž st�echy atd.). 

Jde tedy o díl�í subdodávky, kdy jednotlivé subdodávky vykazují jiné charakteristické 

znaky než výsledný dlouhodobý majetek, nap�íklad dílna; 

− plátce si nechá postavit hrubou stavbu dodavatelsky, ostatní práce provede 

svépomocí; 

− plátce vytvo�í sám nový software. 

Naopak dlouhodobým majetkem vytvo�eným vlastní �inností není: 

− po�ízení nemovitosti „na klí�“, 

− po�ízení koupí, vkladem od jiné osoby, p�evodem z osobního užívání do podnikání, 
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− po�ízení stroje, jehož instalaci provede plátce svými zam�stnanci.“8

S nejv�tší pravd�podobností budou nastávat situace, ve kterých bude obtížné 

vyhodnotit, zda se v konkrétním p�ípad� jedná o DMVV� nebo ne. Nap�íklad plátce vlastní 

bytový d�m, kde jsou umíst�ny byty i nebytové prostory a tento d�m rekonstruuje. Provádí 

vým�nu oken za okna jiných rozm�r� a zateplení fasády. Vým�nu oken zajistí jiný dodavatel 

než ten, který provede zateplení fasády a její omítnutí. V p�ípad�, že se jedná o jedno 

technické zhodnocení provedené dv�ma dodavateli (vým�na oken a zateplení fasády, obojí 

bude provedeno v prosinci), m�žeme se na tento majetek dívat jako na samostatný DMVV�. 

Pokud by však plátce provedl vým�nu oken jako samostatné technické zhodnocení v prosinci 

a až v následujícím kalendá�ním roce by provedl další technické zhodnocení, a to zateplení 

fasády, nejednalo by se v p�ípad�, kdy tyto dv� technická zhodnocení byla provedena jedním 

dodavatelem o majetek vytvo�ený vlastní �inností, nebo� dle výše uvedeného výkladu by 

výsledný vytvo�ený majetek nevykázal jiné podstatné charakteristické znaky než p�ijatá 

pln�ní použitá k jeho vytvo�ení. Jednalo by se o dv� samostatná technická zhodnocení a ani 

jedno by nepodléhalo režimu majetku vytvo�eného vlastní �inností. Není vylou�eno, 

že názory na za�azení ur�itého majetku vytvo�eného vlastní �inností se mohou r�znit a m�že 

tak docházet i k odlišnému pohledu na v�c u samostatného plátce oproti pohledu správce 

dan�. Z tohoto pohledu se jeví jako vhodné ve sporných situacích postup konzultovat 

se správcem dan�, viz [11].

2.4. P�ehled zm�n v zákon� o DPH s ú�inností od 1.4.2011 
a od 1.1.2012 
Hlavními d�vody novelizace ZDPH od 1.4.2011 je zejména závazek �eské Republiky 

transportovat do právního �ádu sm�rnice Rady, které vstoupily v platnost s ú�inností 

od 1.1.2011 a také zp�ísn�ní prokazování uplatn�ní nároku na odpo�et a zavedení nových 

institut� pro lepší podmínky vybírání dan� státem. �eská republika bohužel nestihla 

implementovat sm�rnice Rady po�ínaje dnem 1.1.2011 do novely zákona a podle 

pozm��ovacích návrh� byla ú�innost novely zákona posunuta na 1.4.2011. Z tohoto d�vodu 

došlo v aplikaci tuzemského zákona ve vazb� na státy Evropské unie k disproporcím 

do 31.3.2011. Další novelizace ZDPH prob�hla k 1.1.2012. Zatímco zm�ny v oblasti 

uplatn�ní nároku na odpo�et dan� provedené  novelou ZDPH k 1.4.2011 byly revolu�ního 

                                                 
8 LEDVINKOVÁ, J. DPH v p�íkladech k 1.4.2011, 8. vyd. ANAG, 2011, ISBN 978-80-7263-669-3, str. 87. 
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charakteru, zm�ny, které p�inesla novela ZDPH k 1.1.2012 jsou drobné a v mnohých 

p�ípadech došlo jen ke zp�esn�ní textu novelizovaného již k 1.4.2011. Výjimku tvo�í 

technické zhodnocení u staveb, byt� a nebytových prostor, kde op�t jedná o zm�nu zásadní. 

2.4.1 Základní zm�ny v ZDPH od 1.4.2011 a od 1.1.2012 

Zm�ny od 1.4.2011  

− Zm�ny v oblasti základních pojm� (§ 4 ZDPH) 

− Zm�ny místa pln�ní v oblasti služeb (§ 10b, § 10h ZDPH) 

− Dodání zboží a p�evod nemovitosti, poskytnutí služeb (§ 13 a § 14 ZDPH) 

− Uskute�n�ní zdanitelného pln�ní a povinnosti p�iznat da� p�i poskytnutí služby 

osobou registrovanou k dani v jiném �lenském stát� a zahrani�ní osobou 

(§ 24 ZDPH) 

− Oprava základu dan� a výše dan� (§ 42 ZDPH) 

− Oprava výše dan� v jiných p�ípadech (§ 43 ZDPH) 

− Oprava výše dan� u pohledávek za dlužníky v insolven�ním �ízení 

(§ 44 ZDPH) 

− Princip osvobození od dan� p�i p�evodu nemovitosti (§ 56 ZDPH) 

− Osvobození p�i dovozu zboží (§ 71, § 71g ZDPH) 

− Zm�ny v ustanoveních týkajících se nároku na odpo�et dan�

(§ 72 až § 79 ZDPH) 

− Základní zásady rozsahu a vzniku nároku na odpo�et dan� (§ 72 ZDPH) 

− Podmínky pro uplatn�ní nároku na odpo�et dan� (§ 73 ZDPH) 

− Oprava odpo�tu dan� (§ 74 ZDPH) 

− Zp�sob výpo�tu nároku na odpo�et dan� v �áste�né výši (§ 75, § 76 ZDPH) 

− Vyrovnání odpo�tu dan� (§ 77 ZDPH) 

− Úprava odpo�tu dan� (§ 78, § 78a, § 78b, § 78c ZDPH) 

− Nárok na odpo�et dan� p�i zm�n� režimu (§ 79 ZDPH) 

− Režim p�enesení da�ové povinnosti (§ 92a, § 92b až § 92e ZDPH) 

− Správa dan� v tuzemsku 

− Ru�ení (§ 109, § 109a ZDPH) 
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Novela zákona o DPH je pro podnikatele náro�ná p�edevším ve zm�nách ustanovení 

týkajících se nároku na odpo�et a následných úpravách odpo�tu dan�, z tohoto d�vodu bude 

problematika dále více rozebrána. 

Zm�ny od 1.1.2012 

− Nejvýznamn�jší zm�nou v novele ZDPH platné od 1.1.2012, je zm�na sazeb 

dan�. S ú�inností od 1.1.2012 se zvýšila snížená sazba dan� z dosavadních 

10 % na 14 %. Základní sazba dan� z�stává i v roce 2012 ve stejné výši jako 

v roce 2011, tedy ve výši 20 %. 

− Byla dopln�na definice dlouhodobého majetku o technické zhodnocení. 

Novelou zákona se uplatn�ní desetileté lh�ty pro úpravu odpo�tu dan�

rozši�uje vedle staveb, byt� a nebytových prostor také na jejich technické 

zhodnocení. 

− V § 73 odst. 1 ZDPH p�ibylo písmeno e. Up�es�uje se zde, že pokud plátce je 

povinen p�iznat a zaplatit da� p�i uvedení do stavu zp�sobilého k užívání 

DMVV� (pokud jej použije pro ú�ely, kdy má nárok na odpo�et dan�

v �áste�né výši) a z takto p�iznané dan� uplat�uje nárok na odpo�et dan�, je 

povinen da� dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH platného od 1.1.2012 

p�iznat a mít da�ový doklad, pop�ípad� prokázat nárok na odpo�et dan� jiným 

zp�sobem. 

− Oproti úprav� v novele ZDPH platné od 1.4.2011 v § 73 odst. 5 se p�ipouští 

možnost prokázání nároku na odpo�et dan� i v p�ípad�, že chyb�jícími 

náležitostmi jsou údaje rozhodné pro výpo�et dan� nebo da�ové identifika�ní 

�íslo. K této úprav� došlo vzhledem k tomu, že k prokázání nároku na odpo�et 

dan� je mnohem d�ležit�jší, zda plátce p�ijaté pln�ní opravdu po�ídil a použil 

ke své ekonomické �innosti s nárokem na odpo�et dan�, než skute�nost, zda 

má k dispozici formáln� správný doklad o po�ízení pln�ní. Veškeré chyb�jící 

náležitosti da�ového dokladu tak od 1.1.2012 lze prokázat op�t jiným 

zp�sobem.  

− Novelou ZDPH od 1.1.2012 se up�es�ují postup p�i vyrovnání odpo�tu dan�

podle § 77 ZDPH a postup p�i úprav� odpo�tu dan� podle § 78 až § 78d 

ZDPH. V § 77 ZDPH se pro jednozna�nost novelou vymezuje, co se rozumí 

použitím majetku pro jiné ú�ely, které je spojeno s vyrovnáním odpo�tu. 

V novém § 78d ZDPH se podrobn�ji vymezuje postup p�i provedení úpravy 
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odpo�tu p�i prodeji dlouhodobého majetku. Tato úprava odpo�tu dan�

se provede i u odpo�tu dan�, který plátce uplatnil v roce, kdy dojde k prodeji 

dlouhodobého majetku. 

2.4.2. Základní zásahy rozsahu a vzniku nároku na odpo�et dan�
(§ 72 ZDPH), viz [3].[3].[3].[3].  

Ustanovení § 72 uvádí principy, které jsou v sou�asném zákon� obsaženy a zakotvují 

právo plátce na odpo�et dan� u pln�ní pro ú�ely stanovené v § 72 odst. 1 písm. a) až písm. e) 

ZDPH. 

V d�sledku nového da�ového �ádu, který nabyl ú�innosti dnem 1.1.2011, je z tohoto 

§ 72 odst. 3 zákona pro nadbyte�nost vypušt�no vymezení, že nárok na odpo�et dan� lze 

uplatnit v da�ovém p�iznání nebo p�i da�ové kontrole. 

D�ležitou zm�nou je jednozna�ná zásada, že daní na vstupu je pouze da�, která byla 

stanovena podle zákona. Nelze proto uplatnit nárok na odpo�et dan�, která byla uvedena 

na da�ovém dokladu chybn�. V p�ípad�, že bude na uskute�n�né pln�ní ve snížené sazb� dan�

uplatn�na chybn� základní sazba dan�, p�íjemce pln�ní nem�že uplatnit odpo�et této chybné 

dan�. D�sledn� tak byla do zákona zapracována zásada podle judikatury ESD, a to zejména 

již obecn� známého rozsudku C-342/87 ve v�ci Genius Holding, dle kterého odpo�et dan�

nelze uplatnit s ohledem na da�, která není adekvátní p�íslušné transakci, a� již z d�vodu, 

že da� uvedená na faktu�e je vyšší než da� splatná podle zákona, nebo z d�vodu, že p�íslušná 

transakce není p�edm�tem dan�. Tam, kde p�vodn� uplatn�ný odpo�et nekoresponduje 

s �ástkou dan� splatnou podle zákona, musí být opraven i v p�ípad�, že souhlasí s �ástkou 

dan�, jenž je uvedena na faktu�e. S ohledem na princip neutrality DPH musí být uvedeno, 

že pro spln�ní tohoto principu je na �lenském státu, aby národní legislativou upravil možnost 

opravy jakékoliv dan� nesprávn� uvedené na faktu�e tam, kde osoba, která fakturu vystavila, 

jednala v dobré ví�e. 

V novele ZDPH s ú�inností od 1.1.2009 bylo reagováno na tento rozsudek ESD 

v úprav� § 49a § 50, kde bylo umožn�no plátc�m opravit da� v p�ípad�, kdy uplatnili da�

jinak, než stanoví zákon, a zvýšili tak da� na výstupu nebo svoji da�ovou povinnost. 

Novela ZDPH s ú�inností od 1.4.2011 naopak zakazuje odpo�et chybn� uvedené dan�. 

V p�ípad�, že dodavatel p�i poskytnutí pln�ní uvede na da�ovém dokladu chybn� základní 

sazbu dan� na pln�ní, které podléhá snížené sazb� dan� podle tohoto zákona, odb�ratel si 
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u této nesprávn� stanovené dan� již nebude moci uplatnit nárok na odpo�et chybné dan�, 

ale jen sazby snížené, které pln�ní podléhá. 

„Zásada nároku na odpo�et v �áste�né výši v p�ípad� použití p�ijatého zdanitelného 

pln�ní jak pro ú�ely s nárokem na odpo�et, tak pro ú�ely bez nároku na odpo�et z�stává

zachována na úrovni stávajícího zn�ní zákona s uvedením v § 72 odst. 6 ZDPH. Nov� však 

bude plátce krátit i nárok na odpo�et dan� u dárk� a vzork�, pokud ji využije, jak v rámci 

pln�ní, u kterých má nárok na odpo�et dan�, tak u pln�ní pro jiné ú�ely.“9

2.4.3. Podmínky pro uplatn�ní nároku na odpo�et dan� (§ 73 ZDPH), 
viz [3].[3].[3].[3].

Možnost uplatn�ní nároku na odpo�et dan� se posouvá na okamžik, ve kterém jsou 

spln�ny podmínky vymezené v § 73 odst. 1 ZDPH. Zásadní podmínkou pro uplatn�ní odpo�tu 

v daném okamžiku je mít fyzicky k dispozici da�ový doklad. Nárok na odpo�et nebude 

možno prokázat jiným zp�sobem než da�ovým dokladem. To znamená, za to zda�ovací 

období, ve kterém drží da�ový doklad, nikoliv za období, ve kterém se uskute�nilo zdanitelné 

pln�ní. 

Také obsah da�ových doklad� je p�ísn�ji definován, než tomu bylo do konce b�ezna 

2011. Pokud da�ový doklad neobsahuje všechny náležitosti podle ZDPH, lze nárok prokázat 

jiným zp�sobem, ovšem pouze tehdy, pokud chyb�jící náležitosti nejsou údaje, rozhodné 

pro výpo�et dan� jako jsou základ dan�, sazba dan�, rozsah a p�edm�t pln�ní nebo da�ové 

identifika�ní �íslo. Novela ZDPH platná od 1.1.2012 již ustanovení o tom, že tento postup 

nelze uplatnit, pokud chyb�jícími náležitostmi jsou údaje rozhodné pro výpo�et dan� nebo 

DI� neobsahuje. Pokud bude da�ový dokad obsahovat formální nedostatky, bude možné 

nárok na odpo�et uplatnit až v okamžiku odstran�ní t�chto formálních nedostatk�. 

Lh�ta pro uplatn�ní nároku na odpo�et dan� se nem�ní a z�stává dále 3 roky. Po�átek 

lh�ty se odvíjí od zda�ovacího období následujícího po vzniku nároku na odpo�et dan�

bez ohledu na to, ve kterém období skute�n� plátce nárok na odpo�et uplatnil, a to ve vazb�

na podmínku vlastnit da�ový doklad. 

Plátce, který má u p�ijatého zdanitelného pln�ní nárok na odpo�et dan� v �áste�né 

výši, je oprávn�n uplatnit nárok na odpo�et nejpozd�ji v posledním zda�ovacím období 

kalendá�ního roku, v jehož n�kterém ze zda�ovacích období mohl být nárok uplatn�n 

                                                 
9 LEDVINKOVÁ, J. DPH v p�íkladech k 1.4.2011, 8. vyd. ANAG, 2011, ISBN 978-80-7263-669-3, str. 22. 
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nejd�íve. V p�ípad�, že tak plátce neuskute�ní, m�že uplatnit nárok na odpo�et jen 

v dodate�ném da�ovém p�iznání. 

Oprávn�nost uplatnit nárok na odpo�et uvádí § 73 v odst. 6 ZDPH:

„P�evyšuje-li �ástka dan� uvedená na p�ijatém da�ovém dokladu výši dan�, která má 

být uplatn�na podle tohoto zákona, je plátce oprávn�n uplatnit nárok na odpo�et dan� jen 

ve výši odpovídající dani, která má být uplatn�na podle tohoto zákona. Je-li �ástka dan�

uvedená na p�ijatém da�ovém dokladu nižší, než která má být uplatn�na podle tohoto zákona, 

je plátce oprávn�n uplatnit nárok na odpo�et dan� jen ve výši odpovídající dani uvedené 

na da�ovém dokladu.“10

2.4.4. Oprava odpo�tu dan� (§ 74 ZDPH), viz [3].[3].[3].[3].

Do ustanovení § 74 byly p�esunuty podmínky  uvedené v zákon� s ú�inností 

do 31.3.2011 v ustanovení § 77. V úprav� zákona platného do konce b�ezna 2011 umož�uje 

zákon provést opravu odpo�tu v okamžiku, kdy plátce obdrží da�ový doklad. V § 74 v odst. 1 

ZDPH je �ešena povinnost provést opravu odpo�tu, a to v p�ípad�, kdy dojde k oprav� základu 

dan� a výše dan� podle § 42 ZDPH, která má za následek snížení uplatn�ného odpo�tu dan�. 

Plátce musí opravu provést za zda�ovací období, ve kterém se dozv�d�l o okolnostech 

rozhodných pro povinnost provést opravu. Opravu plátce provádí opravným da�ovým 

dokladem. V p�ípad�, že dodavatel opravný da�ový doklad nevystaví, pak i jiným zp�sobem 

podle da�ového �ádu. 

V ustanovení § 74 odst. 2 ZDPH je �ešena situace, kdy je provedena oprava základu 

dan� a výše dan� podle § 42 ZDPH, která má za následek zvýšení již uplatn�ného odpo�tu 

dan�. V tomto p�ípad� je plátce oprávn�n provést opravu odpo�tu dan�, ale jen na základ�

p�ijatého opravného da�ového dokladu, a to nejpozd�ji do 3 let od konce zda�ovacího období, 

jehož se oprava týká. 

2.4.5. Zp�sob výpo�tu nároku na odpo�et dan� v �áste�né výši (§ 75, § 76 
ZDPH), viz [3].[3].[3].[3].

Toto ustanovení váže na novelu v § 72 odst. 6 ZDPH, kdy má plátce nárok na odpo�et 

u p�ijatých pln�ní v �áste�né výši. Ustanovení § 75 ZDPH stanovuje postupy pro výpo�et 

nároku na odpo�et dan� v p�ípad�, kdy plátce použije p�ijaté zdanitelné pln�ní �áste�n�

                                                 
10 PITNER,L., BENDA, V. Da� z p�idané hodnoty s komentá�em k 1.4.2011, 6. vyd. ANAG, 2011, ISBN 978-
80-7263-676-1, str. 227. 
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pro ú�ely s nárokem na odpo�et dan�, tzn. v rámci svých ekonomických �inností, a �áste�n�

pro ú�ely s nimi nesouvisejícími. V textu nového ustanovení se nadále používá pro �áste�ný 

nárok na odpo�et ozna�ení „nárok na odpo�et dan� v pom�rné výši“. 

Plátce si u p�ijatého pln�ní, které použije jen z �ásti pro ekonomickou �innost, stanoví 

pom�rový koeficient jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru a tímto 

koeficientem vynásobí da� na vstupu u p�ijatého pln�ní. Pokud nelze v okamžiku uplatn�ní 

odpo�tu dan� stanovit výši pom�rného koeficientu podle skute�ného podílu použití 

pro ekonomickou �innost, stanoví ji plátce na základ� kvalifikovaného odhadu. Po skon�ení 

kalendá�ního roku plátce zohlední skute�ný podíl použití pro své ekonomické �innosti 

v da�ovém p�iznání, a to za poslední zda�ovací období kalendá�ního roku, pokud se pom�rný 

koeficient liší od koeficientu stanoveného odborným odhadem o více než 10 procentních 

bod�. P�ípadné následné zm�ny v rozsahu a ú�elu použití dlouhodobého majetku plátce 

zohlední v rámci korek�ního mechanismu podle § 78 ZDPH – úprava odpo�tu. Znamená to, 

že podle § 78 ZDPH se bude postupovat jak p�i úpravách odpo�tu stanoveného pom�rným 

koeficientem podle § 75 ZDPH, tak i v p�ípadech úpravy odpo�tu dan� v krácené výši podle 

§ 76 ZDPH, ve zn�ní platném do 31.3.2011. 

Od 1.4.2011 je plátce povinen v roce uplatn�ní odpo�tu dan� sledovat skute�né použití 

u p�ijatých pln�ní, u nichž uplatnil pom�rný nárok na odpo�et dan� kvalifikovaným odhadem. 

Toto pravidlo však nepo�ítalo se situací, kdy nárok na odpo�et dan� vznikne v jiném 

kalendá�ním roce, než nastalo uskute�n�ní daného p�ijatého pln�ní, nebo� oprava byla vázána 

na rok, kdy se pln�ní uskute�nilo. Podle ZDPH platného od 1.4.2011 by plátce, který si 

po�ídil automobil dne 28.12.2011, avšak da�ový doklad obdržel až 2.1.2012, uplatnil odpo�et 

dan� až v roce 2012. V p�ípad�, že by se výše pom�rného koeficientu v roce 2012 lišila 

od p�vodního odhadu, plátce by na konci roku 2012 dle ZDPH platného do 31.12.2011 

neprovedl. Z t�chto d�vod� došlo od 1.1.2012 k novelizaci § 75 odst. 4 ZDPH, kde oprava 

odpo�tu se nov� váže ke kalendá�nímu roku, kdy je plátce oprávn�n nárok na odpo�et dan�

uplatnit. Proto i v p�ípad� pln�ní p�ijatých v záv�ru roku, kdy plátce související da�ový 

doklad obdrží až v následujícím kalendá�ním roce, bude oprávn�n nebo povinen opravu 

provést. V oprav� se takto odrazí skute�né používání daného majetku v pr�b�hu celého roku, 

kdy byl odpo�et dan� p�vodn� uplatn�n.  

Zásadní novinkou je nové ustanovení § 76 odst. 10 ZDPH. Toto ustanovení se týká 

po�izování dlouhodobého majetku, u kterého má plátce nárok na odpo�et dan� pouze 

v krácené výši. Doposud, pokud byla záloha na po�ízení tohoto majetku uhrazena v jiném 

roce, než ve kterém bylo pln�ní uskute�n�no, byl na da� ze zálohy v p�ípad� uplatn�ní nároku 
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na odpo�et dan� aplikován vypo�ádací koeficient toho kalendá�ního roku, ve kterém byl 

odpo�et dan� uplat�ován. Poté po uskute�n�ní pln�ní, které prob�hlo v jiném roce, byl 

p�ípadný doplatek krácen vypo�ádacím koeficientem roku po�ízení majetku. Znamená to tedy, 

že �ást úplaty – záloha – byla krácena jiným vypo�ádacím koeficientem než zbývající �ást 

úplaty – doplatek. Aktualizovaná úprava v ustanovení § 76 odst. 10 ZDPH stanovuje, 

že v p�ípad�, že plátce uplatnil odpo�et dan� z poskytované úplaty p�ed po�ízením 

dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpo�et dan� v krácené výši, v jiném roce, než 

ve kterém je po uskute�n�ní pln�ní nárok na odpo�et dan� oprávn�n uplatnit, zahrne do �ástky 

vypo�ádání nároku na odpo�et dan� za rok, ve kterém po uskute�n�ní pln�ní je oprávn�n 

nárok na odpo�et dan� uplatnit, rovn�ž rozdíl ve výši nároku na odpo�et dan� vyplývající 

z p�ípadného rozdílu mezi hodnotami vypo�ádacích koeficient� za p�íslušné roky. Kone�ná 

�ástka m�že být kladná nebo záporná a v p�iznání se uvádí do �ádku 53. U po�izovaného 

dlouhodobého majetku, u kterého je nárok na odpo�et dan� krácen koeficientem, dojde tímto 

ke krácení celé �ástky odpo�tu dan� stejným koeficientem. Dochází tak k nastavení 

jednotného výchozího koeficientu pro p�ípadné následné úpravy odpo�tu dan�. 

Poprvé dojde k použití aplikace na základ� ustanovení § 76 odst. 10 ZDPH 

v posledním zda�ovacím období roku 2011, tedy v p�ípad� po�ízení dlouhodobého majetku, 

u kterého je nárok na odpo�et krácen koeficientem, v pr�b�hu roku 2011 a uplatn�ní nároku 

na odpo�et dan� z poskytnuté úplaty – zálohy – v n�kterém z p�edcházejících kalendá�ních 

rok�. Tato skute�nost vyplývá z bodu 4. p�echodných ustanovení, dle kterého p�i vypo�ádání 

odpo�tu dan� za rok 2011 se postupuje podle § 76 ZDPH ve zn�ní ú�inném od 1.4.2011. 

2.4.6. Vyrovnání odpo�tu dan� (§ 77 ZDPH) 

Toto ustanovení se týká korek�ního mechanismu uplatn�ného nároku na odpo�et 

u obchodního majetku krátkodobého charakteru, nevztahuje se tedy na dlouhodobý majetek. 

2.4.7. Úprava odpo�tu dan� (§ 78, § 78a, § 78b, § 78c ZDPH) 

„Princip korekce odpo�tu dan� p�i zm�n� v použití dlouhodobého majetku z�stává 

v podstat� zachován. M�ní se však n�které zásady a postupy výpo�tu úpravy odpo�tu dan�. 

Tento mechanismus se bude uplat�ovat rovn�ž v p�ípad� zm�n v použití dlouhodobého 

majetku �áste�n� pro ekonomické �innosti plátce a �áste�n� pro jiné ú�ely, tj. v p�ípadech, 
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kdy plátce má nárok na odpo�et v pom�rné výši. Lh�ta pro úpravu odpo�tu dan�

se prodlužuje u nemovitostí na 10 let, u ostatního dlouhodobého majetku z�stává 5 let. 

Zm�na ve zp�sobu výpo�tu výše �ástky úpravy odpo�tu dan� spo�ívá v tom, že bude 

ro�ní úprava odpo�tu dan� nadále provád�na jen ve výši jedné p�tiny, pop�. jedné desetiny 

p�íslušného rozdílu v nároku na odpo�et dan�. 

Do výpo�tu se bude promítat, pokud byl majetek používán pro zm�n�né ú�ely pouze 

po �ást p�íslušného kalendá�ního roku. 

Ukazatele nároku na odpo�et jsou nov� vyjád�eny v procentech (§ 78a ZDPH).“11  

Novela ZDPH platná od 1.1.2012 sjednocuje lh�tu 10 let spole�n� jak pro stavby, byty 

a nebytové prostory, tak pro jejich technické zhodnocení. Dle bodu 9 p�echodných ustanovení 

se u technických zhodnocení staveb, byt� a nebytových prostor po�ízených do 31.12.2011 

bude provád�t úprava odpo�tu dan� ve lh�t� 5 let a u technických zhodnocení staveb, byt�

a nebytových prostor po�ízených po 1.1.2012 ve lh�t� 10 let.  

Ustanovení § 78a ZDPH �eší mechanismus výpo�tu �ástky úpravy odpo�tu dan�

za p�íslušný kalendá�ní rok. Výpo�et lze znázornit v následujícím vzorci: 

1/5 (1/10) -  da� na vstupu ⋅ rozdíl UNO 

1/5 (1/10) -  v p�ípad� výpo�tu úpravy odpo�tu dan� u pozemk�, staveb, byt�

a nebytových prostor a od 1.1.2012 jejich technických zhodnocení se 

do sou�inu dosazuje jedna desetina, u ostatního majetku se pak dosazuje 

jedna p�tina. 

Da� na vstupu -  dosazuje se da� na vstupu vy�íslená u p�íslušného majetku 

UNO -  ukazatel nároku na odpo�et dan�

Rozdíl UNO -  rozdíl mezi UNO k okamžiku provedení úpravy odpo�tu dan� a ukazatelem 

nároku na odpo�et dan� ke kalendá�nímu roku, v n�mž byl p�vodní rozdíl 

uplatn�n, nebo ke kalendá�nímu roku, v n�mž byl majetek po�ízen, pokud 

plátce nárok na odpo�et dan� nem�l, viz [3]. 

2.4.8. Nárok na odpo�et dan� p�i zm�n� režimu (§ 79 ZDPH), viz [3].[3].[3].[3].

Do textu § 79 ZDPH se nov� p�esouvají pravidla pro nárok na odpo�et dan� p�i zm�n�

režimu, která byla obsažena v § 74 ZDPH do konce b�ezna 2011. Sjednocují se tak pravidla 

platná pro výpo�et nároku na odpo�et dan� p�i registraci s pravidly platnými pro výpo�et 

nároku dan� p�i zrušení registrace v p�ípad� dlouhodobého majetku.  

                                                 
11  LEDVINKOVÁ, J. DPH v p�íkladech k 1.4.2011, 8. vyd. ANAG, 2011, ISBN 978-80-7263-669-3, str. 27. 
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Podmínkou pro možnost uplatn�ní nároku na odpo�et dan� je, že p�ijaté zdanitelné 

pln�ní nebylo po�ízeno p�ed lh�tou delší než 12 m�síc� p�ed datem registrace a sou�asn� je 

toto pln�ní k datu registrace sou�ástí obchodního majetku plátce. Nárok lze uplatnit za první 

zda�ovací období po datu registrace. Tyto podmínky pro možnost uplatn�ní nároku 

na odpo�et dan� se tedy nem�ní. V p�iznání k dani z p�idané hodnoty uvedeme �ástku 

v kladné hodnot� v �ádku 45. 

3. Vývoj uplat�ování DPH v oblasti nároku na odpo�et 
dan�
V praxi do 31.3.2011 mohlo nastat z hlediska uplatn�ní nároku na odpo�et dan� p�t 

situací. Plátce m�l bu	to:  

− plný nárok na odpo�et dan�,  

− krácený nárok na odpo�et dan�, 

− pom�rný nárok na odpo�et dan�,  

− krácený a pom�rný nárok na odpo�et dan� zárove�, 

− nebo nemá nárok na odpo�et dan� v�bec.  

Pro krácený a pom�rný nárok na odpo�et dan� zavádí ZDPH ve zn�ní platném 

od 1.4.2011 nov� § 72 odst. 6 souhrnn� nový pojem odpo�et dan� v �áste�né výši. Nárok 

na odpo�et v �áste�né výši se uplatní, použije-li plátce p�ijaté zdanitelné pln�ní jak pro ú�ely, 

které zakládají nárok na odpo�et dan�, tak i pro jiné ú�ely.   

Krácený nárok na odpo�et dan� se po novele ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011 

uplat�uje obdobn� jako p�ed novelou. Celá hodnota základu dan� a dan� z p�ijatého pln�ní se 

uvede do prvního �ádku a t�etího sloupce p�íslušného �ádku p�iznání a ke krácení dojde 

na �ádku 52 p�iznání a po ukon�ení kalendá�ního roku bude provedeno vypo�ádání na �ádku 

53 p�iznání.  

Již p�ed novelou ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011 umož�oval plátci uplatn�ní 

nároku na odpo�et dan� pouze v pom�rné výši v p�ípad�, kdy p�ijatá zdanitelná pln�ní použil 

plátce ke své ekonomické �innosti a rovn�ž i pro ú�ely s ní nesouvisející. Zárove� ale ZDPH 

p�ipoušt�l i uplatn�ní nároku dan� v plné výši a následné odvád�ní dan� na výstupu 

p�i každém použití pro ú�ely nesouvisející s ekonomickou �inností plátce. Dle výše 

uvedeného si plátce p�i koupi osobního automobilu, který využíval krom� svých zdanitelných 

pln�ní i k osobní pot�eb�, mohl vybrat, jestli uplatnil nárok na odpo�et v plné výši a v každém 
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zda�ovacím období, kdy automobil použil k soukromým ú�el�m, odvedl da� na výstupu 

nebo uplatnil nárok na odpo�et dan� p�i po�ízení automobilu kvalifikovaným odhadem 

v pom�rné výši z celkové uplatn�né dan�. V dalším zda�ovacím období pak již nemusel 

soukromé použití ve vztahu k uplatn�nému odpo�tu p�i nákupu automobilu nijak �ešit.  

U dlouhodobého majetku od 1.4.2011 již není p�íležitost si zvolit z výše uvedených 

dvou možností a plátce je povinen uplatnit nárok na odpo�et dan� v pom�rné výši 

odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou �innost. Toto však neplatí pro dlouhodobý 

majetek vytvo�ený vlastní �inností, kde platí jiná pravidla. Standardní postup se použije pouze 

p�i uplatn�ní plného nároku na odpo�et dan� nebo v p�ípad�, že plátce nemá nárok na odpo�et 

dan�. Pokud má však plátce nárok u DMVV� nárok na odpo�et v �áste�né výši ZDPH platný 

od 1.4.2011 stanovuje naprosto jiná pravidla, než se uplat�ovala p�ed ú�inností novely 

a znamenají revolu�ní p�evrat ve zp�sobu uplatn�ní odpo�tu dan�. Plátce p�i po�izování 

majetku bude uplat�ovat plný odpo�et dan� namísto kráceného �i pom�rného, p�i uvedení 

do stavu zp�sobilého k užívání a odvede da� na výstupu a uplatní ješt� jednou další nárok 

na odpo�et dan�, tentokrát již v �áste�né výši.  

Ve starém zn�ní § 75 odst. 1 ZDPH platného do 31.3.2011 bylo navíc uvedeno, 

že plátce nemá nárok na odpo�et dan� u p�ijatých zdanitelných pln�ní, která použije 

k uskute�n�ní pln�ní osvobozených od dan� bez nároku na odpo�et dan�. Z novelizovaného 

zn�ní ZDPH platného od 1.4.2011 již byla tato úprava vypušt�na, nebo� vyplývá rovnou 

z ustanovení § 51 odst. 1 tohoto ZDPH, kde jsou vyjmenována osvobozená pln�ní bez nároku 

na odpo�et dan�.  

3.1. Vznik a rozsah nároku na odpo�et dan�  
Nárok na odpo�et dan� je velmi d�ležitý pro fungování systému DPH. Plátce dan� je 

oprávn�n si odpo�íst da� na vstupu, kterou byla zatížena jím p�ijatá zdanitelná pln�ní, která 

použije pro svá uskute�n�ná pln�ní, která zda�uje daní na výstupu nebo která jsou 

osvobozená od dan� s nárokem na odpo�et dan� nebo která jsou s místem pln�ní mimo 

tuzemsko, pokud by m�l nárok na odpo�et dan�, jestliže by se uskute�nila s místem pln�ní 

v tuzemsku. Základní pravidla, p�i jejichž spln�ní vzniká plátci nárok na odpo�et dan�, jsou 

vymezena v § 72 ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011. 
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3.1.1. Použití pro ú�ely pln�ní s nárokem na odpo�et dan�, viz [[[[2]]]]

Oprávn�ní k odpo�tu dan� na vstupu u p�ijatého zdanitelného pln�ní jsou stanovena 

v § 72 odst. 1 ZDPH. 

„(1) Plátce je oprávn�n k odpo�tu dan� na vstupu u p�ijatého zdanitelného pln�ní, které 

v rámci svých ekonomických �inností použije pro ú�ely uskute��ování  

a) zdanitelných pln�ní dodání zboží, p�evodu nemovitosti nebo poskytnutí služby 

s místem pln�ní v tuzemsku,  

b) pln�ní osvobozených od dan� s nárokem na odpo�et dan� s místem pln�ní v tuzemsku,  

c) pln�ní s místem pln�ní mimo tuzemsko, pokud by m�l nárok na odpo�et dan�, jestliže 

by se uskute�nila s místem pln�ní v tuzemsku, 

d) pln�ní uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j) , l) až u) a y) a v § 55 s místem pln�ní 

ve t�etí zemi, nebo pokud jsou taková pln�ní p�ímo spojena s vývozem zboží, nebo 

e) pln�ní uvedených v § 13 odst. 8 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5.12

Pro posouzení nároku na odpo�et dan� musíme zkoumat vazbu mezi daným p�ijatým 

zdanitelným pln�ním uplat�ujícím nárok na odpo�et dan� a jeho použitím. Výchozí 

podmínkou pro možnost nároku na odpo�et dan� je použití p�ijatého pln�ní pro své 

ekonomické �innosti a v jejich rámci pro pln�ní, která jsou p�edm�tem dan�. Dále se pak 

zkoumají plátcem uskute�n�ná pln�ní, pro která jsou p�ijatá pln�ní konkrétn� použita. 

Nárok na odpo�et dan� vzniká tehdy, pokud konkrétní p�ijaté pln�ní na vstupu má 

p�ímou a bezprost�ední souvislost s jedním nebo n�kolika pln�ními na výstupu, která 

zakládají nárok na odpo�et dan�. V p�ípad�, že tomu tak není, zkoumáme, zda se konkrétní 

p�ijaté pln�ní stává sou�ástí všeobecných náklad� souvisejících s celkovou ekonomickou 

�inností plátce, jejímž výsledkem jsou pln�ní zakládající nárok na odpo�et dan�. V obou 

p�ípadech se p�edpokládá, že náklady vynaložené na p�ijatá pln�ní se stanou složkou pln�ní 

poskytnutých plátcem a zdanitelných na výstupu nebo osvobozených s nárokem na odpo�et 

dan�. 

                                                 
12 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7. str. 7. 
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„ZDPH definuje ekonomickou �innost v § 5 odst. 2 v návaznosti na vymezení osoby 

povinné k dani v § 5 odst. 1.  

Ve smyslu této definice ekonomickou �inností pro ú�ely DPH je:  

− �innost výrobc�, obchodník�, poskytovatel� služeb, a to bez ohledu na to, zda je 

poskytována soustavn�; 

− soustavn� vykonávaná nezávislá �innost; 

− soustavné využívání hmotného a nehmotného majetku za ú�elem dosažení p�íjm�.  

Ekonomickou �inností není �innost:  

− zam�stnanc� nebo jiných osob na základ� pracovn�právního vztahu; 

− osob zda�ovaná jako p�íjmy ze závislé �innosti nebo jako p�íjmy, u nichž je 

uplat�ována zvláštní sazba za autorské p�ísp�vky.13

Pro posouzení zda konkrétní �innost nebo využití majetku je �i není považována 

za ekonomickou �innost pro ú�ely ZDPH není podstatný ú�el, konkrétní výsledek ani fáze 

takové �innosti. Ekonomická �innost zahrnuje také p�ípravné práce nap�. projektové práce 

nebo nákup materiálu. Za ekonomickou �innost se také považuje fáze po skon�ení faktické 

�innosti, kdy plátce již neuskute��uje žádná zdanitelná pln�ní. Pokud plátci v této fázi 

vzniknou dodate�né náklady, má nárok na odpo�et dan�.  

3.1.2. Nová definice dan� na vstupu, viz [3].[3].[3].[3].

� V § 72 odst. 2 ZDPH platného od 1.4.2011 se nov� definuje da� na vstupu. 

P�ed novelou byla definice dan� na vstupu uvedena v § 4 odst. 1 písm. c) ZDPH. Nov� se daní 

na vstupu rozumí da� uplatn�ná podle ZDPH. Znamená to tedy, že není možné si uplatnit da�

na vstupu z nesprávn� uplatn�né dan� jako nap�.: 

• da� uplatn�nou u pln�ní s místem pln�ní mimo tuzemsko,  

• da� uplatn�nou u osvobozeného pln�ní,  

• da� uvedenou na dokladu, který vystavil neplátce, da� vypo�tenou v základní sazb�

dan� u pln�ní, které podléhá snížené sazb� dan�, 

• da�, která byla matematicky chybn� vypo�tena. 

                                                 
13 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7. str. 9. 
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Z textu definice dan� na vstupu u p�ijatého zdanitelného pln�ní vycházejí další zásady 

pro existenci nároku na odpo�et dan�: 

• Zásada p�ijatého pln�ní plátcem 

Nárok na odpo�et dan� na vstupu u p�ijatých zdanitelných pln�ní má pouze plátce, 

tj. osoba povinná k dani, která je registrovaná v �R.  

• Zásada místa pln�ní v tuzemsku (územní p�sobnost) 

V návaznosti na § 2 ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011 se jedná o da� uplatn�nou 

u zdanitelných pln�ní s místem pln�ní v tuzemsku. V p�ípad�, že byla u p�íslušného 

pln�ní uplatn�na da� v tuzemsku, i když místo pln�ní p�ipadlo do jiného �lenského 

státu nebo t�etí zem�, tato da� nespl�uje podmínky dan� na vstupu. V tomto p�ípad�

p�íjemci pln�ní, ani když je registrován jako plátce v tuzemsku, nevznikl nárok 

na odpo�et dan�.  

• Zásada správn� stanovené dan�

S ú�inností od 1.4.2011 je daní na vstupu výhradn� da�, která je uplatn�na podle 

ZDPH, z tohoto d�vodu již není možné uplatnit nárok na odpo�et dan�, která byla 

stanovena chybn�. Do pravidel pro nárok na odpo�et dan� se tímto promítla zásada 

podle ustálené judikatury Soudního dvora EU, podle které chybn� uvedená da�

na dokladu nezakládá nárok na odpo�et dan�.  

3.1.3. Vznik nároku na odpo�et dan�, viz [3].[3].[3].[3].

Touto problematikou se zabývá § 72 odst. 3 ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011. 

Nárok na odpo�et dan� vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skute�nosti zakládající 

povinnost tuto da� p�iznat. Nastavení okamžiku vzniku nároku na odpo�et dan� odráží princip 

neutrality systému DPH. Zákonný nárok na odpo�et dan� na vstupu u p�ijatých zdanitelných 

pln�ní nastává ve stejném okamžiku, ve kterém vznikla povinnost tuto da� p�iznat jako da�

na výstupu. Uplatn�ní dan� na výstupu v p�ípad� fikce dodání DMVV� podle nových 

pravidel s ú�inností od 1.4.2011 vzniká povinnost p�iznat da� dnem uvedení tohoto majetku 

do stavu zp�sobilého k užívání.  
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3.1.4. Pln�ní bez nároku na odpo�et dan�

„Zákaz nároku na odpo�et dan� upravují následující ustanovení ZDPH ve zn�ní 

platném od 1.4.2011:  

• § 72 odst. 1, ze kterého vyplývá, že plátce (s ur�itými výjimkami) nemá nárok 

na odpo�et dan� u p�ijatých zdanitelných pln�ní použitých pro ú�ely nesouvisejícími 

s ekonomickými �innostmi plátce, která nejsou p�edm�tem dan� a pro pln�ní 

osvobozená od dan� bez nároku na odpo�et dan�; 

• § 72 odst. 4, který stanoví zákaz nároku na odpo�et dan� u pln�ní pro reprezentaci; 

• § 89 odst. 8 a § 90 odst. 10, které nep�ipouští nárok na odpo�et dan� u dodání zboží 

nebo poskytnutí služeb, které jsou p�edm�tem zvláštních režim� zdan�ní p�irážky.“14  

3.1.5. Nárok na odpo�et dan� v plné výši a v �áste�né výši, viz [3].[3].[3].[3].

U p�ijatého zdanitelného pln�ní, které plátce použije výlu�n� pro ú�ely s nárokem 

na odpo�et dan� dle § 72 odst. 1 ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011, má plátce nárok 

na odpo�et dan� v plné výši. U p�ijatých zdanitelných pln�ní, která plátce použije z�ásti 

pro ú�ely s nárokem na odpo�et dan� a z�ásti pro jiné ú�ely, vzniká plátci nárok na odpo�et 

dan� jen v �áste�né výši. Tato základní zásada je stanovena v § 72 v odstavcích 5 a 6 ZDPH 

ve zn�ní platném od 1.4.2011. P�íslušná výše odpo�tu dan� v �áste�né výši se stanoví 

postupem podle § 75 a § 76 ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011. V ZDPH ve zn�ní platném 

do konce b�ezna 2011 byla stejná zásada ohledn� nároku na odpo�et dan� v plné výši 

a krácené výši obsažena v § 72 odst. 4 ZDPH. Konkrétní postupy p�i výpo�tu nároku 

na odpo�et dan� v krácené výši zahrnoval § 76 ZDPH.  

3.2. Podmínky pro uplatn�ní nároku na odpo�et dan�
P�i uplatn�ní nároku na odpo�et dan�, který vznikl plátci podle § 72, musí být 

dodrženy podmínky, které jsou stanoveny v § 73 ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011. 

S ú�inností novely ZDPH od 1.4.2011 došlo u podmínek pro uplatn�ní nároku na odpo�et 

dan� k �ad� v�cných zm�n, jak již bylo uvedeno v bod� 2.3.3. této diplomové práce.  

                                                 
14 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7.str. 20-21. 
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3.3.  Oprava odpo�tu dan� v d�sledku zm�n v použití obchodního 
majetku, viz [3].[3].[3].[3].

Pro zm�ny v nároku na odpo�et dan� v d�sledku zm�n v použití daného obchodního 

majetku je t�eba dodržovat pravidla dvou korek�ních mechanism�:  

1. vyrovnání odpo�tu dan�

2. úpravy odpo�tu dan�

S ú�inností novely ZDPH od 1.4.2011 došlo u t�chto mechanism� k �ad� zm�n. Podle 

zn�ní ZDPH platného do konce b�ezna 2011 se jak úprava odpo�tu dan�, tak i vyrovnání 

odpo�tu dan� používaly pouze v p�ípad� zm�n v použití dlouhodobého majetku, který byl 

vymezen v § 78 odst. 2 ZDPH, v rámci ekonomických �inností plátce. Úprava odpo�tu dan�

se vztahovala na p�ípady, ve kterých plátce v p�tileté lh�t� po po�ízení dlouhodobého majetku 

jej použil v odlišném režimu nároku na odpo�et dan�. Nap�íklad plátce uplatnil nárok 

na odpo�et dan� v plné výši a posléze za�al majetek využívat pro pouze osvobozená pln�ní 

bez nároku na odpo�et dan� nebo z�ásti pro osvobozená pln�ní, tzn. s nárokem na odpo�et 

dan� v krácené výši. Vyrovnání odpo�tu dan� se týkalo pouze dlouhodobého majetku 

s kráceným nárokem na odpo�et dan� a pokrývalo p�ípady rozdíl� ve vypo�ádacích 

koeficientech v rámci p�tileté lh�ty po po�ízení.  

Od 1.4.2011 se nápl� t�chto korek�ních mechanism� zm�nila. Principy úpravy 

odpo�tu dan� a vyrovnání odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku se slou�ily v jeden 

mechanismus, pro který ZDPH používá nadále pojem úprava odpo�tu dan� dle § 78 až 78c 

ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011. Rovn�ž byly zm�n�ny n�které zásady a zp�soby 

výpo�tu úpravy odpo�tu dan�. Pojem vyrovnání odpo�tu dan� ZDPH využívá pro nový 

korek�ní mechanismus pro zm�ny v nároku na odpo�et dan� u majetku krátkodobého 

charakteru dle § 77 ZDPH.  

V návaznosti na bod 5 p�echodných ustanovení zákona �. 47/2011 Sb. platí zásada, 

že na odpo�et dan�, který byl uplatn�n u dlouhodobého majetku po�ízeného do 31.3.2011 se 

vztahují pravidla platná pro úpravu odpo�tu dan� a pro vyrovnání odpo�tu dan� podle ZDPH 

platného do konce b�ezna 2011. Z toho vyplývá, že plátce musí rozlišovat, zda konkrétní 

dlouhodobý majetek, u kterého došlo ke zm�n� použití, po�ídil do 31.3.2011 nebo po tomto 

datu.  
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3.3.1. Úprava odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku po�ízeného 
do 31.3.2011 (§ 78 a § 79) ZDPH ve zn�ní platném do konce b�ezna 
2011) 

Základní princip úpravy odpo�tu dan� § 78 odst. 1 ve zn�ní platném do konce b�ezna 

2011: 

„(1) Odpo�et dan� u po�ízeného majetku vymezeného v odstavci 2 podléhá úprav�, pokud 

v období 5 po sob� jdoucích kalendá�ních rocích, po�ínaje rokem, ve kterém byl majetek 

po�ízen, (dále jen „období pro úpravu odpo�tu dan�“) dojde ke zm�n� v nároku na odpo�et 

dan� v d�sledku zm�ny ú�elu použití tohoto majetku podle odstavce 3 nebo 4.“15

Úprava odpo�tu dan� se vztahuje na p�ípady, kdy dojde ke zm�n� výše nároku 

na odpo�et dan� uplatn�ného u dlouhodobého majetku v d�sledku použití pro jiné ú�ely 

než byly zohledn�ny p�i uplatn�ní daného nároku, a to v rámci p�tileté lh�ty po po�ízení. 

Úprav� odpo�tu dan� podléhají také zm�ny použití v pr�b�hu roku po�ízení daného majetku.  

Úprava odpo�tu dan� se provádí: 

• u dlouhodobého hmotného majetku, jehož vstupní cena podle zákona o daních 

z p�íjm� p�esáhla 40 000 K�,  

• u odpisovaného nehmotného majetku  jehož vstupní cena podle zákona o daních 

z p�íjm� byla vyšší než 60 000 K�, 

• u pozemk�, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem  ve vymezení podle zákona 

o ú�etnictví.  

Úprava odpo�tu dan� se neprovádí u jiného majetku, nap�. u zboží nebo drobného 

investi�ního majetku.  

P�tileté období pro úpravu odpo�tu dan� se po�ítá po�ínaje rokem, ve kterém byl 

majetek po�ízen a provádí se v p�ípadech, kdy u plátce dojde ke zm�n� ú�elu použití 

dlouhodobého majetku. V roce 2011 podléhá úprav� odpo�tu dan� podle výše uvedených 

pravidel majetek po�ízený v roce 2007 a následujících letech až do 31.3.2011.  

Zm�ny ú�elu použití, na které se vztahuje úprava odpo�tu dan� podle § 78 odst. 3, 4 

a 8 ZDPH ve zn�ní platném do konce b�ezna 2011: 

                                                 
15BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH  od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7.str. 81. 
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„(3) Plátce je povinen provést úpravu odpo�tu dan� p�i zm�n� použití majetku podle odstavce 

2, pokud 

a) uplatnil nárok na odpo�et v plné výši podle § 72 odst. 2 a použije jej pro ú�ely, 

pro které je povinen odpo�et dan� krátit podle § 72 odst. 4 nebo nárok na odpo�et 

dan� nemá podle § 75 odst. 1, nebo 

b) uplatnil nárok na odpo�et dan� ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4 a použije jej 

pro ú�ely, pro které nárok na odpo�et dan� nemá podle § 75 odst. 1.  

(4) Plátce je oprávn�n provést úpravu odpo�tu dan� p�i zm�n� použití majetku podle odstavce 

2, pokud 

a) nem�l nárok na odpo�et dan� podle § 75 odst. 1 a použije jej pro ú�ely, pro které má 

nárok na odpo�et dan� v plné výši podle § 72 odst. 2 nebo ve zkrácené výši podle § 72 

odst. 4, nebo 

b) uplatnil nárok na odpo�et dan� ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4 a použije jej 

pro ú�ely, pro které má nárok na odpo�et dan� v plné výši podle § 72 odst. 2. 

(8) Za zm�nu ú�elu použití se považuje také, pokud v pr�b�hu období pro úpravu odpo�tu 

dan� u majetku podle odstavce 2 dojde k uskute�n�ní dodání zboží nebo p�evodu 

nemovitosti.“16  

Výpo�et �ástky úpravy odpo�tu dan�: 

P�i výpo�tu této �ástky se vychází z dan� na vstupu p�i po�ízení majetku. Podíl let, 

po který plátce bude majetek používat ve zm�n�ném režimu je v algoritmu výpo�tu zohledn�n 

na celkovém p�tiletém období, tj. úprava odpo�tu dan� se vlastn� týká zbývající p�tileté 

�ástky období pro úpravu odpo�tu dan�. 

�ástka úpravy odpo�tu dan� =  da� na vstupu p�i po�ízení majetku ⋅ (UNO1 – UNO2) ⋅ po�et 

zbývajících rok�/5 

P�itom je:  

UNO1  –  ukazatel nároku na odpo�et dan� ke dni provedení úpravy. 

UNO2 –  ukazatel nároku na odpo�et dan� ke dni po�ízení majetku nebo provedení 

p�edchozí úpravy. 

Pokud má plátce nárok na odpo�et dan� v plné výši, ukazatel nároku na odpo�et dan�

je stanoven ve výši 1. V p�ípad�, že plátce nárok na odpo�et dan� nemá, ukazatel nároku 

                                                 
16 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7.str. 82-83. 
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na odpo�et dan� je ve výši 0. Nárok na odpo�et dan� v pom�rné výši je vyjád�en ukazatelem 

nároku na odpo�et dan� ve výši vypo�ádacího koeficientu, a to v rozmezí 0,01 až 1. 

Podle § 78 odst. 7 ZDPH platného do konce b�ezna 2011 se úprava odpo�tu dan� provede 

pouze v p�ípad�, že rozdíl mezi ukazateli nároku na odpo�et dan� je vyšší než 10 procentních 

bod�.  

3.3.2. Úprava odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku po�ízeného 
od 1.4.2011 (§ 78 až § 78 c) ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011 
a novely ZDPH platné od 1.1.2012 

Pro úpravu odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku po�ízeného po 1.4.2011 platí 

pravidla podle ZDPH platného od 1.4.2011. Ve srovnání s p�edchozími pravidly byly 

zm�n�ny n�které zásady a postupy výpo�tu tohoto korek�ního mechanismu. Podle platných 

nových pravidel budou plátci povinni p�i úprav� odpo�tu dan� postupovat poprvé v p�iznání 

k DPH za poslední zda�ovací období roku 2012.  

Základní princip úpravy odpo�tu dan�: 

„§ 78 odst. 1 a 2 (zákona o DPH ve zn�ní platném od 1.4.2011): 

(1) P�vodní odpo�et dan� uplatn�ný u po�ízeného dlouhodobého majetku podléhá 

úprav�, pokud v n�kterém z kalendá�ních rok� následujících po roce, ve kterém byl p�vodní 

odpo�et uplatn�n, dojde ke zm�n� rozsahu použití tohoto majetku pro ú�ely, které zakládají 

nárok na odpo�et dan�. Obdobn� se postupuje v p�ípad�, kdy plátce p�i po�ízení 

dlouhodobého majetku nárok na odpo�et dan� nem�l.  

(2) Zm�ny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatn� za každý 

kalendá�ní rok v rámci lh�ty pro úpravu odpo�tu dan�, a to ve srovnání se skute�nostmi, které 

plátce zohlednil p�i uplatn�ní p�vodního odpo�tu dan� nebo p�i po�ízení tohoto majetku, 

pokud nárok na odpo�et dan� nem�l.  

§ 78 b) odst. 1 (zákona o DPH ve zn�ní platném od 1.4.2011) 

(1) Pro úpravu odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku vytvo�eného vlastní �inností se 

použijí obdobn� ustanovení § 78 a 78 a) s tím, že lh�ta pro úpravu odpo�tu po�íná b�žet 

kalendá�ním rokem, v n�mž byl tento majetek uveden do stavu zp�sobilého k užívání.“17  

                                                 
17 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7.str. 69. 
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Od 1.1.2012 byla dopln�na druhá v�ta § 78 odst. 1 v následujícím zn�ní. Obdobn� se 

postupuje v p�ípad�, kdy plátce p�i po�ízení dlouhodobého majetku nárok na odpo�et dan�

nem�l, protože daný majetek byl p�vodn� ur�ený k použití v rámci ekonomických �inností 

plátce pro ú�ely, které nezakládají nárok na odpo�et dan�.  

Úprava odpo�tu dan� platí pro p�ípady, ve kterých se zm�ní výše p�vodn�

uplatn�ného odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku v d�sledku jeho použití pro jiné ú�ely, 

než které plátce uplatnil p�i p�vodním nároku na odpo�et dan�, a k t�mto zm�nám v použití 

dojde v n�kterém z kalendá�ních rok� následujících po uplatn�ní nároku na odpo�et dan�. 

Úprav� odpo�tu dan� tak nepodléhají zm�ny použití dlouhodobého majetku, ke kterým dojde 

v kalendá�ním roce, ve kterém plátce p�vodní nárok na odpo�et dan� uplatnil, ale teprve 

zm�ny v následujících letech.  

Z § 78 odst. 2 ZDPH vyplývá, že zm�ny v rozsahu použití ur�itého majetku se 

posuzují za p�íslušný kalendá�ní rok v rámci lh�ty pro úpravu odpo�tu dan� pouze 

v porovnání se zp�sobem použití, který plátce zohlednil p�i uplatn�ní p�vodního odpo�tu 

dan�. Na úpravu odpo�tu dan� již nemají vliv p�ípadné úpravy odpo�tu dan� provedené 

v p�edchozích letech.  

Jestliže plátce p�vodní odpo�et dan� neuplatnil, jelikož daný dlouhodobý majetek 

p�vodn� používal v rámci svých ekonomických �inností jen pro osvobozená pln�ní 

bez nároku na odpo�et dan�, pro úpravy odpo�tu dan� v následujících letech porovnává 

použití ve vztahu k roku po�ízení.  

Úprava odpo�tu dan� se vztahuje jak na odpo�et dan� uplatn�ný, pop�ípad�

neuplatn�ný u po�ízeného dlouhodobého majetku, tak i u dlouhodobého majetku vytvo�eného 

vlastní �inností.  Úprava odpo�tu dan� se neprovádí u jiného majetku, nap�. u drobného 

majetku nebo zboží.  

Lh�ta pro úpravu odpo�tu dan� se prodlužuje dle ZDPH platného od 1.4.2011 

u pozemk�, staveb, byt� a nebytových prostor na 10 let, u ostatního dlouhodobého majetku 

z�stává lh�ta 5 let. Lh�ta 5 let platí také na technické zhodnocení, v�etn� technického 

zhodnocení majetku, pro který platí desetiletá lh�ta. Lh�ta za�íná b�žet kalendá�ním rokem, 

v n�mž byl dlouhodobý majetek po�ízen, v p�ípad� majetku vytvo�eného vlastní �inností 

rokem, ve kterém byl daný majetek uveden do stavu zp�sobilého k užívání.  
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Zm�ny v rozsahu použití, na které se vztahuje úprava odpo�tu dan� § 78 odst. 4 

ZDPH platného od 1.4.2011:  

„(4) Zm�nou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro ú�ely, které zakládají nárok 

na odpo�et dan�, se rozumí p�ípady, kdy plátce:  

a) uplatnil p�vodní odpo�et dan� v plné výši a následn� tento majetek použije pro ú�ely, 

pro které má nárok na odpo�et dan� v �áste�né výši nebo nárok na odpo�et dan�

nemá,  

b) uplatnil p�vodní odpo�et dan� v �áste�né výši a následn� tento majetek použije 

pro ú�ely, pro které nárok na odpo�et nemá, nebo pro ú�ely, pro které má nárok 

na odpo�et dan� v plné výši,  

c) nem�l nárok na odpo�et dan� a následn� tento majetek použije pro ú�ely, pro které má 

nárok na odpo�et dan� v plné výši nebo v �áste�né výši, nebo 

d) uplatnil p�vodní odpo�et dan� v �áste�né výši a vznikne rozdíl mezi pom�rnými 

koeficienty nebo vypo�ádacími koeficienty.“18

V porovnání s p�edchozími pravidly je úprava odpo�tu dan� rozší�ena na p�ípady 

zm�n v použití dlouhodobého majetku �áste�n� pro ekonomické �innosti plátce a �áste�n� pro 

jiné ú�ely. Toto rozší�ení je sou�ástí souboru opat�ení promítnutých do ZDPH platného 

od 1.4.2011 na základ� zm�n v pravidlech pro odpo�et dan� ve Sm�rnici k DPH (sm�rnicí 

2009/162/EU s ú�inností od 1.1.2011), které jsou �lenské státy povinny provést. V ZDPH 

platném od 1.4.2011 souvisí s novým pravidlem v § 75 odst. 2, podle kterého je plátce 

u dlouhodobého majetku, který bude z�ásti používat pro uskute��ování svých ekonomických 

�inností a z�ásti pro jiné ú�ely, oprávn�n uplatnit nárok na odpo�et dan� jen v pom�rné výši. 

Zm�ny v rozsahu použití pro ekonomické �innosti se u dlouhodobého majetku budou nadále 

�ešit prost�ednictvím úpravy odpo�tu dan� (na stran� dan� na vstupu), a ne na stran� dan�

na výstupu. Tato zm�na se v praxi významn� dotkne zejména zp�sobu uplat�ování DPH 

u nemovitostí a automobil� používaných �áste�n� pro soukromé ú�ely. Plátci musí sledovat 

podíl využití pro jiné ú�ely než ekonomickou �innost a korigovat p�ípadné rozdíly v tomto 

podílu po celou lh�tu pro úpravu odpo�tu dan�. P�ed p�sobností nových pravidel 

pro uplat�ování DPH a nároku na odpo�et dan� u dlouhodobého majetku platila pro veškerý 

majetek, který plátce používal z�ásti pro své ekonomické �innosti a z�ásti pro jiné ú�ely, 

                                                 
18 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH  od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7.str. 72. 
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zásada, podle které se nakládání s �ástí takového majetku, kterou plátce neza�adil do svého 

obchodního majetku a u které neuplatnil odpo�et dan�, vyjímalo z p�edm�tu dan�.  

Výpo�et �ástky úpravy odpo�tu dan� § 78 a) ZDPH ve zn�ní platném od 1.4.2011:  

„(1) �ástka úpravy odpo�tu dan� za p�íslušný kalendá�ní rok se vypo�te ve výši jedné p�tiny, 

pop�ípad� jedné desetiny v p�ípad� pozemk�, staveb, byt� a nebytových prostor, ze sou�inu  

a) �ástky dan� a vstupu u p�íslušného majetku, a  

b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpo�et dan� k okamžiku provedení úpravy 

odpo�tu dan� a ukazatelem nároku na odpo�et dan�

1. ke kalendá�nímu roku, v n�mž byl p�vodní odpo�et dan� uplatn�n, nebo 

2. ke kalendá�nímu roku, v n�mž byl majetek po�ízen, pokud plátce nárok na odpo�et 

dan� nem�l.  

(2) Ukazatelem nároku na odpo�et dan� je  

a) 0 %, nemá-li plátce nárok na odpo�et dan�, 

b) 100 %, má-li plátce nárok na odpo�et dan� v plné výši, nebo  

c) pom�rný koeficient nebo vypo�ádací koeficient, má-li plátce nárok na odpo�et dan�

pouze v �áste�né výši, pop�ípad� sou�in obou koeficient�, dojde-li k soub�hu nároku 

na odpo�et dan� v pom�rné výši podle § 75 a nároku na odpo�et dan� v krácené výši 

podle § 76.  

(3) Úprava odpo�tu dan� se provede pouze v p�ípad�, že rozdíl mezi ukazateli nároku 

na odpo�et dan� je v�tší než 10 procentních bod�. Je-li vypo�tená �ástka úpravy odpo�tu 

dan� kladná, je plátce oprávn�n úpravu provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu 

provést.  

(4) P�i výpo�tu �ástky úpravy odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku, který plátce po�ídil jako 

osoba povinná k dani p�ed datem registrace, se postupuje obdobn� podle odstavce 1 s tím, 

že namísto ukazatele nároku na odpo�et dan� ke kalendá�nímu roku, v n�mž byl p�vodní 

odpo�et uplatn�n nebo majetek po�ízen, se použije ukazatel nároku na odpo�et dan�

ke kalendá�nímu roku, ve kterém došlo k registraci.  

(5) Používá-li plátce majetek pro zm�n�né ú�ely pouze po �ást p�íslušného kalendá�ního roku, 

�ástka úpravy odpo�tu dan� vypo�tená podle odstavce 1 nebo 4 se p�im��en� zkrátí.  

(6) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lh�t� pro úpravu odpo�tu dan� k uskute�n�ní dodání 

zboží, p�evodu nemovitosti nebo poskytnutí služby, �ástka úpravy odpo�tu dan� za p�íslušný 

kalendá�ní rok se stanoví jako sou�in �ástky vypo�tené podle odstavce 1 nebo 4 a po�tu rok�
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zbývajících do konce lh�ty pro úpravu odpo�tu dan�; do po�tu rok� se zapo�ítává také rok, 

ve kterém je úprava odpo�tu dan� provád�na.“19

Výpo�et �ástky úpravy odpo�tu dan� stanovujeme dv�ma odlišnými zp�soby, 

v závislosti na tom, zda se jedná o: 

1) majetek, který z�stává v obchodním majetku plátce, nebo 

2) majetek, u kterého dojde ve lh�t� pro úpravu odpo�tu k uskute�n�ní pln�ní 

(dodání zboží, p�evodu nemovitosti nebo poskytnutí služby).  

V p�ípad�, že majetek z�stává v obchodním majetku plátce, se ro�ní úprava odpo�tu 

dan� provádí jen ve výši jedné p�tiny, pop�ípad� jedné desetiny, p�íslušného rozdílu 

v nárocích na odpo�et dan�. Ve druhém p�ípad� se do výpo�tu �ástky úpravy odpo�tu dan�

zohlední po�et rok�, které zbývají do konce lh�ty pro úpravu odpo�tu dan�.  

Algoritmus úpravy odpo�tu dan� pro majetek, který z�stává v obchodním majetku 

plátce, je podle § 78 a) odst. 1 ZDPH stanoven takto:  

�ástka úpravy odpo�tu dan� =  da� na vstupu ⋅ (UNO1 - UNO2) ⋅ 1/lh�ta pro úpravu odpo�tu 

dan�

P�itom je:  

UNO1  –  ukazatel nároku na odpo�et dan� k provedení úpravy 

UNO2  –  ukazatel nároku na odpo�et dan� ve vztahu k p�vodnímu odpo�tu dan�, 

tj. ke kalendá�nímu roku, ve kterém byl: 

• uplatn�n p�vodní odpo�et dan�

• daný majetek po�ízen, jestliže plátce p�vodní odpo�et dan� neuplatnil, jelikož nárok 

na uplatn�ní odpo�tu nem�l (majetek byl ur�en k použití pro osvobozená pln�ní 

bez nároku na odpo�et dan�) 

Lh�ta pro úpravu odpo�tu dan� �iní:  

• u pozemk�, staveb, byt� a nebytových prostor 10 let 

• u ostatního dlouhodobého majetku 5 let. 

Ukazatel nároku na odpo�et dan� je vyjád�en v %. Jestliže má plátce nárok na odpo�et 

dan� v plné výši, ukazatel nároku na odpo�et je vyjád�en ve výši 100 %. Skute�nost, že plátce 

                                                 
19 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH  od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7.str. 73 a 74. 
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nárok na odpo�et nemá, ukazatel nároku na odpo�et dan� bude ve výši 0 %. V p�ípad� nároku 

na odpo�et dan� v �áste�né výši se ukazatel nároku na odpo�et dan� vypo�te podle 

p�íslušného koeficientu, který vyjad�uje podíl využití daného majetku pro ú�ely zakládající 

nárok na odpo�et dan�. V p�ípad�, že plátce používá majetek z�ásti pro uskute��ování svých 

ekonomických �inností, v jejich rámci výhradn� pro zdanitelná pln�ní, a z�ásti pro ú�ely 

nesouvisejícími s ekonomickými �innostmi, je ukazatel nároku na odpo�et dan� p�íslušná 

výše pom�rného koeficientu stanoveného dle § 75 ZDPH. U majetku, který plátce využívá 

pouze pro ekonomické �innosti a v jejich rámci z�ásti pro pln�ní osvobozená od dan� bez 

nároku na odpo�et dan� a z�ásti pro pln�ní s nárokem na odpo�et dan�, je ukazatelem nároku 

na odpo�et dan� p�íslušná výše vypo�ádacího koeficientu stanoveného dle § 76 ZDPH. M�že 

nastat situace, ve které dojde k soub�hu nároku na odpo�et dan� v pom�rné výši a nároku 

na odpo�et dan� v krácené výši, pak je ukazatelem nároku na odpo�et dan� sou�in pom�rného 

koeficientu podle § 75 ZDPH a vypo�ádacího koeficientu podle § 76 ZDPH za p�íslušná 

období. Podle § 78a odst. 3 provádíme úpravu odpo�tu dan� pouze v p�ípad�, že rozdíl mezi 

ukazateli nároku na odpo�et dan� je v�tší než 10 procentních bod�.  

Algoritmus úpravy odpo�tu dan� pro majetek, u kterého dojde ve lh�t� pro úpravu 

odpo�tu k uskute�n�ní pln�ní je podle § 78a odst. 6 ZDPH stanoven takto:  

�ástka úpravy odpo�tu dan� =  da� na vstupu ⋅ (UNO1 – UNO2) ⋅ 1/lh�ta pro úpravu odpo�tu 

dan� ⋅ (po�et rok� zbývajících do konce lh�ty) 

P�itom je:  

UNO1  –  ukazatel nároku na odpo�et dan� k provedení úpravy 

UNO2  –  ukazatel nároku na odpo�et dan� ve vztahu k p�vodnímu odpo�tu dan�, 

tj. ke kalendá�nímu roku, ve kterém byl: 

• uplatn�n p�vodní odpo�et dan�

• daný majetek po�ízen, jestliže plátce p�vodní odpo�et dan� neuplatnil, jelikož nárok 

na uplatn�ní odpo�tu nem�l (majetek byl ur�en k použití pro osvobozená pln�ní 

bez nároku na odpo�et dan�) 



35 

Lh�ta pro úpravu odpo�tu dan� �iní:  

• u pozemk�, staveb, byt� a nebytových prostor 10 let 

• u ostatního dlouhodobého majetku 5 let. 

Do po�tu rok� zbývajících do konce lh�ty se zapo�ítává i rok, ve kterém je úprava odpo�tu 

dan� provád�na.  

Úprava odpo�tu dan� v n�kterých specifických p�ípadech:  

• u majetku vytvo�eného vlastní �inností dle § 78 b) ZDPH ve zn�ní platném 

od 1.4.2011 

„(1) Pro úpravu odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku vytvo�eného vlastní �inností se 

použijí obdobn� ustanovení § 78 a 78a s tím, že lh�ta pro úpravu odpo�tu po�íná b�žet 

kalendá�ním rokem, v n�mž byl tento majetek uveden do stavu zp�sobilého k užívání. 

(2) U dlouhodobého majetku vytvo�eného vlastní �inností, jehož uvedením do stavu 

zp�sobilého k užívání došlo k uskute�n�ní pln�ní podle § 13 odst. 4 písm. b), se �ástka dan�

na vstupu pro výpo�et úpravy odpo�tu dan� stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a). U ostatního 

dlouhodobého majetku vytvo�eného vlastní �inností se �ástka dan� na vstupu pro výpo�et 

úpravy odpo�tu dan� stanoví jako sou�et dan� na vstupu u jednotlivých p�ijatých zdanitelných 

pln�ní, která se stala sou�ástí tohoto majetku.20

U majetku vytvo�eného vlastní �inností se lh�ta pro úpravu odpo�tu dan� po�ítá 

od roku, kdy byl majetek p�eveden do užívání. U DMVV� používaného plátcem pro ú�ely 

s nárokem na odpo�et dan� v �áste�né výši podle § 72 odst. 6 ZDPH, vznikne p�i jeho 

uvedení do stavu zp�sobilého k užívání fikce zdanitelného dodání zboží nebo p�evodu 

nemovitosti. Sou�asn� tak plátci vznikne z tohoto pln�ní nárok na odpo�et dan� v �áste�né 

výši podle obecn� platných princip�. V t�chto situacích se výchozí �ástka dan� na vstupu pro 

výpo�et úpravy odpo�tu dan� stanovuje ve výši základu dan� stanoveného pro toto pln�ní 

podle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH. V ostatních p�ípadech u DMVV� se výchozí �ástka 

na vstupu pro výpo�et úpravy odpo�tu dan� vypo�te jako sou�et dan� na vstupu všech 

p�ijatých pln�ní, která jsou sou�ástí tohoto majetku.  

• u majetku nabytého ve zvláštních p�ípadech § 78c ZDPH ve zn�ní platném 

od 1.4.2011 

                                                 
20 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7.str. 79. 
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„(1) Ustanovení § 78 až 78b se použijí obdobn� pro úpravu odpo�tu dan� u  

a) majetku nabytého na základ� rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního právního 

p�edpisu, 

b) majetku nabytého na základ� smlouvy o prodeji podniku nebo vkladu podniku nebo 

jeho �ásti, tvo�ící organiza�ní složku podniku,  

c) majetku, který je sou�ástí jm�ní p�evedeného p�i p�em�n� spole�nosti nebo družstva 

podle zvláštního právního p�edpisu,  

d) majetku spravovaného plátcem jako osobou oprávn�nou podle zvláštního právního 

p�edpisu k pokra�ování v živnosti po zem�elém plátci, 

e) majetku vydaného plátci jako d�dicovi pokra�ujícímu v živnosti po zem�elém plátci p�i 

ukon�ení d�dického �ízení.  

(2) B�h lh�ty pro úpravu odpo�tu dan� podle odstavce 1 se nep�erušuje. 21

U majetku nabytého bez dan� v situacích vymezených § 78c ZDPH se b�h lh�ty 

pro úpravu odpo�tu dan� nep�erušuje. P�tiletá nebo desetiletá lh�ta pro úpravu odpo�tu dan�

je odvislá od p�vodního po�ízení a po�ítá se od roku, ve kterém byl daný majetek p�vodn�

po�ízen plátcem.  

Vykazování úpravy odpo�tu dan� v p�iznání k DPH podle § 78 odst. 6 ZDPH ve zn�ní 

platném od 1.4.2011 provádí plátce pouze jednou ro�n�, a to souhrnn� v p�iznání k DPH 

za poslední zda�ovací období roku. �ástka úpravy odpo�tu dan� se uvádí v rámci �. 60 

p�iznání k DPH.  

3.4. Uplat�ování DPH u DMVV�, viz [3].[3].[3].[3].

Jedním ze základních opat�ení, které p�inesla novela ZDPH v rámci boje proti 

da�ovým únik�m a zkracování da�ové povinnosti, je zm�na pravidel u vypo�ádaní DPH 

u DMVV�. Tato zm�na se promítla jak do pravidel p�i p�iznání dan� na vstupu, 

tak do pravidel pro uplat�ování nároku na odpo�et dan�.  

                                                 
21 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7.str. 80. 
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3.4.1. Zda�ování DMVV� podle ZDPH platného do 31.3.2011,  

Ve zn�ní ZDPH platném do konce b�ezna 2011 neplatila pro DMVV� žádná 

specifická pravidla. U náklad� na po�ízení nebo vybudování takového majetku m�l plátce 

nárok na odpo�et dan� v p�ípad� spln�ní obecných podmínek.  Pokud plátce použil DMVV�

pro ekonomickou �innost a v rámci ní pro p�ípady uvedené v § 72 odst. 2 ZDPH, vznikal mu 

nárok na plný odpo�et dan�. Jestliže plátce DMVV� použil pro ekonomickou �innost 

a v rámci ní jak pro osvobozená pln�ní bez nároku na odpo�et dan�, tak i zdanitelná pln�ní 

uvedená v § 72 odst. 2 ZDPH, vznikl mu u náklad� na po�ízení nebo vybudování takového 

majetku nárok na odpo�et dan� ve zkrácené výši podle § 76 ZDPH. V p�ípad�, kdy plátce 

použil tento majetek jak pro uskute�n�ní své ekonomické �innosti, tak i pro ú�ely s ní 

nesouvisející, m�l podle § 72 odst. 5 nárok na odpo�et dan� pouze v pom�rné výši 

odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou �innost. Další možností bylo, že plátce 

p�i po�ízení tohoto majetku uplatnil nárok na odpo�et dan� v plné výši, potom bylo jeho 

povinností využívání DMVV� pro jiné ú�ely, které nesouvisely s jeho ekonomickou �inností, 

považovat za poskytnutí služby ve smyslu § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH a musel v t�chto 

p�ípadech p�iznávat da� na výstupu a vystavit doklad o použití. Základ dan� byl stanoven 

v souladu s § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH ve výši celkových vynaložených náklad�. V základu 

dan� byla zohledn�na �ást náklad� spojená s po�ízením nemovitosti nap�. úm�rná výše 

odpis�. Problémem p�i uplat�ování nároku na odpo�et v pom�rné výši bylo stanovení 

pom�ru, v jakém m�l být nárok uplatn�n. Správci dan� si st�žovali na to, že plátci dan� si 

tento pom�r zám�rn� nadhodnocovali. Ze ZDPH p�itom vyplývalo, že tento nárok nebylo 

možno následn� opravit nebo provést jeho úpravu, jelikož podle § 78 ZDPH se úprava 

odpo�tu dan� u DMVV� provád�la pouze, pokud došlo ke zm�n� jeho ú�elu použití v rámci 

ekonomické �innosti plátce. Z toho vyplývá, že d�íve se úprava odpo�tu nevztahovala 

na zm�nu rozsahu použití dlouhodobého majetku pro ekonomickou �innost a ú�ely s ní 

nesouvisející.  

3.4.2. Zda�ování DMVV� podle ZDPH platného od 1.4.2011 

V novele ZDPH platné od 1.4.2011 se za zdanitelná pln�ní dle § 13 odst. 4 písm. b) 

považuje uvedení DMVV� do stavu zp�sobilého k užívání, pokud plátce použije tento 

majetek pro ú�ely, pro které má nárok na odpo�et dan� pouze v �áste�né výši. Podle 

novelizovaného zn�ní § 72 odst. 6 ZDPH, se odpo�tem dan� v �áste�né výši rozumí 
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jak pom�rný nárok na odpo�et dan� podle nového zn�ní § 75 ZDPH, tak i krácený nárok 

na odpo�et dan� podle nového zn�ní § 76 ZDPH.  

V praxi to znamená, že postup podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH se uplatní v p�ípad�, 

pokud jsou spln�ny zárove� dv� klí�ové podmínky:  

1) „Musí se jednat o dlouhodobý majetek vytvo�ený vlastní �inností ve smyslu 

definice uvedené v § 4 odst. 3 písm. e) novelizovaného zn�ní zákona o DPH. 

V této souvislosti je t�eba upozornit na výklad Ministerstva financí, který 

up�es�uje chápání tohoto pojmu a který byl zve�ejn�n v rámci metodické 

informace ke zm�nám v odpo�tu dan�. Podle tohoto výkladu se za majetek 

vytvo�ený vlastní �inností považuje majetek, který plátce vytvo�il nov� v tom 

smyslu, že výsledný takto vytvo�ený majetek vykazuje jiné podstatné 

charakteristické znaky než p�ijatá pln�ní použitá k jeho vytvo�ení. Dlouhodobým 

majetkem vytvo�eným vlastní �inností je ve smyslu tohoto výkladu nap�. 

dlouhodobý majetek vytvo�ený na základ� díl�ích subdodávek od r�zných 

dodavatel� a tyto subdodávky mají jiné podstatné charakteristické znaky než 

výsledný dlouhodobý majetek. Dlouhodobým majetkem vytvo�eným vlastní 

�inností je podle tohoto výkladu také technické zhodnocení hmotného 

i nehmotného majetku vymezené zákonem o daních z p�íjm�, je-li spln�na 

výchozí podmínka, že je plátce vytvo�il v rámci svých ekonomických �inností. 

Takové technické zhodnocení se považuje za samostatný dlouhodobý majetek 

vytvo�ený vlastní �inností. 

2) P�edm�tný dlouhodobý majetek vytvo�ený vlastní �inností musí být plátcem 

použit pro ú�ely, kdy má plátce �áste�ný nárok na odpo�et dan�. V praxi se m�že 

jednat o p�ípady, kdy podnikatel jako fyzická osoba bude stavbu jako 

dlouhodobý hmotný majetek vytvo�ený vlastní �inností využívat jak pro svou 

ekonomickou �innost, tak i pro osobní pot�ebu, �i o p�ípady, kdy firma bude 

stavbu jako dlouhodobý hmotný majetek vytvo�ený vlastní �inností využívat jako 

zda�ovaný, tak i pro osvobozený nájem.“22

Plátci je od 1.4.2011 u náklad� na po�izování DMVV�, p�estože ho po uvedení 

do užívání bude využívat pro ú�ely, ve kterých má nárok na odpo�et v �áste�né výši, 

pr�b�žn� p�iznáván nárok na odpo�et dan� v plné výši. Návazn� je uvedení tohoto majetku 

                                                 
22 BENDA, Václav a R�žena HR
ŠOVÁ. Odpo�et DPH od 1.4.2011. 1. vyd. Praha: Polygon, 2011, ISBN 978-
80-7273-165-7.str. 101-102. 
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do užívání považováno za dodání zboží nebo p�evod nemovitosti, tzn. prakticky za zdanitelné 

pln�ní. Plátce je tak povinen z tohoto fiktivního zdanitelného pln�ní p�iznat da� na výstupu, 

a to zda�ovací období, ve kterém došlo k uvedení do stavu zp�sobilého k užívání. Základ 

dan� se stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH. Základem dan� je obecn� cena zboží nebo 

nemovitosti nebo cena obdobného zboží nebo obdobné nemovitosti, za kterou by bylo možné 

zboží nebo nemovitost po�ídit ke dni uskute�n�ní zdanitelného pln�ní. 

4. Porovnání výše nároku na odpo�et dan�
na praktických p�íkladech 
V této �ásti diplomové práce jsou na praktických p�íkladech podrobn� vysv�tlena 

pravidla pro korek�ní mechanismy p�i zm�n� výše nároku na odpo�et dan� v d�sledku zm�ny 

použití dlouhodobého majetku, dále jsou vysv�tlena novelizovaná pravidla pro uplat�ování 

nároku odpo�tu dan� v �áste�né výši a zm�na pravidel pro zda�ování DMVV�.  

4.1.  Lh�ta pro úpravu odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku 
Budova byla po�ízena v kv�tnu 2011, období pro úpravu odpo�tu dan� zahrnuje 

v tomto p�ípad� roky 2011 až 2020. Jestliže plátce uplatní odpo�et dan� již v roce po�ízení, 

tj. v roce 2011, podléhá tento odpo�et dan� úprav� v roce 2012, pokud v tomto roce dojde 

ke zm�n� rozsahu jejího využití. Uplatní-li odpo�et dan� až v roce 2012, bude tento odpo�et 

podléhat úprav� až p�ípadn� v roce 2013.  

Budova byla po�ízena v roce 2010, období pro úpravu odpo�tu v tomto p�ípad�, díky 

odlišné legislativní úprav� v dob� jejího po�ízení, zahrnuje roky 2010, 2011, 2012, 2013 

a 2014.  

4.2. Úprava odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku 

P�íklad �. 1:  Zm�na nároku na odpo�et dan� u dlouhodobého majetku po 1.4.2011, 

viz [3] 

Plátce si po�ídil dlouhodobý majetek, u kterého p�vodn� uplatnil plný nárok 

na odpo�et dan�, a ve lh�t� pro úpravu odpo�tu dan� jej za�al používat pro osvobozená pln�ní 

bez nároku na odpo�et dan�, rozdíl mezi ukazateli nároku na odpo�et dan� bude ve vzorci 
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vyjád�en hodnotou –100 % = (0 – 100) %. V p�ípad�, že tento majetek za�ne ve lh�t�

pro opravu odpo�tu dan� používat z�ásti pro osvobozená pln�ní bez nároku na odpo�et dan�

a z�ásti pro zdanitelná pln�ní a hodnota vypo�ádacího koeficientu za rok, ve kterém jej tímto 

zm�n�ným zp�sobem za�al používat, je 75 %, bude rozdíl mezi ukazateli nároku na odpo�et 

dan� ve vzorci výpo�tu úpravy odpo�tu dan� za tento rok vyjád�en hodnotou  

–25 % = (75 – 100) %.  

Jestliže plátce po�ízený dlouhodobý majetek, u kterého p�vodn� uplatnil plný nárok 

na odpo�et dan�, ve lh�t� pro úpravu odpo�tu dan� za�al používat z�ásti pro ú�ely 

nesouvisející s jeho ekonomickými �innostmi, p�i�emž skute�ný podíl využití 

pro ekonomické �innosti za p�íslušný rok bude 80 %, bude rozdíl mezi ukazateli nároku 

na odpo�et dan� ve vzorci výpo�tu úpravy odpo�tu dan� za tento rok vyjád�en hodnotou  

–20 % = (80 – 100) %.  

P�íklad �. 2: Úprava odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku po 1.4.2011, viz [7] 

Plátce si koupil v �ervnu 2011 nemovitost a vhledem k jejímu použití výhradn�

v rámci uskute��ování zdanitelných pln�ní uplatnil plný nárok na odpo�et dan� ve výši 

300 000 K�. Od 15. �íjna roku 2014 za�ne nemovitost využívat také k uskute��ování �inností 

osvobozených od dan� bez nároku na odpo�et dan�. Dojde tak ke zm�n� v rozsahu použití 

dlouhodobého majetku. Vypo�ádací koeficient roku 2014 je výši 80 %. V následujících letech 

je nemovitost stále využívána jak v rámci uskute��ování zdanitelných pln�ní, tak pln�ní 

osvobozených od dan�.  

Výše vypo�ádacích koeficient� v jednotlivých letech �iní:  

za rok 2011 – 100 %, 2012 – 100 %, 2013 – 100 %, 2014 – 80 %, 2015 – 82 %, 2016 – 78 %, 

2017 – 84 %, 2018 – 91 %, 2019 – 90 %, 2020 – 85 %.  

Po novele ZDPH od 1.4.2011 jsou zm�ny v rozsahu použití dlouhodobého majetku 

v p�ípad� nemovitosti vyhodnocovány ve lh�t� 10 let, která po�íná b�žet kalendá�ním rokem, 

ve kterém byla nemovitost po�ízena.  
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Tab. 4.2.1. 

Rok UNO Výše p�vodního nároku na odpo�et dan�, úpravy nebo 

vyrovnání odpo�tu dan� (K�) 

2011 100 % 300 000

2012 100 %

2013 100 %

2014 80 % 1/10 ⋅ 300 000 ⋅ (80 % - 100 %) = -6 000/365 ⋅ 78 = -1 282

2015 82 % 1/10 ⋅ 300 000 ⋅ (82 % - 100 %) = -5 400

2016 78 % 1/10 ⋅ 300 000 ⋅ (78 % - 100 %) = -6 600

2017 84 % 1/10 ⋅ 300 000 ⋅ (84 % - 100 %) = -4 800

2018 91 %

2019 90 %

2020 85 % 1/10 ⋅ 300 000 ⋅ (85 % - 100 %) = -4 500

Celkem nárok 

na odpo�et 

277 418

Vypo�tená �ástka úpravy odpo�tu dan� v roce 2014 je v návaznosti na nové 

ustanovení § 78a odst. 5 p�im��en� zkrácena ve vazb� na zm�nu v rozsahu použití 

až od 15.10.2014, v tomto p�ípad� tedy pod�lena po�tem dn� v roce a posléze vynásobena 

po�tem dn�, po které byla nemovitost používána pro zm�n�né ú�ely. V následujících letech je 

majetek využíván stejným zp�sobem po celý rok, ke krácení vypo�tené �ástky pro úpravu 

odpo�tu dan� dle § 78a odst. 5 tak již nedochází. Plátce v p�iznání za poslední zda�ovací 

období roku 2014, 2015, 2016, 2017 a 2020 uvede na základ� výše uvedených výpo�t� �ástky 

úpravy odpo�tu dan� ve výši 

-1 282 K�, 5 400 K�, -6 600 K�, -4 800 K� a -4 500 K�. v letech 2018 a 2019 nedojde 

k úprav� odpo�tu dan�, jelikož rozdíl mezi ukazateli nároku na odpo�et dan� není v�tší 

než deset procentních bod�. Plátci dan� z�stal tak k dispozici celkový nárok na odpo�et dan�

ve výši 277 418 K� (viz Tab. 4.2.1.) z p�vodn� uplatn�ných 300 000 K�. 
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P�íklad �. 3:  Úprava odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku – srovnání p�ed novelou 

a po novele od 1.4.2011, viz [7] 

Plátce dan� po�ídil v roce 2011 nemovitost, kterou bude pronajímat jiným plátc�m 

pro ú�ely uskute��ování jejich ekonomických �inností a v souladu s § 56 odst. 4 ZDPH bude 

uplat�ovat da�. V lednu 2012 za�ne �ást nemovitosti pronajímat neplátci dan�, v p�ípad�

tohoto nájmu se jedná o pln�ní osvobozené od dan� bez nároku na odpo�et dan�

dle § 56 odst. 3 zákona o DPH. Zm�nou využití nemovitosti dochází ke zm�n� nároku 

na odpo�et dan�.  

Základ dan� p�i po�ízení nemovitosti �iní 1 000 000 K�, da� na vstupu 20 % 200 000 K�.  

Výše vypo�ádacích koeficient� v jednotlivých letech �iní:  

za rok 2011 – 100 %, 2012 – 70 %, 2013 – 60 %, 2014 – 72 %, 2015 – 68 %, 2016 – 71 %, 

2017 – 74 %, 2018 – 76 %, 2019 – 78 %, 2020 – 81 %.  

a) Nárok na odpo�et dan� v p�ípad� po�ízení majetku p�ed ú�inností novely ZDPH 

od 1.4.2011:  

V roce 2011 využíval celou ke své ekonomické �innosti, pronájem plátci, uplatnil 

nárok na odpo�et dan� v plné výši tj. 200 000 K�. V roce 2012 provede úpravu odpo�tu dan�, 

jelikož �ást nemovitosti za�al pronajímat neplátci.  

úprava odpo�tu dan� = 1/5 ⋅ nárok na odpo�et dan� ⋅ (UNO1 – UNO2) ⋅ Z 

Z – po�et let zbývajících do konce lh�ty pro úpravu odpo�tu dan�

Tab. 4.2.2.

Rok  UNO Výše p�vodního nároku na odpo�et dan�, úpravy nebo 

vyrovnání odpo�tu dan� (K�) 

2011 100 % 200 000

2012 70 % 4/5 ⋅ 200 000 ⋅ (0,7 – 1) = -48 000

2013 60 % 3/5 ⋅ 200 000 ⋅ (0,6 – 0,7) = -12 000

2014 72 % 2/5 ⋅ 200 000 ⋅ (0,72 – 0,6) = 9 600

2015 68 % 1/5 ⋅ 200 000 ⋅ (0,68 – 0,72) = -1 600

Celkem nárok 

na odpo�et 

148 000
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Plátci dan� z�stal k dispozici nárok na odpo�et ve výši 148 000 K� (viz Tab. 4.2.2.) 

z p�vodn� uplatn�ných 200 000 K�.  

b) Nárok na odpo�et dan� v p�ípad� po�ízení majetku po ú�inností novely ZDPH 

od 1.4.2011:  

V roce 2011 využíval celou ke své ekonomické �innosti, pronájem plátci, uplatnil 

nárok na odpo�et dan� v plné výši tj. 200 000 K�. Od roku 2012 bude ro�n� provád�t úpravu 

odpo�tu dan�, jelikož �ást nemovitosti za�al pronajímat neplátci (viz výše uvedené 

vypo�ádací koeficienty v jednotlivých letech).  

úprava odpo�tu dan� = 1/10 ⋅ nárok na odpo�et dan� ⋅ (UNO1 – UNO2) 

Tab. 4.2.3.

Rok  UNO Výše p�vodního nároku na odpo�et dan�, úpravy 

nebo vyrovnání odpo�tu dan� (K�) 

2011 100 % 200 000

2012 70 % 1/10 ⋅ 200 000 ⋅ (70 % - 100 %) = -6 000

2013 60 % 1/10 ⋅ 200 000 ⋅ (60 % - 100 %) = -8 000

2014 72 % 1/10 ⋅ 200 000 ⋅ (72 % - 100 %) = -5 600

2015 68 % 1/10 ⋅ 200 000 ⋅ (68 % - 100 %) = -6 400

2016 71 % 1/10 ⋅ 200 000 ⋅ (71 % - 100 %) = -5 800

2017 74 % 1/10 ⋅ 200 000 ⋅ (74 % - 100 %) = -5 200

2018 76 % 1/10 ⋅ 200 000 ⋅ (76 % - 100 %) = -4 800

2019 78 % 1/10 ⋅ 200 000 ⋅ (78 % - 100 %) = -4 400

2020 81 % 1/10 ⋅ 200 000 ⋅ (81 % - 100 %) = -3 800

Celkem nárok 

na odpo�et 

150 000

Plátci dan� z�stal k dispozici nárok na odpo�et ve výši 150 000 K� (viz Tab. 4.2.3.) 

z p�vodn� uplatn�ných 200 000 K�.  

c) Shrnutí:  

Z výše uvedeného vyplývá, že v p�ípad� nové legislativní úpravy má plátce dan� o 2 000 K�

vyšší nárok na odpo�et dan� než p�ed zm�nou legislativní úpravy. Z výše uvedeného p�íkladu 



44 

vyplývá, že pro plátce má nová právní úprava pozitivní dopad, ale ne pokaždé musí být 

celkový dopad pozitivní, jelikož vždy záleží na tom, kdy a k jaké zm�n� ú�elu využití majetku 

dojde. 

P�íklad �. 4: Úprava odpo�tu dan� u dlouhodobého - srovnání p�ed novelou a po novele 

od 1.4.2011, viz [7]  

Firma, která je plátcem dan� s m�sí�ním zda�ovacím obdobím, po�ídí do obchodního 

majetku nemovitost v roce 2011, kterou bude využívat v rámci ekonomické �innosti výhradn�

pro zdanitelná pln�ní, a proto si v roce 2011 uplatní nárok na odpo�et dan� v plné výši. 

Po�izovací cena nemovitosti byla ve výši 20 000 000 K� bez dan�. 

V roce 2014 se firma rozhodla budovu prodat, vznikla jí tak povinnost provést úpravu 

odpo�tu dan� podle § 78 ZDPH platného do konce b�ezna 2011.  

Základ dan� p�i po�ízení nemovitosti �iní 20 000 000 K�, da� na vstupu 20 % 

4 000 000 K�.  

a) Nárok na odpo�et dan� v p�ípad� po�ízení majetku p�ed ú�inností novely ZDPH 

od 1.4.2011:  

úprava odpo�tu dan� = 1/5 ⋅ nárok na odpo�et dan� ⋅ (UNO1 – UNO2) ⋅ Z 

úprava odpo�tu dan� r. 2014 = 1/5 ⋅ 4 000 000 ⋅ (0 – 1) ⋅2 = -1 600 000 

Tab. 4.2.4.

Rok  Výše p�vodního nároku na odpo�et dan�, 

úpravy nebo vyrovnání odpo�tu dan� (K�) 

2011 4 000 000

2012 0

2013 0

2014 -1 600 000

Celkem nárok na odpo�et 2 400 000

Plátci dan� z�stal k dispozici nárok na odpo�et ve výši 2 400 000 K� (viz Tab. 4.2.4.) 

z p�vodn� uplatn�ných 4 000 000 K�.  
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c) Nárok na odpo�et dan� v p�ípad� po�ízení majetku po ú�inností novely ZDPH 

od 1.4.2011 dle § 78a odst. 6:  

úprava odpo�tu dan� = 1/10 ⋅ nárok na odpo�et dan� ⋅ (UNO – UNO2) ⋅ Z 

úprava odpo�tu dan� = 1/10 ⋅ 4 000 000 ⋅ (0 % - 100 %) ⋅ 7 = -2 800 000 

Tab. 4.2.5.

Rok  Výše p�vodního nároku na odpo�et dan�, 

úpravy nebo vyrovnání odpo�tu dan� (K�) 

2011 4 000 000

2012 0

2013 0

2014 -2 800 000

Celkem nárok na odpo�et 1 200 000

Plátci dan� z�stal k dispozici nárok na odpo�et ve výši 1 200 000 K� (viz Tab. 4.2.5.) 

z p�vodn� uplatn�ných 4 000 000 K�.  

c) Shrnutí:  

Z výše uvedeného vyplývá, že v p�ípad� nové legislativní úpravy má plátce dan�

o 1 200 000 K� nižší nárok na odpo�et dan� než p�ed zm�nou legislativní úpravy.  

P�íklad �. 5: Úprava odpo�tu dan� u dlouhodobého majetku v p�ípad�, že k dodání 

zboží, p�evodu nemovitosti �i poskytnutí služby došlo v roce po�ízení  

majetku, viz [13] 

a) Postup plátce p�ed novelou ZDPH k 1.1.2012: 

Plátce provedl technické zhodnocení staré nemovitosti v kv�tnu 2011, u n�hož uplatnil 

plný nárok na odpo�et dan�, v prosinci 2011 došlo k prodeji dané nemovitosti. Jelikož se 

jedná o starou nemovitost je podle § 56 ZDPH prodej osvobozen (pln�ní osvobozené od dan�

bez nároku na odpo�et dan�). Dle ZDPH platného do 1.1.2012 nemusel plátce u odpo�tu 

dan�, uplatn�ného v souvislosti z technickým zhodnocením,  provést úpravu, odpo�et v tomto 

p�ípad� z�stane zachován.  
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b) Postup plátce po novele ZDPH od 1.1.2012: 

Plátce provede v kv�tnu 2012 technické zhodnocení staré nemovitosti, u n�hož uplatní 

plný nárok na odpo�et dan�. V prosinci 2012 dojde k prodeji nemovitosti. Jelikož se jedná 

o starou nemovitost je podle § 56 ZDPH prodej osvobozen (pln�ní osvobozené od dan�

bez nároku na odpo�et dan�). Plátce bude ale povinen prost�ednictvím úpravy odpo�tu dan�

vrátit v prosinci 2012 uplatn�ný odpo�et dan� u technického zhodnocení v plné výši. 

4.3. Uplatn�ní nároku na odpo�et dan� v krácené výši 
u dlouhodobého majetku 

P�íklad �. 6: Uplatn�ní nároku na odpo�et dan� v kráceném výši podle § 76 odst. 10 

ZDPH platného od 1.4.2011, viz [3]  

Plátce si po�ídil osobní automobil za celkovou cenu 300 000 K�. V roce 2010 uhradil 

zálohu ve výši 100 000 K�. K poskytnuté úplat� obdržel da�ový doklad s vy�íslenou daní 

ve výši 16 670 K�. Vypo�ádací koeficient roku 2010 �inil 0,86, po vypo�ádání nároku 

na odpo�et dan� tedy plátce uplatnil nárok na odpo�et dan� ve výši:  

16 670 ⋅ 0,86 = 14 336 K�

V roce 2011 p�i p�edání vozidla plátce doplatil 200 000 K�. K úplat� ve výši 

200 000 K� obdržel da�ový doklad s vy�íslenou daní ve výši 33 340 K� a po vypo�ádání 

nároku na odpo�et dan� v roce 2011, kdy vypo�ádací koeficient �inil 90 %, uplatnil nárok 

na odpo�et dan� ve výši:  

33 340 ⋅ 90 % = 30 006 K�

V rámci vypo�ádání nároku na odpo�et dan� v roce 2011 však plátce dále provedl 

výpo�et rozdílu v nároku na odpo�et dan� z odpo�tu dan� uplatn�ného ze zálohy ve výši 

100 000 K� zaplacené v roce 2010, který vyplýval z rozdílu mezi hodnotami vypo�ádacích 

koeficient� za roky 2010 a 2011:  

16 670 ⋅ 90 % - 14 336 = 667 K�

Do �ástky vypo�ádaní nároku na odpo�et dan� za rok 2011 zahrnul plátce tedy ješt�

�ástku 667 K�. Celkový nárok na odpo�et dan� z p�ijatého zdanitelného pln�ní �inil:  

14 336 + 30 006 + 667 = 45 009 K�
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Tato �ástka uplatn�ného nároku na odpo�et dan� odpovídá �ástce, která by byla 

uplatn�na v p�ípad� po�ízení shodného vozidla, kdyby ob� úplaty byly poskytnuty v roce 

po�ízení vozidla:  

16 670 ⋅ 90 % + 33 340 ⋅ 90 % = 15 003 + 30 006 = 45 009 K�

4.4. Uplatn�ní �áste�ného nároku na odpo�et dan� u DMVV�

P�íklad �. 7:  Uplatn�ní �áste�ného nároku na odpo�et dan� u DMVV�, viz [10]  

Plátce staví rodinný d�m, v n�mž bude mít jednak dílnu, kde bude provozovat 

stola�ství a jednak bude v tomto dom� bydlet se svou rodinou. Do doby p�ed ú�inností novely 

ZDPH od 1.4.2011 by m�l plátce dv� možnosti:  

a) uplatnit nárok na odpo�et dan� v pom�rné výši odpovídající rozsahu pro ekonomickou 

�innost. Nap�íklad dílna by zabírala 40 % celkové plochy domu, a tak by plátce 

uplatnil u všech souvisejících p�ijatých pln�ní nárok na odpo�et ve výši 40 %.  

b) uplatnit nárok na odpo�et dan� v plné výši a pak v každém zda�ovacím období odvést 

da� na výstupu dle § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH platného do 31.3.2011.  

Po 1.4.2011 bude plátce u takovýchto p�ijatých pln�ní vždy uplat�ovat plný nárok 

na odpo�et dan�, p�i uvedení majetku do stavu zp�sobilého k užívání odvede da� na výstupu 

a zárove� uplatní podruhé nárok na odpo�et dan�, ale tentokrát již v pom�rné nebo v krácené 

výši.  

Plátce si od kv�tna 2011 do �ervence 2012 staví rodinný d�m, v n�mž bude 

provozovat stola�skou dílnu a jednat bude v tomto dom� bydlet se svou rodinou. Nemovitost 

bude uvedena do stavu zp�sobilého k užívání 1.8.2012.  

Postup plátce:  

− od kv�tna 2011 do �ervence 2012 bude plátce u p�ijatých zdanitelných pln�ní 

uplat�ovat plné nároky na odpo�et dan� a celková p�ijatá zdanitelná pln�ní budou mít 

základ dan� ve výši 2 000 000 K�, a proto DPH bude ve výši 400 000 K�.  

− v srpnu 2012 bude uplatn�na da� na výstupu z pln�ní dle nového § 13 odst. 4 písm. b) 

ZDPH platného od 1.4.2011, základ dan� plátce stanoví dle § 36 odst. 6 písm. a) 

ZDPH platného od 1.4.2011 z ceny nemovitosti nebo ceny, za kterou by bylo možné 

po�ídit obdobnou nemovitost, tzn. z ceny zahrnující i hodnotu vlastní �innosti, 

nap�. základ dan� je ve výši 2 400 000 K�, z toho DPH je ve výši 480 000 K�.  
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− v srpnu 2012 bude zárove� uplatn�n nárok na odpo�et dan� v pom�rné výši, v p�ípad�, 

že 30 % podlahové plochy p�ipadne na dílnu, uplatní se odpo�et dan� dle § 75 odst. 3 

ZDPH platného od 1.4.2011 v pom�rné výši, tj. základ dan� 2 400 000 K� ⋅ 30 % = 

720 000 K�, DPH 480 000 ⋅ 30 % = 144 000 K�

− sou�asn� v p�iznání za zda�ovací období srpen 2012 uvede hodnotu po�ízeného 

majetku na �ádek 47 p�iznání.  

P�i porovnání jak se v kone�ném d�sledku po�ízení této nemovitosti odrazí na da�ové 

povinnosti plátce dle postupu p�ed novelou a po novele dosp�jeme k tomu, že výhodn�jší je 

pro plátce stav p�ed novelou. V p�ípad�, že by se vše odehrálo do roku 2010 a plátce by se 

rozhodl uplatnit nárok na odpo�et dan� v pom�rné výši 30 % z celkových p�ijatých pln�ní, 

uplatnil by si odpo�et dan� ve výši 120 000 K�. Po novele plátce odvede da� na výstupu 

ve výši 480 000 K� a uplatní si odpo�et ve výši 544 000 K�, získá tedy 64 000 K�. Nicmén�

nelze tento záv�r paušalizovat, jelikož bude záležet na celkových p�ijatých zdanitelných 

pln�ních a na stanoveném základu dan� p�i uvedení do stavu zp�sobilého k užívání, a také 

v jaké sazb� bude stanovena da� na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH platného 

od 1.4.2011.  

P�íklad �. 8:  Uplatn�ní �áste�ného nároku na odpo�et dan� u DMVV�

v p�echodném období, viz [10]  

Plátce v období �erven 2010 až zá�í 2011 po�izuje nemovitost, kde bude provozovat 

stola�ství a �ást nemovitosti bude pronajímat neplátci dan� jako osvobozené pln�ní. 

Nemovitost bude uvedena do stavu zp�sobilého k užívání 1.10.2011.  

− v roce 2010 a v období leden až b�ezen 2011 bude u p�ijatých zdanitelných pln�ní 

uplatn�n odpo�et dan� v krácené výši 

− v roce 2010 plátce p�ijal zdanitelná pln�ní v celkové výši základ dan� 1 000 000 K�, 

DPH 200 000 K�, vypo�ádací koeficient roku 2010 byl 0,80, plátce si tedy uplatnil 

odpo�et dan� ve výši 160 000 K�

− v lednu až b�eznu 2011 p�ijal zdanitelná pln�ní ve výši základ dan� 500 000 K�, DPH 

100 000 K�, zálohový koeficient roku 2011 byl 0,80, uplatnil si tedy odpo�et dan�

ve výši 80 000 K�

− v dubnu až zá�í 2011 nakoupí p�ijatá zdanitelná pln�ní za základ dan� 2 000 000, DPH 

400 000 K�, v souladu s novelizovaným zn�ním ZDPH platného od 1.4.2011 si uplatní 

plný nárok na odpo�et dan�, tedy plných 400 000 K�
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− v �íjnu 2011 si douplatní do 100 % nárok odpo�et dan� u p�ijatých zdanitelných pln�ní 

, u kterých si do 31.3.2011 krátil nárok na odpo�et dan�, tj. 40 000 K� z roku 2010 

a 20 000 K� z roku 2011 

− ke dni uvedení nemovitosti do užívání uplatní da� na výstupu z pln�ní dle § 13 odst. 4 

písm. b) ZDPH platného od 1.4.2011, základ dan� stanoví dle § 36 odst. 6 písm. a) 

ZDPH platného od 1.4.2011 z ceny nemovitosti, nebo z ceny za kterou by bylo možné 

po�ídit obdobnou nemovitost , tedy z ceny zahrnující i hodnotu vlastní �innosti, základ 

dan� nap�. 4 000 000 K�, DPH 800 000 K�

− sou�asn� uplatní odpo�et dan� v krácené výši dle vypo�ádacího koeficientu roku 2010, 

který používal v roce 2011 jako zálohový, 4 000 000 K� základ dan� a 800 000 K�

da� (�ádek �. - 40 p�iznání – první a t�etí sloupec, na �. 52 prob�hne krácení 

koeficientem 80 %, tj. odpo�et bude uplatn�n ve výši 640 000 K�,  

− uvede hodnotu po�ízeného majetku na �ádek 47 p�iznání 

− v prosinci 2011 bude provedeno vypo�ádání odpo�tu dle vypo�ádacího koeficientu 

roku 2011 nap�. 70 %, tj. (800 000 ⋅ 70 %) – 640 000 = -80 000 K�, o tuto �ástku si 

sníží nárok na odpo�et dan� na �ádku 53 p�iznání.  

P�íklad �. 9: Uplatn�ní �áste�ného nároku na odpo�et dan� u DMVV�, viz [12]  

Plátce po�izuje vlastní �inností nemovitost, kde bude provozovat restauraci a �ást 

nemovitosti pronajme neplátci dan� k provozu kosmetiky. V souvislosti s nákupem materiálu 

a se stavebními pracemi provád�nými jednotlivými subdodavateli p�ijal tyto zdanitelná 

pln�ní:  

− 15.3.2011 základ dan� 1 000 000 K�, da� 200 000 K�

− 22.6.2011 základ dan� 700 000 K�, da� 140 000 K�

− 8.8.2011 základ dan� 2 200 000 K�, da� 440 000 K�.  

Nemovitost uvedl do užívání dne 1.9.2011 a zahájil sou�asn� provoz restaurace 

a pronájem �ásti nemovitosti neplátci dan� pro provozování kosmetiky jako osvobozené 

pln�ní bez nároku na odpo�et dan�. Zálohový krátící koeficient roku 2011 byl ve výši 80 %.  

Plátce u p�ijatých zdanitelných pln�ní do 31.3.2011 uplatnil nárok na odpo�et dan�

v krácené výši. Ve zda�ovacím období b�ezen 2011 uvedl na �. 40 p�iznání do prvního 

sloupce 1 000 000 K� a do t�etího sloupce 200 000 K�. Po zkrácení zálohovým koeficientem 

uvedl na �. 52 p�iznání 160 000 K�. U p�ijatých zdanitelných pln�ní po 1.4.2011 již uplat�oval 

nárok na odpo�et v plné výši. na �. 40 ve zda�ovacím období �erven 2011 uvedl do prvního 
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a druhého sloupce 700 000 + 140 000 K� a ve zda�ovacím období srpen 2011 uvedl 

do prvního a druhého sloupce 2 200 000 K� + 440 000 K�. Ve zda�ovacím období zá�í 2011 

v souladu s § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH platného od 1.4.2011 odvedl da� na výstupu. Základ 

dan� stanovil v souladu s § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH platného od 1.4.2011. Mohl bu	to vyjít 

ze znaleckého posudku na danou nemovitost nebo použít cenu obdobné nemovitosti. Další 

možností byl základ dan� stanovit z celkové výše vynaložených náklad�, kde mimo p�ijatých 

zdanitelných pln�ní na vstupu zahrnul i mzdové náklady, režijní výdaje apod. Takto by bylo 

možné postupovat v p�ípad�, že se plátce rozhodl uplatnit p�ímý ú�inek sm�rnice 

2006/112/ES �lánek 74, jelikož zásada p�ímého ú�inku ur�uje právo jednotlivce dovolávat se 

p�ed národními soudy dodržování komunitárního práva. V p�ípad�, že plátce stanovil takto 

základ dan� nap�. ve výši 5 100 000 K�, na �. 1 uvedl základ dan� 4 249 830 K�, da�

850 170 K�. Zárove� došlo k uplatn�ní odpo�tu dan� z hodnoty dan� na výstupu krácené výši, 

tj. �ástka 4 249 830 K� byla uvedena na �. 40 do prvního a �ástka 850 170 K� do t�etího 

sloupce. na �ádku 52 tak došlo ke krácení zálohovým koeficientem 80 %, uplatn�ný odpo�et 

po krácení tak �inil 680 136 K�. Vzhledem k tomu, že u p�ijatého pln�ní z b�ezna 2011 si 

z celkové výše dan� na vstupu plátce uplatnil pouze 160 000 K�, na �ádku 40 ve zda�ovacím 

období zá�í 2011 v druhém sloupci plátce uvedl da� na vstupu 200 000 K� a sou�asn�

ve t�etím sloupci -200 000 K�. Tímto zp�sobem si douplatnil zbývajících 40 000 K�. Takto se 

odpo�et dan� dorovnal, aniž by bylo narušeno vypo�ádání odpo�tu dan� dle § 76 odst. 7 

ZDPH na konci roku.  

4.5.  Zm�na použití DMVV� u n�hož m�l plátce nárok na plný 
odpo�et v roce p�evedení do užívání, viz [11].[11].[11].[11].  

P�íklad �. 10: DMVV� po�ízený do 31.3.2011 – pronájem celé nemovitosti 

Dne 1.2.2011 plátce p�evedl do užívání nemovitost  vytvo�enou vlastní �inností, 

kde za�al provozovat restauraci. Od 1.11.2011 za�al celou nemovitost pronajímat neplátci 

jako osvobozené pln�ní bez nároku na odpo�et dan� dle § 56 ZDPH platného do 31.3.2011. 

Základ dan� byl ve výši 3 000 000, da� na vstupu byla ve výši 600 000 K�. Plátce si uplatnil 

u souvisejících p�ijatých zdanitelných pln�ní odpo�et dan� ve výši 600 000 K�.  

Plátce byl povinen provést úpravu odpo�tu dan� dle § 78 ZDPH platného 

do 31.3.2011, kde se úprava odpo�tu dan� provád�la i v roce po�ízení majetku a nijak 

nezohled�ovala používání majetku  v pr�b�hu roku. Úprava se provád�la dle používání 
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majetku k 31.12., to bylo ke dni provedení úpravy dle § 78 odst. 5 písm. b ZDPH platného 

do 31.3.2011. Úprava se vypo�etla jako podíl, v jehož jmenovateli bylo �íslo 5 a v �itateli 

sou�in dan� na vstupu, rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpo�et dan� (§ 78 odst. 6 ZDPH 

platného ke dni 31.3.2011) ke dni provedení úpravy a ukazatelem nároku na odpo�et dan�

ke dni po�ízení a po�tu rok� zbývajících do konce období pro úpravu odpo�tu dan�.  

Výpo�et �iní: 

úprava odpo�tu dan� = 1/5 ⋅ 600 000 ⋅ (0 – 1) ⋅ 5 = -600 000 

V posledním zda�ovacím období roku 2011 byl plátce povinen na �ádku 60 p�iznání 

uvést �ástku 600 000 K� se záporným znaménkem. Jinými slovy �e�eno, plátce vrátil veškerý 

uplatn�ný odpo�et dan�.  

P�íklad �. 11: DMVV� po�ízený po 1.4.2011 – pronájem celé nemovitosti 

Dne 1.5.2011 plátce p�evedl do užívání nemovitost vytvo�enou vlastní �inností, 

kde za�al provozovat restauraci. Od 1.11.2011 za�al celou nemovitost pronajímat neplátci 

jako osvobozené pln�ní bez nároku na odpo�et dan� dle § 56 ZDPH platného od 1.4.2011. 

Základ dan� byl ve výši 3 000 000, da� na vstupu tak �inila 600 000 K�. Plátce uplatnil 

u souvisejících zdanitelných pln�ní odpo�et dan� ve výši 600 000 K�.  

Plátce nebyl povinen provést úpravu odpo�tu dan� podle § 78 ZDPH platného 

od 1.4.2011. Zm�nu rozsahu použití majetku bude �ešit až v následujících letech.  

P�íklad �. 12: DMVV� po�ízený do 31.3.2011 – pronájem �ásti nemovitosti 

Dne 1.2.2011 plátce p�evedl do užívání nemovitost vytvo�enou vlastní �inností, 

kde za�al provozovat restauraci. Od 1.11.2011 za�al �ást nemovitosti pronajímat neplátci 

jako osvobozené pln�ní bez nároku na odpo�et dan� dle § 56 ZDPH. Plátce si uplatnil 

u souvisejících p�ijatých zdanitelných pln�ní odpo�et dan� ve výši 600 000 K� (základ dan�

3 000 000 K�, da� 600 000 K�). 

Plátce je povinen provést úpravu odpo�tu dan� dle § 78 ZDPH platného do 31.3.2011. 

Úprava odpo�tu dan� platná do 31.3.2011 nijak nezohled�uje používání majetku k 31.12., 

tj. ke dni provedení úpravy (§ 78 odst. 5 písm. b) ZDPH platného do 31.3.2011). Ukazatelem 

nároku na odpo�et dan� ke dni provedení úpravy je hodnota vypo�ádacího koeficientu. 

V p�ípad�, že vypo�ádací koeficient plátce za rok 2011 bude nap�. 84 %, výpo�et �iní 

(600 000 ⋅ (0,84 – 1) ⋅ 5) / 5 = -96 000 K�. V posledním zda�ovacím období roku 2011 je 

plátce na �ádku 60 p�iznání povinen uvést �ástku 96 000 K� se záporným znaménkem. 
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P�íklad �. 13: DMVV� po�ízený po 1.4.2011 – pronájem �ásti nemovitosti 

Dne 1.5.2011 plátce p�evedl do užívání nemovitost vytvo�enou vlastní �inností, 

kde za�al provozovat restauraci. Od 1.11.2011 za�al �ást nemovitosti pronajímat neplátci jako 

osvobozené pln�ní bez nároku na odpo�et dan� dle § 56 ZDPH. Plátce uplatnil u souvisejících 

p�ijatých zdanitelných pln�ní odpo�et dan� ve výši 600 000 K� (základ dan� 3 000 000 K�, 

da� 600 000 K�). 

Plátce není povinen provést úpravu odpo�tu dan� dle § 78 ZDPH. Zm�nu rozsahu 

použití majetku bude �ešit až v následujících letech. 

P�íklad �. 14: DMVV� po�ízený do 31.3.2011 – do�asný bezúplatný pronájem 

nemovitosti  

Dne 1.2.2011 plátce p�evedl do užívání nemovitost vytvo�enou vlastní �inností, 

kde za�al provozovat restauraci. U p�ímo souvisejících p�ijatých pln�ní byl uplatn�n odpo�et 

dan�. Následn� po dobu 31 dní (v �ervenci 2011) dal tuto nemovitost do�asn� bezúplatn�

k dispozici k užívání provozovateli letního d�tského tábora. 

Plátce je povinen ve zda�ovacím období �ervenec (2. �tvrtletí) 2011 odvést na �. 1 

p�iznání da� na výstupu dle § 14 odst. 3 písm. a) a odst. a) a odst. 4 písm. b) ZDPH platného 

do 31.3.2011, Základ dan� se stanoví v souladu s § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH ve výši 

celkových vynaložených náklad�. V základu dan� se zohlední �ást náklad� spojená 

s po�ízením nemovitosti (nap�. úm�rná výši odpis�). 

P�íklad �. 15: DMVV� po�ízený po 1.4.2011 – do�asný bezúplatný pronájem 

nemovitosti  

Dne 1.5.2011 plátce p�evedl do užívání nemovitost vytvo�enou vlastní �inností, 

kde za�al provozovat restauraci. U p�ímo souvisejících p�ijatých pln�ní byl uplatn�n odpo�et 

dan�. Následn� po dobu 31 dní (v �ervenci 2011) dal tuto nemovitost do�asn� bezúplatn�

k dispozici k užívání provozovateli letního d�tského tábora. Plátce si uplatnil u souvisejících 

p�ijatých zdanitelných pln�ní odpo�et dan� ve výši 600 000 K� (základ dan� 3 000 000 K�, 

da� 600 000 K�). 

Plátce je povinen ve zda�ovacím období prosinec (4. �tvrtletí) 2011 uvést na �. 45 

p�iznání �ástku vypo�tené opravy dan� dle § 75 odst. 4 ZDPH. ZDPH totiž stanoví, 

že po skon�ení kalendá�ního roku, ve kterém došlo k uskute�n�ní zdanitelného pln�ní, plátce 

zhodnotí skute�ný podíl použití majetku pro ekonomickou �innost a pokud se takto zjišt�ný 
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pom�rný koeficient liší od pom�rného koeficientu stanoveného odhadem p�i uplatn�ní 

odpo�tu o více než 10 procentních bod�, výše uplatn�ného odpo�tu dan� se opraví. Plátc�v 

kvalifikovaný odhad byl 100 %, protože v dob� po�izování nemovitosti ješt� nev�d�l, 

že nemovitost v lét� poskytne bezúplatn� pro provozovatele d�tského tábora. Skute�ný 

pom�rný koeficient je 88 % (= (245 – 31) / 245, kdy 245 je po�et dn� od 1.5. do 31.12.2011 

a 31 dní po�et dn�, kdy byl majetek bezúplatn� poskytnut). Výše provedené opravy uvedená 

na �. 45 p�iznání tedy bude mínus 72 000 K� (600 000 ⋅ 88 % - 600 000). 

P�íklad �. 16: DMVV� po�ízený do 31.3.2011 – pronájem nemovitosti trvale 

Dne 1.2.2011 plátce p�evedl do užívání nemovitost vytvo�enou vlastní �inností, 

kde za�al provozovat restauraci. U p�ijatých zdanitelných pln�ní použitých k vytvo�ení tohoto 

majetku si plátce uplatnil nárok na odpo�et dan�. 15. listopadu 2011 tuto nemovitost trvale 

vy�adil z obchodního majetku s tím, že ji p�ebuduje k vlastnímu bydlení. 

Plátce je povinen ve zda�ovacím období listopad (4. �tvrtletí) 2011 odvést na �. 1 

p�iznání da� na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH platného do 31.3.2011. 

Základem dan� je dle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH cena nemovitosti nebo cena obdobné 

nemovitosti, za kterou by bylo možné nemovitost po�ídit k datu jejího vy�azení z obchodního 

majetku, pop�. výše celkových vynaložených náklad� (stanovit základ dan� ve výši náklad� je 

možné dle �l. 74 Sm�rnice 2006/112/ES a p�ipouští to i ZDPH). 

P�íklad �. 17: DMVV� po�ízený po 1.4.2011 – pronájem nemovitosti trvale 

Dne 1.5.2011 plátce p�evedl do užívání nemovitost vytvo�enou vlastní �inností, 

kde za�al provozovat restauraci. U p�ijatých zdanitelných pln�ní použitých k vytvo�ení tohoto 

majetku si plátce uplatnil nárok na odpo�et dan�. 15. listopadu 2011 tuto nemovitost trvale 

vy�adil z obchodního majetku s tím, že ji p�ebuduje k vlastnímu bydlení. 

Plátce je povinen ve zda�ovacím období listopad (4. �tvrtletí) 2011 odvést na �. 1 

p�iznání da� na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 ZDPH. Základ dan� je dle § 36 

odst. 6 písm. a) ZDPH cena nemovitosti nebo cena obdobné nemovitosti, za kterou by bylo 

možné nemovitost po�ídit k datu jejího vy�azení z obchodního majetku, pop�. výše celkových 

vynaložených náklad� (stanovit základ dan� ve výši náklad� je možné dle �l. 74 Sm�rnice 

2006/112/ES a p�ipouští to i ZDPH). 



54 

4.6. Lh�ty pro úpravu odpo�tu dan� u technického zhodnocení 
staveb, byt� a nebytových prostor. 

P�íklad �. 18: Lh�ta pro úpravu odpo�tu dan� u technického zhodnocení staveb, byt�

a nebytových prostor p�ed novelou k 1.1.2012 

Plátce p�i zahájení podnikání vložil do obchodního majetku vlastní budovy hodnotách 

podle znaleckých posudk�. V pr�b�hu roku 2011 došlo k technickému zhodnocení t�chto 

budov. Z doklad� za technická zhodnocení si podnikatel nárokoval DPH. Nárok na odpo�et 

byl ve výši 100 000 K�. V roce 2013 budou tyto nemovitosti z obchodního majetku vy�azeny.  

úprava odpo�tu dan� = 1/5 ⋅ nárok na odpo�et dan� ⋅ (UNO1 – UNO2) ⋅ Z 

úprava odpo�tu dan� r. 2013 = 1/5 ⋅ 100 000 ⋅ (0 – 1) ⋅3 = -60 000 

Tab. 4.6.1. 

Rok  Výše p�vodního nároku na odpo�et dan�, 

úpravy nebo vyrovnání odpo�tu dan� (K�) 

2011 100 000 

2012 0

2013 -60 000

Celkem nárok na odpo�et 40 000

Plátci dan� z�stal k dispozici nárok na odpo�et ve výši 40 000 K� (viz Tab. 4.6.1) z p�vodn�

uplatn�ných 100 000 K�.  

P�íklad �. 19: Lh�ta pro úpravu odpo�tu dan� u technického zhodnocení staveb, byt�

a nebytových prostor po novele k 1.1.2012 

Plátce p�i zahájení podnikání vložil do obchodního majetku vlastní budovy hodnotách 

podle znaleckých posudk�. V pr�b�hu roku 2012 došlo k technickému zhodnocení t�chto 

budov. Z doklad� za technická zhodnocení si podnikatel nárokoval odpo�et DPH na vstupu. 
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Nárok na odpo�et byl ve výši 100 000 K�. V roce 2014 budou tyto nemovitosti z obchodního 

majetku vy�azeny.  

úprava odpo�tu dan� = 1/10 ⋅ nárok na odpo�et dan� ⋅ (UNO1 – UNO2) ⋅ Z 

úprava odpo�tu dan� r. 2014 = 1/10 ⋅ 100 000 ⋅ (0 – 1) ⋅8 = -60 000 

Tab. 4.6.2.

Rok  Výše p�vodního nároku na odpo�et dan�, 

úpravy nebo vyrovnání odpo�tu dan� (K�) 

2012 100 000 

2013 0

2014 -80 000

Celkem nárok na odpo�et 20 000

Plátci dan� z�stal k dispozici nárok na odpo�et ve výši 20 000 K� (viz Tab. 4.6.2) z p�vodn�

uplatn�ných 100 000 K�.  

5. Záv�r 
Novelami ZDPH platnými od 1.4.2011 a 1.1.2012 došlo k úpravám jak formálním tak 

i v�cným. Prob�hlo p�estrukturování jednotlivých paragraf� v dílu 10 hlavy II ZDPH 

týkajících se nároku na odpo�et dan�, zárove� byla sjednocena terminologie a systémové 

vazby jednotlivých ustanovení. Novelou tak bylo reagováno na signály ohledn�

interpreta�ních problém� p�i aplikaci p�edešlého platného ZDPH v praxi. Cílem formálních 

zm�n tak byla transparentn�jší a jednozna�n�jší úprava pravidel. Zm�nou pravidel v oblasti 

nároku na odpo�et dan�, se tak v platném ZDPH nov� zakotvily n�které zásady vyplývající 

ze sm�rnice 2009/162/EU, které jsou �lenské státy povinny implementovat do svého 

národního právního �ádu. N�které úpravy v novele ZDPH promítají postupy, které jsou 

pro �lenské státy volitelné a jejichž základním cílem je zjednodušení aplikace pravidel 

v praxi. Nov� byla zavedena n�která opat�ení, která odpovídají zásad� neutrality zatížení 

plátc� dan�.  

Nárok na odpo�et dan� na vstupu je základním právem, na n�mž je postaven celý 

systém DPH, protože cílem odpo�t� je sejmout z osoby povinné k dani b�emeno DPH 

a zajistit tak neutralitu da�ové zát�že všech hospodá�ských operací. Podstatnou zm�nou, 
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kterou zahrnuje novelizace ZDPH je, že plátce nemá možnost u dlouhodobého majetku, který 

používá jen z�ásti pro své ekonomické �innosti, si uplatnit nárok na odpo�et dan� v plné výši 

a použití pro jiné ú�ely musí zda�ovat. U dlouhodobého majetku je plátce povinen uplatnit 

nárok na odpo�et pouze v rozsahu, ve kterém tento majetek používá pro své ekonomické 

�innosti. Pravidla pro úpravu odpo�tu dan� p�i zm�nách v použití dlouhodobého majetku 

m�ní postup výpo�tu tohoto korek�ního mechanismu. Pro lepší p�ehlednost byla pravidla 

týkající se úpravy odpo�tu dan� rozd�lena do �ty� paragraf�.  

Mezi nejpodstatn�jší zm�ny novely ZDPH od 1.4.2011 pat�í prodloužení lh�ty 

pro úpravu odpo�tu dan� u nemovitostí z p�ti na deset let. Z výše uvedených p�íklad�

vyplývá, že po novele ZDPH plátce po zm�n� ú�elu a následného zachování podobného 

pom�ru využívání nemovitosti pro ú�ely uskute�n�ných pln�ní s nárokem na odpo�et dan�

a bez nároku na odpo�et dan� dochází k postupnému odvodu menších �ástek, což v kone�ném 

d�sledku znamená, že plátci z�stává vyšší nárok na odpo�et dan�. Toto však neplatí, pokud 

dojde ke zm�n� využívání nemovitosti v pozd�jších letech, kdy plátce p�ed novelou již nem�l 

povinnost provád�t úpravu odpo�tu dan�. Dalším  opat�ením, které p�inesla novela v rámci 

boje proti da�ovým únik�m a zkracování da�ové povinnosti, je zm�na pravidel 

pro vypo�ádání u DMVV�. Praktickým problémem p�i uplat�ování nároku na odpo�et dan�

v pom�rné výši u DMVV� bylo stanovení pom�ru, v jakém m�l být nárok na odpo�et 

uplatn�n. Správci dan� si �asto st�žovali, že plátci dan� pom�r zám�rn� nadhodnocovali 

ve sv�j prosp�ch. Z d�ív�jšího zn�ní zákona o DPH vyplývalo, že tento nárok nebylo možno 

následn� opravit, protože podle § 78 ZDPH platného do 31.3.2011 se úprava odpo�tu dan�

u vyjmenovaného majetku provád�la pouze v p�ípadech, kdy došlo ke zm�n� jeho ú�elu 

použití v rámci ekonomické �innosti plátce. To znamenalo, že se úprava odpo�tu dan�

nevztahovala na zm�nu rozsahu použití dlouhodobého majetku pro ekonomickou �innost 

a ú�ely s ní související.  

Cílem této diplomové práce bylo poskytnout ucelený p�ehled o platných zásadách 

a pravidlech pro uplat�ování nároku na odpo�et u dlouhodobého majetku a zárove� porovnání 

pravidel uplat�ování nároku na odpo�et dan� p�ed a po ú�innosti posledních novel ZDPH 

platných od 1.4.2011 a 1.1.2012 s upozorn�ním na možné problémy. Tato problematika byla 

podrobn� vysv�tlena jak teoreticky, tak na praktických p�íkladech, �ímž byl cíl této práce 

spln�n.  

Záv�rem bych cht�la ješt� jednou zd�raznit d�ležitost p�íjm� z DPH, které jsou 

významným zdrojem p�íjm� státních rozpo�t� a v mnoha �lenských státech EU jsou zdrojem 

hlavním. 
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