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1 Úvod 

Daň z přidané hodnoty byla v České a Slovenské republice zavedena v roce 1993. Je 

jednou z nepřímých daní tzn., že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena 

v ceně zboží a služeb. Je vybírána v každém stádiu ekonomické aktivity z hodnoty, která byla 

v jeho rámci přidána. Výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně výrobku nebo služby 

a zákazník ji zaplatí společně s cenou. Výslednou daň platí konečný spotřebitel, plátcem je 

však prodejce výrobku nebo poskytovatel služby. Plátce je tudíž prostředníkem mezi 

spotřebitelem (poplatníkem daně) a státem (finančním úřadem). 

Daň z přidané hodnoty funguje na principu daně na vstupu a na výstupu. Pokud plátce 

prodá zboží nebo službu, uskuteční zdanitelné plnění a má povinnost odvést DPH na výstupu 

(až na výjimky, kdy se jedná o plnění osvobozená nebo s místem plnění mimo tuzemsko). 

Naopak z nakoupeného zboží a služeb má nárok na odpočet daně na vstupu, pokud jsou 

využita k uskutečňování ekonomické činnosti. Celková daňová povinnost se tedy stanovuje 

jako rozdíl mezi daní na výstupu a na vstupu. Plátci daně mají současně nárok na odpočet 

daně, kterou zaplatili nákupem zboží nebo služby. To znamená, že u plátců netvoří daň 

zaplacená na vstupu součást jejich nákladů, na druhé straně neovlivňuje výnosy, neboť DPH 

z prodeje nezůstává plátci, ale musí ji odvést do státního rozpočtu.
1
  

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitějším příjmem státní pokladny České republiky. 

V roce 2010 dosahovaly příjmy z DPH 187,82 mld. Kč, významným zdrojem státního 

rozpočtu byly rovněž příjmy ze spotřebních daní (130,86 mld. Kč). Obdobné výše dosahovaly 

příjmy z daní z příjmů fyzických osob (87,49 mld. Kč) a daní z příjmů právnických osob 

(86,30 mld. Kč). Ostatní daňové příjmy tvořily 15,55 mld. Kč příjmů státního rozpočtu.
2
  

Cílem práce je porovnat rozdíly v oblasti daně z přidané hodnoty v České a Slovenské 

republice a jak se liší postupy v uplatňování DPH v obou zemích v kontextu jejich členství 

v Evropské unii.  

Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola se týká harmonizace daně z přidané 

hodnoty v souladu s právem Evropské unie. V druhé kapitole bude prostor věnován pojmům 

                                                 
1
 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2011 pro střední školy a veřejnost.  12. vyd. Znojmo. Pavel Štohl, 2011. 

155 s. ISBN 978-80-87237-35-9. 
2
 Ministerstvo financí ČR [online]. 2012. [cit. 2012-02-19]. Dostupné z:  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_59843.html?year=2011 
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z oblasti daně z přidané hodnoty a třetí kapitola se zabývá aplikací principů a rozdílů 

v uplatňování DPH v ČR a SR na modelových příkladech. 

Členství České a Slovenské republiky v Evropské unii s sebou přineslo povinnost 

sjednotit národní úpravy zákonů týkajících se daně z přidané hodnoty v souladu její 

harmonizace v rámci EU. Zavedení jednotného systému daně z přidané hodnoty ve všech 

členských státech je pokládáno za základní podmínku fungujícího jednotného trhu.  

Právě Slovenská republika je druhou nejčastější zemí, kam exportujeme zboží 

a služby. Krátká vzdálenost a téměř nepatrná jazyková bariéra jsou hlavními důvody, proč si 

za naše obchodní partnery vybíráme často odběratele a dodavatel na Slovensku. Z těchto 

důvodů se podnikatelé mohou velmi často setkat s problematikou uplatňování DPH na 

Slovensku. Tato práce může být dobrou pomůckou pro správnou aplikaci DPH v těchto 

případech.  
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2 Harmonizace DPH v souladu s právem Evropské unie 

Prvotním motivem vzniku evropské integrace bylo zabezpečení míru v Evropě, 

překonání nacionalisticky orientovaných státních struktur a vybudování společného trhu 

jakožto prostředku ke zvyšování hospodářského blahobytu. 

Současným cílem Evropské unie je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové 

unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a 

zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. K zabezpečení těchto cílů slouží čtyři 

základní svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Pro zajištění 

fungování společného trhu založeného na těchto čtyřech svobodách je harmonizace daně 

z přidané hodnoty nezbytná.  

2.1 Prameny práva Evropské unie 

Evropská unie není klasickou mezinárodní organizací, ale jedná se o specifický 

integrační útvar. Má nadstátní charakter, a proto je vybavena orgány s vlastní pravomocí 

získanou od členských států a vlastním právním řádem, který zajišťuje podřízenost členských 

států a v některých případech i jednotlivců Evropské unii. Tím se výrazně odlišuje od všech 

ostatních mezinárodních organizací. Prameny práva EU můžeme rozdělit na dvě základní 

skupiny, a to primární a sekundární právo.
3 

Primární právo představuje právní akty vytvořené členskými státy a zahrnují je 

zřizovací smlouvy, další smlouvy na ně navazující a smlouvy o přistoupení. Na základě 

primárního práva je schvalováno právo sekundární.  

Sekundární právo je tvořeno legislativními akty orgánů EU. Mezi prameny 

sekundárního práva patří nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.  

Nařízení musí být dodržována ve všech členských zemích stejným způsobem jako 

vnitrostátní zákony. Nařízení jsou přímo aplikovatelná v jednotlivých členských zemích, to 

znamená, že k jejich účinnosti v členských zemích není potřeba implementace 

do vnitrostátního práva. Nařízení je závazné jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států 

a může zavazovat i vnitrostátní subjekty členských států (jednotlivce).  

                                                 
3
 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha. Ledges, 2010. 304 s. ISBN 978-80-

87212-60-8. 
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Směrnice řeší otázky změny právních norem členských zemí v určité specifické oblasti 

s cílem harmonizace práva jednotlivých členských zemí s právními normami EU. Směrnice 

zpravidla stanoví určité zásady, které jsou povinny členské státy implementovat do jejich 

právního řádu. Směrnice předepisuje jen výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco formy 

a metody dosažení tohoto cíle zůstávají v kompetenci členských států. Směrnice však obsahují 

lhůtu, do jejíhož ukončení musí být přeneseny do vnitřního práva. Jedná se o právní akt 

zavazující jen výhradně členské státy.  

Rozhodnutí je individuální právní akt, který je závazný jen pro adresáta, kterému je 

určen. Rozhodnutí může být adresováno členským státům, ale i jiným subjektům (např. 

orgánům EU, jednotlivcům).  

Doporučení a stanoviska nejsou právními akty a tudíž jsou právně nezávazná. Mají 

pouze pomocnou roli a jejich nerespektování nelze postihovat.
4
  

Judikatura soudního dvora Evropské unie nepatří ani do primárního ani sekundárního 

práva, má zcela zvláštní charakter. Rozhodnutí slouží ke sjednocování výkladu a aplikace 

práva EU v členských státech. V naprosté většině případů vycházejí rozsudky ESD 

z rozsudků starších kauz.
5
 

2.2 Vybrané orgány Evropské unie a jejich pravomoci týkající se harmonizace 

daně z přidané hodnoty 

Na tvorbě legislativy týkající se daňové politiky Evropské unie se podílí Evropská 

komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament.  

Evropská komise je orgán nezávislý na členských státech a reprezentuje pouze zájmy 

EU. Evropská komise vypracovává návrhy legislativních aktů, které předkládá orgánům 

rozhodovacím – Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu. Veškerá legislativa EU se až 

na nepatrné výjimky rodí v Evropské komisi a její práce založená na vypracování návrhů 

legislativních opatření je považována za nejnáročnější v procesu tvorby práva EU. Členové 

Evropské komise jsou občany členských států, ale při výkonu své funkce jsou na svých 

                                                 
4
 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha. Ledges, 2010. 304 s. ISBN 978-80-

87212-60-8. 
5
 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systém členských států EU včetně Bulharska a Rumunska, 

legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně Směrnice Rady 2006/112/EC. 4. vyd. Praha: Linde, 2010. 

351 s. ISBN 978-80-7201-799-7.  
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státech absolutně nezávislí a prosazují výhradně zájmy a stanoviska EU. Pro období 2009 až 

2014 je tvořena zástupci z každého členského státu, tedy 27 komisaři. Tento orgán EU má 

i kontrolní pravomoci, které spočívají ve sledování dodržování práva EU.  

Rada Evropské unie je rozhodovacím orgánem, v němž jsou zastoupeny členské 

státy, a který tedy reprezentuje jejich vlastní zájmy. V oblasti daňové politiky rozhoduje 

jednomyslně, aby rozhodnutí nebylo v rozporu s vůlí některého členského státu. 

Jednomyslnost ovšem neznamená nutně plný počet kladných hlasů, ale především žádný 

záporný hlas. Zdržení se hlasování tedy jednomyslnost rozhodnutí nenarušuje. Veškeré 

záležitosti v oblasti daní musí být tedy schváleny všemi členskými státy, čímž je zpomalován 

proces harmonizace. Rozhodnutí Rady EU mají nejčastěji formu aktů sekundárního práva - 

směrnic, nařízení, rozhodnutí, stanovisek, doporučení.  

Evropský parlament má za úkol reprezentovat zájmy občanů EU. Poslanci jsou 

do Evropského parlamentu voleni v jednotlivých zemích EU přímou volbou každých pět let 

podle zásad poměrného zastoupení. Volební systémy jednotlivých zemí se však liší. Na 

základě voleb v roce 2009 Evropský parlament v současné době pojímá 736 poslanců (za 

Českou republiku: 22, za Slovensko: 13). Nejdůležitější pravomocí tohoto orgánu je 

spolurozhodování o přijímání aktů sekundárního práva společně s Radou Evropské unie.
6
 

Soudní dvůr Evropské unie řeší spory (mezi EU a členskými státy, mezi členskými 

státy navzájem a mezi EU a jednotlivci); ukládá sankce; funguje jako ústavní (správní) soud 

vyplývající ze skutečnosti, že EU vytváří své vlastní právo; zajišťuje sjednocení výkladu 

práva EU v členských zemích. Do soustavy soudního dvora EU patří Soudní dvůr, Tribunál 

a Soud pro veřejnou službu.
7
 

2.3 Daňová harmonizace 

Daňová harmonizace znamená přiblížení a vzájemné přizpůsobení národních 

daňových soustav a jednotlivých daní na základě dodržování společných pravidel 

zúčastněných zemí.  

  

                                                 
6
 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha. Ledges, 2010. 304 s. ISBN 978-80-

87212-60-8. 
7
 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha. Ledges, 2010. 304 s. ISBN 978-80-

87212-60-8. 

 



10 

 

Proces harmonizace lze rozdělit do tří fází, přičemž nemusí dojít vždy ke všem třem: 

 určení daně, která má být harmonizována, 

 harmonizace daňového základu, 

 harmonizace daňové sazby.  

Nástrojem sbližování daňových soustav v EU jsou především směrnice, které musí 

jednotlivé členské státy implementovat do jejich vnitrostátního práva. Tento proces se nazývá 

pozitivní harmonizace a jeho výsledkem jsou stejné pravidla ve všech členských státech. 

Naopak negativní harmonizace nestanovuje stejná pravidla pro všechny členské státy, 

protože se na základě judikátů Soudního dvoru Evropské unie (soudní rozhodnutí, rozsudek 

a usnesení) činí opatření jen vůči konkrétnímu členskému státu, který je účastníkem daného 

případu.
8
 

2.4 Vývoj daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie 

Harmonizace v oblasti nepřímých daní je nezbytná pro dosažení fungujícího 

jednotného trhu, který je založen na volném pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Daň 

z přidané hodnoty byla vynalezena ve Francii roku 1954. Byla však používána s trochu jiným 

mechanismem, než je tomu nyní. Její implementace se osvědčila a pak si ji po francouzském 

vzoru zvolilo Evropské hospodářské společenství (EHS).  

Dalších pět zemí, které byly členy tehdejšího EHS
9
, uplatňovaly kumulativní 

kaskádovitý systém daně z obratu. Tato daň má duplicitní účinek, neboť obraty zdaněné 

u jednoho výrobce či obchodníka jsou částí ceny jiného, u něhož budou opět podrobeny dani.  

V tomto případě je v každém výrobním či distribučním stupni jako daň odvedeno určité 

procento z hodnoty produktu. Daň z obratu může znevýhodňovat mezinárodní trh, poněvadž 

každý další zpracovatel je povinen vypočítat daň z hodnoty, která už byla částečně zdaněna.  

U daně z přidané hodnoty se zdaňuje přidaná hodnota nakoupeného zboží nebo 

služeb, kterou plátce přidává k hodnotě prodávané komodity. DPH je rovněž založena 

na sledování daně na vstupu a na výstupu tzn., že na daň již jednou zaplacenou se už daň 

znovu neuvaluje a umožňuje odpočet daně na vstupu. DPH odstraňuje duplicitu daně, protože 

na daň zaplacenou v ceně zpracovatelských komodit se již znovu daň neuvaluje. Tato daň je 

                                                 
8
 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2011, 320 s. ISBN 978-80-7357-695-0. 
9
 Belgie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí.  
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vhodná pro mezinárodní transakce, neboť je vůči nim neutrální.
10 

Rozdíl mezi kaskádovitou 

daní z obratu a daní z přidané hodnoty přibližuje obrázek 2.1 a 2.2. 

Obr. 2.1 uvádí, že 1. výrobce má tržbu za prodej komodity ve výši 20 000 jednotek, 

u 2. výrobce je přidaná hodnota 5 000 jednotek a u distributora také 5 000 jednotek. 

U kaskádovité daně z obratu se daň (sazba je např. ve výši 19 %) vypočítá z hodnoty, která už 

byla částečně zdaněna (v případě distributora již dvakrát). Konečná cena pro spotřebitele je 

u kaskádovité daně z obratu 46 734 jednotek a při použití daně z přidané hodnoty 35 700 

jednotek (obr. 2.2) a dochází tedy k neúměrnému zatížení komodity. Při používání daně 

z přidané hodnoty platí plátce finančnímu úřadu nižší daň, protože si z ceny od svého 

dodavatele (taky plátce) uplatnil odpočet daně. U daně z přidané hodnoty se daň již jednou 

zaplacená v ceně zpracovatelských komodit totiž znovu neuvaluje. Dani podléhá jen nová 

výroba, výrobní vstupy se již podruhé nezdaňují.  

 

 

                                                 
10

 ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie – s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 301 s. ISBN 978-

80-7400-005-8.  

Obrázek 2.1 Kaskádovitá daň obratu 
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Zdroj: ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie – s praktickou aplikací. 2 vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 301 

s. ISBN 978-80-7400-005-8. s 176 a 177. 

Při malém propojení národních ekonomik bylo jedno, jaký typ nepřímé obratové daně 

jednotlivé státy zvolily. V roce 1960 bylo však stanoveno, že členské státy musí zrušit 

kumulativní daňové systémy nepřímého zdanění a zavést daň z přidané hodnoty. Pokud by 

bylo zachováno více forem nepřímých daní včetně daně z obratu, musely by členské státy při 

provádění společného obchodu uplatňovat složitý evropský systém vzájemných refundací.
11

 

2.5 Harmonizační proces daně z přidané hodnoty 

Harmonizace daní probíhá v Evropské unii postupně od 60. let minulého století. 

Harmonizační proces DPH probíhal především prostřednictvím směrnic, které uvádí obrázek 

2.3. Název směrnice vždy obsahuje: rok přijetí směrnice (dvojčíslí nebo od roku 2000 

čtyřčíslí)/číslo směrnice v daném roce/EEC.  

 

                                                 
11

 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systém členských států EU včetně Bulharska a Rumunska, 

legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně Směrnice Rady 2006/112/EC. 4. vyd. Praha: Linde, 2010. 

351 s. ISBN 978-80-7201-799-7.  

Obrázek 2.2 Daň z přidané hodnoty 
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Zdroj: vlastní  

První směrnice č. 67/227/EEC
12

 byla přijata v roce 1967 a zavazovala členské státy 

nahradit daň z obratu daní z přidané hodnoty, a to do 1. ledna 1970. Stanovení výše sazeb 

bylo v kompetenci jednotlivých států. Druhá směrnice č. 67/228/EEC už přesně stanovuje 

předmět daně, kterým je prodej zboží a poskytování služeb na území členské země 

uskutečněné plátcem daně za úplatu a dovoz zboží. Směrnice dále definuje plátce daně, místo 

plnění, prodej zboží a poskytování služeb. Třetí směrnice č. 69/463/EEC prodlužovala dobu 

pro implementaci daně z přidané hodnoty pro Belgii (do konce roku 1972). Čtvrtá 

(č. 71/401/EEC) a pátá (č. 72/250/EEC) směrnice prodlužovaly časovou lhůtu pro Itálii 

(do konce roku 1973).
13

  

Nejdůležitější směrnicí je tzv. šestá směrnice č. 77/388/EEC. Směrnice definuje 

jednotlivé pojmy v rámci daně z přidané hodnoty: předmět daně, zdanitelné plnění (z čeho se 

daň platí), osoby povinné k dani (kdo je plátcem daně), místo zdanitelného plnění, sazby daně 

(jejich minimální výše), aj.  

Z důvodu četných novelizací se stala harmonizace DPH komplikovanou a složitou, 

a proto byla šestá směrnice přepracována a nahrazena novou směrnicí. S účinností 

od 1. 1. 2007 vstoupila v platnost směrnice č. 2006/112/EC o společném systému daně 

z přidané hodnoty. Jedná se o přepis šesté směrnice, protože v zásadě nepřináší žádné věcné 

změny. Směrnice aktuálně obsahuje 15 hlav a 11 příloh.
14

  

Směrnice upravuje tyto pojmy: územní působnost, osoby povinné k dani, zdanitelná 

plnění, místo zdanitelného plnění, uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti, 

                                                 
12

 Zkratka EEC za lomítkem je anglická zkratka pro Evropské hospodářské společenství (European Economic 

Community), česká verze zkratky je EHS. Další možné zkratky jsou EC (česká zkratka ES) neboli Evropské 

společenství (European Community), EU neboli Evropská unie (European Union). Použití zkratky za lomítkem 

zavisí na době, kdy byla směrnice vydána - zda za existence Evropského hospodářského společenství (od 25. 3. 

1957), Evropského společenství (od 1. 11. 1993) nebo Evropské unie (od 1. 12. 2009). 
13

 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: ASPI 2008. 257 s. 

ISBN 978-80-7357-386-7. 
14

 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systém členských států EU včetně Bulharska a Rumunska, 

legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně Směrnice Rady 2006/112/EC. 4. vyd. Praha: Linde, 2010. 

351 s. ISBN 978-80-7201-799-7.  
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základ daně, sazby, osvobození od daně, odpočet daně, povinnosti osob povinných k dani 

a některých osob nepovinných k dani, zvláštní režimy. 

Směrnice č. 2006/112/EC byla novelizována např. těmito směrnicemi: 

 směrnicí č. 2008/8/EC, která se zabývá pravidlem stanovení místa plnění 

u poskytnutí služeb (viz kapitola 2.7), 

 směrnicí č. 2008/9/EC – stanovuje prováděcí pravidla pro vrácení daně osobám 

povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném 

členském státě, 

 směrnicí č. 2008/117/EC – rozšiřuje povinnost zahrnout do souhrnného hlášení 

i služby (viz kapitola 2.8), 

 směrnicí č. 2009/47/EC, která umožňuje trvale používat snížené sazby DPH 

u služeb s vysokým podílem lidské práce (viz kapitola 2.6), 

 směrnicí č. 2009/69/EC, která se zabývá daňovými úniky spojenými 

s dovozem, 

 směrnicí 2009/162/EU – zabývá se elektřinou, plynem, tepelnou nebo chladící 

energií, 

 směrnicí 2010/23/EU, která se věnuje volitelným a dočasným používáním 

mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých 

služeb s vysokým rizikem podvodů, 

 směrnicí 2010/45/EU – týkající se fakturace, 

 směrnicí č. 2010/88/EU – na základě této směrnice zůstává minimální základní 

sazba ve výši 15 % do 31. prosince 2015 (viz kapitola 2.6). 

2.6 Harmonizace sazeb daně z přidané hodnoty 

Záměrem EU bylo kromě zavedení jednotného systému daně z přidané hodnoty 

v členských státech i harmonizace daňových sazeb. Od toho však EU upustila, poněvadž státy 

je harmonizace sazeb chápána jako zasahování do národní suverenity. Harmonizace sazeb by 

rovněž mohla ovlivnit příjmové stránky rozpočtů členských zemí, protože příjmy z DPH tvoří 

podstatnou část jejich rozpočtu. DPH je rovněž nástrojem fiskální politiky a harmonizace 

sazeb by znemožnila ovlivňování poptávky a nabídky. V rámci přiblížení sazeb byla v roce 

1989 stanovena pásma pro sníženou sazbu 4 - 9 % a základní sazbu 14 - 20 %. Snížená sazba 
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se vztahovala na potraviny, léky, dodávky vody, knihy, noviny, časopisy, hromadnou 

přepravu osob.
15

  

Směrnice č. 92/77/EEC přijatá v roce 1992 stanovuje minima pro sníženou a základní 

sazbu, a to 5 a 15 %. Směrnice nabyla účinnosti od roku 1993. Sazby DPH byly rovněž 

předmětem směrnice č. 2006/112/EC, které ponechala stejnou výši sazeb. Snížené sazby 

mohou být uplatněny pouze na určité výrobky a služby se sociálním dopadem např. potraviny, 

léky, knihy a časopisy, hotelové ubytování, veřejná doprava, aj. Výčet položek, které mohou 

podléhat snížené sazbě daně je uveden v příloze směrnice č. 2006/112/EC.  

Směrnice č. 2009/47/EC umožňuje trvale používat snížené sazby DPH u služeb 

s vysokým podílem lidské práce. Podle této směrnice mohou trvale členské státy uplatňovat 

sníženou sazby DPH u těchto služeb:  

 služby lokální povahy: 

o drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového 

textilu (včetně spravování a přešívání); 

o čištění oken a úklid v domácnostech; 

o domácí pečovatelské služby, např. pomoc v domácnostech a péče 

o děti, staré, nemocné a postižené osoby; 

o kadeřnictví; 

o renovace a opravy soukromých bytů, s výjimkou materiálů, které tvoří 

podstatnou část hodnoty poskytnuté služby; 

 restaurační a stravovací služby; 

 dodání knih (na jakémkoli fyzickém nosiči).
16

 

Poslední směrnice (č. 2010/88/EU) týkající se sazeb DPH byla přijata dne 7. prosince 

2010. Minimální základní sazba DPH ve výši 15% se touto směrnicí prodlužuje až do konce 

roku 2015.
17

  

  

                                                 
15

 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: ASPI 2008. 257 s. 

ISBN 978-80-7357-386-7. 
16

 European Commission, Taxation and Customs Union [online]. 2012. [cit. 2012-02-19]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm 
17

 European Commission, Taxation and Customs Union [online]. 2012. [cit. 2012-02-19]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm 
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2.7 Charakteristika daně z přidané hodnoty v Evropské unii 

Dle definice Evropské komise daň z přidané hodnoty je: 

 všeobecnou daní, která platí pro všechny obchodní činnosti zahrnující výrobu 

a distribuci zboží a poskytování služeb; 

 spotřební daní, protože výslednou daň platí konečný spotřebitel; 

 vypočítána jako procento z ceny, což znamená, že skutečné daňové zatížení je 

vidět v každé fázi výrobního a distribučního řetězce; 

 shromažďována přes systém dílčích plateb, kdy osoby povinné k dani (tj. 

k DPH registrované ekonomické subjekty) si mohou odečíst od daně 

na výstupu část daně, která byla zaplacena jiné osobě povinné k dani v rámci 

nákupu zboží nebo služeb (daň na vstupu), které osoba povinná k dani použije 

k podnikatelské činnosti. Tento mechanismus zajišťuje, že daň 

je neutrální bez ohledu na to, o kolik transakcí se jedná; 

 platba do státní pokladny, kterou platí prodejce zboží (plátce daně) 

za kupujícího, který daň zaplatit jako součást celkové ceny zboží 

prodávajícího. Jedná se tedy o nepřímou daň.
18

 

Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí 

správci daně daň vybranou od poplatníků neboli obchodník. Poplatníkem se rozumí osoba, 

jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. V případě DPH je jím konečný 

spotřebitel.  

V Evropské unii se používají dva režimy uplatňování daně u plátců daně, a to princip 

země původu a princip země spotřeby. V rámci principu země původu se daň z přidané 

hodnoty vybírá už v zemi, ze které se daná komodita (zboží nebo služba) dodává nebo 

poskytuje. Při uplatnění tohoto režimu se aplikují sazby země původu. Při použití principu 

země spotřeby se daň vybírá až v členském státě, ve kterém se nachází příjemce zdanitelného 

plnění. V tomto případě se uplatňují sazby platné v zemi, ve které dochází ke spotřebě.
19

  

Pro usnadnění obchodu mezi členskými zeměmi je vhodnější aplikace principu země 

původu. Ten je však uplatňován v menší míře než převažující princip země spotřeby. 

                                                 
18

 European Commission, Taxation and Customs Union [online]. 2012 [cit. 2012-02-19]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/index_en.htm 
19

 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systém členských států EU včetně Bulharska a Rumunska, 

legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně Směrnice Rady 2006/112/EC. 4. vyd. Praha: Linde, 2010. 

351 s. ISBN 978-80-7201-799-7.  
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Režim reverse charge neboli přenesení daňové povinnosti je postup, kdy zboží nebo 

služby nejsou zdaňovány jejich dodavatelem nebo poskytovatelem, ale naopak jejich 

odběratelem či příjemcem. Tento postup se uplatňuje u zboží a služeb v mezinárodním 

obchodě, a to jak v rámci států Evropské unie, tak i ostatních zemí (třetích zemí).  

Mechanismus reverse charge ulehčuje odběrateli či příjemci zdanit zboží nebo službu ve svém 

státě bez složitého uplatňování nároku na odpočet daně v jiném státě nebo nutné registrace 

k dani z přidané hodnoty v tomto cizím státě. Nedochází k vyhýbání se povinnosti přiznat 

daň,  protože tento systém nevyžaduje vynaložení finančních prostředků (příjemce zdaní 

zboží nebo služby a zároveň si uplatní nárok na odpočet).
20

  

V roce 1991 byla přijata směrnice č. 91/680/EEC, která zrušila fiskální hranice mezi 

jednotlivými členskými státy, což velmi ovlivnilo systém DPH v Evropských 

společenstvích. Došlo k následujícím změnám: 

 nákup soukromých osob se začal zdaňovat výhradně v zemi nákupu, 

 vzájemná zdanitelná plnění mezi členskými státy nejsou považována za dovoz 

a vývoz (intrakomunitární plnění), 

 za dovoz a vývoz se považuje plnění ve vztahu k nečlenským státům.
21

 

Dodání zboží mezi členskými státy EU se označuje jako intrakomunitární plnění 

a existují dvě základní pravidla pro určení místa plnění. Jedná se o: 

 místo, kde se zboží nachází v době dodání, 

 místo, kde začíná přeprava zboží, pokud je dodání spojeno s přepravou zboží. 

Plátce poskytující intrakomunitární plnění, osvobodí tato plnění od daně s nárokem 

na odpočet daně (v některých zemích se uvádí tzv. zero-rated = nulová sazba). Komodita musí 

být dodána do jiného členského státu osobě povinné k dani a dodavateli těchto plnění musí 

poskytnout informaci o svém identifikačním čísle. Kontrolu identifikačního čísla lze provést 

prostřednictvím systému VIES. Dodavatel vyplní údaje o uskutečněném intrakomunitárním 

plnění v rámci daňového přiznání, dále má povinnost uvést tyto údaje v souhrnném hlášení 

a ve statistickém systému Intrastat. Odběratel zatíží danou komoditu daní ve výši, která 

odpovídá předpisům jeho země. Daň odvádí správci daně a uplatní si odpočet daně. 

                                                 
20

 finance.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-13]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/298968--reverse-charge-hojne-vyuzivany-danovy-mechanismus/ 
21

 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: ASPI 2008. 257 s. 

ISBN 978-80-7357-386-7. 
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Obchodování mezi zeměmi EU je pro odběratele neutrální, ale obnáší administrativní 

náročnost.  

V případě vývozu mezi zeměmi EU a třetími zeměmi
22

, se jedná o osvobození od daně 

s nárokem na odpočet DPH na vstupu. Pokud jde o dovoz, musí být DPH zaplacena 

v okamžiku, kdy je zboží dovezeno, takže dovážené komodity jsou okamžitě umístěny na 

stejné úrovni jako stejné zboží vyrobené v EU. Plátci si mohou odečíst DPH v příštím 

daňovém přiznání. 

Od 1. 1. 2010 je na základě směrnice č. 2008/8/EC stanoveno obecné pravidlo pro 

určení místa plnění u poskytnutí služeb, které se odvíjí od skutečnosti, zda je příjemce 

služby osoba povinná k dani či nikoli. Pokud bude příjemcem služby: 

 osoba povinná k dani jedná se o transakci „Business to Business“ (B2B) 

a místem plnění se stává sídlo ekonomické činnosti nebo provozovna příjemce 

služby,
23

 

 osoba nepovinná k dani jedná se o transakci „Business to Consumer“ (B2C) 

a místem plnění se stává místo ekonomické činnosti nebo provozovna 

poskytovatele služby.
24

  

V závislosti na povaze služby může být místo plnění v zemi, kde se služba poskytuje – 

např. u služeb spojených s nemovitostí, přepravou cestujících, kulturní, umělecké, sportovní, 

vědecké, vzdělávací a stravovací služby. 

2.8 Změny v oblasti daně z přidané hodnoty po vstupu do Evropské unie 

Jednotné uplatňování daně z přidané hodnoty je jedním ze základních předpokladů 

fungujícího jednotného trhu, do kterého se Česká a Slovenská republika v roce 2004 zapojily. 

Od přistoupení do Evropské unie existují v obou zemích stejné podmínky pro uplatňování 

DPH jako v ostatních členských zemích.  

Otevření hranic pro pohyb zboží a služeb v EU přineslo nový pojem – 

intrakomunitární plnění. Toto plnění představuje dodání zboží nebo poskytnutí služby mezi 

státy EU. Pokud tedy český plátce dodá zboží svému obchodnímu partnerovi ve SR, uskuteční 

                                                 
22

 mimo území Evropské unie 
23

 článek 44 směrnice 2008/8/EC 
24

 článek 45 směrnice 2008/8/EC 
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intrakomunitární plnění. Stejně tak uskuteční intrakomunitární plnění slovenský plátce, který 

obchodnímu partnerovi v ČR poskytuje poradenské služby. S intrakomunitárními plněními je 

také často spojen nový princip uplatňování DPH, tzv. samovyměření daně. 

Samovyměření daně (režim reverse charge či přenesení daňové povinnosti) přineslo 

do klasického systému uplatňování DPH nový prvek, kdy daň na výstupu odvede a zaplatí 

příjemce zboží nebo služby a nikoliv dodavatel resp. poskytovatel z jiného členského státu.  

V rámci intrakomunitárních obchodů nejsou požadovány celní kontroly a obchodní 

partneři si tento obchod organizují sami. Prodávající si musí zjistit, zda je kupující registrován 

k dani a podle toho vystaví daňový doklad bez daně či z daní. Informace, zda je obchodní 

partner z JČS registrován k dani, lze vyhledat v systému výměny informací o DPH (VIES – 

VAT Information Exchange System) prostřednictvím internetových stránek Evropské 

komise
25

. Je potřeba zadat příslušnou členskou zemi, ve které má být subjekt registrován 

a daňové identifikační číslo daného subjektu. Data jsou čerpána z údajů ze souhrnných 

hlášení.  

Další změnu pro české a slovenské plátce představovaly nové výkazy, do kterých se 

musí uvádět pohyb zboží a služeb v rámci EU. Jedním z těchto výkazů je souhrnné hlášení, 

které informuje úřady ostatních států EU o zdanitelných plněních, která byly uskutečněny se 

subjekty z jiných států EU. Povinnost podat souhrnné hlášení vzniká v případě: dodání zboží 

do jiného členského státu osobě registrované k dani, přemístěním obchodního majetku 

do jiného členského státu, dodání zboží kupujícímu pokud je plátce prostřední osobou 

v třístranném obchodu nebo poskytnutí služby pro OPD s místem plnění v jiném členském 

státě, pokud má povinnost přiznat daň příjemce služby.
26

 Souhrnné hlášení se podává 

elektronicky na internetovou adresu zveřejněnou správcem daně.    

Vedle souhrnného hlášení vznikla povinnost vyplňovat výkaz Intrastat. Jedná se 

o statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy. Evidují se v něm 

kromě hodnoty zboží dodávaného mezi ČR/SR a jinými státy EU také fyzické objemy zboží 

a druh zboží. Na rozdíl od souhrnného hlášení Intrastat zachycuje jak zboží odeslané 

z ČR/SR, tak zboží do ČR/SR přijaté (existují dva různé formuláře výkazu Intrastat).  

                                                 
25

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do 
26

 § 102 odst. 1 českého ZDPH 
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Povinnost vykazovat data pro Intrastat v ČR může vzniknout jen osobám 

registrovaným nebo identifikovaným v ČR k DPH, to je osobám, kterým finanční úřad přidělil 

DIČ. Daňové identifikační číslo k dani z přidané hodnoty obsahuje v ČR 8 číslic a začíná 

písmeny CZ. Příslušné předpisy o Intrastatu označují takové osoby jako zpravodajské 

jednotky. Zpravodajská jednotka vykazuje údaje pro Intrastat v ČR v případě, pokud přesáhne 

limit 8 miliónů Kč pro odeslané a 8 milionů Kč pro přijaté zboží. Tento limit si zpravodajská 

jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení 

DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.
 27

 

Daňové identifikační číslo k DPH pro osoby registrované k dani na Slovensku začíná 

národním kódem SK, který následuje 10 číslic. Ve Slovenské republice je práh osvobození 

od vykazování dat v Intrastatu 400 000 EUR pro odeslané zboží a 200 000 EUR pro přijaté 

zboží. V SR mají navíc práh zjednodušení, které je pro rok 2011 při odeslání zboží 

1 700 000 € a pro přijetí zboží 600 000 €. Zpravodajské jednotky, které za předcházející 

kalendářní rok anebo od začátku sledovaného období přijaly nebo odeslaly zboží v celkové 

hodnotě vyšší než práh osvobození, ale nižší než práh zjednodušení, mají zjednodušenou 

zpravodajskou povinnost.
28

  

Výkazy Intrastat slouží pro účely statistické a podávají se celní správě a nikoliv 

správci daně. Údaje o zahraničním obchodě jsou měsíčně zveřejňovány na internetových 

stránkách českého a slovenského statistického úřadu. 

2.9 Shrnutí kapitoly 

Členské státy rozhodují v rámci Rady EU o směrnicích týkajících se daňové oblasti 

jednomyslně, tzn., že s přijetím směrnice nesmí žádný ze států vyjádřit nesouhlas (zdržení se 

hlasování podmínku jednomyslnosti nenarušuje). Poněvadž musí být veškeré záležitosti 

v oblasti daní schváleny jednomyslně všemi členskými státy, je brzděn proces rychlejší 

harmonizace.  

Prvním důvodem harmonizace byla daň z obratu a její kumulativní vliv, který 

omezoval volný pohyb zboží. Na rozdíl od daně z obratu je DPH z hlediska obchodu mezi 

členskými státy neutrální, protože zdaňuje jen přidanou hodnotu tím, že umožňuje odečíst 

                                                 
27

 Příručka pro Intrastat CZ 2012 [online]. © Český statistický úřad, 2012 [cit. 2012-02-22] Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/intrastat_prirucky 
28

 Celní správa Slovenské republiky [online]. © 2004-2011 Colné riaditeľstvo SR [cit. 2012-02-19]. Dostupné z: 

https://intrastat.colnasprava.sk/index.php?page=vsinfo 
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od daňové povinnosti daň zaplacenou na vstupu. Cílem zavedení DPH bylo odbourání 

kumulativního účinku daní z obratu, který bránil mezinárodnímu obchodu. 

Daň z přidané hodnoty byla zavedena do praxe od 1. 1. 1970 první a druhou směrnicí 

o DPH. Některé členské státy měly problémy se zavedením DPH, třetí směrnice prodloužila 

lhůtu pro Belgii do 31. 12. 1972, čtvrtá a pátá směrnice prodloužila lhůtu pro Itálii 

do 31. 12. 1973. Nejdůležitější šestá směrnice slaďuje řadu pojmů: např. předmět daně, základ 

daně, osoby povinné k dani, sazby daně, osvobození od daně, zdanitelné plnění, uskutečnění 

zdanitelného plnění, místo plnění zdanitelných transakcí aj.  

V oblasti harmonizace sazeb však členské státy nejsou ochotny ustupovat, protože 

daně jsou významnými příjmy státního rozpočtu. Z tohoto důvodu EU od harmonizace 

daňových sazeb ustoupila a v současné době jsou stanoveny pouze jejich minimální výše, a to 

15 % u základní sazby a 5 % u snížené sazby.  

Poněvadž za jedno ze základních předpokladů fungujícího jednotného trhu je 

považováno jednotné uplatňování DPH, musela Česká a Slovenská republika implementovat 

do systému DPH nové pojmy a postupy. Mezi novinky po vstupu do EU patřilo 

intrakomunitární plnění a samovyměření daně. Další novinku pro české a slovenské plátce 

představovalo vyplňování formulář souhrnné hlášení a výkaz Intrastat.  
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3 Základní pojmy z oblasti DPH v České a Slovenské republice 

3.1 Právní úprava  

Oblast daně z přidané hodnoty je v Evropské unii vysoce harmonizována, a proto 

i ustanovení zákonů jednotlivých členských zemí musí vycházet z úpravy platné pro všechny 

její členské státy. Od okamžiku vstupu České a Slovenské republiky do Evropské unie se 

musely národní úpravy zákonů týkajících se daně z přidané hodnoty sjednotit s šestou 

směrnicí o harmonizaci DPH.  

Pramenem národního práva v oblasti DPH je v České republice zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen český ZDPH), ve Slovenské 

republice zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v platném znění (dále jen 

slovenský ZDPH).  

V následujícím textu je porovnáno české znění zákona o DPH se slovenským. 

Ke každému pojmu z oblasti DPH je uveden paragraf příslušného zákona v obou zemích. 

Některé pasáže jsou doplněny o praktické příklady, ke kterým by mohlo v praxi dojít. 

Příklady v této kapitole se zaměřují na postupy, které jsou v obou zemích stejné. Rozdílnými 

postupy se zabývají příklady v kapitole poslední. Ve všech příkladech z této kapitoly je 

aplikována základní 20% sazba daně.  

3.2 Osoba povinná k dani (§ 5 českého ZDPH, § 3 slovenského ZDPH) 

Jedná se o osobu, které hrozí registrační povinnost a je jí každá osoba (fyzická, 

právnická i právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání), která samostatně 

uskutečňuje ekonomické činnosti. Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost 

výrobců, obchodníků a osob poskytující služby nebo soustavné využití hmotného 

a nehmotného majetku za účelem získání příjmů.
29

 

Ve Slovenské republice se pro osobu povinnou k dani používá výraz „zdanitelná 

osoba“. 

3.3 Správce daně (§ 4 odst. 1 písm. f) českého ZDPH, 84 slovenského ZDPH) 

Správcem daně je v ČR příslušný finanční úřad, ve SR příslušný daňový úřad. 

V případě dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad. 

                                                 
29

 § 5 odst. 1 a 2 českého ZDPH 
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3.4 Předmět daně (§ 2 českého ZDPH, § 2 slovenského ZDPH) 

Předmětem daně jsou zdanitelná plnění, pokud nejsou osvobozena od daně. Zdanitelná 

plnění rozdělujeme na uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění. 

Uskutečněná zdanitelná plnění realizuje osoba povinná k dani ve prospěch jiné 

osoby. Mezi tato plnění patří: dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby. 

Předmětem daně se tato plnění stávají, pokud je plnění uskutečněno osobou povinnou k dani, 

za úplatu, v tuzemsku a v rámci uskutečňování ekonomické činnosti. Ve slovenském znění 

zákona není uveden jako předmět daně převod nemovitosti, protože zahrnován mezi dodání 

zboží.
30

 

Přijatá zdanitelná plnění poskytuje osobě povinné k dani jiná osoba a patří mezi ně: 

 poskytnutí služby za úplatu osobou registrovanou k dani v jiném členském 

státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani za v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

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

osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, 

 pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU za úplatu 

osobou nepovinnou k dani (v ČR), 

 dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku
31

. 

3.5 Územní působnost (§ 3 českého ZDPH, § 2 slovenského ZDPH) 

Za tuzemsko se považuje území České republiky/Slovenské republiky; za třetí zemi je 

považováno území mimo Evropskou unii, za území Evropské unie je považováno tuzemsko 

a území dalších členských států. Ve slovenském ZDPH je navíc uveden pojem zahraničí, 

který znamená území, které není tuzemskem a za zahraniční osobu je považována jak osoba 

z JČS, tak ze třetí země. 

Český zákon o DPH používá v textu zákona zastaralý výraz Evropské společenství, 

oproti tomu slovenský zákon o DPH používá aktuální výraz Evropská unie. 

                                                 
30

 dle § 8 odst. 1 písm. b) slovenského ZDPH 
31

 Dovozem se rozumí vstup zboží ze třetí země na území EU. 
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3.6 Registrační povinnost (§ 94 - § 97 českého ZDPH, § 4 - § 7a slovenského 

ZDPH) 

Při překročení obratu (§ 94, § 95 českého ZDPH; § 4 slovenského ZDPH) 

Vznik registrační povinnosti 

Registrační povinnost vzniká v případě, pokud obrat u osoby povinné k dani přesáhne 

za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku v České republice: 1 000 000 Kč; 

ve Slovenské republice: 49 790 €.  

V případě, že je dosaženo obratu nižšího, považuje se tato osoba pro účely DPH 

za osobu osvobozenou od uplatňování daně. 

Podání přihlášky k registraci 

Přihláška k registraci se musí podat v ČR: do 15. dne; ve SR: do 20. dne kalendářního 

měsíce, který následuje po měsíci, kdy došlo k překročení stanoveného obratu.  

V ČR se osoba povinná k dani stává plátcem prvního dne třetího měsíce následující po 

dni, kdy byl překročen stanovený obrat. Ve SR přidělí správce daně osobě povinné k dani 

identifikační číslo nejpozději do 30 dnů a dnem uvedeným v osvědčení se stává plátcem.  

Při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 96, § 97 českého ZDPH, § 7 slovenského 

ZDPH) 

Vznik registrační povinnosti 

Další situace, kdy vzniká registrační povinnost, nastává v případě, kdy osoba povinná 

k dani pořizuje zboží z JČS v tuzemsku a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném 

kalendářním roce překročí částku v ČR: 326 000 Kč (nebo pokud pořízen nový dopravní 

prostředek z JČS), ve SR: 13 941, 45 €. Daň musí být v obou státech odvedena ze zboží, při 

jehož pořízení byl překročen stanovený limit.   

Pokud se jedná o osobu nepovinnou k dani, stává se z ní k datu překročení 

stanoveného limitu osoba identifikovaná k dani. V případě, že tento limit překročila osoba 

povinná k dani (FO nebo PO, která uskutečňuje ekonomickou činnost), stává se z ní plátce 

daně. Pokud osoba identifikovaná k dani začne uskutečňovat ekonomickou činnost, rovněž se 

z ní stává plátce. Dle slovenského výkladu zákona o DPH se hovoří o osobě registrované 

k dani podle § 7. 
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Tato registrace je však jiná než registrace plátce daně. Registrací se uvedené osoby 

nestávají plátcem daně, mají však povinnost platit daň z pořízení zboží z JČS. Nemají však 

nárok na odpočet daně, protože neuskutečňují ekonomickou činnost.
32

  

Podání přihlášky k registraci 

V ČR musí podat přihlášku místně příslušnému správci daně do 15 dnů ode dne 

překročení stanovené částky. Ve SR musí být podána žádost o registraci před pořízením 

tohoto zboží a správce daně přidělí identifikační číslo nejpozději do 7 dní od doručení 

registrace.  

Při poskytnutí a přijetí služeb (§ 94, § 95 českého ZDPH, § 7a slovenského ZDPH) 

Pokud je osobě povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku 

poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku (podle obecného pravidla pro stanovení místa 

plnění) osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
33

(ve SR pouze zahraniční osobou 

z JČS), se stává plátcem dnem poskytnutí této služby. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň 

z této služby.
34

 Ve SR musí OPD podat správci daně žádost o registraci již před přijetím této 

služby, v ČR do 15 dnů ode dne, ve kterém se stane plátcem (tj. dnem přijetí služby) 

Osobě povinné k dani v ČR/SR je poskytnuta právnická služba od zahraniční osoby 

povinné k dani z Bulharska. Místo plnění je v tuzemsku, ve SR se musí podat žádost 

o registraci již před přijetím této služby, v ČR do 15 dnů od dne, kdy došlo k přijetí služby. 

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

plnění v jiném členském státě, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud 

povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby.
35

 Podmínky pro podání žádosti 

o registraci jsou stejné jako v předchozím případě. 

Pokud česká OPD poskytla poradenské služby německé osobě registrované k dani, 

místem plnění je Německo a zdaní ji příjemce služby. Ve SR musí OPD podat žádost 

o registraci již před poskytnutím této služby, v ČR do 15 dnů od dne, kdy došlo k poskytnutí 

služby.  

                                                 
32

 dle § 72 odst. 1 českého ZDPH a § 49 odst. 2 slovenského ZDPH 
33

 Jedná se o zahraniční osobu povinnou k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku nebo osobu registrovanou 

k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku. 
34

 § 94 odst. 8 českého ZDPH 
35

 § 94 odst. 11 českého ZDPH 
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V českém zákoně o DPH jsou navíc uvedeny další případy, kdy je nutná registrace 

v případě přijetí a poskytnutí služeb, např.: 

OPD se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku musí podat žádost o registraci, 

pokud: 

 jí bylo dodáno zboží s montáží nebo instalací nebo dodán plyn nebo elektřina 

s místem plnění v tuzemsku
36

, 

 jí byla poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku, které je výjimkou 

z obecného pravidla pro stanovení místa plnění u poskytování služeb – např. 

služby spojené s nemovitostí, přeprava osoba, restaurační služby, sportovní 

a kulturní akce (viz kapitola 3.11.3)
37

. 

OPD se stává plátcem dnem dodání tohoto zboží nebo přijetím těchto služeb. Plátce je 

povinen přiznat a zaplatit daň z tohoto zboží nebo služby. Přihláška musí být podaná do 15 

dnů ode dne, kdy se z OPD stal plátce. Ve SR v těchto případech nevzniká povinnost 

registrovat se k dani.
38

 Slovenské OPD rovněž nevzniká povinnost registrovat se k dani, když 

poskytne nebo příjme službu do/z třetího státu.
39

 Tato osoba musí však tyto přijaté služby ze 

třetích zemí zdanit slovenskou DPH a uvést v daňovém přiznání.
40

 Dle § 7a slovenského 

ZDPH vzniká povinnost registrovat se v případě přijetí nebo poskytnutí služeb pouze do/z 

EU, v případě že je místo plnění služby určeno na základě § 15 odst. 1 slovenského ZDPH, tj. 

obecného pravidla.  

Další případy, kdy je povinná registrace 

Kromě uvedených příkladů existují i další případy, kdy nastává povinnost registrovat 

se k DPH. Další případy, kdy se podává žádost o registraci:  

 pokud je v rámci podnikání ve sdružení překročen daný obrat (§ 94 odst. 2 

českého ZDPH, § 4 odst. 2 slovenského ZDPH), 

 nákup podniku (§ 94 odst. 3 českého ZDPH, § 4 odst. 3 slovenského ZDPH), 

 při přeměně společnosti nebo družstva (§ 94 odst. 4 českého ZDPH), 

                                                 
36

 § 94 odst. 10 českého ZDPH 
37

 § 94 odst. 9 českého ZDPH 
38

 § 7a odst. 1 slovenského ZDPH 
39

 PORADCA. Poradca: Zákon o dani z pridanej hodnoty úplné znenie s komentárom. 2011, č. 5, 224 s. ISSN 

1335-1583. 
40

 § 69 odst. 3 slovenského ZDPH 
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 pokud osoba povinná k dani pokračuje v živnosti po zemřelém plátci (§ 94 

odst. 5 českého ZDPH),  

 při pořízení nového dopravního prostředku v tuzemsku z JČS nebo zboží, které 

je předmětem spotřební daně (§ 94 odst. 7 českého ZDPH), 

 a další. 

Žádost o registraci si může podat i osoba povinná k dani se sídlem nebo místem 

podnikání v tuzemsku, která je osvobozená od uplatňování daně z důvodu nepřekročení 

stanového obratu – jedná se tedy o dobrovolnou registraci (§ 95 odst. 7 českého ZDPH, § 4 

odst. 4 slovenského ZDPH).  

Registrace zahraniční osoby  

Pokud osoba povinná k dani obchoduje s jiným členským státem Evropské unie, měla 

by si dávat pozor, v jakých případech musí podat žádost na registraci k dani v daném státě.  

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná 

k dani, která nemá v tuzemsku (České/Slovenské republice) sídlo, místo podnikání, 

provozovnu, má povinnost podat žádost o registraci k DPH, když začne vykonávat činnost, 

která je předmětem daně podle českého/slovenského ZDPH (kromě dovozu zboží).
41

  

 Žádost o registraci se nemusí ve SR podávat, jestliže osoba z JČS nebo třetí země: 

 poskytuje přepravní služby, 

 poskytuje služby a zboží s instalací nebo montáží v případě, že daň je povinný 

platit příjemce, 

 dodává plyn a daň je povinný platit pořizovatel, 

 aj.
42

 

Pokud ORD z JČS nebo zahraniční osoba povinná k dani založí v SR provozovnu, 

musí se registrovat podle § 4 slovenského ZDPH v návaznosti na skutečnost, zda dosáhl obrat 

nebo se může registrovat dobrovolně. Pokud je založena provozovna v ČR, musí se plátce 

registrovat k dani bez závislosti na výši obratu. Zasílání zboží do tuzemska také podléhá 

                                                 
41

 § 94 odst. 13, 14, 15 
42

 § 5 slovenského ZDPH 
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registrační povinnosti, a to v případě, že hodnota zboží přesáhne za kalendářní rok v ČR 

1 140 000 Kč/SR 35 000 €.
43

 

V těchto případech se v ČR musí podat žádost o registraci do 15 dnů ode dne, kdy se 

ORD v JČS nebo zahraniční osoba povinná k dani stala plátcem, v SR to musí být již před 

zahájením těchto činností. 

3.7 Základ daně (§ 36 českého ZDPH, § 22 slovenského ZDPH) 

Základ daně představuje částku, kterou dostane plátce za uskutečněné plnění. Do 

základu daně se zahrnuje dotace k ceně, jiné daně, cla dávky nebo poplatky, vedlejší výdaje 

(přeprava, pojištění, provize, balení).
44

 

Navíc může docházet k situaci, že platba bude přijata před dnem, kdy došlo 

k uskutečnění zdanitelného plnění. V takovém případě se v obou zemích základ daně snižuje 

o daň. K takovému případu může dojít, když plátce, příjme zálohu na dodání zboží před 

dnem, kdy k dodání skutečně došlo.
45

 V České republice neplatí tento případ pro plátce, kteří 

nevedou účetnictví, protože ke dni přijetí zálohy nemají povinnost přiznat daň. 

§ 36 odst. 6 českého ZDPH a § 8 odst. 3 slovenského ZDPH uvádí způsob stanovení 

základu daně ve specifických případech, kdy se nejedná o zdanitelné plnění za skutečnou 

úplatu. V tomto případě je základem daně cena zboží nebo obdobného zboží, za kterou by 

mohlo být dané zboží pořízeno nebo výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při poskytnutí služby je to výše celkových nákladů 

vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
46

  

V roce 2012 český plátce daně daroval základní škole notebook, který pořídil v roce 

2010 a uplatnil nárok na odpočet daně. V roce 2010 činila pořizovací cena notebooku 

15 000 Kč (bez DPH) a 20% daň činila 3 000 Kč. Ke dni darování počítače bylo možné 

pořídit stejně starý notebook se stejnými parametry za 13 000 Kč (bez DPH) a 20% daň by 

činila 2 600 Kč. Tuto daň musí plátce přiznat a uvést v daňovém přiznání.
47

 

  

                                                 
43

 podle § 94 odst. 17 českého ZDPH a § 6 slovenského ZDPH 
44

 § 36 odst. 1 a 3 českého ZDPH 
45

 § 36 odst. 2 českého ZDPH 
46

 § 36 odst. 6 a) b) českého ZDPH 
47

 LEDVINKOVÁ, Jana. Novela zákona o DPH 2011. 5. vyd. Praha:VOX, 2011. 292 s.  

ISBN 978-80-86324-95-1. 
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3.8 Sazby daně (§ 47, § 48 a §  48a českého ZDPH, § 27 slovenského ZDPH) 

V obou státech rozlišujeme dva typy sazeb a to, základní a sníženou. Jejich vývoj od 

roku 1993 uvádí tabulky 3.1 a 3.2.  

Tabulka 3.1 Vývoj sazeb DPH v České republice      Tabulka 3.2 Vývoj sazeb DPH ve Slovenské republice 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7357-695-0. str. 51 - 54.  

Evropská unie stanovuje minima pro sníženou a základní sazbu a to 5 a 15 %. Od roku 

2012 je v ČR platná nová snížená sazba DPH ve výši 14 %, základní sazba zůstává na úrovni 

20 %. Pro příští rok bylo původně v ČR navrhováno sjednocení daňové sazby na 17,5 %. 

Aktuální návrh vlády preferuje zvýšení snížené sazby na 15 % a základní sazby na 21 %. 

Zvýšení sazeb je podle vlády jedním z opatření na udržení plánovaných deficitů rozpočtu, aby 

se ČR dále nezadlužovala. Zatím není plánováno přeřazení položek ze zvýhodněné nižší 

sazby do základní. Výjimku bude tvořit zboží, v rámci kterých je s Českou republikou ze 

strany EU vedeno řízení, a to jsou dětské pleny a zdravotní pomůcky. Znamená to, že právě 

toto zboží zdraží v příštím roce nejvíc.
48

  

Ve Slovenské republice se základní sazba, která je ve slovenském znění ZDPH ve výši 

19 %, dočasně pozastavuje na období od 1. 1. 2011 a nahrazuje se sazbou 20 %. Přesné datum 

skončení platnosti 20% sazby DPH bude vyhlášen prostřednictvím vyhlášky Ministerstva 

financí SR a bude záviset na údajích o deficitu veřejných financí. Období platnosti 20% sazby 

daně má skončit v roce, kdy statistický úřad EU (Eurostat) zveřejní, že deficit veřejných 

financí SR je menší než 3 %.
49

  

                                                 
48

iDNES/ekonomika [online]. © 1999 - 2012 [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: 

 http://ekonomika.idnes.cz/potraviny-zdrazi-o-procento-pleny-vic-dph-vzroste-na-15-a-21-procent-1c2-

/ekonomika.aspx?c=A120316_131429_ekonomika_kop 
49

 PORADCA. Poradca: Zákon o dani z pridanej hodnoty úplné znenie k komentárom. 2011, č. 5, 224 s. ISSN 

1335-1583 

Období 
Sazba (%) 

základní snížená 

1993 - 1995 25 6 

1996 - 1998 23 6 

1999 - 2002 23 10 

2003 20 14 

2004 - 2006 19 x 

2007 - 2009 19 10 

2010 19 6; 10 

2011 - 2012 20 10 

Období 
Sazba (%) 

základní snížená 

1993 - 1994 23 5 

1995 - 2003 22 5 

2004 - 2007 19 5 

2008 - 2009 19 9 

2010 - 2011 20 10 

2012 20 14 
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V České republice se v současné době uplatňuje snížená 14% sazba daně u tepla, 

chladu a dále např. u potravin vč. nápojů (vyjma alkoholu), vody, krmiv pro zvířata, rostlin 

a semen, dětských plen, knih, časopisů, léků a farmaceutických výrobků, zdravotnických 

potřeb, dětských sedaček do automobilů aj. (celkový výčet uvádí příloha č. 1 českého ZDPH). 

Služby, na které se v ČR aplikuje snížená 14% sazba, uvádí příloha č. 2 českého ZDPH. Jedná 

se např. o: 

 úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí, 

 sběr a zpracování komunálního odpadu, 

 ubytovací služby,  

 hromadnou pravidelnou přepravu osob (pozemní, vodní, letecká),  

 úklidové služby v domácnosti, 

 vstupy do muzeí a jiných kulturních zařízení,  

 vstupy na filmová představení, 

 služby posiloven a fitcenter, 

 pohřební služby, 

 služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní, aj.  

Do tohoto seznamu nepatří drobné opravy jízdních kol, oděvů a obuvi, restaurační 

a kadeřnické služeb, i když EU umožňuje aplikaci snížené sazby u těchto služeb s vysokým 

podílem práce na základě směrnice č. 2009/47/EC.
50

 

Ve Slovenské republice nepodléhají potraviny snížené, ale základní 20% sazbě, což se 

odráží v cenách potravin, které jsou podstatně vyšší než v ČR. Rozsah zboží, na které se 

snížená daň uplatňuje menší než v ČR (některé léky, farmaceutické výrobky, kontaktní čočky 

zdravotnické potřeby, hygienické vložky a tampóny, knihy, aj). Seznam zboží, na které se 

uplatňuje snížená sazba, je uveden v příloze č. 7 slovenského ZDPH. Sníženou sazbu nelze 

ve Slovenské republice aplikovat na žádné služby.  

  

                                                 
50

 na základě směrnice č. 2009/47/EC 
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V ČR se navíc uplatňuje snížena sazba při poskytnutí stavebních a montážních prací: 

 na dokončené stavbě bytového domu, rodinného domu nebo bytu (vč. jejich 

příslušenství) nebo v souvislosti s opravou těchto staveb,
51

 

 spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení (vč. jejího příslušenství), 

změnou dokončené stavby pro sociální bydlení nebo v souvislosti s opravou 

této stavby.
52

 

Český ZDPH definuje stavbu pro sociální bydlení jako: byt; rodinný dům; ubytovací 

zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců; zařízení 

sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách; školská 

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

péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon této výchovy; 

internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle školského 

zákona; zvláštní dětská zařízení, kterými jsou podle zákona upravujícího péči 

o zdraví kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku; zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí; speciální lůžková zařízení hospicového typu a domovy péče 

o válečné veterány.
53 

Tato snížená sazba se uplatňuje na základě výjimky, která byla České republice 

udělena do konce roku 2011. Nyní platí neomezeně na základě směrnice 2009/47/EC. 

O výjimku požádala ČR v minulosti, protože veškeré práce ve stavebnictví měly být podle 

šesté směrnice EU zdaňovány základní sazbou DPH. 

  

                                                 
51

 § 48 odst. 1 českého ZDPH 
52

 § 48a odst. 1 českého ZDPH 
53

 § 48a odst. 4 českého ZDPH 
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3.9 Vznik povinnosti přiznat daň (§ 21 – § 25 českého ZDPH, § 19 – § 21 

slovenského ZDPH) 

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží, poskytování služby (§ 21 českého ZDPH, §19 

slovenského ZDPH) 

Povinnosti přiznat daň na výstupu v České republice vzniká: 

 u plátce, který vede účetnictví, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo 

ke dni přijetí úplaty, a to ke dni, který nastane dříve, 

 u plátce, který nevede účetnictví, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Pokud však tato osoba přizná daň ke dni přijetí úplaty, vzniká mu povinnost 

přiznat daň na výstupu. Tomuto plátci je tudíž nastolena možnost volby, kdy 

daň přizná.
54

 

Povinnost přiznat daň na výstupu ve Slovenské republice vzniká dnem dodání zboží 

nebo poskytnutí služby
55

, jestliže však byla platba přijata před tímto dnem, povinnost přiznat 

daň vzniká ke dni přijetí úplaty. Nerozlišuje se, zda plátce vede nebo nevede účetnictví. Pro 

všechny slovenské plátce platí stejná pravidla. 

Povinnosti přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu (§ 22 českého ZDPH, 

§ 19 slovenského ZDPH)  

Při dodání zboží do JČS, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na 

odpočet daně, má plátce povinnost přiznat daň k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, 

v němž došlo k dodání zboží. Pokud byl daňový doklad vystaven před tímto dnem, vzniká 

povinnost přiznat daň v den vystavení daňového dokladu.
56

 

Český/slovenský plátce dodal zboží do Rakouska osobě registrované v Rakousku. 

Rakouský odběratel si sám zajistil zboží vlastní dopravou a k převzetí zboží došlo 9. 3. 2012. 

Plátce vystavil rakouskému odběrateli daňový doklad ke dni 15. 3. 2012. Povinnost přiznat 

toto plnění vzniká plátci dne 15. 3., protože daňový doklad byl vystaven před 15. dnem 

následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo k dodání zboží. 

                                                 
54

 § 21 odst. 1 a 2 českého ZDPH 
55

 § 19 odst. 1 a 2 slovenského ZDPH 
56

 § 22 odst. 3 českého ZDPH 



33 

 

Vznik povinnosti přiznat daň při dovozu zboží (§ 23 českého ZDPH, § 21 slovenského 

ZDPH)  

Daňová povinnost vzniká, pokud je zboží propuštěno do celního režimu: volný oběh 

nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení; do režimu dočasné použití s částečným 

osvobozením od dovozního cla; nezákonným dovozem zboží; odnětím zboží celnímu 

dohledu. V ČR daňová povinnost vzniká navíc: spotřebou nebo použitím zboží ve svobodném 

skladu, porušením podmínek vyplývajících z dočasně uskladněného zboží; porušení 

podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno.
57

 

Českému/slovenskému plátci bylo 1. 3. 2012 do režimu volný oběh propuštěno zboží 

dovezené z Ruska. Daň musí přiznat k 1. 3. 2012. Pokud má plátce nárok na odpočet, může si 

zároveň uplatnit daň na vstupu. Český plátce uvede toto plnění na řádku 7 daňového přiznání. 

Nárok na odpočet uplatní v řádku 43. Osvobození od daně si slovenský plátce uplatní v řádku 

25. Jako daň na výstupu se tato skutečnost v daňovém přiznání neuvádí, protože daň byla 

zaplacena při dovozu zboží celnímu úřadu. 

Vznik povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě a zahraniční osobou (§ 24 českého ZDPH) 

Plátce má povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, jestliže však 

byla poskytnuta plátci úplata, pak k poslednímu dni měsíce, v němž byla úplata poskytnuta. 

Přiznat daň musí ke dni, který nastane dříve.
58

 Toto pravidlo platí rovněž pro dodání zboží 

s instalací nebo montáží. Ve SR vzniká povinnost přiznat daň dnem dodání služby nebo dnem 

přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve.
59

 

Povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko (§ 24a českého ZDPH) 

Den uskutečnění plnění se stanoví obdobně podle jako při poskytnutí služby 

v tuzemsku (dle § 21 českého ZDPH).
60

 V rámci dodání zboží s instalací a montáží určí plátce 

den uskutečnění plnění stejným způsobem. Ve SR vzniká povinnost přiznat daň dnem dodání 

                                                 
57

 § 23 odst. 1 českého ZDPH 
58

 § 24 odst. 1 českého ZDPH 
59

 podle § 19 odst. 2 a 4 slovenského ZDPH 
60

 § 24a odst. 1 českého ZDPH 
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služby nebo dnem přijetí úplaty, pokud tento den nastane dříve.
61

 Toto plnění se v SR uvádí 

pouze v souhrnném hlášení, do daňového přiznání se neuvádí.  

Vznik povinnosti přiznat daň při pořízení zboží z JČS (§ 25 českého ZDPH, § 20 

slovenského ZDPH)  

Pokud plátce nebo osoba identifikovaná k dani pořídí zboží z JČS, vzniká povinnost 

přiznat daň k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, kdy bylo zboží pořízeno. V případě, 

že byl daňový doklad vystaven před tímto dnem, vzniká povinnost přiznat daň k datu 

vystavení daňového dokladu.
62

 

Český/slovenský plátce pořídil zboží 23. 2. 2012 od osoby registrované v Litvě 

a obdržel doklad 27. 2. 2012. Doklad doplnil o potřebné údaje 16. 3. 2012 a poté se doklad 

stal daňovým dokladem. Plátce musí přiznat pořízení zboží k 15. 3. 2012 a uplatní nárok na 

odpočet. Kdyby byly údaje v dokladu doplněný např. 10. 3. 2012, plátce pořízení zboží z JČS 

přizná k 10. 3. 2012, protože daňový doklad byl vystaven před 15. dnem následujícího měsíce, 

kdy došlo k pořízení zboží. Plnění se v daňovém přiznání uvede na řádek 3 (ČR)/7 a 8 (SR). 

Nárok na odpočet se uplatní na řádcích 43 (ČR) a 21 (SR). 

3.10 Místo zdanitelného plnění (§ 7 - § 12 českého ZDPH, § 13 - § 18 slovenského 

ZDPH) 

Při dodání zboží (§ 7 českého ZDPH, § 13 slovenského ZDPH) 

Místem plnění u dodání zboží
63

 je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání 

uskutečňuje. Pokud je dodání zboží spojeno s přepravou, je místem plnění místo, kde začíná 

přeprava zboží. Pokud je dodání zboží spojeno s instalací nebo montáží, je místem plnění 

místo, kde je instalace nebo montáž prováděna. Pokud je zboží dodáno na palubě lodě, letadla 

nebo vlaku během přepravy osob na území EU, je místem plnění místo zahájení přepravy 

osob.
64

  

1) dodání zboží v tuzemsku 

Když český/slovenský plátce dodává zboží jinému plátci v tuzemsku, je místem plnění 

tuzemsko. Uskutečněné plnění se uvede do daňového přiznání na řádek 1 (ČR)/ 3 a 4 (SR). 
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 podle § 19 odst. 2 a 4 slovenského ZDPH 
62

 § 25 odst. 1 českého ZDPH  
63

 Za dodání zboží se považuje dodání v rámci tuzemska a intrakomunitární plnění v rámci EU. 
64

 § 7 odst. 1, 2 a 3 českého ZDPH 
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2) dodání zboží do JČS osobě registrované k dani v JČS 

Pokud český/slovenský plátce dodává zboží osobě registrované k dani v Itálii, místo 

plnění je v Itálii. Toto uskutečněné plnění je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně 

a hodnota tohoto plnění se uvede v daňovém přiznání na řádku 20 (ČR)/v řádku 16 (SR). 

Plnění bude zdaněno italskou daní osobou registrovanou k dani v Itálii, která si může uplatnit 

nárok na odpočet daně. 

3) dodání zboží s přepravou do JČS osobě registrované k dani v JČS 

Český/slovenský plátce dodal zboží s vlastní přepravou do Belgie. Místem plnění se 

stává tuzemsko (ČR/SR), protože zde začala přeprava zboží. Plátce má povinnost přiznat toto 

plnění v daňovém přiznání v řádku 1 (ČR)/3 a 4 (SR). 

4) dodání zboží s instalací/montáží do JČS osobě registrované k dani v JČS 

Český/slovenský plátce dodal stroj osobě registrované k dani v Bulharsku, stroj musel 

plátce v Bulharsku nainstalovat. Místem plnění se stává Bulharsko a toto plnění uvede český 

plátce v daňovém přiznání na řádek 26, slovenský plátce toto plnění nezahrnuje do daňového 

přiznání.  

5) dodání zboží v EU osobě nepovinné k dani  

Pokud by se v předchozím případě jednalo o osobou nepovinnou k dani, místem plnění 

by bylo tuzemsko a toto uskutečněné plnění se uvede v daňovém přiznání na řádku 1 (ČR)/ 

3 a 4(SR). I v případě dodání zboží do EU osobě nepovinné k dani je místem plnění tuzemsko. 

Při poskytnutí služby (§ 9, § 10 – 10k českého ZDPH, § 15 a § 16 slovenského ZDPH) 

Od 1. 1. 2010 na základě směrnice č. 2008/8/EC platí pro určení místa plnění 

u poskytnutí služby obecné pravidlo. Pokud bude příjemce služby osoba povinná k dani, jedná 

se o transakci „B2B“ a místem plnění se stává sídlo nebo místo podnikání příjemce služby. 

Pokud bude příjemcem služby osoba nepovinná k dani, jedná se o transakci „B2C“ a místem 

plnění se stává sídlo nebo místo podnikání poskytovatele služby. 

Český/slovenský plátce poskytne přepravní služby z Rakouska do ČR/SR pro osobu 

registrovanou k dani v Maďarsku. Místo plnění je v Maďarsku (sídlo nebo provozovna 

příjemce služby), plnění zdaní příjemce služby v Maďarsku. Jedná se o uskutečněné 

zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění mimo tuzemsko a uvede se 
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v českém daňovém přiznání na řádek 21, slovenský plátce uvádí tuto skutečnost pouze 

do souhrnného hlášení. Český/slovenský plátce bude fakturovat službu bez daně. 

Pokud by byla tato služba poskytnuta pro maďarského občana, místem plnění by se 

stalo sídlo nebo místo podnikání poskytovatele služby – ČR nebo SR. Plnění bude uvedeno 

v daňovém přiznání na řádku 1(ČR)/3 a 4 (SR). Český/slovenský plátce bude fakturovat službu 

s českou/slovenskou daní. 

Kromě uvedeného obecného pravidla existují i výjimky. 

Místem plnění při poskytnutí: 

 služby vztahující se k nemovitosti je místo, kde se nemovitost nachází (§ 10 

českého ZDPH, § 16 odst. 1 slovenského ZDPH), 

 služby z oblasti kultury, umění sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo, kde 

se akce koná (§ 10b českého ZDPH, § 16 odst. 3 slovenského ZDPH), pokud 

se jedná o službu: 

o zajišťující oprávnění ke vstupu na tuto akci, nebo 

o poskytovanou pro osobu nepovinnou k dani,  

 přepravy osob je místo, kde se přeprava uskutečňuje
65

 (§ 10a českého ZDPH, 

§ 16 odst. 4 slovenského ZDPH),  

 stravovacích služeb je místo, kde je služba skutečně poskytnuta, pokud je však 

poskytnuta na palubě lodí, letadel nebo ve vlaku během přepravy osob na 

území EU, je to místo zahájení přepravy (§ 10c českého ZDPH, §16 odst. 10 

a 11 slovenského ZDPH), 

 krátkého pronájmu dopravního prostředku (nepřesahující 30 dní, u lodí 90 dní) 

je místo, kde je dopravní prostředek předán zákazníkovi (§ 10d českého 

ZDPH, § 16 odst. 2 slovenského ZDPH). 

Pokud český/slovenský plátce provede rekonstrukci budovy na území Německa pro 

osobu registrovanou k dani v Německu. Místo plnění je v Německu a jedná se o uskutečněné 

plnění s nárokem na odpočet daně, které není předmětem české/slovenské daně a nepodléhá 

dani v ČR/SR. V daň přiznání se toto plnění uvede v daňovém přiznání na řádek 26. Slovenský 

plátce uvede tuto službu v souhrnném hlášení, protože nemá povinnost ji uvádět v daňovém 

přiznání. 
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Český/slovenský plátce uskuteční autobusovou přepravu osob z Ostravy/Žiliny 

do Krakova. Místo plnění je v zemi, kde se daný úsek přepravy uskutečňuje. Úsek 

z Ostravy/Žiliny na hranici s Polskem je osvobozen od daně
66

. Osvobozené plnění patří na 

řádek 26 (ČR) a 17 (SR). Další úsek přepravy na území Polska se řídí polskou legislativou 

a tento úsek nepodléhá české/slovenské dani. Toto plnění bude v českém daňovém přiznání 

uvedeno na řádku 26. Slovenský plátce eviduje poskytnutí této služby pouze v souhrnném 

hlášení, v daňovém přiznání nikoliv.  

Český/slovenský plátce poskytuje stravovací služby ve vlaku, který zahájil přepravu 

osob v Brně/Bratislavě. Přeprava se dále uskutečňuje na území Rakouska a přeprava končí ve 

Slovinsku. Místem plnění je v ČR/SR, protože zde byla přeprava zahájena. Český/slovenský 

plátce zatíží službu základní sazbou daně (20 %) a plnění bude uvedeno v daňovém přiznání 

na řádku 1 (ČR)/ 3 a 4 (SR). 

Český/slovenský plátce uzavřel smlouvu o pronájmu automobilu na 2 měsíce 

s rakouskou osobou registrovanou k dani. Automobil byl předán v Rakousku. Místo plnění je 

v Rakousku a zdanění se řídí tamními předpisy. Plnění nebude předmětem české/slovenské 

daně. Toto plnění se uvede v českém daňovém přiznání na řádku 26 a slovenský plátce toto 

plnění uvede pouze v souhrnném hlášení. 

Při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11 českého ZDPH, § 17 slovenského ZDPH) 

V tomto případě se za místo plnění považuje místo, kde se zboží nachází ukončení 

jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli.  

Český/slovenský plátce pořídil zboží od osoby registrované k dani ve Franci a zboží si 

sám přepravil. Místem plnění je tuzemsko a plátce uvede pořízení zboží z JČS na řádek 3 

(ČR)/ 7 a 8 (SR) a nárok na odpočet se uvede v řádku 43 (ČR)/21 (SR). 

Při dovozu zboží (§ 12 českého ZDPH, § 18 slovenského ZDPH) 

Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází 

v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropské unie. Při vstupu zboží na území EU je 

zboží dočasně uskladněno nebo je umístěno do svobodného pásma či skladu, případně propuštěno 

do režimu aktivní zušlechťovací styk, uložení v celním skladu nebo vnější tranzit. V tomto 
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případě je místo plnění v členském státě, ve kterém na toto zboží přestanou platit příslušná celní 

opatření.67 

3.11 Zdaňovací období (§ 99 českého ZDPH, § 77 slovenského ZDPH) 

Daň se platí čtvrtletně nebo měsíčně v závislosti na výši obratu plátce za předcházející 

kalendářní rok. Varianty, které mohou nastat, popisuje tabulka 3.2.  

Tabulka 3.2 Určení zdaňovací období dle výše obratu 

Zdaňovací období Česká republika Slovenská republika 
kalendářní čtvrtletí obrat < 10 000 000 Kč obrat < 331 939,19 € 
kalendářní měsíc obrat > 10 000 000 Kč obrat > 331 939,19 € 
kal. měsíc nebo čtvrtletí 2 000 000 < obrat < 10 000 000 Kč - 

Zdroj: vlastní 

Plátce, který v ČR dosahuje obratu mezi 2 až 10 mil. Kč, si může zvolit jako 

zdaňovací období měsíc nebo čtvrtletí. Tato možnost volby ve Slovenské republice neexistuje.  

3.12 Daňové přiznání a splatnost daňové povinnosti (§ 18, § 21 českého ZDPH, 

§ 78 slovenského ZDPH) 

Daňové přiznání musí podat plátce do 25 dní po skončení zdaňovacího období, daňová 

povinnost je splatná ve stejném termínu. Modelové české a slovenské daňové přiznání k DPH 

jsou přílohami č. 1 a 2.  

3.13 Výpočet daně 

Pokud je cena stanovena bez daně, používá se metoda výpočtu „zdola“. 

daň na výstupu = základ daně x koeficient  

koeficient = 0,14 nebo 0,20 (snížená nebo základní sazba DPH v ČR); 0,10 nebo 0,20 

(snížená nebo základní sazba DPH ve SR) 

Český plátce dodá zboží jinému plátci v tuzemsku. Cena zboží bez daně je 80 000 Kč 

a zboží podléhá snížené sazbě DPH. Daň na výstupu = 80 000 ∙ 0,14 = 11 200 Kč. 

Pokud je v ceně obsaženo DPH, aplikuje se metoda výpočtu „shora“. 

daň na výstupu = úplata x koeficient 
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koeficient 

snížená sazba základní sazba 

10 : 110 = 0,0909 
20 : 120 = 0,1667 

14 : 114 = 0,1228 
  

Metodu „shora“ používáme v případě, když je fakturovaná částka včetně DPH. 

Slovenský plátce dodává zboží jinému plátci v tuzemsku. Cena zboží vč. DPH činí 

4 400 €. Zboží podléhá snížené sazbě DPH. Daň na výstupu = 4 400 ∙ 0,0909 = 540,32 €. 

3.14 Osvobození od daně (§ 51 - § 71g českého ZDPH, § 28 - § 48a slovenského 

ZDPH) 

Rozlišujeme dva typy osvobození od daně, a to bez nároku na odpočet daně 

a s nárokem na odpočet daně.   

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 - § 62 českého ZDPH, § 28 - § 42 

slovenského ZDPH) 

Mezi osvobození od daně bez nároku na odpočet daně patří poštovní služby; 

rozhlasové a televizní vysílání; finanční činnosti; pojišťovací činnosti; převod a nájem 

pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení; výchova a vzdělávání; 

zdravotní služby a dodání zdravotního zboží; sociální pomoc; provozování loterií a jiných 

podobných her; ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně; dodání zboží, 

které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, 

u něhož nemá plátce daně nárok na odpočet daně.
68

 Ve Slovenské republice jsou činnosti, 

které spadají do osvobození bez nároku na odpočet daně, téměř totožné. Ve SR zde navíc 

spadají i kulturní služby.  

U přijatých zdanitelných plnění, která plátce použije výhradně k uskutečnění 

těchto osvobozených plnění, nemá plátce nárok na odpočet daně (nemůže si uplatnit daň na 

vstupu). 

Plátci, který uskutečňuje plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká 

povinnost tato plnění přiznat ke dni jejich uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty (kde dni, který 

nastane dříve). Český plátce je musí uvést v daňovém přiznání na řádku 50 za zdaňovací období, 
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ve kterém mu vznikla povinnost tato plnění přiznat.69 Slovenský plátce osvobozená plnění bez 

nároku na odpočet daně v daňovém přiznání uvádí na řádku 15. 

Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 - § 71g českého ZDPH, § 43 - § 48a 

slovenského ZDPH) 

Mezi osvobození s nárokem na odpočet spadá dodání zboží do JČS osobě registrované 

k dani;  pořízení zboží z JČS; vývoz zboží
70

; poskytnutí služby do třetí země; osvobození 

ve zvláštních případech;  přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží; přeprava 

osob (mezi jednotlivými členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi); dovoz 

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

pohonných hmot cestujícím.
71

 Tyto činnosti jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet 

daně i ve SR. V některých zemích EU se uvádí, že se tato plnění zdaňují nulovou sazbou.   

U přijatých zdanitelných plnění použitých k uskutečnění těchto osvobození je plátce 

oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši. 

Plátce, který uskutečňuje plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, musí 

přiznat toto plnění ke dni jeho uskutečnění. Tato plnění musí uvést v daňovém přiznání za období, 

ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění.72 

3.15 Nárok na odpočet daně (§ 72 českého ZDPH, § 49 slovenského ZDPH) 

Plátce je v ČR oprávněn k odpočtu daně na vstupu, pokud přijatá zdanitelného plnění 

použije v rámci svých ekonomických činností pro účely uskutečňování: 

 zdanitelných plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby 

s místem plnění v tuzemsku, 

 plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění 

v tuzemsku, 

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

jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku, 

 plnění v rámci finanční činnosti a pojišťovací činnosti s místem plnění ve třetí 

zemi nebo v případě, že jsou tato plnění přímo spojena s vývozem zboží,  
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 plnění, které nejsou považovány za dodání zboží (nebo převod nemovitosti) dle 

§ 13 odst. 8 písm. a), b), d) a e) a poskytnutí služby dle § 14 odst. 5 českého 

ZDPH.
73

 

Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy je povinen přiznat daň na 

výstupu. 

Slovenská verze zákona uvádí, že plátce si může odečíst od daně, kterou je povinný 

platit, daň ze zboží a služeb, které použije na dodání zboží a služeb jako plátce. Plátce může 

daň odečíst, pokud je daň: 

 vůči němu uplatněná jiným plátcem v tuzemsku ze zboží a služeb, které jsou 

nebo mají být plátci dodané, 

 jím uplatněná ze zboží a služeb, při kterých je povinný platit daň podle § 69 

odst. 2 až 4, 7, 9 až 12 slovenského ZDPH, 

 zaplacená správci daně v tuzemsku při dovozu zboží.
74

 

Stejně jako v ČR nemůže plátce v SR provést odpočet daně ze zboží a služeb, které 

použije na dodání zboží a služeb, které jsou osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. 

Jedinou výjimkou jsou pojišťovací a finanční služby, pokud jsou poskytovány ve třetí zemi.
75

 

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (§ 73 českého ZDPH, § 51 slovenského 

ZDPH) 

Plátce musí splnit tyto podmínky: 

 při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, musí mít daňový 

doklad, 

 při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytování zdanitelného plnění 

osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo kterou plátce uplatnil při 

pořízení zboží z JČS, daň přiznat a mít daňový doklad, 

 při odpočtu daně při dovozu zboží (kromě § 23 odst. 3 až 5 českého ZDPH), 

musí daň přiznat a mít daňový doklad.
76
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Daňovým dokladem u prvního a druhého bodu je faktura, při dovozu písemné 

rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost. 

Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve ve zdaňovacím období, 

ve kterém jsou splněny podmínky pro odpočet daně. Lhůta pro uplatnění nároku činí v ČR 

3 roky, ve SR je to poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém právo na odpočet 

daně vzniklo.  

3.16 Přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (§ 92b - § 92e českého ZDPH, § 69 

slovenského ZDPH) 

Režimu reverse-charge neboli „přenesení daňové povinnosti či „samovyměření daně“ 

byl již zmíněn v kapitole 2.7. V rámci tohoto mechanismu má povinnost přiznat daň příjemce 

(odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění. Tento režim použije český plátce při uskutečnění 

zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku v těchto případech: 

 dodání zlata plátci (§ 92b českého ZDPH), 

 dodání šrotu a odpadu (92d českého ZDPH), 

 převodu emise povolenek na emise skleníkových plynů plátci (§ 92 d českého 

ZDPH), 

 poskytnutí stavebních prací plátci, a to s účinností od 1. 1. 2012 (§92e českého 

ZDPH). 

Je zřejmé, že první tři situace se týkaly pouze okrajového malého počtu plátců. Změna 

nastala od 1. 1. 2012, kdy vstoupil v účinnost § 92e ZDPH, který upravuje přenesení daňové 

povinnosti v případě stavebních a montážních prací.  

Zákon hovoří o plátci poskytovateli a plátci příjemci. Tento režim se nepoužije 

v případě poskytnutí plnění osobě, která není plátcem DPH. V těchto případech nadále přizná 

daň poskytovatel plnění (dodavatel). 

Ve Slovenské republice se režim přenesené daňové povinnosti používá stejně jako 

v ČR při dodání zlata plátci a při dodání kovového odpadu a šrotu plátci.
77
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3.17 Shrnutí kapitoly 

Z důvodu harmonizace DPH v Evropské Unii, jejímž nejdůležitějším dokumentem je 

v současné době směrnice č. 2006/112/EC o společném systému daně z přidané hodnoty, 

se podstatná část ustanovení slovenského zákona o DPH shoduje s českým. Do této skupiny 

patří předmět daně, osoba povinná k dani, určení místa zdanitelného plnění, datum podání 

daňového přiznání a splatnost daňové povinnosti. 

Určité odlišnosti ve slovenském znění zákona o DPH oproti českému jsou v určení 

plátce daně, vzniku povinnosti přiznat daň, sazbách a uvádění některých plnění v daňovém 

přiznání. Oba státy si stanovují vlastní podmínky pro překročení obratu, pro překročení částky 

při pořizování zboží z JČS a v rámci přijímání a poskytování služeb. Termíny, kdy se musí 

podat žádost o registraci, také nejsou v obou sledovaných zemích totožné. Jestliže má český 

plátce obchodní partnery, měl by si nastudovat, ve kterých případech je povinen registrovat se 

k dani ve SR. Totéž platí v opačném případě pro slovenské plátce.  

V ČR vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty a rozlišuje se, zda plátce 

vede nebo nevede účetnictví (tento plátce nemusí odvádět daň ze zálohy). Slovenská verze 

zákona uvádí stejná pravidla. Není však důležité, zda plátce vede nebo nevede účetnictví. Jak 

v ČR, tak v SR jsou rovněž nastavena stejná nebo obdobná pravidla pro vznik povinnosti 

přiznat daň při pořízení zboží z JČS, při dovozu zboží a v rámci přijatých a poskytnutých 

služeb.  

 Výše sazeb DPH představují jednu z odlišností v uplatňování DPH v České 

a Slovenské republice. V obou zemích je aplikována základní a jedna snížená sazba daně. 

Legislativa EU nastavila pouze minimální hranice pro základní a snížené sazby (15 a 5 %). 

Na rozdíl od ČR, kde se u vybraných služeb uplatňuje snížená sazba DPH, se ve SR nemůže 

aplikovat snížená sazba na žádné služby. V ČR je rovněž širší okruh zboží, na které se 

uplatňuje snížená sazba DPH. Sníženou sazbu daně je v ČR dovoleno uplatňovat v rámci 

stavebních a montážních prací na již dokončených stavbách rodinného domu, bytu nebo 

bytového domu a výstavby či změny dokončené stavby pro sociální bydlení.  

S účinností od 1. 1. 2012 se v ČR používá režim přenesené daňové povinnosti 

u stavebních a montážních prací, a jestliže je příjemcem této služby plátce, přiznává a odvádí 

tuto daň tento příjemce. Pokud by však došlo k tomuto plnění mezi českým plátcem 
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a slovenským plátcem, řeší se tato situace stejně jako služby poskytované pro osoby z JČS 

nebo třetích zemí.   

 Při vyplňování daňového přiznání slovenský plátce neuvádí informace o poskytnutých 

službách do EU či 3. zemích, tak jak je tomu v případě českého plátce. Pro tato plnění je 

v českém daňovém přiznání slouží řádky 21 a 26. Uskutečnění těchto služeb slovenský plátce 

eviduje jen v souhrnném hlášení. Své místo ve slovenském daňovém přiznání rovněž nemá 

daň na výstupu v případě dovozu zboží (v ČR řádek 7). Tato daň se odvádí přímo celnímu 

úřadu a slovenský plátce si poté uplatní nárok na odpočet daně v daňovém přiznání na řádku 

25.   
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4 Aplikace principů a rozdílů v uplatňování DPH na modelových 

příkladech 

Tato kapitola se zabývá příklady týkajících se odlišností mezi uplatňováním DPH 

v České a Slovenské republice. Rovněž je uveden souhrnný příklad na daňovou povinnost 

a uvedení jednotlivých plnění v daňovém přiznání. 

4.1  Příklady na registrační povinnost 

Při překročení obratu 

Příklad 1 

Osoba povinná k dani  

a) s místem podnikání v České republice 

b) s místem podnikání ve Slovenské republice 

dosáhla v uvedených měsících následujících obratů: 

Kalendářní měsíc a) Dosažený obrat v ČR 
(Kč) 

b) Dosažený obrat ve SR (€) 
leden 2012 101 500 4 200 
únor 2012 93 400 3 100 

březen 2012 84 000 3 700 
duben 2012 76 200 4 200 
květen 2012 73 800 3 200 
červen 2012 77 000 4 500 
červenec 2012 75 000 4 100 

srpen 2012 70 900 3 900 
září 2012 76 300 5 200 
říjen 2012 84 100 4 100 
listopad 2012 89 700 3 900 
prosinec 2012 96 300 4 700 
leden 2013 91 500 5 200 
únor 2013 106 200 4 900 

Kdy dochází ke vzniku registrační povinnosti? 

Řešení:  

a) obrat za období 01 – 12/2012: 904 888 Kč 

obrat za období 02/2012 – 01/2013: 894 800 Kč 

obrat za období 03/2012 – 02/2013: 1 001 000 Kč 
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V ČR byl stanovený obrat 1 000 000 Kč překročen v únoru 2013, přihláška k registraci 

musí být podána do 15. 3. 2013, plátcem se osoba povinná k dani stává k 1. 5. 2013. 

b) obrat za období 01 – 12/2012: 48 800 € 

obrat za období 02/2012 – 01/2013: 49 800 € 

Stanovený obrat 49 790 € byl překročen v lednu 2013, přihláška k registraci musí být 

podána do 20. 2. 2013. Správce daně přidělí osobě povinné k dani identifikační číslo 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti registrace k dani. Slovenská OPD se stává 

plátcem dnem uvedení v tomto osvědčení.  

Při pořízení zboží z jiného členského státu  

Příklad 2 

Slovenská osoba povinná k dani pořizuje zboží z jiného členského státu EU. V roce 

2012 uskutečnila tyto nákupy: 

Datum Provedené transakce 
Hodnota pořízeného 

zboží (€)  

7. 1. 2012 Nákup zboží od osoby registrované k dani v Polsku 4 000 

20. 1. 2012 Nákup zboží od osoby registrované k dani v Německu 2 700 

16. 2. 2012 Nákup stroje od osoby registrované k dani v ČR 8 500 

31. 3. 2012 Nákup materiálu od osoby registrované k dani v Rakousku 1 800 

Řešení: 

Limit 13 941,45 € uvedený v § 7 odst. 1 slovenského ZDPH bude překročen nákupem 

stroje dne 16. 2. 2012. Ve SR musí být podána žádost o registraci před pořízením tohoto 

stroje. Z osoby povinné k dani se k datu pořízení stroje stává plátce a musí odvést DPH již 

z částky 8 500 €. Předpokládáme, že veškeré zboží podléhá základní sazbě daně. Jedná se 

o přijaté plnění, ze kterého vzniká povinnost přiznat daň, a uvede se v daňovém přiznání 

na řádku 9 a 10 (daň na výstupu) a v případě, že se jednalo o změnu OPD na plátce, uplatní si 

nárok na odpočet v řádku 21 (daň na vstupu). Pokud by se původně nejednalo o OPD, ale 

o osobu nepovinnou k dani, stala by se z ní osoba registrovaná k dani podle § 7 a neměla by 

nárok na odpočet daně, protože neuskutečňuje ekonomickou činnost.  
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Příklad 3 

Česká osoba povinná k dani pořizuje zboží z jiného členského státu EU. V roce 2012 

uskutečnila tyto nákupy: 

Datum Provedené transakce 
Hodnota pořízeného 

zboží (Kč)  
19. 1. 2012 Nákup stroje od osoby registrované k dani ve Slovinsku 161 000 

5. 2. 2012 Nákup zboží od osoby registrované k dani ve Španělsku 205 000 

18. 2. 2012 Nákup zboží od osoby registrované k dani ve SR 121 500 

10. 3. 2012 Nákup materiálu od osoby registrované k dani v Litvě 50 000 

13. 3. 2012 Nákup zboží od osoby registrované v Polsku 34 800 

Řešení: 

Stanovená částka 326 000 Kč byla překročena 5. 2. 2012. Plátcem nebo osobou 

identifikovanou k dani se stává k datu pořízení zboží a musí odvést DPH z částky 

121 500 Kč.
78

 Předpokládáme, že veškeré zboží podléhá základní sazbě DPH a toto plnění se 

uvede v daňovém přiznání na řádku 3 a nárok na odpočet uplatní v řádku 43. V ČR musí 

podat přihlášku místně příslušnému správci daně do 15 dnů ode dne překročení stanovené 

částky.
79

 Pokud by zadání znělo, že se jedná o osobu nepovinnou k dani, stala by se z ní osoba 

identifikovaná k dani a neměla by nárok na odpočet daně, protože neuskutečňuje 

ekonomickou činnost.  

Při poskytnutí a přijetí služeb 

Ve SR není v rámci poskytnutí a přijetí některých služeb do/ze zahraničí povinnost 

registrovat se k dani. Ve SR se osoba povinná k dani nemusí registrovat k dani, jestliže: 

 poskytne nebo příjme službu do/z třetí země,  

 poskytne nebo příjmy služby do/z jiného členského státu, u kterých se místo 

plnění nestanoví na základě § 15 odst. 1 slovenského ZDPH neboli obecného 

pravidla. 

Příklad 4 

Pro OPD z tuzemska zajišťuje německá agentura vstupenky na koncert německé 

skupiny (osoba registrovaná k dani v JČS). Koncert se koná 22. 3. 2012 v tuzemsku a jedná se 

o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na tento koncert (agentura zajistí vstupenky). 

                                                 
78

 dle § 96 odst. 1 a § 94 odst. 6 českého ZDPH 
79

 dle § 95 odst. 6 českého ZDPH 
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Řešení: 

Místem plnění je v tuzemsku. Česká OPD se dnem přijetí této služby stává plátcem dle 

§ 94 odst. 9 českého ZDPH a musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy došlo 

k poskytnutí služby (5. 4. 2012). Slovenská OPD není povinná registrovat se k DPH podle 

§ 7a slovenského ZDPH, protože se jedná o službu, u které se místo plnění stanoví na základě 

§ 16 odst. 3 slovenského ZDPH. Daň odvede tuzemský plátce a faktura od německé agentury 

bude bez DPH. Daň však musí odvést jak český, tak slovenský plátce (§ 69 odst. 2 

slovenského ZDPH).  

Příklad 5 

Tuzemské OPD jsou poskytovány stavební práce maďarskou osobou registrovanou 

k dani v Maďarsku. Práce byly ukončeny 22. 2. 2012. 

Řešení: 

Česká OPD se stává plátcem dnem přijetí tohoto zboží a přihlášku musí podat do 15 

dnů od dne, kdy se stal plátcem (do 7. 3. 2012). Slovenská OPD není povinná registrovat se 

k DPH podle § 7a. Daň odvede tuzemský plátce a faktura od osoby registrované k dani 

v Maďarsku bude bez DPH. Daňovou povinnost mají oba plátci. Slovenský to má stanoven 

v § 69 odst. 2 slovenského ZDPH. 

4.2 Příklady na sazby daně 

Příklad 6 

Jakou sazbou daně budou zdaněna následující plnění:  

a) Přepravní společnost (plátce daně) poskytuje pravidelnou autobusovou přepravu 

na základě předem stanovených jízdních řádů.  

b) Úklidová společnost (plátce) poskytuje své služby jak v domácnostech, tak 

ve firmách.   

c) Předmětem činnosti živnostníka (plátce) je prodej potravin.  

d) Provozovatel multikina (plátce) pořádá filmová představení. 

e) Knihkupectví (plátce) prodává knihy a časopisy.  

f) Květinářství (plátce) prodává řezané květiny, pokojové rostliny a dekorativního 

listoví. 
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Řešení:  

a) V ČR jsou tato plnění zdaněna sníženou 14% sazbou DPH. Ve SR přepravu zdaňuje 

plátce základní 20 % DPH. 

b) Úklid v domácnostech bude v ČR zdaněn sníženou 14% sazbou DPH, úklid 

ve firmách bude zdaněn základní 20% sazbou DPH. Ve SR budou veškeré úklidové služby 

zdaněny základní 20% sazbou DPH.  

c) Prodej potravin bude v ČR zdaněn 14% sníženou sazbou DPH, ve SR základní 20% 

sazbou DPH.  

d) Vstupenky na filmová představení jsou v ČR zdaněny sníženou 14% sazbou DPH, 

ve SR se použije základní 20% sazba DPH.  

e) Jak v ČR, tak ve SR se u těchto plnění uplatňuje snížená 14% sazba DPH. 

f) U prodeje květin se v ČR použije snížená 14% sazba DPH a ve SR základní 20% 

sazba DPH. 

Plátce uvádí tato plnění v daňovém přiznání: 

 v ČR na řádek 1 (základní sazba DPH) nebo 2 (snížená sazba DPH), 

 ve SR na řádek 1 a 2 (snížená sazba DPH) nebo 3 a 4 (základní sazba DPH) 

Příklad 7 

Dodavatel stavebních prací na rodinném domě započal rekonstrukci rodinného domu 

v roce 2011. V roce 2012 byly veškeré práce ukončeny a proběhla kolaudace.  

Řešení:  

V ČR dodavatel odváděl za dílčí plnění dle § 48 odst. 1 českého ZDPH v roce 2011 

sníženou 10% sazbu DPH, v roce 2012 fakturoval stavební práce se 14% sazbou DPH. Ve SR 

podléhaly stavební práce v obou letech základní sazbě DPH (20 %). 

Příklad 8 

Stavební firma ukončila v roce 2012 výstavbu bytového domu pro sociální bydlení. 

Stavební a montážní práce výstavby probíhaly od roku 2010.  

  



50 

 

Řešení: 

V ČR dodavatel dle § 48a odst. 1 českého ZDPH fakturuje ve všech letech, ve kterých 

probíhaly stavební práce, se sníženou sazbou DPH (10 % v letech 2010 – 2011, 14 % v roce 

2012). Ve SR podléhají stavební práce ve všech letech základní sazbě, tj. 20 %.  

Příklad 9 

Stavební firma dokončila v roce 2012 výstavbu rodinného domu, bytového domu pro 

sociální bydlení, administrativní budovy a školy.  

Řešení: 

V ČR bude snížené sazbě DPH (14 %) podléhat pouze výstavba bytového domu pro 

sociální bydlení. U ostatních staveb se uplatní základní sazba DPH (20 %). Rodinný dům 

nebude zdaněn sníženou sazbou, protože dle § 48 odst. 1 českého ZDPH se snížená sazba 

může použít jen v rámci stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené 

stavby (ne na nové stavby). V případě, že by rodinný dům splňoval definici RD pro sociální 

bydlení dle § 48a odst. 6 českého ZDPH (podlahová plocha nepřesahuje 350 m
2
), uplatnila by 

se snížená sazba i na jeho výstavbu. Na administrativní budovy a školy se snížená sazba DPH 

nevztahuje. Ve SR budou tato plnění zdaněna základní sazbou DPH (20 %).  

4.3 Příklady na vznik povinnosti přiznat daň 

Obchodování se zbožím a poskytování služeb v tuzemsku 

Příklad 10 

Plátce, který vede účetnictví, obchoduje s elektronickým zbožím. Zboží dodá odběrateli 

7. 2. 2012, záloha byla přijata ke dni 1. 2. 2012.  

Řešení: 

Českému plátci vzniká povinnost přiznat daň k 1. 2. 2012, protože k přijetí úplaty 

(zálohy) došlo dříve než ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dodání zboží). Z přijaté 

zálohy plátce odvede DPH a ke dni dodání (7. 2. 2012) odvede DPH ze zbytku celkové úplaty 

dle (§ 21 odst. 1 a § 36 odst. 2 českého ZDPH). Stejný postup provede i slovenský plátce na 

základě § 19 odst. 1 a 4 slovenského ZDPH. 
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Příklad 11 

Plátce, který nevede účetnictví, poskytuje právnické služby. Služba byla poskytnuta 

14. 3. 2012, záloha však byla přijata už 8. 3. 2012. 

Řešení: 

V ČR přizná plátce daň ke dni 14. 3. 2012, protože plátce, který nevede účetnictví, 

nemá povinnost přiznat daň z přijaté zálohy (dle § 21 odst. 2 českého ZDPH). Ve SR musí být 

daň přiznána ke dni přijetí zálohy (8. 3.), poněvadž předchází den poskytnutí služby (dle § 19 

odst. 2 a 4 slovenského ZDPH). Ve slovenském znění zákona o DPH není podstatné, zda 

plátce vede účetnictví. Ke dni poskytnutí služby odvede slovenský plátce DPH ze zbývající 

úhrady. 

4.4 Příklady na přenesenou daňovou povinnost v tuzemsku 

S účinností od 1. 1. 2012 se v rámci tuzemska používá režim přenesení daňové 

povinnosti u stavebních a montážních prací.   

Příklad 12  

Zedník, který provádí zednické práce na základě živnostenského oprávnění, je plátce 

DPH.  

Řešení z pohledu českého plátce v roce 2011 a 2012: 

Do konce roku 2011 vystavoval faktury za zednické práce standardním způsobem – 

k ceně za vykonanou práci včetně materiálu (základ daně) připočítal daň z přidané hodnoty 

ve výši podle sazby DPH, kterou u daného plnění použil. Základ daně za stavební práce byl 

například 10 000 Kč a při použití základní sazby 20% DPH vypočítal zedník daň ve výši 

2 000 Kč a od svého odběratele požadoval celkem 12 000 Kč. Když podal daňové přiznání 

za čtvrtletní zdaňovací období, přiznal daň na výstupu ve výši 2 000 Kč. 

V roce 2012 se pravidla u stavebních a montážních prací změnila. Předtím než zedník 

práci odvede, musí zkoumat, kdo je jeho odběratelem. Jestliže vykonává zednické práce pro 

neplátce DPH (osoby povinné nebo nepovinné k dani), postupuje úplně stejně jako v roce 

2011. Pokud zakázku realizuje pro obchodní společnost, která je plátcem DPH, 

použije tuzemský reverse charge –do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystaví 

běžný daňový doklad se všemi náležitostmi kromě výše daně. 
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Na faktuře tedy bude uveden základ daně, správná sazba daně, ale výše daně uvedena 

nebude a místo toho tam bude sdělení, že výši daně je povinen přiznat příjemce služby.  

Doklad tedy bude vystaven na celkovou částku např. 10 000 Kč. Odběratel má povinnost 

ke dni uskutečnění plnění daň přiznat a zaplatit DPH z částky 10 000 Kč. Na doklad 

od zedníka doplní výši daně (2 000 Kč) a tuto částku zaplatí finančnímu úřadu. Protože 

odběratel službu použije pro uskutečňování svých ekonomických činností, má zároveň nárok 

na uplatnění odpočtu daně v tomto případě v plné výši.  

V případě, že by zednické práce byly poskytovány ve Slovenské republice, místo 

plnění by se určilo na základě místa, kde se nemovitost (stavba nebo pozemek) nachází podle 

§ 16 odst. 1 slovenského ZDPH. Místo plnění by bylo tedy v SR a daň musí přiznat a odvést 

slovenský plátce.  

4.5 Souhrnný příklad 

Příklad 13 

Společnost Elektro s.r.o. se zabývá nákupem a prodejem elektroniky. Je plátce daně 

a daňové přiznání podává čtvrtletně. Pro přepočet kurzu počítá s kurzem 25 Kč/€
80

. Všechna 

plnění podléhají základní sazbě daně. V prvním čtvrtletí roku 2012 měla tato uskutečněná 

a přijatá zdanitelná plnění: 

Uskutečněná plnění: 

a) Prodej zboží v tuzemsku plátci (zboží dodáno 13. 1., daňový doklad plátce doplní 

o potřebné údaje
81

 6. 1., úplata přijata 10. 1.), faktura za zboží byla vystavena v částce 

18 500 Kč/740 € vč. DPH. 

Řešení z pohledu českého plátce: 

Úplata byla přijata dříve, než došlo k uskutečnění plnění, a proto vzniká povinnost 

přiznat daň k 10. 1 (dle § 21 odst. 1 českého ZDPH). Základ daně bude ve výši 15 416 Kč 

a český plátce odvede daň 3 084 Kč
82

 (18 500 Kč ∙ 0,1667). Uskutečněné plnění se v daňovém 

přiznání uvede na řádek 1. 

  

                                                 
80

 konkrétní podmínky pro přepočet cizí měny uvádí § 4 odst. 4 českého ZDPH a § 26 odst. 1 slovenského 

ZDPH  
81

 daňové doklady a jejich náležitosti řeší § 26 - § 35 českého ZDPH, § 71 – § 76 slovenského ZDPH 
82

 zaokrouhleno na základě § 28 odst. 2 písm. l) českého ZDPH 
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Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Povinnost přiznat daň vzniká dle § 19 odst. 4 slovenského ZDPH ke dni zaplacení, tj. 

20. 1. Základ daně bude ve výši 616,64 € a slovenský plátce odvede daň 123,36 €
83

 

(740 € ∙ 0,1667). Plnění se uvede v daňovém přiznání na řádek 3 a 4. 

b) Poskytnutí služby v tuzemsku plátci (doklad vystaven 12. 1., služba poskytnuta 

16. 1., úplata přijata 17. 1.), faktura za služby byla vystavena ve výši 5 000 Kč/200 € vč. 

DPH. 

Řešení z pohledu českého plátce: 

V tomto případě byla služba poskytnuta dříve, než došlo k přijetí úplaty, den vzniku 

povinnosti přiznat daň je tudíž 16. 1. (na základě § 21 odst. 1 a 4 českého ZDPH). Základ 

daně je ve výši 4 166 Kč a daň představuje 834 Kč (5 000 Kč ∙ 0,1667). Uskutečněné plnění 

se uvede v daňovém přiznání na řádek 1. 

Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Služba byla poskytnuta dříve, než byla zaplacena, a proto vzniká povinnost přiznat daň 

k 16. 1. (dle § 19 odst. 2 a 4 slovenského ZDPH). Základ daně bude ve výši 166,66 €, DPH 

představuje 33,34 € (200 € ∙ 0, 1667). Plnění uvede v daňovém přiznání na řádek 3 a 4. 

c) Poskytnutí poradenské služby osobě registrované k dani v Maďarsku. Poskytnutí 

služby dne 18. 1., doklad vystaven 25. 1., služba byla zaplacena 27. 1. Faktura je vystavena 

v částce 10 000 Kč/400 €. 

Řešení z pohledu českého plátce: 

Místo plnění je v Maďarsku, kde má sídlo příjemce služby (na základě § 9 odst. 1 

českého ZDPH). Službu zdaní ORD v Maďarsku dle tamní legislativy a uplatní si nárok 

na odpočet. Povinnost přiznat osvobozené uskutečněné plnění s místem plnění mimo 

tuzemsko vzniká dle § 24a odst. 1 českého ZDPH ke dni poskytnutí služby (18. 1), protože 

k úhradě došlo až později. V daňovém přiznání se uvede hodnota 10 000 Kč v řádku 21 

a rovněž mu vzniká povinnost uvést tento údaj v souhrnném hlášení.  

Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Místo plnění se stanoví na základě stejného pravidla jako v ČR (dle § 15 odst. 1 

slovenského ZDPH). Uskutečněné plnění se neuvádí v daňovém přiznání, ale pouze 

                                                 
83

 zaokrouhleno na základě § 26 odst. 3 slovenského ZDPH 
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v souhrnném hlášení v částce 400 € ke dni poskytnutí služby, tj. 18. 1. (dle § 19 odst. 2 a 4 

slovenského ZDPH).  

d) Vývoz zboží do Ruska, zboží bylo z tuzemska vyvezeno dne 31. 1., úplata byla 

přijata 3. 2. Výstup zboží z území EU byl potvrzen celním úřadem dne 6. 2. (zboží bylo 

propuštěno do celního režimu vývoz). Fakturována částka byla ve výši 13 500 Kč/540 €. 

Řešení z pohledu českého plátce: 

Vývoz je od daně osvobozen a uvede se v daňovém přiznání na řádku 22 v částce 

13 500 Kč. Tato povinnost vzniká k 6. 2. - ke dni propuštění zboží do celního režimu 

vývoz (dle § 66 odst. 1 českého ZDPH). 

Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Vývoz zboží je osvobozen od daně v tuzemsku a uvede se v daňovém přiznání 

na řádku 17 v částce 540 €. Dle § 19 odst. 9 slovenského ZDPH za den vývozu se považuje 

výstup zboží z území EU, který je potvrzený celním orgánem, což je jako v případě českého 

plátce 6. 2.  

e) Dodání zboží v hodnotě 28 500 Kč/1 140 € do Polska osobě registrované k dani 

v Polsku, která si zajistila vlastní přepravu zboží. Úplata byla přijata 10. 2., zboží bylo 

do Polska dodáno 14. 2. a daňový doklad byl vystaven dne 16. 2.   

Řešení z pohledu českého plátce: 

Místo plnění je v Polsku na základě § 11 odst. 1 českého ZDPH. Dodání zboží 

do Polska osobě registrované k dani v Polsku je osvobozeno od daně a toto plnění uvede 

český plátce v daňovém přiznání na řádku 20 v částce 28 500 Kč. Povinnost přiznat toto 

plnění do daňového přiznání vzniká 16. 2., protože daňový doklad byl vystaven před 15. 

dnem následujícího měsíce, ve kterém došlo k dodání zboží (§ 22 odst. 3 českého ZDPH). 

Zároveň má český plátce povinnost uvést dodání zboží do JČS v souhrnném hlášení. 

Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Místo plnění je v Polsku dle § 13 odst. 1 písm. c) slovenského ZDPH. V daňovém 

přiznání uvede slovenský plátce v řádku 16 částku 1 140 €. Povinnost přiznat toto plnění se 

řídí podle stejné podmínky jako v ČR a vzniká 16. 2. (§ 19 odst. 8 slovenského ZDPH). 

Slovenskému plátci rovněž vzniká povinnost uvést dodání zboží do JČS v souhrnném hlášení. 
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Přijatá plnění: 

f) Pořízení zboží s instalací a montáží z Rakouska od osoby registrované k dani. Zboží 

bylo nainstalováno v tuzemsku dne 20. 2., daňový doklad byl předán dne 15. 2. a doplněn 

o povinné údaje k 17. 2. Fakturována byla částka 19 000 Kč/760 €. 

Řešení z pohledu českého plátce: 

I když se jedná o přijaté plnění, musí plátce odvést daň (jedná se o přenesenou 

daňovou povinnost). V tomto případě vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění nebo k poslednímu dni měsíce, kdy byla přijata úplata (dle § 24 odst. 4 

českého ZDPH). Povinnost přiznat daň vzniká tedy ke dni, kdy bylo zboží nainstalováno 

(20. 2.). Plátce uvede na řádek 12 daňového přiznání základ daně 19 000 Kč a DPH ve výši 

3 800 Kč (19 000 Kč ∙ 0,20). Rovněž si uplatní nárok na odpočet daně v řádku 43.  

Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Slovenský plátce uvádí toto plnění v daňovém přiznání na řádek 9 a 10. Daň bude 

ve výši 152 € (760 € ∙ 0,20) a do základu daně uvede 760 €. Zároveň si uplatní nárok na 

odpočet v řádku 21. Povinnost přiznat daň mu vzniká ke stejnému dni jako u českého plátce, 

a to 20. 2.  

g) Pořízení zboží z Rakouska od neplátce (osoby neregistrované k dani). Celková 

hodnota zboží je 15 000 Kč/600 €. 

Řešení z pohledu českého a slovenského plátce: 

Plnění se neuvádí do daňového přiznání, protože je zboží pořízeno od neplátce DPH. 

h) Pořízení zboží z Itálie dne 22. 2. v hodnotě 1 800 Kč/72 €. Zboží si společnost 

Elektro přepravila vlastní dopravou. Daňový doklad byl doplněn dne 23. 2., k úhradě došlo 

24. 2. 

Řešení z pohledu českého plátce: 

Povinnost přiznat daň vzniká k 23. 2, protože doklad byl vystaven před 15. dnem 

následujícího měsíce po dodání zboží (§ 25 odst. 1 českého ZDPH). V řádku 3 se uvede 

hodnota 1 800 Kč do základu daně, daň bude ve výši 360 Kč (1 800 Kč ∙ 0,20) a stejné 

hodnoty se uvedou v nároku na odpočet daně na řádku 43. 
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Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Slovenskému plátci vzniká povinnost přiznat daň na základě stejného pravidla jako 

českému plátci (§ 20 odst. 1 slovenského ZDPH). V daňovém přiznání uvede na řádek 7 jako 

základ daně 72 € a na řádek 8 DPH ve výši 14,40 € (72 € ∙ 0,20). Nárok na odpočet daně 

ve výši 14,40 € si slovenský plátce uplatní v řádku 21. 

ch) Dovoz zboží z Ukrajiny v hodnotě 21 000 Kč/840 €, za zboží bylo zaplaceno 5. 3. 

a dne 12. 3. bylo propuštěno do režimu volný oběh (potvrzení celního orgánu).  

Řešení z pohledu českého plátce: 

Jedná se o přijaté zdanitelné plnění, které musí plátce uvést v daňovém přiznání 

na řádku 7 a jako daň na výstupu uvede částku 4 200 Kč (21 000 Kč ∙ 0,20) a jako základ daně 

uvede 21 000 Kč.
84

 Daňová povinnost při dovozu vzniká dle § 23 odst. 1 českého ZDPH 

dnem, kdy bylo zboží propuštěno do režimu volný oběh (12. 3.). Plátce si uplatní nárok 

na odpočet daně v řádku 43.  

Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Nárok na odpočet při dovozu si slovenský plátce uplatní v řádku 25, a to ve výši 168 € 

(840 € ∙ 0,20). Daň na výstupu se z dovozu neuvádí, tak jako v případě u českého plátce 

(řádek 7 českého daňového přiznání). Slovenský plátce ji hradí už při dovozu zboží celnímu 

úřadu. Nárok na odpočet si může uplatnit ke dni, ke kterému dostal potvrzení celního úřadu, 

tj. 12. 3. (na základě § 21 odst. 1 slovenského ZDPH). Tato skutečnost bude mít dopad na 

rozdílnou daňovou povinnost v porovnání s českým plátcem.  

i) Přijetí služby od plátce daně v tuzemsku dne 14. 3., služba byla uhrazena dne 15. 3., 

daňový doklad byl vystaven 12. 3. Fakturovaná částka byla 8 000 Kč/320 € bez DPH.  

Řešení z pohledu českého plátce: 

Z tohoto plnění si plátce může uplatnit nárok na odpočet a v řádku 40 daňového 

přiznání uvede základ daně ve výši 8 000 Kč a daň na vstupu 1 600 Kč (8 000 ∙ 0,20). Podle 

§ 73 odst. 1 písm. a) a odst. 2 českého ZDPH může plátce využít nárok na odpočet v tom 

zdaňovacím období, kdy má k dispozici daňový doklad. 

                                                 
84

 Do základu daně při dovozu zboží vstupuje clo, dávky a poplatky spojené s dovozem zboží, spotřební daň 

a vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku. (na základě § 38 odst. 1 českého ZDPH a § 24 

odst. 2 slovenského ZDPH). 
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Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Slovenský plátce uplatní nárok na odpočet v řádku 23 daňového přiznání a uvádí zde 

pouze daň ve výši 64 € (320 € ∙ 0,20). 

j) Přijetí služby od osoby registrované k dani v Polsku dne 18. 3., daňový doklad byl 

doplněn o potřebné údaje 14. 3. (považováno za den vystavení faktury), služba byla uhrazena 

23. 3. Faktura z Polska je ve výši 3 000 Kč/120 €. 

Řešení z pohledu českého plátce: 

Povinnost přiznat daň vzniká na základě § 24 odst. 1 českého ZDPH buď ke dni 

uskutečnění plnění, nebo v případě poskytnutí úplaty, k poslednímu dni měsíce, ve kterém 

byla úplata poskytnuta. Rozhodující je ten den, který nastane dříve, a to je v tomto případě 

18. 3. Plnění uvede český plátce v daňovém přiznání na řádek 5 a nárok na odpočet si uplatní 

v řádku 43. Základ daně bude ve výši 3 000 Kč a DPH 600 Kč (3 000 Kč ∙ 0,20). 

Řešení z pohledu slovenského plátce: 

Povinnost přiznat daň vzniká k 18. 3., protože k poskytnutí služby došlo před úhradou 

(dle § 19 odst. 2 a 4 slovenského ZDPH). Přijaté plnění se uvede na řádek 11: základ daně 

120 € a řádek 12: DPH 24 € (120 € ∙ 0,20). Nárok na odpočet si uplatní v řádku 21. 

Závěr příkladu: 

Jednotlivá plnění jsou vyplněna do českého a slovenského daňového přiznání, jež jsou 

přílohami č. 1 a 2 této práce. České přiznání bylo doplněno na základě interaktivního 

formuláře k DPH, který je dostupný na webových stránkách české daňové správy.
85

 

Slovenské přiznání bylo doplněno prostřednictvím programu „eDANĚ“, který lze stáhnout 

na webových stránkách slovenské daňové správy.
86

  

České daňové přiznání přesně popisuje, do kterých řádků jednotlivá plnění vyplňovat, 

a zároveň uvádí, které řádky společně sčítat a odčítat. Postup výpočtu daňové povinnosti za 

období leden až březen 2012 již není v případě českého plátce potřebný. Vyplňování 

slovenského přiznání je o trochu pracnější, protože plátci nenapovídá s postupem, jak je tomu 

u přiznání českého. 
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 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/index.html 
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 http://www.drsr.sk/wps/portal 
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Daň celkem (daň na výstupu) na ř. 19  se vypočetla jako součet: 

ř. 4, ř. 8, ř. 10, a ř. 12: 156,66 + 14,40 + 152 + 24 = 347,06 € 
 

Odpočet daně celkem (daň na vstupu) na ř. 21 se vypočetl jako součet: 

ř. 8, ř. 10, ř. 12, ř. 23 a ř. 25: 14,40 + 152 + 24 + 64 + 168 = 422,40 € 
 

Nadměrný odpočet (daň na vstupu byla vyšší než daň 
na výstupu) v ř. 32 

se vypočetl jako rozdíl mezi: 

ř. 21 a ř. 19 : 422,40 - 347,06 = 75,34 € 
 

Jestliže by společnost Elektro, s.r.o. fungovala jako: 

 český plátce, vznikla by jí daňová povinnost na řádku 64 ve výši 2 318 Kč, 

 slovenský plátce, měl by nadměrný odpočet ve výši 75,34 € a daňová 

povinnost by byla nulová.  

Na rozdíl od českého daňového přiznání se do slovenského neuvádí služby, které jsou 

poskytnuté do JČS nebo 3. zemí. V ČR se tato plnění uvádí do řádku 21 nebo 26. Dále se 

do slovenského přiznání neuvádí informace o dani na výstupu při dovozu, protože plátce musí 

daň zaplatit přímo celnímu úřadu. V českém daňovém přiznání se informace o dovozu zboží 

uvádí na řádku 7. Protože dovoz zboží patří mezi plnění osvobozená od daně s nárokem 

na odpočet, uplatní si slovenský plátce tento nárok v řádku 25. Musí mít však mít dovozní 

doklad potvrzený celním úřadem (dle § 51 odst. 1 písm. d) slovenského ZDPH). Stejnou 

podmínku musí splnit i český plátce a k daňovému přiznání musí přiložit potvrzení celního 

úřadu. 

Dne 12. 3. bylo zboží propuštěno do režimu volný oběh a tento den musel slovenský 

plátce uhradit daň ve výši 168 €. V daňovém přiznání si uplatní nárok na odpočet v této výši, 

a buď se mu o tuto částku sníží daňová povinnost, nebo mu bude daň vrácena správcem daně, 

protože v konečném výsledku má plátce nadměrný odpočet (daň na vstupu dosáhla vyšší 

hodnoty než daň na výstupu).  

Pokud by si však slovenský plátce mohl v daňovém přiznání uplatnit u dovozu daň 

na výstupu a zároveň i nárok na odpočet, daň povinnost by vycházela ve stejné výši jako 

v ČR, a to 92,66 € (při použití kurzu 25 Kč/€: 92,66 € ∙ 25 Kč/€ = 2 317 Kč). Toto je také 

skutečná daň, kterou za období leden až březen 2012 slovenský plátce zaplatí. Odvedená daň 
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je ve stejné výši, protože veškerá plnění podléhala základní sazbě 20 %, která je v obou 

státech stejná.  

Termín pro podání daňového přiznání a termín splatnosti daňové povinnosti je v obou 

zemích stejný. Společnost Elektro s.r.o. musí jak v České, tak Slovenské republice podat 

daňové přiznání do 25. dubna 2012 a český plátce musí do stejného termínu daň uhradit. 

Na základě § 79 odst. 2 slovenského ZDPH vrátí správce daně slovenskému plátci nadměrný 

odpočet do 30 dní od uplynutí lhůty na podání daňového přiznání.   
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5 Závěr 

Daň z přidané hodnoty byla vynalezena ve Francii roku 1954. Její implementace se 

osvědčila, a to z důvodu její neutrality v rámci mezinárodního obchodu. Dovoz zboží je 

zdaňován stejnými sazbami jako tuzemské zboží a export zdaňován není, protože bývá 

na základě zákonů osvobozen od daně s nárokem na odpočet nebo se u exportu použije tzv. 

nulová sazba daně. DPH byla v celém tehdejším Evropském hospodářském společenství 

zavedena 1. 1. 1970 (tzv. první směrnicí) a nahradila daň z obratu. Oblast DPH je v rámci 

Evropské unie vysoce harmonizována, proto i ustanovení zákonů v jednotlivých zemích EU 

vychází z úpravy platné pro všechny její členské státy.  

Cílem práce bylo porovnat rozdíly v oblasti daně z přidané hodnoty v České 

a Slovenské republice a jak se liší postupy v uplatňování DPH v obou zemích 

v kontextu jejich členství v Evropské unii. V první kapitole bylo uvedeno, jakým zásadám se 

musel český a slovenský zákon o DPH přiblížit v roce 2004 po vstupu obou zemí do Evropské 

unie. Byl popsán vývoj harmonizace DPH, nejdůležitější směrnice, charakteristika DPH 

v zemích Evropské unie a rovněž byly uvedeny zásadní změny v oblasti DPH v souvislosti se 

vstupem České a Slovenské republiky do Evropské unie. 

V kapitole druhé byla pozornost věnována základním pojmům z oblasti DPH a výklad 

byl doplněn o názorné příklady. Z důvodu vysoké harmonizace funguje v obou zemích DPH 

na podobných principech, existují však určité odlišnosti, které jsou z pohledu slovenského 

plátce řešeny jiným způsobem, než kdyby se jednalo o plátce českého.  

Kapitola třetí obsahovala praktické příklady zaměřené na aplikaci principů a rozdílů 

v uplatňování DPH. Uvedla jsem postupy, kdy vzniká povinnost registrace k DPH, určení 

vzniku povinnosti přiznat daň, použití základní a snížené sazby daně a při přenesení daňové 

povinnosti v tuzemsku. Na závěr byl zařazen souhrnný příklad, ve kterém byly shrnuty 

a aplikovány poznatky z kapitoly předešlé, a to prostřednictvím řešení uskutečněných 

a přijatých plnění a jejich uvedením v daňových přiznáních. 

Za další rozdíl považuju postup při vyplňování slovenského daňového přiznání oproti 

českému. Celkově je slovenské daňové přiznání méně přehledné než české. Radím 

zjednodušit strukturu daňového přiznání a uvést konkrétní plnění, která mají být uvedena 

na jednotlivých řádcích, tak jak je tomu v případě českého přiznání. Vylepšením struktury 
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daňového přiznání dojde k minimalizaci chyb při jeho vyplňování a bude dosaženo odvodu 

DPH ve správné výši. 

Rovněž slovenský zákon o DPH je napsán složitěji než český a jednotlivá ustanovení 

obsahují spoustu odkazů na další paragrafy. Dle mého názoru je české znění zákona o DPH 

srozumitelnější, vyloženo do větší hloubky a bez zbytečných odkazů na jiné paragrafy. 

V českém ZDPH bych vytkla používání zastaralého pojmu Evropské společenství a nahradila 

ho aktuálně platným pojmem Evropská unie (s účinností od prosince roku 2009 na základě 

Lisabonské smlouvy).   

Při zpracování všech částí diplomové práce jsem používala odbornou literaturu, právní 

předpisy, informace dostupné na internetových stránkách a zároveň jsem využila vědomostí, 

které jsem získala studiem na vysoké škole.   
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Seznam zkratek 

ČR – Česká republika 

DIČ – daňové identifikační číslo 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EC – European Community (Evropské společenství) 

EEC – European Economic Community (Evropské hospodářské společenství) 

EU – Evropská unie 

FO – fyzická osoba 

JČS – jiný členský stát (Evropské unie) 

mld. – miliarda 

OPD – osoba povinná k dani 

ORD – osoba registrovaná k dani 

SR – Slovenská republika 

PO – právnická osoba 

RD – rodinný dům 

ř. - řádek 

ZDPH – zákon o dani z přidané hodnoty 
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