
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

 

Práce se zaměřuje na problematiku DPH a daňového systému v České republice. 

Úvodní část práce je věnována především charakteristice standardního mechanismu odvodu 

DPH a mechanismu reverse – charge. Těžištěm je druhá část, která je věnována analýze 

aplikace přenesení daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH v praxi. 

Cílem práce je řešení problematiky ve firmě Strojírny Třinec, a.s. a analýza změn a jejích 

řešení v uplatňování § 92 e) zákona o DPH v praktických příkladech. Je zde představena 

problematika zatříďování prováděných činností předmětné firmy do Klasifikace produkce CZ 

– CPA.  

 

Klíčová slova: DPH;  přenesení daňové povinnosti; Klasifikace produkce CZ – CPA 

 

 

Abstract 

 

The thesis deals with the issue of VAT and the tax system in the Czech Republic.  

The introduction focuses mainly on the process of payment of VAT and reverse-charge. Next 

part of the thesis analyzes the application of reverse-charge according to Par. 92 VAT Act in 

the real life. 

The purpose of the thesis is to solve this issue in Strojirny Trinec, a.s. and the analysis of 

alternations and their application according to Par. 92 e) VAT Act in the real business. Here I 

present the issue of classification of activities done by Strojirny Trinec in the Classification of 

products CZ-CPA document. 

 

Key words: VAT; reverse-charge; Classification of products CZ-CPA.   
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1. ÚVOD 

Daň z přidané hodnoty patří v daňové oblasti mezi jednu z „nejmladších“ daní na světě 

a v české úpravě také mezi jednu z nejkomplikovanějších. Hlavní legislativní oporu tvoří 

zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

DPH, která je základem nepřímého zdanění ve většině vyspělých zemí světa se stala 

předmětem daňové harmonizace v rámci Evropské unie, a to především prostřednictvím 

Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH. Pomocí této Směrnice se do 

českého právního řádu dostává tzv. princip samovyměřovací daně při obchodu mezi státy EU, 

tedy systém, který má výrazným způsobem předejít daňovým únikům u intrakomunitarního 

plnění.  

Od 1. dubna 2011 se režim přenesení daňové povinnosti rozšířil i na vnitrostátní 

plnění. Jedná se např. o dodání šrotu a odpadu, obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů. Od 1. ledna 2012 se s posunutou účinností do této skupiny zařadilo           

i poskytování stavebních nebo montážních prací. Tato zdánlivě jednoduchá změna vyvolala 

velké problémy v praxi. 

Téma této práce “Analýza aplikace přenesené daňové povinností podle zákona o dani 

z přidané hodnoty“ je zaměřeno na přenesení daňové povinností u stavebních prací. Hlavním 

cílem práce je zmapovat dosud málo popsanou problematiku režimu přenesení daňové 

povinností ve stavebnictví a identifikovat hlavní sporné body její právní úpravy, a to zejména 

s ohledem na praktickou stránku věci. 

K volbě tohoto tématu vedla autorku možnost představení této aplikace v praxi 

z pohledu fakturantky ve strojírenské společnosti, která je zaměřena především na výrobu 

strojních dílů, svařovaných ocelových konstrukcí, výkovků a složitých investičních celků jako 

např. kroková pec, skládkový jeřáb, tlakové zásobníky pro inertizaci a injektáž prachového 

uhlí do vysokých pecí včetně montáže v mateřském hutním podniku aj. 

První, teoretická část této práce obsahuje stručnou charakteristiku DPH a její vývoj 

v Evropské unii a České republice. Popisuje standardní režim DPH, přenesení daňové 

povinnosti a zachycuje jejich hlavní rozdíly.   

Druhá část, praktická, se zabývá problematikou zavedení režimu přenesení daňové 

povinnosti ve strojírenské společnosti Strojírny Třinec, a.s., a problémy jaké mohou nastat      

v praxi.  

Při psaní této práce autorka zvolila empiricko – analytickou metodu studia dostupné 

literatury, metodu srovnávací v praktické aplikaci a interpretaci § 92 a – g zákona o DPH. 
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2. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 

Daň z přidané hodnoty (dále DPH) neboli VAT (Value Added Tax) je daní spotřební, 

která je platná v celé Evropské unii. V podstatě se vztahuje na všechno zboží a služby, jež 

jsou prodávány, kupovány či spotřebovávány uvnitř Evropské unie. Zboží, které je 

exportováno do třetích zemí (všechny země mimo Evropskou unii), i poskytované služby 

zahraničním osobám nejsou obvykle předmětem DPH. Naopak na import zboží ze třetích 

zemí je daň uvalena, aby byly zabezpečeny stejné podmínky jak pro evropské výrobce, tak 

pro dodavatele ze zemí mimo Společenství. [6] 

DPH je jednou z nejvýznamnějších rozpočtových pilířů státního rozpočtu. Celkový 

celostátní výnos DPH v roce 2012 dosahoval 278,23 mil. Kč. Pro srovnání – v roce 1993, kdy 

DPH byla v ČR zavedena, její příjem do státní pokladny dosahoval 77,1 mil. Kč. Tento. 

nárůst je důsledkem jednak stále rostoucí sazby DPH jednak zdokonalením výběru daní.  

Výchozí myšlenka daně z přidané hodnoty je v podstatě jednoduchá. Daň je vybírána na 

každém stupni zpracování, ale ne z celé hodnoty zboží či služby, ale pouze z toho, co bylo na 

daném stupni k hodnotě statku přidáno – zdaňována je pouze přidána hodnota. Avšak určit, 

co nově vytvořenou hodnotu představuje je velkým technickým problémem, a proto se daň 

stanovuje metodou nepřímou. 

Tento mechanismus odstraňuje duplicitu daně, neboť každý plátce DPH si snižuje svoji 

daňovou povinnost o částku, kterou odvedl v nákupech na vstupu.  

 

2.1  Charakteristika DPH 

 

Daň z přidané hodnoty můžeme charakterizovat jako daň [8]: 

 nepřímou – neplatí daň subjekt, který daň odvádí z vlastního důchodu, nýbrž přenáší 

ji na jiný subjekt, jehož daň skutečně ekonomicky zatěžuje. Poplatník a plátce jsou dva 

různé subjekty, 

 všeobecnou – jednotným mechanismem se zdaňuje jak poskytnutí služeb, tak dodání 

zboží, či nemovitostí, 

 ze spotřeby – tato daň zatěžuje spotřebu zboží a služeb, 

 in rem - jsou nezávislé na platební schopnosti poplatníka, 

 vícestupňovou – ke zdanění dochází na všech stupních výroby, a taktéž dodání zboží 

či služeb, 
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 harmonizovanou na úrovni celé Evropské unie, a to jak z hlediska sazeb, tak                

i předmětu daně. 

Skutečnost, že komise EU stanovila jako jednu z podmínek přijetí nových členů, 

zavedený systém DPH, není náhodná. Ve prospěch DPH hovoří následující argumenty 

[3]: 

 neutralita – spočívá v jednotném systému zdanění jak výrobků, tak služeb a tím, že je 

zdaněna pouze přidaná hodnota na daném stupni výroby, v žádném případě 

nediskriminuje komodity s vyšším stupněm zpracování, 

 spolehlivost výnosů pro státní rozpočet – výnosy v průběhu roku jsou pravidelné,     

a jsou závislé na hrubém domácím produktu, 

 zdanění služeb – uvalení dani i na služby umožňuje rozšířit daňovou základnu,            

a tímto zvýšit daňový příjem. DPH maximalizuje úspěšnost zdanění služeb, kde 

všeobecně existuje větší pravděpodobnost daňových úniků, 

 výhodnost pro mezinárodní obchod – systém této daně umožňuje vyvážet zboží bez 

daně, protože je možné vyčíslit přesnou výši daně. U daně z obratu se stanovovala 

výše daně odhadem, 

 odolnost proti daňovým únikům – tato daň poskytuje vyšší zabezpečení proti 

daňovým únikům. Odpočet daně uhrazené na vstupu staví plátce DPH do řetězce, 

v němž má každý zájem na potvrzení zaplacené dani na vstupu, což nutí dodavatelé 

vystavit doklad na výstupu.  

 

V souvislosti s DPH není možné uvádět pouze pozitiva této daně. Mezi její největší 

negativa patří značná administrativní náročnost fungování daně, její přímá vazba na možnost 

ovlivnění cenové hladiny a zároveň inflace. Metoda zavedení této daně vyžaduje také vedení 

přesného účetnictví. [5] 

 

2.2  Historie daně z přidané hodnoty 

 

První myšlenka o dani z přidané hodnoty se zrodila ve Francii v roce 1954 za přispění 

ekonoma Rolanda Laudré, avšak do praxe byla zavedena až po dlouhých diskuzích v roce 

1968, taktéž ve Francii a Německu, v další řadě v Nizozemí ((1969) a pak v Norsku                  

a Lucembursku (1970). Poslední členskou zemí OECD, kde byla DPH zavedena, je Austrálie 

(2000).  
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Země Evropské unie patří mezi průkopníky zavedení daně z přidané hodnoty. Sazby 

DPH v zemích EU se řadí k nejvyšším. [9] 

 

2.2.1 Vývoj daně z přidané hodnoty v návaznosti na předpisy ES 

 

11. dubna 1967 byly schváleny první dvě směrnice o DPH. Tyto směrnice vymezily 

jedině obecnou strukturu systému a ponechaly volnou ruku jednotlivým členským státům, aby 

si stanovily sazby a detailnější strukturu DPH. [11] 

Prvním podstatným společným právním předpisem byla Šestá směrnice DPH 

77/388/EC, ze dne 17. května 1977, která stanovila jednotný systém DPH pro všechny 

členské státy tehdejší EU. Směrnice stanovila postup zjištění základu daně a plnění, která jsou 

předmětem DPH. 

Šestá směrnice prošla mnoha novelizacemi a několikrát byla výrazně změněna, a proto 

z důvodu zpřehlednění a zajištění srozumitelnosti bylo v roce 2006 rozhodnuto, aby tato 

směrnice byla přepracována a nahrazena směrnici novou. Tato Směrnice č.2006/112/EC (tzv. 

Recast 6. směrnice) ze dne 28. listopadu 2006 se stává platnou od 1. ledna 2007 a je novým, 

závazným a zásadním dokumentem harmonizace daně z přidané hodnoty v EU. [4] 

   Směrnice se obsahově od předchozí příliš neliší, avšak do oblasti DPH vnesla 

snadnější orientaci platné v ES. Dokument i nadále neurčuje jednotné sazby, pouze vymezil 

minimální hranici sazby základní – 15% a sníženou stanovil na 5%. Maximální hranice 

stanovená nebyla, takže je na jednotlivých členských státech, jakou horní hranici si určí. [12] 

Text dokumentu definuje především předmět daně, základ daně, sazby daně, osoby povinné 

k dani, teritoriální působnost, okamžik uskutečnění zdanitelného plnění, místo plnění 

zdanitelných transakcí a zvláštní režimy. 

 

2.2.2 Vývoj DPH v České republice 

 

Daň z přidané hodnoty byla v České republice zavedena od 1. ledna 1993. Do té doby 

byla na zboží v ČR uplatňována daň z obratu. Tato daň se určovala procentuálně z ceny 

obratu zboží při jeho převodu mezi obchodníky, došlo – li vícekrát k převodu mezi 

obchodníky, docházelo také k několikerému zdanění. [13] Zákon č. 588/1992 Sb. o dani 

z přidané hodnoty, který vstoupil v platnost 1. ledna 1993, tuto daň z obratu odboural. Tento 

zákon však nebyl plně ve shodě s Šestou směrnicí, která je hlavním dokumentem                     

o harmonizaci dani z přidané hodnoty v členských státech EU, a proto v roce 2004, kdy se 
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Česká republika stala členem Evropské unie, zákon prošel nejradikálnější změnou.  A tak       

1.května 2004 nabyl účinností nový zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o DPH). 

DPH je jednou z nejsložitějších daní v našem daňovém systému. Každoroční novely 

(nejednou i 2x ročně) z něj udělaly zákon velice nepřehledným. Pro ukázku: v roce 1993, kdy 

zákon nabyl účinnosti, si vystačil s necelými 10 tisíci slov, v roce 2004 kdy proběhla jeho 

nejrozsáhlejší změna, jeho počet stoupl na 25 tisíc a v současné době se přibližuje hranicí      

50 tisíc. [17] 

 

2.3 Základní pojmy daně z přidané hodnoty 

 

Předmět daně 

Daň z přidané hodnoty je v České republice vymezena zákonem o DPH, který 

stanovuje předmět daně následovně [3 ]: 

a) dodání zboží, jsou – li současně splněny tři podmínky: zboží je dodáno za úplatu, 

zboží je dodáno osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování její ekonomické 

činnosti a konkrétní operace má místo plnění v tuzemsku 

b) poskytnutí služby, za předpokladu, že jsou dodrženy tři stejné podmínky jako u dodání 

zboží – služba musí být poskytnuta za úplatu, osobou povinnou k dani v rámci její 

ekonomické činností v tuzemsku  

c) pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou 

povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, 

která není povinná k dani 

d) pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani 

e) dodání zboží do tuzemska ze třetích zemí mimo státy Evropské unie. 

 

Základ daně 

Podle §36 zákona o DPH je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má 

obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od 

osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto 

zdanitelné plnění. 

 Základem daně v případě přijeti úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je 
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částka přijaté platby snížená o daň. [6] 

 

Osoba povinná k dani 

Osoba povinná k dani je, dle § 5 zákona o DPH, fyzická nebo právnická osoba, 

samostatně uskutečňující ekonomickou činnost. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, 

která nebyla založena nebo zřízená za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou 

činnost. [3]   

 

Skupina 

 Skupinou se podle § 5a zákona o DPH rozumí skupina spojených osob se sídlem, 

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

§ 95 a tohoto zákona. Členové skupiny, mající sídlo, nebo provozovnu mimo tuzemsko, 

nejsou součásti skupiny.  

 Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny a člen skupiny nesmí být současně 

účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení nebo jiné podobné smlouvy. [6]   

 

2.4 Standardní režim uplatňování DPH  

 

 Základním principem daně z přidané hodnoty je odvod daně do veřejných rozpočtů 

(státní rozpočet, rozpočet krajů a obcí) pouze z přidané hodnoty, tzn. pouze z toho, co bylo na 

daném stupni zpracování přidáno k hodnotě zboží, či služby.  

Daňové břemeno nese konečný spotřebitel - poplatník, plátcem daně je výrobce, popřípadě 

obchodník, který daň za poplatníka odvádí. Plátce daně si na vstupu nárokuje odpočet ve výši 

odvedené daně a na výstupu přiznává a odvádí daň. Podmínkou je, že poskytovatel (neboli 

prodávající) a příjemce (neboli kupující) musí být plátcem DPH dle zákona o DPH. [2]   

 V případě, že se v tomto distribučním řetězci vyskytne neplátce daně z přidané 

hodnoty tzv. osoba osvobozená od uplatňování daně (právnická nebo fyzická osoba, která 

nepřekročila obrat 1 milión Kč za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, [2] 

dochází k porušení neutrality daně tzv. kumulaci daně. Zákonná daň nebude odvedena,            

a v konečném důsledku konečný spotřebitel zaplatí vyšší částku DPH v ceně zboží, či služby. 

V tomto případě není nenaplněna hlavní myšlenka vzniku DPH, a to zaplatit stejnou daň, bez 

ohledu na podobu distribučního řetězce.    

 Plátce daně si nárokuje odpočet daně na vstupu a zároveň přiznává a odvádí daň na 
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výstupu u příslušného daňového úřadu. Tato daňová povinnost je dána jako rozdíl DPH na 

vstupu a na výstupu. Plátci daně buď vznikne vlastní daňová povinnost, respektive si bude 

nárokovat nadměrný odpočet (bude mu daň vrácena). Ve standardním režimu daně z přidané 

hodnoty daň je povinen odvést dodavatel daného plnění, přičemž příjemce plnění si uplatňuje 

nárok na odpočet DPH na vstupu jak je vidět na obr. č. 1.  Za předpokladu uplatnění plného 

nároku na odpočet je celkový efekt pro státní pokladnu nulový. Největším rizikovým 

faktorem je právě ono rozdělení povinností odvést daň a nároku na odpočet mezi dva daňové 

poplatníky. Může dojít k situaci, kdy příjemce plnění si nárok na odpočet uplatní, ale 

dodavatel daň neodvede. Tím přichází státní rozpočet o částku nárokovanou příjemcem           

a dochází tak k daňovým únikům. 

 

 

Obr. č. 1 Standardní režim DPH mezi dvěma plátci  

 

2.5 Princip přenesení daňové povinnosti 

 

 Termín přenesení daňové povinnosti v publikacích a zákonech stále častěji uváděn 

termín tuzemský reverse – charge, lze jinými slovy nazvat jako opačné či obrácené zdanění 

anebo povinnost příjemce odvést daň. 

Režim přenesené daňové povinnosti aneb „ samovyměření daně“ znamená že, povinnost 

přiznat a zaplatit daň má plátce daně (příjemce), pro kterého bylo zdanitelné plnění 

v tuzemsku uskutečněno. Po té si nárokuje odpočet daně. V tomto případě dodavatel nemá 

povinnost odvádět daň, a za správnost výpočtu daně, stanovení sazby a odvedení odpovídá 

výhradně odběratel. To je tedy hlavní rozdíl mezi standardním režimem a režimem 

s přenesenou daňovou povinností. Viz obr. č. 2  
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Obr.č. 2 Režim přenesení daňové povinnosti mezi dvěma plátci 

 

2.5.1  Obecná pravidla pro režim přeneseni daňové povinnosti 

  

 Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je uveden v zákoně o DPH v §92a. 

Tento zákon určuje, že plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku 

uskutečněno: 

 je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

 vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období, 

 je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty (také 

odpovídá za správnost vypočtené daně), 

 předložit správci daně výpis z evidence pro daňové účely ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání. 

 

Plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, je povinen:  

 vystavit daňový doklad a na něm uvést větu „ daň odvede zákazník“, 

 vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období, 

 doplnit do evidence pro účely daně z přidané hodnoty  IČ  plátce, pro kterého bylo 

zdanitelné plnění uskutečněno, datum uskutečnění zdanitelného plnění, předmět daně 

a základ daně, 

 předložit správci daně výpis z evidence pro daňové účely ve lhůtě po podání daňového 

přiznání. [6] 

 

Důležitým předpokladem uplatnění přenesené daňové povinnosti je, že plnění poskytuje: 

 plátce daně jinému plátci daně, 

 příjemce plnění použije pro ekonomickou činnost, 

 s místem plnění v tuzemsku, 

 režim přenesené daňové povinnosti uplatní jak poskytovatel, tak příjemce plnění. 
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Režim se neuplatní, pokud plnění poskytuje: 

 neplátce daně plátci DPH, 

 plátce daně příjemci, který je neplátcem, 

 plátce daně příjemci, který je plátcem, ale ten toto plnění použije výlučně pro 

soukromou potřebu, 

 plátce daně pro potřeby obce, a plnění souvisí výhradně s výkonem veřejné správy 

(nemá souvislost s podnikáním obce). 
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3. ZAVEDENÍ REVERSE – CHARGE V LEGISLATIVĚ EU A ČR  

  

 Termín režim přenesení daňové povinnosti a reverse – charge jsou dva termíny 

používané pro stejný mechanismus daně z přidané hodnoty. Tento mechanismus je pevně 

svázaný s daní z přidané hodnoty, a jak již bylo uvedeno výše, znamená, že povinnost přiznat 

daň je na straně odběratele. Tento systém, pokud se jedná o obchodování v rámci EU, ve své 

podstatě příjemci daně do značné míry zjednodušuje proces zdanění konkrétního plnění, 

neboť tento nemusí nárokovat odpočet daně v jiném státě. Veškeré procesy spojeny s tímto 

plněním mohou být vyřízeny přímo ve státě sídla příjemce. [7] 

   

3.1 Daňová harmonizace dle Rady EU 

 

Nezbytnou podmínkou pro zajištění fungování volného trhu mezi státy Evropské unie, 

jehož základem je volný pohyb zboží, služeb, kapitálu i osob, je harmonizace nepřímých daní.  

Samotná realizace daňové harmonizace je velmi složitá a dlouhodobá. Proces sbližování 

systémů jednotlivých členských států nekončí pro nový členský stát přijetím do EU, nýbrž 

pokračuje neustále po celé členství státu v EU, neboť každý členský stát musí nepřetržitě 

dbát, aby jeho vnitrostátní činnost byla ve shodě se zásadami EU, aby vnitrostátní ustanovení 

každého jednotlivého členského státu nebyly v konfliktu s předpisy EU, ale aby dbaly 

dohodnutého směru vývoje v Evropské unii. 

Avšak harmonizace by neměla být jednostranným procesem ve spolupráci mezi 

zeměmi, v žádném případě by neměla být diktátem, byť sebelépe myšleným, ze strany 

ekonomicky vyspělejších partnerů v EU. Výsledkem harmonizace by měla být optimální 

dohoda vzešlá z procesu vzájemného ovlivňování.   

Členské státy si tedy samy stanovují, jak bude vypadat definitivní právní předpis v jejich 

zemi. [14] 

 

3.1.1  Harmonizace daně z přidané hodnoty  

 

Oblast DPH je v rámci EU vysoce harmonizována, proto i celá řada nařízení zákona    

o DPH vychází z úpravy závazné pro všechny členské státy EU a to konkrétně z recastu Šesté 

směrnice č. 2006/112/ES z 28. listopadu 2006 o společném systému DPH. A proto hlavními 

důvody novelizací zákona o DPH je zejména závazek České republiky implementovat do 
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právního řádu směrnice Rady. 

Ale jako i v jiných oblastech regulovaných evropským právem, je i pro oblast daně 

z přidané hodnoty typický nepřeberný počet výjimek a výjimek z pravidel, které si pro sebe 

získaly členské státy v průběhu jednotlivých legislativních procesů, či následně. Tyto výjimky 

učinily současný systém DPH složitým a nepřehledným a zároveň tato složitost                        

a nepřehlednost daňového systému vytváří vhodné podmínky pro šíření daňových podvodů     

a úniků. 

 

3.2  Zavedení přenesení daňové povinnosti v legislativě EU 

 

První zmínku o mechanismu obrácené daně můžeme najít v Šesté Směrnici Rady 

v původním znění 77/388/EHS, týkající se společného systému DPH ve Společenství v článku 

21 Daňoví dlužníci vůči finančnímu úřadu a dále v článku 28 g Daňoví dlužníci, který určuje, 

že daň může být přenesená na příjemce zdanitelného plnění.  

K rozsáhlejší specifikaci systému přenesení daňové povinností došlo pomocí Směrnice 

Rady 2006/69/ES, kterou se mění Směrnice 77/388/EHS, co se týče opatření, která máji 

zjednodušit a zpřehlednit postup vyměřování DPH a nápomoci v boji proti daňovým únikům 

a podvodům spojených s daní s přidané hodnoty. 

V roce 2007 byla nezávislou poradenskou společností vypracována studie možných 

dopadů dobrovolného zavedení mechanismu přenesení daňové povinnosti uvnitř členských 

států. Výsledky této studie vykázaly velikou pravděpodobnost zlepšení situace v oblasti boje 

proti daňovým únikům. [21] 

V lednu 2007 roku byla vydána Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému 

daně z přidané hodnoty, kde se problematice systému reverse – charge  věnují články 194 až 

202. 

K další změně došlo vydáním Směrnice Rady 2008/117/ES , kterou se mění směrnice 

2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým 

únikům spojeným s plněním uvnitř Evropské unie. Jako jednou z možných příčin daňových 

úniků Rada definuje nedostatky systému na bázi výměny informací o dodání zboží v rámci 

EU a především o prodlevu mezi uskutečněním plnění a poskytnutím potřebných informací    

o daném plnění prostřednictvím systému výměny informaci o DPH – souhrnné hlášení. 

Další směrnicí, která významně ovlivnila zákon o DPH v Evropské unii, byla 

Směrnice Rady 2010/23/ES, kterou se mění Směrnice  2006/112/ES o společném systému 



12 
 

daně z přidané hodnoty,pokud  jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení 

daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. 

Systém přenesení daňové povinnosti se zavádí pro obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů. [17] 

Tato Směrnice dává možnost členským státům, že mohou v období do 31. prosince 

2014 na období minimálně dvou let zavést mechanismus převrácení daňové povinnosti. 

Směrnice také přesně určuje na jaké typy zboží a služeb lze tento specifický mechanismus 

DPH uplatňovat. Vymezuje také podmínky, které musí stát, jenž se pro tento mechanismus 

rozhodne, splnit a jakým způsobem bude tyto změny zavádět. Členský stát má také povinnost, 

na základě této Směrnice, informovat Evropskou unii o dobrovolném zavedení reverse – 

charge. [19] 

 

3.3  Zavedení přenesení daňové povinnosti v České republice  

   

 První zmínky o tomto mechanismu byly už v roce 1993, kdy byla v České republice 

zavedená daň z přidané hodnoty, ale v té době byl tento mechanismus uplatňován pouze při 

obchodování se třetími zeměmi při dovozu tzv. obchodního zboží, kdy byla daň odváděna 

celnímu úřadu příjemcem plnění. 

1. května 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, se uplatnění 

režimu reverse – charge  rozšířilo i na intrakomunitární plnění, což znamená pohyb zboží        

a služeb uvnitř EU. [20] Týká se to poskytnutí služby příjemci z jiného členského státu EU     

a taktéž dodání zboží do jiného členského státu, či naopak poskytnutí služby do tuzemska        

a pořízení zboží z jiného členského státu. Místo plnění se přesouvá do země spotřeby, kde je 

DPH uvedeno do daňového přiznání a následně odvedeno příslušnému finančnímu úřadu.      

U těchto plnění je nezbytnou podmínkou, aby příjemce plnění byl plátce registrovaný k DPH 

ve svém členském státě.  
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4. PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI - § 92 ZÁKONA O DPH 

 

Od roku 2006 je reverse – charge zaveden na investiční zlato. Ovšem okruh plátců, jež 

se tomuto obchodu věnovali, je velmi omezený, a tak převážná většina „běžných“ podnikatelů 

o existenci tohoto režimu ani nevěděla.  

1. dubna roku 2011 došlo k rozšíření mechanismu přenesení daňové povinnosti do dalších 

oblastí podnikání, kde v posledních letech docházelo k podvodným praktikám 

s destruktivními dopady na státní rozpočet.  

Zákon č. 47/2001 Sb., který změní zákon o DPH, rozšiřil režim reverse – charge na 

v zákoně taxativně stanovená tuzemská plnění mezi dvěma českými plátci DPH. Týká se to 

plnění vyjmenovaných v § 92 b až 92 e: 

 § 92 b - dodání zlata – (už bylo ve zvláštním režimu od roku 2006),  

 § 92c  - dodání šrotu a dalších odpadových materiálů (komodity uvedené v příloze č. 5 

zákona o DPH), 

 § 92d - obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (přičemž v případě 

emisních povolenek se bude režim přenesení daňové povinnosti uplatňovat pouze             

do 30. června 2015). 

 

Od 1. ledna 2012 je účinná další novela zákona o DPH, jež do zákona zakotvila další 

položku, pro kterou je režim reverse – charge povinný. Jedná se o § 92 e -  poskytování 

stavebních a montážních prací, které patří do číselného kódu klasifikace produkce CZ – CPA 

41 až 43. [6] 

Dle sdělení české daňové správy, není důležité, zda jde v tomto případě o plnění, jež je 

klasifikováno jako služba, nebo jako dodání zboží s montáží. Stavební a montážní práce, na 

něž se tento režim vztahuje, jsou vymezeny odkazem na Klasifikaci produkce (CZ – CPA), 

která 1. ledna 2008 nahradila Standardní klasifikaci produkce (SKP) 

Číselné kódy klasifikace produkce odpovídají [2]: 

41 – Budovy a jejich výstavba (zahrnuji výstavbu nových staveb, přístavby, přestavby, 

renovace 

42 – Inženýrské stavby a jejích výstavba (tady patří silnice a dálnice, železnice               

a podzemní dráhy, mosty, tunely, inženýrské sítě, vodní díla, důlní a výrobní stavby – 

včetně jejich výstavby) 

43- Specializované stavební práce (do této kategorie spadají demoliční práce, příprava 



14 
 

stavenišť, průzkumné a vrtné práce, malířské, natěračské a sklenářské práce a také montáž 

ocelových konstrukčních prvků). 

 Celý detailní rozpis Klasifikace je umístěn na stránkách Českého statistického úřadu. 

 

Přes veškeré problémy, které byly a jsou nadále spojeny se zavedením režimu reverse 

– charge v tuzemsku, Česká republika nadále usiluje o rozšíření tohoto režimu, a to zejména 

na zboží, kde ČR trpí několika miliardovými daňovými úniky. Česká republika žádala EU      

o povolení zavést tento systém také na pohonné hmoty (benzín a naftu) v množství větším než 

1 500 litrů na jednu dodávku. Tady ČR, jako jediné z členských států, ostatními členy nebyla 

povolena výjimka, jelikož tato komodita není na seznamu zboží ve směrnici Rady. Možným 

důvodem zamítnutí žádosti, byla zřejmě obava, že daňové podvody páchané na těchto 

komoditách, se přesunou do ostatních členských států. 

 

4.1  Klasifikace produkce CZ – CPA 

 

Služby, na které se od 1. ledna 2012 vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, jsou 

vymezeny Klasifikaci produkce CZ – CPA, konkrétně jejími číselnými kódy 41 až 43. 

Klasifikace CZ – CPA vychází z ustanovení Evropského parlamentu a Rady Společenství      

č. 451/2008 ze dne  

23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická Klasifikace produkce podle činností 

CPA. 

Toto nařízení ES zrušilo zpětně s účinností od 1. ledna 2008 nařízení Rady (EHS)       

č. 3696/93 a tím i zatím platnou Standardní klasifikaci produkce (SKP). Klasifikace SKP 

vycházela z mezinárodního standardu CPA – 2002, jenž byl zrevidován novým mezinárodním 

standardem CPA 2008 a uvedená Klasifikace produkce CZ – CPA reprezentuje jeho českou 

verzi, která obsahově i kódově naprosto koresponduje s  mezinárodním standardem. [15]  

Klasifikace produkce CZ – CPA je určena zejména pro statistické zjišťování, 

prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 

předpisů, a dále v případě, kdy tak stanoví zákon nebo jiný legislativní předpis (v tomto 

případě zákon o DPH). S přihlédnutím k výše uvedené skutečnosti, že tato Klasifikace CZ – 

CPA je určena především ke statistickým účelům a nikoliv k účelům daňovým, způsobuje 

v praxi při uplatňování DPH v režimu reverse – charge dle § 92 e zákona o DPH nemalé 

potíže. Výkladové problémy mohou vznikat zejména z těchto důvodů [15 ]: 
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1) Význam pojmů „služba“ a „výrobek“ použitých v Klasifikaci produkce není vždy 

totožný z významem těchto stejných pojmů obvykle používaných v daňových zákonech 

a účetnictví. 

2) Klasifikace produkce CZ – CPA nespecifikuje poskytnutí služby na jedné straně             

a dodání zboží nebo převod nemovitosti na straně druhé. 

 

Konkrétní příklady rozporuplného zatříďování budou uvedeny v praktické části textu. 

 

Klasifikace produkce CZ – CPA je hierarchická, šestimístná a je tvořena [15]: 

 Sekce – první úroveň, položky jsou značeny jednomístným písemným kódem 

 Oddíly – druhá úroveň, položky jsou značeny dvoumístným kódem 

 Skupiny – třetí úroveň, položky jsou značeny trojmístným kódem 

 Třídy – čtvrtá úroveň, položky jsou značeny čtyřmístným kódem  

 Kategorie – pátá úroveň, položky jsou značeny pětimístným kódem 

 Subkategorie – šestá úroveň, položky jsou značeny šestimístným kódem 

 

Klasifikace CZ – CPA obsahuje 21 sekcí, 88 oddílů, 261 skupin, 575 tříd, 1342 kategorii         

a 3142 subkategorii. Celkem se v ní nachází 5429 položek. Jak je vidět, jedná se o rozsáhlou 

databázi, a zorientovat se v takovém „kolosu“ je velmi obtížné.  

 

Princip zatřiďování: 

Ke každému výrobku, či službě je určen v každé úrovni klasifikace CZ – CPA 

výhradně jeden kód. Protože je klasifikace hierarchická, platí přímá návaznost kódů 

jednotlivých úrovní na sebe. Je přijatá zásada, že klasifikovat se začíná na nejvyšší úrovni 

(sekce) a postupuje se na úroveň nejnižší až na subkategorii. 

 

Předmět klasifikace: 

Celá produkce je rozdělená na produkty a služby. 

 Produkty jsou všechny průmyslové, zemědělské, lesnické a jiné výrobky, které jsou 

výrobci dále předávány. Významnou složkou výrobků jsou díly, jedná se především o díly 

různých strojů a zařízení, klasifikovaných většinou v oddílech 25 až 32. Díly jsou převážně 

zatříďovány ve stejné třídě jako kompletní výrobek, výjimkou jsou např. díly pro svítidla 

(svítidla jsou klasifikovány v oddílu 27, plastové díly pro svítidla v oddílu 22 a skleněné díly 

v oddílu 23). 
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 Služby mohou být výrobního i nevýrobního charakteru. 

 K službám výrobního charakteru, pro Klasifikaci produkce CZ – CPA, patří 

subdodavatelské práce a ty jsou zařazeny v oddílech 10 až 32 jako samostatné položky na 

úrovni subkategorii. 

 Podpůrné služby jsou služby nevýrobního charakteru, nevedou k výrobku, pouze 

zajišťuji správný chod procesu (podpůrné služby při těžbě). Vyskytuji se v různých částech 

klasifikace. 

 Opravy výrobku se nezatříďuji do stejného oddílu společně s výrobou, ale jsou pro ně 

vyhrazeny zvláštní skupiny. Např. opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení patří do 

skupiny 33.1, instalace průmyslových strojů a zařízení do skupiny 33.2.  

 

4.2 Vymezení subjektů 

 

4.2.1  Tuzemští plátci daně z přidané hodnoty 

 

Režim přenesení daňové povinností není systémem volitelným, alternativním, ale musí 

jej naplňovat všichni plátci, kteří uskutečňuji svou ekonomickou činnost v oblastech 

uvedených v § 92b až §92e.  Jedná se o daňový režim, který se týká výlučně zdanitelných 

plnění uskutečněných mezi plátci DPH s místem plnění v tuzemsku.  

 Tento režim má tedy povinnost použít subjekt (poskytovatel plnění), který poskytne 

stavební nebo montážní práce zařazené do CZ – CPA 41 – 43 s místem plnění v tuzemsku 

jinému subjektu (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Zároveň z toho plyne 

evidentně povinnost, že použít daný režim má také příjemce plnění. 

Uvedený režim není možné použit, pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní 

práce příjemci plnění, který není plátcem daně a taktéž pokud neplátce poskytuje plnění plátci 

DPH.  

Tady je nutno upozornit na § 6 Zákona o DPH, který stanovuje, že osoba, povinná 

k dani (překročila obrat 1 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců, se stane plátcem od prvního měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém překročila obrat, a to i když nepodá včas přihlášku k registraci, stává se plátcem 

zpětně. [4] A proto pro splnění podmínky, že tuzemský reverse – charge je nutno aplikovat 

vždy, pokud se jedná o plnění zařazené do CZ – CPA 41 – 43 mezi plátci daně, je nezbytné 

sledovat registr plátců, zvláště tehdy jestliže se jedná o plnění mezi drobnými řemeslníky.  
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  V případě, že příjemce plnění (plátce) pořizuje plnění výhradně pro osobní potřebu, 

použije se standardní režim DPH. 

Problém nastane (a zákon tyto situace neřeší), kdy příjemce stavebních a montážních 

prací vystupuje jednou jako plátce, jindy jako neplátce, anebo když nastane situace, kdy jedna 

služba je přijímána pro více účelů (pro soukromé i ekonomické). Poskytovatelé uvedených 

prací jsou tak nuceni zjistit, v jakém vztahu je v daném případě jejich příjemce plnění. 

Fyzická osoba může mít status běžného občana (použije se standardní režim), jednak může 

vystupovat v pozici podnikatele a v tomto případě se použije režim obrácené daně.  

 Např. lékař může vystupovat v obou pozicích. Jestliže mu budou prováděny stavební 

práce v jeho ordinaci, bude v pozici plátce daně (přijaté plnění slouží ekonomické činnosti)     

a na toto plnění bude uvalen režim obrácené daně. Pokud ale tyto stejné stavební práce budou 

prováděny na jeho vlastním rodinném domě, který slouží výhradně soukromým účelům, pak 

ten stejný lékař nevystupuje jako plátce daně a režim reverse – charge se nepoužije (faktura 

bude vystavena s daní). 

Problém může vzniknout, kdy dané plnění nejde přesně rozdělit na plnění pro 

soukromé účely a pro ekonomickou činnost. Například výše zmíněný lékař si objedná 

stavební práce, které budou probíhat z části v jeho ordinaci, která se nachází v jeho domě        

a z části v prostorách domu, který slouží privátním účelům. V tomto případě jde o takzvané 

kombinované plnění, u kterého se použije režim obrácené daně na celé dílo. V uvedeném 

případě není možné a ani vhodné dané plnění dělit na dva režimy a fakturovat odděleně. 

  

Vzhledem k výše uvedeným komplikacím se doporučuje už ve smlouvě uvést, pro 

jaké účely bude plnění použito, a v jaké pozici vystupuje příjemce plnění., tj. zda v uvedeném 

konkrétním případě bude v pozici plátce daně, či neplátce. 

Např. ve smlouvě o dílo bude uvedeno: 

Objednatel deklaruje: 

1)  uskutečněná zdanitelná plnění podléhají přenesení daňové povinnosti 

2) uskutečněná zdanitelná plnění použije pro svou ekonomickou činnost 

 

4.2.2 Plnění pro veřejnoprávní subjekty 

 

Pokud plnění nastane mezi plátcem daně a obcí, státem, krajem (veřejnoprávní 

subjekty definované dle zákona o DPH v § 5 odstavec 3 [5]), která toto plnění použije 

výhradně pro ekonomickou činnost (pronájmy prostor…) použije se režim přenesení daňové 
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povinnosti.  

Zvláštní režim se nepoužije v případě, pokud obec pořizuje plnění související 

výhradně s její činností při výkonu veřejné správy. Tento veřejnoprávní subjekt zde vystupuje 

jako osoba nepovinná k dani. 

V případě, že přijaté plnění bude využito k ekonomické činnosti, byť jen částečně, 

použije se zde režim převrácené daně, a to na celé dílo. 

Posouzení využití zdanitelného plnění, nebo i budoucího využití, se oceňuje zásadně 

v době předání díla. Jakákoliv změna užití v budoucnosti se ve vztahu uplatnění režimu 

reverse – charge nezohledňuje.  

 

4.2.3 Povinnosti poskytovatele plnění 

 

Subjekt, plátce DPH, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu obrácené daně, je 

povinen dle § 27 odstavec 1 zákona o DPH vystavit do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného 

plnění, daňový doklad se všemi náležitostmi uvedenými v §29 zákona o DPH. To znamená se 

všemi údaji jako u běžného daňového dokladu, vyjma sazby a výše DPH, jež na dokladu 

uvedena nemusí být, protože povinnost vypočítat a přiznat DPH má odběratel tohoto plnění, 

ale pokud poskytovatel plnění sazbu i výši DPH uvede, není to považováno za chybu. Ale co 

na vystaveném daňovém dokladu poskytovatel plnění uvést musí, je věta: Daň odvede 

zákazník dle §29 odst. 2 písmeno c). Tato věta je nutná z pohledu dodavatele. Správce daně 

může dodavateli za tuto chybějící větu uložit pokutu.    

Z pohledu odběratele, neuvedení této věty na daňovém dokladu není chybou, jedině 

pokud bude ve smlouvě uvedeno, že daňový doklad bude vystaven dle zákona o DPH, může 

příjemce plnění daňový doklad vrátit dodavateli, s odkazem, že tento daňový doklad není 

vystaven v souladu se zákonem o DPH.  

Poskytovatel plnění má dále povinnost vést evidenci o plněních poskytnutých 

v režimu přenesení daňové povinnosti, doplnit do evidence pro účely daně z přidané hodnoty  

IČ  plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, datum uskutečnění zdanitelného 

plnění, předmět daně a základ daně. Dále výpis z této evidence předložit správci daně              

a vykázat poskytnutí uvedených plnění v daňovém přiznání. Tyto povinnosti včetně 

posuzování, zda jde o převrácenou daň, jsou  uvedeny na postupovém diagramu na obr.č 3  
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POSTUPOVÝ DIAGRAM
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Obr. č. 3 Postupový diagram rozhodování 

 

Poskytovatel má povinnost vyhodnotit, zda u daného plnění aplikovat režim 

tuzemského reverse – charge či nikoliv. Zhotovitel již při obdržení poptávky, respektive 

objednávky by měl správně identifikovat objednatele, tj. zda se jedná o zákazníka povinného 

k dani a zda přijaté plnění bude sloužit pro jeho ekonomickou činnost. Pokud je objednatel 

plátcem daně, ale celé plnění přijímá pro soukromé účely, má povinnost tento záměr 

neprodleně sdělit poskytovateli plnění, jelikož v tomto případě se režim přenesení daně 

nepoužije.  

Poskytovatel má dále povinnost zvážit, zda konkrétní plnění spadá do režimu 
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přenesení daňové povinnosti, a pokud ano zařadit do Klasifikace produkce CZ – CPA – 41    

až 43. 

        

4.2.3.1 Porušení režimu přenesení daňové povinností poskytovatelem plnění 

  

Za podmínky, že zhotovitel plnění uplatní na dané plnění nesprávně standardní režim, 

tzn., že vystaví daňový doklad s DPH a uplatní daň na výstupu, nemá příjemce tohoto plnění 

nárok na odpočet daně na vstupu, protože je podle §72 zákona o DPH oprávněn k odpočtu 

daně, kterou se rozumí daň, která je stanovena dle zákona o DPH, tedy výhradně té daně, jenž 

sám přizná. Poskytovatel plnění, použije – li nesprávně standardní režim, tam kde měl být 

použit reverse – charge, se vystavuje nebezpečí, že mu odběratel příslušnou DPH neuhradí. 

Podáním dodatečného daňového přiznání má možnost získat nesprávně odvedenou                  

a uplatněnou daň zpět, postupuje přitom dle § 43 zákona o DPH. [10] 

        

4.2.4 Povinnosti příjemce plnění 

  

Příjemce, který v rámci své ekonomické činnosti přijme službu v režimu převrácení 

daňové povinnosti v kódu Klasifikace produkce CZ – CPA 41 – 43 má následující povinnosti: 

 přiznat a zaplatit daň z přijatého plnění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  Den 

uskutečnění zdanitelného plnění u služby je stanoven v § 21 odst. 5 zákona o DPH,  

 vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období, 

 je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty (odpovídá za 

správnost stanovení sazby daně a vypočet daně), 

 předložit správci daně výpis z evidence pro daňové účely ve lhůtě po podání daňového 

přiznání. 

Tyto povinností příjemce plnění spolu s rozhodovacími kroky jsou znázorněny v postupovém 

diagramu na obr. č. 4 a č. 5. 
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POSTUPOVÝ DIAGRAM
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Obr. č. 4 Postupový diagram povinností příjemce plnění
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Obr. č. 5 Postupový diagram povinnosti příjemce plnění 

 

 Stejně jako poskytovatel plnění tak i příjemce musí posoudit obsah plnění a správnost 

použití zvoleného mechanismu DPH 

 Odběratel (příjemce plnění) musí v první řadě sledovat datum plnění ve smlouvách    

o dílo, kde bude probíhat plnění v režimu převrácené daňové povinností. Protože povinnost 

přiznat a zaplatit daň není vázaná na včasné vystavení daňového dokladu poskytovatelem, ale 

na datum uvedený ve smlouvě o dílo. Příjemce je tedy povinen odvést DPH, i když daňový 

doklad od zhotovitele ještě neobdržel. Daň na výstupu totiž není podmíněna fyzickým 

obdržením daňového dokladu, vzniklý nárok na odpočet lze dokázat i jiným způsobem. 

Doporučuje se vykazovat daňové přiznání za dané plnění zároveň na vstupu i na výstupu ve 



23 
 

stejném zdaňovacím období. 

 Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu je zodpovědný zhotovitel, ale 

rizika z nesprávných údajů dopadají i na příjemce, který by si měl ověřit a doplnit správnost 

ceny (dle smlouvy), časové hledisko (datum uplatnění zdanitelného plnění) a stanovení sazby 

a výše DPH.   

 V případě, že dodavatel vystaví daňový doklad v nesprávném režimu DPH, místo bez 

daně, je vystaven doklad s daní a odběratel toto nereklamuje a daňový doklad nevrátí zpět 

dodavateli, odběratel nemá nárok na odpočet DPH, neboť v tomto případě se o daň podle 

zákona o DPH vůbec nejedná. Objednatel plnění musí proto velmi obezřetně přistupovat 

k dané situaci a uplatňovanou daň v nesprávně použitém standardním mechanismu nehradit. 

Nelze ji totiž dostat zpět formou odpočtu na vstupu.  

 

4.2.5 Řada plátců DPH za sebou 

 

U stavebních a montážních prací dochází běžně k situaci, že si plátci daně často mezi 

sebou stavební práce přefakturovávají. Jak se v tomto případě uplatní režim reverse – charge?  

Je – li plněním stavební práce zařazena do Klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a místo 

plnění je v tuzemsku, pak první poskytovatel těchto prací vystaví daňový doklad s uvedením 

veškerých náležitostí dle zákona o DPH, tedy bez uvedení daně, ale navíc na doklad musí 

uvést sdělení, že daň odvede příjemce. 

Druhý subjekt, který tento daňový doklad přijme, je povinen ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění přiznat daň, ale jelikož tyto stavební práce bude přefakturovávat dalšímu 

plátci, pak si uplatní na tuto „samovyměřenou daň“ nárok na odpočet ve stejné výši. Pak 

druhý plátce na tyto stavební práce vystaví na třetího plátce daňový doklad shodně jako první 

plátce, tzn. bez daně, ale se sdělením, že daň odvede příjemce. 

Třetí plátce, jenž tento daňový doklad přijme, je povinen ke dni uskutečnění daňového 

plnění přiznat daň, a pokud splní podmínky pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně, 

uplatní v plné či částečné výši i odpočet daně. 

Shora popsaný režim jsou povinní dodržovat všichni plátci, kteří uskutečňují,              

či přijímají zdanitelná plnění ve vyjmenovaných v kap. 4 této práce, segmentech trhu. Tento 

režim se však přeruší v okamžiku prvního dodání mimo tento režim – tzn. buď prvnímu 

neplátci, či prvnímu plátci, ale ten nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 2.5.1. Pokud tedy 

příjemce plnění bude dále přefakturovávat daňový doklad vystavený v režimu přenesení 

daňové povinnosti na neplátce, či plátce, který nemá povinnost účasti na režimu přenesení 
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daňové povinnosti, vystaví běžný daňový doklad, tzn., uvede na ní DPH a přizná a odvede 

z tohoto uskutečněného zdanitelného plnění již zcela standardně dle § 108 odst. 1 písm. a) 

zákona o DPH daň.  

 

4.3  Hlavní a vedlejší plnění  

  

 Pro správné určení daňového režimu je primárně nutné správné vymezení rozsahu 

tohoto plnění, tzn. vymezit dané plnění z pohledu jeho samostatnosti (respektive více 

samostatných plnění). 

 Z daňového hlediska se jedná o jediné plnění tehdy, kdy dvě, nebo více dílčích plnění 

poskytnutých plátcem daně zákazníkovi, je tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné, 

nerozdělné plnění. Jeho případné rozdělení by bylo umělé a mohlo by docházet k narušování 

funkce DPH.  

 Další důležitou podmínkou pro správné určení režimu je vymezení plnění hlavního     

a vedlejšího.  Za plnění vedlejší, je považováno takové plnění, které není pro příjemce plnění 

samotným cílem nýbrž prostředkem k získání prospěchu z plnění hlavního za 

nejvýhodnějších podmínek.  

Ve shodě se závěry koordinačního výboru č. 359 ze dne 22. 02. 2012 se v režimu 

reverse – charge striktně používá institut vedlejšího plnění, tzn., že pro vedlejší plnění je 

určující režim plnění hlavního. V praxi to znamená, že pokud se na službu zařazenou do CZ – 

CPA 41-43 uplatní režim přenesení daňové povinnosti, tento režim se použije na celé plnění, 

včetně materiálů, dopravy apod. 

 

Mohou nastat dva případy: 

 Služba hlavní je zatříděná do CZ – CPA 41 – 43. V tomto případě se uplatní režim 

přenesení daňové povinnosti na plnění jako na celek, tzn. i na služby vedlejší, které do 

kódu 41 – 43 nespadají. 

 Služba hlavní bude fakturována v standardním režimu, neuplatní se režim přenesení 

daňové povinnosti ani na služby vedlejší, i když ty, kdyby byly poskytnuty samostatně, 

by do režimu přenesení daňové povinností spadaly.  

Poměr ceny dodaného zařízení a ceny stavebních prací přitom není rozhodující. 

Příklad z praxe: Komplexní dodávka záložního zdroje (montáž, uvedení do provozu, připojení 

na specifikovanou kabeláž, oživení včetně proškolení obsluhy, odzkoušení)  má hodnotu 



25 
 

399 500,- Kč a doprovodné služby související s instalací mají hodnotu 35 500,- Kč. Bude 

fakturována bez daně, čili s přenesením daňové povinnosti. 

Plnění jako je vyhledávání poruchy na elektrickém kabelu v zemi je technickou službou a je 

zařazeno do subkategorie CZ – CPA 71.12.32. Bude se fakturovat ve standardním režimu. 

Pokud je tato technická služba poskytována společně s opravou elektrického kabelu v zemi, 

pak bude technická služba vedlejší službou služby hlavní, kterou je oprava. Oprava 

elektrického kabelu v zemi je zařazena do CZ – CPA 42.22.21 – dálkový kabel, nebo CZ – 

CPA – 42.22.22 pokud se jedná o kabel místní.  A tak na toto celé plnění bude vystavena 

faktura s přenesením daňové povinnosti.    

 

V případě, že je smlouva uzavřena na více závazkových plnění (služby spolu nesouvisí 

tak, aby je bylo možno možné kvalifikovat jako plnění „jediné“) musí být režim stanoven pro 

každé hlavní plnění samostatně.  

  

4.4  Vedení evidence a výpis z evidence pro daňové účely podle § 92 a 

zákona o DPH 

 

Režim přenesení daňové povinnost se řídí zcela odlišnými pravidly ve srovnání 

s pravidly závaznými pro standardní režim DPH. Tyto pravidla platná pro reverse - charge 

nařizuji zákonnou povinnost poskytovateli i příjemci daňového plnění vedení evidence pro 

daňové účely. Výpis z této evidence jsou povinni podat oba, jak příjemce, tak poskytovatel 

plnění, ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné 

správcem daně. Tuto evidenci lze podat pouze elektronicky.  

Daňová evidence vedená pro účely § 92 b - e zákona o DPH musí obsahovat následující 

údaje: 

 DIČ poskytovatele i příjemce plněni: 

 Poskytovatel uvede identifikační číslo jednotlivého odběratele za každé zdanitelné 

plnění samostatně na každém řádku. 

 Příjemce uvede identifikační číslo jednotlivého poskytovatele za každé zdanitelné 

plnění samostatně na každém řádku. 

 Kód předmětu plnění – uvádí se jednomístný kód – 1, 2, 4 nebo 5: 

o 1 – zdanitelné plnění uvedené v § 92 b – zlato, 

o 2 – zdanitelné plnění uvedené v § 92 d – povolenky na emise skleníkových plynů, 
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o 4 – zdanitelné plnění uvedené v § 92 e  - stavební a montážní práce, 

o 5 – zdanitelné plnění uvedené v § 92 c  - šroty a odpadní materiál dle přílohy č. 5, 

 Datum uskutečnění zdanitelného plnění – uvede se datum plnění dle daňového dokladu, 

ne podle jeho doručení, 

 Základ daně – základ daně se uvede z každého zdanitelného plnění na každém řádku 

samostatně (zaokrouhlí se na celé koruny). Celkovou sumu všech plnění uvedených v § 

92 b – e uvede dodavatel na řádku 25 daňového přiznání (jak je patrné z přílohy č. 1), 

odběratel pak na řádku 10 anebo 11(v závislosti,zda se jedná o plnění v sazbě základní 

anebo snížené), 

 Rozsah plnění -  uvádí se údaj o množství v příslušných měrných jednotkách určených 

podle vyplňovaného kódu předmětného plnění (u zlata – gram, u šrotu – kilogram, u 

povolenek – kus). V případě, že se jedná o kód 4 – poskytnutí stavebních a montážních 

prací rozsah plnění se nevyplňuje, jak je patrné z přílohy č. 2. 

 

Pokud vykazuje plátce daně v Přiznaní k dani z přidané hodnoty (příloha č. 1) 

obsahovou náplň na řádku č. 25, pak má zákonnou povinnost v termínu pro podání Přiznáni 

k DPH příslušnému finančnímu úřadu doručit také povinnou přílohu Výpis z evidence pro 

daňové účely (příloha č. 2). Odlišností je, že v případě kdy se podává Dodatečné daňové 

přiznání k plněním neuvedeným v §92 b – e, uvádí se pouze rozdíl mezi deklarovanou 

částkou a nové zjištěnou částkou. Zatímco u Dodatečného přiznání k řádku č. 25 se musí 

podat Evidence znovu celá za příslušné zdaňovací období. Struktura i formát je uvedena na 

internetových stránkách ministerstva financí – Výpis z evidence k režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

 

4.5  Zálohy  

 

Ve standardním režimu je plátce daně dle § 21 odst. 1 zákona o DPH povinen přiznat 

daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, anebo ke dni přijeti úplaty (zálohy), a 

to k tomu dni, který nastane dřív, pokud zákon neurčí jinak. V případě, kdy je plátce povinen 

použít režim reverse – charge povinnost přiznat a odvést daň z přijaté zálohy nevzniká. 

Příjemce úplaty nemá ani povinnost vystavit daňový doklad při přijeti takové zálohy. Tento 

doklad bude vystavovat až při uskutečnění zdanitelného plnění.  
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4.6  Přenesení daňové povinnosti - nástroj v boji proti daňovým únikům 

 

Rozhodujícím důvodem k zavedení mechanismu přenesení daňové povinnosti 

v tuzemsku, byl již výše zmiňovaný boj proti daňovým únikům v rizikových oblastech. 

Plátci daně mají přirozenou neochotu odvádět daně ze všech plnění své ekonomické 

činnosti. A tak hledají různé cesty jak svou daňovou povinnost snížit.  Pokud je to v mezích 

zákona, tzv. daňová optimalizace, je jen na každém plátci jak si to dokáže obhájit u správce 

daně. Ale někteří daňoví poplatníci zákon nerespektují nebo obcházejí, a jejich konání lze 

označit za daňový podvod.  

Právě v oblasti stavebnictví dle ministerstva financí docházelo k daňovým únikům ve 

vysokém měřítku a stát tak přicházel ročně o miliardy korun. GFŘ poukazuje zejména na 

úniky v rámci dodavatelských řetězců, kde některé články se doslova „ztrácely“, aniž by 

odvedly DPH, přičemž nárok na odpočet si u státu vyinkasovaly. A tak poskytovatel plnění 

buď daň nepřiznal vůbec, anebo ji přiznal, ale nezaplatil, naproti tomu však příjemce plnění si 

odpočet daně u přijatých stavebních prací nárokoval. 

Z pohledu dopadu na státní rozpočet, zavedením reverse – charge v tuzemsku 

nedochází k žádným změnám, příjemce plnění v podstatě odvede nulovou daň (protože přízná 

daň na vstupu a zároveň si ji odečte). Povinnost zaplatit daň na výstupu a nárokovat si daň na 

vstupu má však tentýž subjekt, a proto si nemůže uplatnit nárok na odpočet, aniž by neodvedl 

daň. Tím je zamezena možnost vzniku daňového podvodu.  

Zavedením tuzemského reverse – charge stát očekává roční nárůst příjmů u DPH o 1,5 

miliardy korun. 

Neméně důležitým prvkem je taktéž preventivní charakter zavedeného opatření.  

Žádný stát nechce a ani si nemůže dovolit přicházet o daně, a proto jsou daňové 

zákony předmětem častých novel a pozměňovacích návrhů. Česká republika, i celá Evropská 

unie se snaží reagovat na aktuální dění, a daň z přidané hodnoty nastavenou koncem 

šedesátých let minulého století, intenzivně reformovat. DPH je daní pro gentlemany – je 

vyhovující, když všichni plátci přistupují k odvádění daně poctivě.  

Ale pokud se k DPH přikročí jako k podnikatelskému záměru, nastává velký problém, 

a státní pokladna přichází o miliardy korun na daňových podvodech. Nedoplatky na DPH 

dosahuji ročně 70 miliard korun, téměř dvou třetin všech nezaplacených daní. Jen za rok 2011 

daňová správa eviduje nárůst o jedenáct miliard korun. 

Dalším závažným opatřením v boji proti daňovým únikům v oblasti DPH, které ale 
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firmám působí nemalé problémy, je zavedení institutu ručení za nezaplacenou daň, který 

stejně jako systém převracení daňové povinnosti, vešel v platnost 1. dubna 2011 a je upraven 

§ 109 a § 109 a zákona o DPH. Tento institut zavedl povinnost příjemce tuzemského plnění 

ručit za nezaplacenou daň a to v případech, kdy příjemce plnění (ručitel) v okamžiku 

zdanitelného plnění věděl, nebo vědět mohl o záměru obchodního partnera úmyslně nezaplatit 

daň, anebo dojde ke krácení daně či vylákaní daňové výhody. Od roku 2012 příjemce plnění 

ručí také v případě, kdy je úplata za plnění zjevně odlišná od ceny obvyklé bez ekonomického 

opodstatnění. 

  

Následujícím opatřením pro snížení daňových podvodů, je zavedení povinnosti 

vyplývající z § 96 a § 98 zákona o DPH – všichni plátci DPH museli nahlásit správci daně 

veškeré bankovní účty, které používají k podnikatelské činnosti. Po 1. dubnu 2013 příjemce 

plnění, který zaplatí obchodnímu partnerovi na jiný než nahlášený účet, bude ručit za to, že 

dodavatel daň skutečně odvede. Pokud ne, bude ji muset uhradit, a to i přesto, že již daň 

jednou zaplatil ve faktuře.  

V neposlední řadě v boji proti daňovým podvodům má být také nápomocná tzv. „černá 

listina“ nespolehlivých plátců, kterou zavedlo ministerstvo financí. Příjemce plnění ručí za 

neodvedenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli 

zdanitelného plnění zveřejněná informace, že je nespolehlivým plátcem. Důvodem zařazení 

plátce daně do registru nespolehlivých je:  

-  skutečnost, že mu správce daně doměřil doplatek ve výši 500 tisíc Kč,  

-  plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněné podezření, že z nich 

nebude odvedena DPH, 

-  u plátce je evidován kumulativní nedoplatek za dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců ve výši minimálně 10 miliónu Kč. 
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5. APLIKACE REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V PRAXI 

 

5.1 Představení společnosti Strojírny Třinec, a.s. 

 

Společnost Strojírny Třinec, a.s. je stoprocentní dceřinou akciovou společností 

Třineckých železáren, a.s. s dlouholetou tradicí výroby strojírenských výrobků. Historie 

společnosti sahá do roku 1885, kdy byly vybudovány mechanické dílny jako údržba pro 

všechny provozy Třineckých železáren. Strojírny Třinec, a.s. zahájily svou činnost 1. dubna 

1997 vyčleněním z Třineckých železáren, a.s. 

Firma vyváží svoje výrobky do více než 25 zemí Evropy, ale úspěšně realizovala také 

zakázky na africký i americký kontinent. Hlavní podnikatelskou aktivitou společnosti je 

zakázková, kusová a strojírenská malosériová výroba, zaměřená především na složité 

investiční celky, ocelové svářené konstrukce, výrobu a renovací hutních válců. Velkosériově 

jsou vyráběny komponenty pro železniční svršek – podkladnice, spojky, svěrky, které jsou 

úspěšně exportovány do mnoha zemí světa. Dále se společnost orientuje na opravy hutních 

vozů a hrubování ingotů a bran pro Třinecké železárny. 

 

Finanční situace firmy 

V roce 2011 bylo dosaženo výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 12 896 tis. 

Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím o 27 149 tis. méně. Hospodářský výsledek byl 

ovlivněn výrazně vyšším objemem vyplácených mezd. 

 Dlouhodobé pohledávky společnosti k 31. 12. 2011 v celkové výši 4 897 tis. Kč tvoří 

pozastávky plateb ve výši 4 135 tis. Kč a půjčky poskytnuté zaměstnancům společnosti ve 

výši 762 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky jsou ve výši 139 523 tis. Kč. Celkové tržby Strojíren 

Třinec, a.s. v roce 2011 dosahovaly 1 291 972 tis. Kč, z toho tržby realizované pro skupinu
1
 

byly ve výši 589 529 tis. Kč. [22] 

Prodejní činnost Strojíren Třinec, a.s po jednotlivých provozech je znázorněna           

na obr. č 6.  

                                                           
1
 Do skupiny patří:   

ovládající společnosti:  Trinecké železáry, a.s.  
dceřinné společnosti:  Energetika Třinec, a.s., Slévárny Třinec, a.s.Třinecké gastroslužby, s.r.o., D5, a.s. Třinec, 

TRIALFA, s.r.o., Šroubárna Kyjov, s.r.o., Refrasil, s.r.o., Vesuvius ČR, a.s., Třinecká 
projekce, a.s., Sochorová válcovna TŽ, a.s., VÚHŽ, a.s., Materiálový a metalurgický 
výzkum, s.r.o., Doprava TŽ, a.s., METALURGIA,s.a. 

ostatní:  Hanácké železárny a pérovny, a.s., Moravia Steel Deutschland GmbH  
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Obr. č. 6 Grafické znázornění prodejní činností za rok 2011 [21] 

 

  BD – provoz Drobné kolejivo 

  BM – provoz Mechanické dílny 

  BS – provoz soustružna válců 

  BTk –útvar Konstrukce 

 

Pro srovnání finanční situace předmětné firmy, autorka uvádí i výsledky za rok 2012,  

i když tyto výsledky v době zpracování diplomové práce nebyly ještě auditované, a proto 

může dojít k některým nepatrným změnám.  

Za rok 2012 hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl výše 60 546 tis. Kč, což je    

o 47 650 tis. více než v roce 2011. Tento nárůst byl příznivě ovlivněn uspokojivým vývojem 

cen výrobků drobného kolejiva a nízkým podílem cizích zdrojů. Došlo i k růstu krátkodobých 

pohledávek na 157 961 tis. Kč ale naopak dlouhodobé pohledávky zaznamenaly pokles na 

hodnotu 2 465 tis., z toho pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 1 763 tis. Kč. 

Celkové tržby společnosti byly ve výši 1 298 663 tis. Kč, z toho významnou část tvoří tržby 

pro skupinu 614 348 tis. Kč. 

Prodejní činnost po jednotlivých provozech v roce 2012 je znázorněna obr. č. 7. 
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Obr. č. 7 Grafické znázornění prodejní činností za rok 2012 [24] 

 

Základ společnosti tvoří tři výrobní provozy – mechanické dílny, Drobné kolejivo, 

Soustružna válců a samostatný útvar Konstrukce. 

 

Provoz Mechanické dílny 

Výrobní činnost Mechanických dílen je zaměřena zejména na výrobu technologických 

celků, náhradních dílů, především pro hutní průmysl, ocelových svařovaných konstrukcí         

a svářenců včetně opracování na moderních CNC strojích, ocelových mostních konstrukcí. 

 

Provoz Soustružna válců 

 Hlavní výrobní aktivitou provozu je výroba a renovace hutních válců pro válcování za 

tepla do hmotnosti 40 tun, délky 6500 mm a průměru 1600 mm. 

 

Provoz Drobné kolejivo 

 V sortimentu výrobků železničního svršku z válcovaného materiálu je monopolním 

výrobcem v České republice. Klíčovými produkty jsou podkladnice, spojky, svěrky, 

můstkové desky a rozchodnice pro železnice a vlečky, městskou tramvajovou dopravu a důlní 

dráhy. 

Jelikož tento provoz vyrábí výrobky navazující na výrobky TŽ, a.s. (kolejnice),          

od 1. března 2009 je obchod tohoto sortimentu na základě rámcové smlouvy realizován 

Moravii Steel, a.s. 
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Útvar Konstrukce 

 Součástí společnosti je i samostatný útvar Konstrukce, který projektuje ocelové 

konstrukce, zpracovává realizační i výkresovou dokumentací. [24] 

 

5.2 Problematika zatřídění v CZ – CPA ve Strojírnách Třinec, a.s. 

 

Aplikace přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH se vztahuje v rámci 

Klasifikaci produkce CZ – CPA na: 

 Sekci F: Stavby a stavební práce 

 Oddíl 41 Budovy a jejich výstavba 

 Oddíl 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba 

 Oddíl 43 Specializované stavební práce 

 

Na první pohled to vypadá jednoduše. Nejdřív je nutno rozhodnout, zda plnění patří do 

Klasifikace CZ – CPA 41 až 43. Když ano, tak si stačí vytisknout třinácti stránkový výčet 

stavebních a montážních prací, správně zatřídit dané plnění a je po problému. Opak je 

pravdou. Největší komplikaci způsobuje právě ono zmiňované správné zatřídění 

jednotlivých dodávek.  

V praxi to rozhodně nepatří k výjimce, že některé činnosti, které by logicky měly 

spadat do sekce F Klasifikace produkce, jsou uvedeny v sekci jiné, a opačně. Anebo některé 

činnosti jsou uvedeny v sekce F i mimo ní a některé nejsou v celém číselníku uvedeny vůbec. 

Často jde skutečně o minimální nuance, mnohdy rozporuplné. Plátce daně tak musí být 

neustále na pozoru.  

Zvlášť obtížné je zatřídění prací typu instalace, opravy a údržba zařízení pevně 

spojeného s budovou. A jako nejvíce problémové se jeví ty práce, které svým charakterem 

mohou spadat jak do oddílu 43, tak do oddílu 33, jde o práce typu instalace, opravy, anebo 

údržby různých zařízení pevně spojených s budovou. Např. uvedení kotle do provozu. Pokud 

se jedná o službu spuštění kotle do provozu, poskytnuté v rámci instalace topení, tedy jedná 

se o službu, která je součástí služby instalace topení a sleduje tak daňový režim této hlavní 

služby, spadá do oddílu 43, pokud se ale jedná o instalaci parního kotle v průmyslových 

závodech, spadá do oddílu 33 – Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení.   

           Co se týče samotného definování stavebních prací v Klasifikaci produkce, tak zatímco 

v oddílu 41 automaticky vyplývá již ze samotných názvů jednotlivých kategorii, že zde 
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vyjmenované práce zahrnují i opravy a údržbu, v oddílech 42 a 43 to samozřejmostí není. 

Tady jsou termíny opravy a údržba zmiňovány jen u některých kategorií a subkategorií. 

Přesto z doporučení GFŘ ve spolupráci s ČSÚ zveřejněných na stránkách ministerstva financí 

(31. 8. 2012) vyplývá, že do kódů 42 a 43 spadají taktéž veškeré příslušné opravy, vztahující 

se nějakým způsobem ke stavbě, resp. v prvé řadě k zařízení pevně spojeného s budovou 

pouze v případě nelze – li tyto opravy konkrétního zařízení zatřídit do oddílu 33 Opravy, 

údržba a instalace strojů a zařízení anebo do oddílu 95 Opravy počítačů a výrobků pro 

osobní potřebu a převážně pro domácnost.  

Na koho se může subjekt povinný k dani obrátit, jestliže si není jistý se zatříděním 

konkrétního plnění?  

ČSÚ se od problému distancoval, a vydal oficiální informaci, že není kompetentní 

k zatřiďování výrobků a služeb pro účely DPH a za využívání statistických číselníků nenese 

odpovědnost. 

Od 1. ledna 2013 vstoupil v platnost §92g zákona o DPH, který stanovuje, jaké 

náležitosti má mít žádost o zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinností 

Generálním finančním ředitelstvím. Vydání rozhodnutí GFŘ je zpoplatňováno správním 

poplatkem 10 000 Kč. 

Tento poplatek u zakázek s nižším plněním může být destruktivní. A tak často dotazy 

správného zatřídění řeší účetní, ale ty nedisponuji příslušnými technickými znalostmi pro tyto 

účely.  

V neposlední řadě má daňový subjekt ještě možnost obrátit se na soukromé 

specializované společnosti, které poskytuji poradenské a konzultační služby v oblasti zatřídění 

produkce. Cena za zatřídění do CZ – CPA je dána rozsahem plnění a pohybuje se v rozpětí 

několika set korun. Poněvadž objem dotazů je značný, termín zpracování dotazu se prodlužuje 

až na měsíc. 

Ovšem je na zvážení každého plátce, kde svůj dotaz na zatřídění do CZ – CPA pošle, 

protože v praxi nebylo a nadále není výjimkou, že stejné plnění zařadila jedna specializovaná 

společnost do sekce F, tzn. 41 – 43 a jiná to stejné plnění zatřídila mimo sekci F, anebo tatáž 

společnost v různém časovém horizontu dané plnění zatřídila jednou do sekce F a podruhé 

mimo ni.  
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Příklad 

Firma Strojírny Třinec, a.s. dala dotaz na zatřídění „opravy žáruvzdorných vyzdívek 

pojízdného mísiče (kolejový vůz pro převoz tekutého železa). 

Specializovaná společnost BDO, s.r.o. navrhovala toto plnění zatřídit do kódu CZ – 

CPA 33.12.23, že se jedná o opravy a údržby průmyslových strojů. 

Naproti tomu společnost Siak, s.r.o. to stejné plnění zatřídila do kódu CZ – CPA - 

43.99.90 – ostatní specializované práce, z následujícím odůvodněním: Opravy žáruvzdorných 

vyzdívek technologických zařízení jsou, podle metodiky klasifikace, považovány za dodávku 

specializovaných stavebních prací, i když se nejedná o práce, které nejsou prováděny na 

stavebních dílech a jsou prováděny na technologických zařízeních. U tohoto plnění se uplatní 

režim přenesení daňové povinnost. [24]   

 

5.3 Analýza číselných kódu CZ – CPA 41 – 43 pro Strojírny Třinec, a.s. 

 

Oddíl 41 – budovy a jejich výstavba  

Do tohoto oddílu patří budovy (bytové i nebytové) a jejich výstavba. Spadají sem         

i práce na nových stavbách, opravy budov, výstavba prefabrikovaných objektů v rámci 

zařízení staveniště a staveb dočasného charakteru, provádění nástaveb a přestaveb. Je tady 

zahrnuta také developerská činnost formou zajištění finančních, technických a hmotných 

zdrojů s tím, že tyto činnosti jsou specializovány na pozdější prodej těchto staveb. Jedná se     

o kompletní výstavbu budov (bytových i nebytových) prováděnou na vlastní účet (za účelem 

následného prodeje) nebo na základě smlouvy.  

Do tohoto oddílu by neměla být zatříděna žádná z činností prováděných v současné 

době společností Strojírny Třinec, a.s. 

 

Oddíl 42 – Inženýrské stavby a jejich výstavba 

 Do tohoto oddílu patří silnice, železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba; mosty, 

tunely a jejich výstavba; inženýrské sítě (potrubí pro kapaliny a plyny; zavlažovací systémy)   

a jejich výstavba; inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikaci; zařízení pro elektrárny; 

vodní díla a jejich výstavba. Práce mohou být zcela nebo částečně zadávány subdodavatelům.  

Pro následující výklad je vhodné podrobněji přiblížit subkategorii 42.99.11 a 42.99.21 

Pod kódem CZ – CPA 42.99. jsou klasifikovány Ostatní inženýrské stavby a jejich 

výstavba  
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Subkategorie 42.99.11 Důlní a výrobní stavby mezi jinými zahrnuje takové činnosti jako:  

- specializovaná výrobní zařízení jinde nezařazené, např. slévárny železa, vysoké             

a koksovací pece,  

 

a subkategorie 42.99.21 Výstavba důlních a výrobních staveb také zahrnuje: 

- výstavbu a opravy chemických a specializovaných zařízení, např. výrobních zařízení 

pro výrobu základních chemických látek a sloučenin, sléváren železa, vysokých pecí a 

koksovacích pecí.  

 

A právě tady se může vyskytnout problém se zatříděním některých činností firmy 

Strojírny Třinec, a.s., které jsou svoji výrobní aktivitou úzce propojené s Třineckými 

železárnami, a.s. i se Slévárnami Třinec, a.s. a pro tyto společnosti dodávají velké investiční 

celky, jako jsou např.: 

- Rekonstrukce krokové pece v hodnotě 3,1 mil. Kč, 

- Rekonstrukce nakládacího roštu na brusce Noritake, včetně zhotovení plošiny s montáží 

v hodnotě 1,3 mil. Kč, 

- Dodávku a montáž tlakových zásobníků pro inertizací a injektáž prachového uhlí do 

vysokých pecí včetně kotevního materiálu a montáže na místě v hodnotě 16 mil. Kč, 

- Rekonstrukce přiváděcího valníku tryskače BANFI v hodnotě 0,72 mil. Kč. 

 

Hodnota těchto zakázek je značná, a tak i DPH nebude zanedbatelné, a proto je třeba 

přistupovat k zatříďování do Klasifikace produkce zodpovědně, aby se mohlo následně 

správně určit, zda se použije pro jednotlivou zakázku standardní systém anebo přenesení 

daňové povinnosti. 

Příklad z praxe: 

Do jaké sekce se správně zatřídí zakázka „Rekonstrukce krokové pece s montáží“?  Je 

správné zahrnout tuto zakázku do kategorie 42.99.21,  jejíchž obsahem je mezi jinými 

výstavba a oprava vysokých a koksovacích pecí anebo je správné zařadit tuto zakázku do 

oddílu 33 Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení, konkrétně do subkategorie Opravy        

a údržba strojů pro metalurgii anebo do subkategorie 33.20.33 Instalace průmyslových strojů 

a zařízení pro metalurgii. Na tuto otázku nelze zcela jednoznačně odpovědět, neboť i po 

dotazu na příslušného správce daně firma obdržela odpověď, že ten se pouze přiklání 

k zatřídění do subkategorie 33.20.33.  
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Tyto problémy se správným zatřiďováním do Klasifikace produkce vznikají zejména 

proto, že klasifikace není určená pro aplikaci v daňové oblasti, a z tohoto důvodu je její 

využití pro účely §92 e značně problematické, jak již bylo uvedeno podrobněji v kapitole 4.1. 

 

Oddíl 43 – Specializované stavební práce 

Oddílu 43 a konkrétnímu zatřídění jednotlivých činností je třeba věnovat nemalou 

pozornost. 

Do oddílu 43 jsou zařazeny specializované stavební činnosti, které jsou prováděné při 

dílčích pracích na budovách a inženýrských dílech. Oddíl Specializované stavební práce 

zahrnuje mimo jiné průzkumné, vrtné, demoliční, elektroinstalační, topenářské, plynařské, 

truhlářské, sklenářské, lešenářské, natěračské, instalační a zednické práce.   

Do tohoto oddílu naopak nepatří vrty související s důlní činností, instalace 

elektromotorů a generátorů v elektrárnách, údržba a opravy průmyslových kotlů, instalace, 

opravy a údržba klimatizačních a chladicích zařízení. 

Do výše zmiňovaného oddílu 43 spadají některé činnosti předmětné strojírenské firmy, 

zejména opravy a údržby výtahů (Subkategorie 43.22.19), a práce spojené s opravami 

ocelových konstrukcí pevně spojených s budovou např. jeřáby (Subkategorie 43.29.19).    

 

Subkategorie 43.29.19 Ostatní instalační práce mezi jinými zahrnuje [16]: 

- instalace výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků, včetně údržby a oprav 

- jinde neklasifikované instalační práce nepovažované za součást základní konstrukce 

budovy 

- jiné instalace jinde nezahrnuty 

Strojírny Třinec, a.s. vyrábějí jak ocelové závaží do výtahu tak provádějí tzv. servisní činnost, 

které zahrnuji opravy a revize výtahů.  

V případě, že ocelové závaží firma bude odprodávat dalšímu odběrateli, bude faktura 

vystavena ve standardním režimu, tzn. s DPH. 

Když firma bude sama dané ocelové závaží sázet do protiváhy výtahu, bude tato 

služba zařazena do výše zmíněné Subkategorie 43.29.19 a faktura bude vystavena 

s přenesenou daňovou povinností za splnění podmínek uvedených v kapitole 2.5.1 

odběratelem. 

Jestliže bude firma poskytovat servis výtahu, tzn. veškeré úkony prováděné za účelem 

udržení způsobilosti a bezpečnosti, vystaví fakturu na odběratele bez DPH. Taktéž budou 

fakturovány zkoušky po opravách, kdy servisní technik ověřuje funkci opravených části. Do 
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stejné kategorie budou zařazeny i preventivní prohlídky, kdy pověřený pracovník zjišťuje 

rozsah servisních prací k zajištění schopnosti k dalšímu provozu. 

Avšak odborné zkoušky prováděné podle ČSN 27 4007 zkušebním technikem svým 

charakterem jsou zařazeny do Klasifikace produkce pod číselný kód 71.20.11 

Ve standardním režimu budou také fakturovány tyto služby speciálního charakteru prováděné 

na provozovaných zařízeních: 

- Provozní prohlídky, 

- Odborné zkoušky, 

- Úklidové práce v kleci výtahu a na ohrazení šachty, 

- Vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů bez následné opravy, 

- Vypracování anebo doplnění technické dokumentace výtahu.     

Výše uvedené činností bude firma fakturovat ve standardním režimu za předpokladu, že 

budou prováděny a fakturovány samostatně, a ne jako součást servisu, jak bylo vysvětleno 

v kapitole č. 4.3 Hlavní a vedlejší plnění. 

 

Kategorie 43.99.5 Montáž ocelových konstrukčních prvků zahrnuje: 

 stavební práce na ocelových konstrukcích, 

 instalace a montáž prefabrikovaných dílů z konstrukční oceli pro budovy a jiné 

konstrukce, jako jsou mosty, části jeřábů (pokud jsou pevně spojeny s konstrukcí 

stavby nebo mají vlastní základy), 

 instalace a montáž závěsových stěn (opláštění), 

 příslušné svářecí práce  

S kódem CZ – CPA – 43.99.50 budou fakturovány takové práce, které Strojírny Třinec, a.s. 

realizuji pro mateřský podnik: 

 Oprava ocelových konstrukcí ohřívačů větru pro vysoké pece -  dané opravárenské 

práce se vztahují ke konstrukcím dopravníků ohřívačů větru, jež jsou součástí 

konstrukce stavby. Pokud by byly práce omezeny na specifické díly, či technologie       

(a nikoliv na konstrukci stavby jako celku) budou tyto činnosti zatříděny do kódu CZ – 

CPA 33.12.14. 

 Oprava jeřábových drah  - práce na ocelových konstrukcích, jež jsou součástí 

nemovitostí. 

Avšak do výše zmiňované kategorie 43.99.5 Montáž ocelových konstrukcím nebudou 

zatříděny např. tyto práce prováděné ve Strojírnách Třinec:  
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 opravy dílů mostových jeřábů (práce strojně zámečnické, kovoobráběčské, svářečské      

i natěračské) – spadají do oddílu 33 Klasifikace produkce 

 výroba a dodání nové části ocelové konstrukce mostového jeřábů bez provedení jejich 

instalace je dodáním zboží, které nespadají do oddílů 41 – 43 

 demontáž mostových a portálových jeřábu na místě je zatříděná do oddílu                     

33 Klasifikace produkce 

 elektroinstalace provedená na jeřábu v dílně Strojíren. 

 dodání kabiny jeřábu subdodavatelem bez montáže na místě 

 dodání otočného jeřábu, který nemá žádnou jeřábovou dráhu, pouze se uchytí konzolí 

do již existujícího betonového sloupu, který není součástí dodávky – subkategorie 

33.20.29 

 

Uvedené příklady nespadají do sekce F a proto se u nich neuplatní režim přenesení 

daňové povinnosti, čili jestliže bude smlouva uzavřena na dodávku jeřábu, který se bude 

instalovat na již existující ocelovou konstrukci (sloup, jeřábovou dráhu) v tomto případě celá 

dodávka bude spadat do skupiny 33.2 a bude tak zdaněna ve standardním režimu se základní 

sazbou DPH. 

V případě, že smlouva bude uzavřena na dodávku jeřábu včetně jeřábové dráhy, 

včetně dodání sloupu, konstrukce tak tato dodávka bude zatříděná do subkategorie 43.99.50    

a bude fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti. Tady je nutno uplatnit princip 

nedělitelnosti poskytovaného plnění, a proto se musí určit hlavní služba. Hlavní služba je 

podle této zákonitosti ekonomickým cílem zákazníka. Pokud je dodáván jeřáb včetně jeřábové 

dráhy, pak hlavní službou a ekonomickým cílem zákazníka je zabudována konstrukce 

v budově. 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že k zatříďování jednotlivých fakturovaných činností 

je třeba přistupovat velmi pečlivě, neboť správné zařazení resp. nezařazení jednotlivých 

dodávek do sekce F je více než zásadní. A řešit to až u fakturace je příliš pozdě a taky ani dost 

možné, jelikož fakturantky nemají dostatečné technické znalosti pro tyto účely. Případné 

nesprávné zařazení a následné chybné uplatnění, resp. neuplatnění režimu přenesení daňové 

povinnosti může mít pro daňové subjekty velice nepříjemné dopady, jak již bylo zmiňováno 

v předchozích kapitolách: 

 pokud Strojírny Třinec, a.s. jako dodavatel použiji režim reverse – charge tam kde 

použít být neměl, nese firma riziko doměření DPH na výstupu ze strany správce daně     



39 
 

a vyměření příslušných sankcí (penále a úrok z prodlení dle § 251 a 252 Daňového 

řádu) 

 pokud naopak předmětná firma přenesení daňové povinnosti nepoužije, i když použit 

měl být, důsledky nesprávně zvoleného režimu se přenášejí na zákazníka, který nemá 

nárok na odpočet daně uvedené na dokladu. Jestliže si odběratel neoprávněně nárok 

uplatní, hrozí mu výše uvedené penále. 

 

5.4 Příklady problematických zatřídění  

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, v některých případech zatřídění činností do Klasifikace 

produkce CZ – CPA je velmi obtížné. Je si toho vědomo i GFŘ, které průběžně v roce 2012 

vydávalo na internetových stránkách České daňové správy tabulky s aktuálními                       

a nejčastějšími dotazy daňových subjektů. To nasvědčuje tomu, že zákon zjevně nepočítal 

s možnými komplikacemi, které nařízení § 92 e zákona o DPH v praxi přinese.  

 

Z vlastní praxe autorky této práce jsou některé sporné oblasti (kterých je ve 

skutečnosti mnohem více) níže podrobněji specifikovány. 

 

Montáž na místě 

Montáž nebo instalace zařízení v budovách a inženýrských stavbách, které jsou pevně 

spojeny s budovou a jsou nezbytné pro jejich užívání a funkčnost, jsou zatříděny do oddílu 

43, a budou fakturovány v režimu přenesení daňové povinnosti Instalace strojů a ostatního 

zařízení, jež nejsou nezbytně nutné pro užívání budov, jsou klasifikovány kódem                

33.2 Instalace průmyslových strojů a zařízení. 

Nicméně neexistuje stoprocentní shoda v tom, kdy je zařízení nutné k užívaní budovy a kdy 

ne, respektive zda je zařízení nedílnou součástí budovy, a kdy už ne. Dalším neméně 

důležitým problémem je vymezit pojem instalace zařízení pevně připojeného k budově. Je 

naplněn pojem instalace i tehdy pokud se zařízení připevní pouze nějakými kotevními šrouby, 

anebo dodání zařízení s instalací bude až tehdy, budou li provedeny i základy pod dané 

zařízení. Tento pojem zákon blíže nespecifikuje.  

 

Příklad 

Plátce A Strojírny Třinec, a.s, jako zhotovitel uzavřel s odběratelem, plátcem B, 
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smlouvu o dílo. Předmětem plnění bylo: Zhotovení dusíkové stanice tj.  na dodávku a montáž 

tlakových zásobníků pro inertizaci a injektáž prachového uhlí do vysokých pecí 4 ks 

inertizačních zásobníků 70 m
3 

a 2 ks zásobníků dusíků 15 m
3
 včetně kotevního materiálu a 

montáže na místě, ukončené vstupními a výstupními přírubami včetně úchytů pro vnitřní 

revizi nádob. Jedná se pouze o dodávku tlakových nádob, bez agregátů, motorů, atd., které by 

byly nějak zapojovány. Montáž těchto nádob včetně dopravy z místa zhotovení (dílna 

zhotovitele) do místa montáže provede subdodavatel plátce A. 

Strojírenská firma, plátce A nedovedla odborně zatřídit toto plnění do Klasifikace 

produkce CZ - CPA, a tak požádala odbornou veřejnost o zatřídění tohoto plnění.  

Odborná veřejnost toto plnění zatřídila do Klasifikace produkce CZ – CPA 41 – 43      

a to konkrétně CZ – CPA – 42.99.11 důlní a výrobní stavby, tento oddíl zahrnuje také[16]: 

 důlní a příbuzná zařízení, jako jsou důlní nakládací a vykládací stanice, důlní šachty       

a věže, tunely a štoly 

 výrobní zařízení pro výrobu základních chemických látek, sloučenin, léčiv atd. 

 specializovaná výrobní zařízení jinde nezařazené, např. slévárny železa, vysoké              

a koksovací pece. 

 

Plátce A, strojírenská firma, nebyla přesvědčena o správnosti zatřídění odborné 

veřejnosti a tak požádala poradenské pracoviště SIAK, spol. s r.o. o odborné zatřídění 

uvedeného plnění. 

Společnost Siak zatřídila dané plnění takto: 

U těchto plnění se uplatňuje princip nedělitelného plnění u DPH – podle Rozhodnutí 

Evropského soudního dvoru C – 349/96 Card Protection Plan. Podle tohoto principu jedno 

plnění nelze účelově rozdělovat na dvě nebo více částí. 

Podle metodické příručky NACE, revize 2, bod 88, je instalace nebo montáž zboží, 

anebo zařízení na budovách, které jsou potřebné pro jejich užívaní (funkčnost) klasifikovány 

ve stavebnictví, oddíl 43 – specializované stavební činností. 

V bodě 89, výše uvedené příručky je uvedeno, že instalace strojů a ostatního zařízení, 

které nejsou potřebné pro užívání (funkčnost) budov nebo inženýrských děl jsou zatříděny ve 

skupině 33.2 – instalace průmyslových strojů a zařízení.  

Instalace 4 ks inertizačních zásobníků a 2 ks zásobníků dusíku, včetně kotevního 

materiálu a montáže na místě, je dodávkou instalační práce CZ – CPA subkategorie 33.20.12 

U tohoto plnění se nepoužije režim přenesení daňové povinností. 
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Lešení 

U pronájmu lešení je nutno rozlišovat, jestliže se jedná o pronájem lešení s montáží 

nebo bez montáže. V případě, že se jedná o pronájem lešení zahrnující montáž a demontáž, 

jsou zařazeny do subkategorie 43.99.20 Lešenářské práce. Avšak pouze pronájem lešení bez 

montáže je však svým charakterem dodávkou technických služeb, které spadají do 

subkategorie 77.32.10 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení.  

Jenom pro nastínění, jak se vyvíjela situace se zatříďováním sporných činnosti autor 

uvádí příklad z praxe 

V květnu roku 2012 společnost Siak po dotazu firmy na zařazení lešenářských prací 

rozlišovala, zda bude lešení montováno na stavbách anebo k opravě jeřábu nebo stroje. 

Montáže na stavbách klasifikovala kódem CZ – CPA 43.99.20, ale montáž lešení k opravě 

jeřábu anebo jiných technologických zařízení zařadila do subkategorie 33.14.11. 

A v červenci roku 2012 ta stejná společnost zatřídila veškeré lešenářské práce pod kód 

CZ – CPA 43.99.20 s vysvětlením, že u lešenářských prací se nerozlišuje, k jakému objektu 

jsou prováděny. V tomto se liší lešenářské práce od prací jeřábnických anebo prací 

s vysokozdvižnou plošinou, které jsou klasifikovány v systému klasifikace podle toho, jakou 

práci provádí.  

31. srpna 2012 GFŘ ve spolupráci s ČSU vydalo pokyn k některým otázkám zatřídění, 

kde se mezi jinými uvádí také pokyn k zatřídění lešenářských prácí, a zařazuje tyto práce do 

kódu CZ – CPA 43.99.20 s výkladem, že pronájem lešení s montáží a demontáží je stavební 

práce sama o sobě, a nezáleží na tom, kde probíhá. 

 

Opravy potrubí 

Firma Strojírny Třinec, a.s.  provádí také zakázky pro mateřskou společnost na opravu, 

svařování a záplatování různého potrubí jak na vedení plynu či vody, tak např. chladicího 

potrubí k nějakému technologickému zařízení. 

Tady je třeba pečlivě rozlišovat, zda jde o potrubí, které patří svým charakterem do 

třídy 42.21 Místní potrubí pro kapaliny a plyny anebo je to oprava potrubí k technologickému 

zařízení a to by spadlo do oddílu 33. V praxi se to ne vždy dá rozlišit na sto procent.     

 

Výše uvedené příklady ukazují, že i po roce od novelizace zákona o DPH a zavedení 

režimu tuzemského reverse – charge na stavební práce není problematika zatříďování 

sporných plnění vyřešená. 
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Hlavním důvodem závažných problémů při správném zatřiďování je, že klasifikace 

CZ – CPA je určena zejména pro sběr dat a jejich srovnávání na úrovni Evropské unie. Není 

primárně určená pro využití v daňové oblasti, a proto je její využití pro účely § 92e velmi 

obtížné.  

 

5.5 Postup při nápravě chybně zvoleného režimu 

 

Mohou nastat dva případy: 

- Režim přenesení daňové povinnosti byl zvolen chybně (místo standardního režimu) 

- Standardní režim byl použit chybně, v daném případě měl být zvolen režim přenesení 

daňové povinnosti 

 

Postup při nápravě, kdy byl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti  nesprávně 

V případě, že dojde k uskutečnění zdanitelného plnění mezi plátci daně s místem 

plnění v tuzemsku, u kterého je zvolen nesprávně režim přenesení daňové povinnosti místo 

standardního režimu vystavuje se poskytovatel plnění riziku dodatečného vyměření DPH. 

V nevýhodnější pozici je v tomto případě dodavatel.  

 

Příklad   

Strojírny Třinec, a.s. (plátce daně A) dodaly pro mateřskou společnost Třinecké 

železárny, a.s. (plátce daně B) mostový jeřáb včetně montáže, tj. zařízení, které není pevně 

spojeno se stavbou. Plátce A uplatnil režim přenesení daňové povinnosti v rozporu s § 92a 

zákona o DPH. Celková částka za toto poskytnuté plnění činila 3 270 000 Kč bez DPH. Na 

vystaveném daňovém dokladu předaném odběrateli dne 10. 08. 2012 uvedl poskytovatel 

plnění pouze základ daně ve výši 3 270 000 Kč včetně sdělení, že výši daně je povinně přiznat 

a doplnit příjemce plnění. Plátce A (poskytovatel plnění) uvedl v daňovém přiznání (dále jen 

DAP) k DPH za srpen 2012 v souvislosti s uskutečněným zdanitelným plněním částku 

3 270 000 Kč v řádku 25 DAP. Plátce B (příjemce plnění) v DAP za srpen 2012 uplatnil daň 

na výstupu ve výši 654 000 Kč (řádek 10 DAP k DPH) a zároveň uplatnil nárok na odpočet 

daně ve výši 654 000 Kč (řádek 43 DAP k DPH). V září 2012 dodavatel ověřil, že poskytnuté 

plnění nepatří do Sekce F, tzn. že se na tyto práce nevztahuje režim přenesení daňové 

povinnosti. Částku DPH ve výši 654 000 Kč nebyl povinen přiznat příjemce, nýbrž tato 

aspi://module='ASPI'&link='235/2004%20Sb.%252392a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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povinnost vznikla v tomto případě poskytovateli zdanitelného plnění. Příjemce plnění měl 

obdržet daňový doklad na celkovou částku (včetně DPH) 3 924 000 Kč, z toho částka 654 000 

Kč představuje pro příjemce nárok na odpočet daně na vstupu, který je oprávněn uplatnit při 

splnění všech zákonem o DPH stanovených podmínek. Poskytovatel plnění, se tímto 

nesprávným postupem dostal do situace, kdy za zdaňovací období srpna 2012 přiznal DPH 

nižší částku 654 000 Kč, než měla být přiznána, a proto je povinen dle § 141 odst. 1daňového 

řádu podat dodatečné DAP a předmětný rozdíl na DPH uhradit.  Vzhledem k tomu, že cena za 

zdanitelné plnění byla smluvně dohodnuta ve výši 3 270 000 Kč bez DPH s tím, že k této 

částce měla být připočtena DPH ve výši 20 %, je příjemce zdanitelného plnění povinen 

doplatit poskytovateli zdanitelného plnění předmětný rozdíl, tj. 654 000 Kč a ve stejné výši je 

oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Plátce A (poskytovatel) zdanitelného 

plnění k původně vystavenému dokladu na částku 3 270 000 Kč vystaví plátci B (příjemci 

plnění) doklad, na základě kterého „dofakturuje“ DPH ve výši 654 000 Kč. Takto vystavený 

doklad označí jako doklad, který je nedílnou součástí původního dokladu, na kterém nebyla 

předmětná DPH uvedena, protože byl nesprávně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. 

Nárok na odpočet daně ve výši 654 000 Kč uvede příjemce zdanitelného plnění v DAP k DPH 

za září 2012, kdy obdržel od poskytovatele doklad s uvedením částky DPH ve výši 654 000 

Kč. Nápravu chyby spočívající v nesprávně uplatněném režimu přenesení daňové povinnosti 

za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, provedl příjemce 

zdanitelného plnění podáním dodatečného DAP podle § 141 odst. 4 daňového řádu, na 

základě kterého nedošlo ke změně poslední známé daňové povinnosti, ale pouze k opravě 

údajů původně uvedených v řádku 10 a řádku 43 DAP k DPH.  

 

Údaje uvedené v DAP za srpen - nesprávný postup 

U dodavatele (plátce A)  

Řádek 25 DAP k DPH – základ daně 3 270 000 Kč 

U odběratele (plátce B)  

Řádek 10 DAP k DPH – základ daně 3 270 000 Kč a DPH na výstupu 654 000 Kč 

Řádek 43 DAP k DPH – základ daně 3 270 000 a DPH na vstupu 654 000 Kč (nárok na 

odpočet DPH) 

 

Údaje uvedené v DAP za srpen 2012 – náprava chyby 

U poskytovatele (plátce A) 

Řádek 1 DAP k DPH – základ daně: +3 270 000 Kč a DPH na výstupu: +654 000 Kč (zvýšení 

aspi://module='ASPI'&link='280/2009%20Sb.%2523141'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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daně na výstupu)  

Řádek 25 DAP k DPH – základ daně – 3 270 000 Kč (náprava chyby spočívající v uplatnění 

režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, na které se tento režim nevztahuje)  

U příjemce služby (plátce B)  

Řádek 10 DAP k DPH – základ daně – 3 270 000 Kč a DPH na výstupu: – 654 000 Kč 

(náprava chyby spočívající v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, na které 

se tento režim nevztahuje)  

Řádek 43 DAP k DPH – základ daně – 3 270 000 Kč a DPH na vstupu: – 654 000 Kč 

(náprava chyby spočívající v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, na které 

se tento režim nevztahuje)  

 

 Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona DPH není možné 

dodatečně „opravit“ obdobně jako údaje v DAP k DPH formou dodatečného přiznání, všech 

zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnost za srpen 2012, nikoli pouze 

opravených údajů, které se promítly v dodatečných DAP příjemce a poskytovatele 

zdanitelného plnění, ve kterém se uvádí pouze opravy původních údajů. V souvislosti              

s opravou údajů na základě podaných dodatečných DAP k DPH za srpen 2012 proto předloží 

poskytovatel i příjemce zdanitelného plnění správci daně současně i výpis z evidence pro 

daňové účely ve smyslu § 92a odst. 6 ZDPH, který bude obsahovat správné údaje týkající se  

 

Údaje uvedené v DAP za září 2012 u příjemce služby (plátce B) – uplatnění odpočtu 

daně  

Řádek 40 DAP k DPH – základ daně 3 270 000 Kč a DPH na vstupu 654 000 Kč (uplatnění 

nároku na odpočet daně)  

 

Postup při nápravě, kdy měl být zvolen režim přenesení daňové povinnosti a byl použit 

nesprávně standardní režim 

Pokud poskytovatel plnění zdanitelného plnění uplatní u tohoto plnění daň na výstupu 

a přitom by měl být s ohledem na charakter poskytovaných služeb uplatněn režim přenesení 

daňové povinnosti, vystavuje se příjemce takového plnění riziku neuznání nároku na odpočet 

daně, která je uvedena na daňovém dokladu poskytovatelem plnění neoprávněně. Jak již bylo 

uvedeno v kapitole 4.2.3.1 v „horší“ pozici je v tomto případě příjemce plnění, poněvadž        

u toho plnění uplatnil nárok na odpočet daně ve výši nesprávně přiznané poskytovatelem 

zdanitelného plnění.  

aspi://module='ASPI'&link='235/2004%20Sb.%252392a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Příklad  

Strojírny Třinec, a.s (dále plátce A) poskytly v srpnu 2012 pro Třinecké železárny, a.s. 

(dále plátce B) službu – opravu potrubí svařováním a záplatováním. Plátce A v daném případě 

použil standardní režim, tj. uplatnil daň na výstupu. Celková výše úplaty za toto plnění činí 

50 000 Kč bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu předaném odběrateli dne 20. 08. 2012 

uvedl plátce A základ daně ve výši 50 000 Kč a také sazbu a výši daně, tj. částku 10 000 Kč. 

Celková fakturována částka činí 60 000 Kč. Plátce A přiznal v DAP k DPH za srpen 2012 

v souvislosti s uskutečněným zdanitelným plněním daň na výstupu ve výši 10 000 Kč a plátce 

B rovněž v DAP za srpen 2012 uplatnil nárok na odpočet ve výši 10 000 Kč. V září 2012 

plátce A ověřil, že poskytnutá služba, oprava potrubí, je zařazena do 42.21 Místní potrubí pro 

kapaliny a plyny, tzn., že se na tyto práce vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle   

§ 92a zákona o DPH. Částku DPH ve výši 10 000 Kč uvedenou na dokladu vystaveném 

plátcem A (poskytovatelem služby) nebyl plátce B (příjemce služby) oprávněn uplatnit, 

protože poskytovateli přiznat daň nevznikla. Povinnost přiznat na výstupu vznikla v tomto 

případě příjemci zdanitelného plnění a ve stejné výši mu vzniklo právo na uplatnění odpočtu 

na vstupu. Plátce, který předmětnou službu uskutečnil, se tímto nesprávným postupem dostal 

do situace, kdy za zdaňovací období srpen 2012 přiznal daňovou povinnost v částce o 10 000 

Kč vyšší, něž měla být přiznána, a proto je oprávněn podle § 43 zákona o DPH podat 

dodatečné DAP a požádat o vrácení takto vzniklého přeplatku na DPH. Pokud plátce B, který 

je v pozici příjemce plnění, uplatnil nárok na odpočet daně ve výši vyčíslené na dokladu, 

vystavuje se riziku dodatečného vyměření daně a je povinen podle § 141 odst. 1 daňového 

řádu podat dodatečné DAP. V tomto dodatečném DAP provede příjemce zdanitelného plnění 

zároveň i nápravu další chyby spočívající v neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti 

za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Na základě takto podaného 

dodatečného daňového přiznání dojde u plátce B ke zvýšení daně o 10 000 Kč.       

 

Údaje uvedené v DAP za srpen 2012 -nesprávný postup 

U poskytovatele služby (plátce A)  

Řádek 1 DAP k DPH – základ daně: 50 000 Kč a DPH na výstupu: 10 000 Kč (odvod daně na 

výstupu) 
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U příjemce služby (plátce B)  

Řádek 40 DAP k DPH – základ daně: 50 000 Kč a DPH na vstupu: 10 000 Kč (nárok na 

odpočet daně)   

 

Údaje uvedené v dodatečném DAP za srpen 2012 – náprava chybného postupu 

U poskytovatele (plátce A) 

Řádek 1 DAP k DPH – základ daně: -50 000 Kč a DPH na výstupu: -10 000 Kč (snížení daně 

na výstupu) 

Řádek 25 DAP k DPH – základ daně: 50 000 Kč (režim přenesení daňové povinnosti) 

 

U příjemce služby (plátce B) 

Řádek 40 DAP k DPH – základ daně: -50 000 Kč a DPH na vstupu: -10 000 Kč (snížení 

odpočtu daně nesprávně uplatněné poskytovatelem služby)  

Řádek 10 DAP k DPH – základ daně: 50 000 Kč a DPH na výstupu: 10 000 Kč (přiznání 

DPH na výstupu v režimu daňové povinnosti) 

Řádek 43 DAP k DPH – základ daně: 50 000 Kč a DPH na vstupu: 10 000 Kč (nárok na 

odpočet daně v režimu daňové povinnosti) 

 

Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 ZDPH není možné dodatečně 

„opravit“ obdobně jako údaje v DAP k DPH formou dodatečného přiznání, ve kterém se 

uvádí pouze opravy původních údajů. V souvislosti s opravou údajů na základě podaných 

dodatečných DAP k DPH za srpen 2012 proto předloží poskytovatel i příjemce zdanitelného 

plnění správci daně současně i výpis z evidence pro daňové účely ve smyslu § 92a odst. 6 

ZDPH, který bude obsahovat správné údaje týkající se všech plnění v režimu přenesení 

daňové povinnost za srpen 2012, nikoli pouze opravených údajů, které se promítly v 

dodatečných DAP příjemce a poskytovatele zdanitelného plnění.  

 

5.6 Návrhy a doporučení řešení dané problematiky 

 

Strojírny Třinec, a.s. jsou společností, která se pohybuje na průmyslovém trhu a je 

orientována především na zakázkovou výrobu strojních dílů a výrobků. A proto při zběžném 

pohledu by se mohlo zdát, že žádná z činností předmětné společnosti nebude zařazena do 

Klasifikace produkce Sekce F – Stavby a stavební práce. Opak je pravdou. Při podrobné 

aspi://module='ASPI'&link='235/2004%20Sb.%252392a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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analýze prováděných zakázek zjišťujeme, že každá zakázka si vyžaduje individuální přístup 

z pohledu zatříďování do Klasifikace produkce CZ - CPA. 

Předem je nutné uvést, že ve společnosti Strojírny Třinec, a.s. je každoročně prováděn 

audit nezávislou auditorskou společností Deloitte, dle Zákona o účetnictví č. 563/1991,           

a v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a nebylo po 

celou dobu zjištěné závažnější pochybení.    

Ale přesto při podrobnější analýze poměrně nového problému aplikace tuzemského 

reverse – charge, byly zjištěny drobné nedostatky. Níže uvádím zjištěné nedostatky s návrhy 

na jejich odstranění. 

 

Zatřídění činností ve Strojírnách Třinec, a.s 

Na obchodním oddělení zařadit mezi standardní činnosti už při zhotovování nabídky, 

anebo při přijetí objednávky, posuzování a zatříďování činnosti do Klasifikace produkce CZ – 

CPA. Neboť zatřiďovat tyto činnosti až při fakturaci, se mi zdá příliš pozdě, nehledě na to, že 

někdy nemožné, neboť fakturantky nedisponují dostatečnými technickými znalostmi řešených 

zakázek, např. rekonstrukce krokové pece, montáž tlakových zásobníků pro inertizaci              

a injektáž prachového uhlí do vysokých pecí.  

Je vhodné už při tvoření smlouvy se dohodnout se zákazníkem, jestli předmět smlouvy 

bude zařazen do Klasifikace produkce CZ – CPA 41 – 43 anebo mimo ni.   

Při problému zatřídění zvážit možnost zatřídění poradenským pracovištěm. Toto je 

třeba řešit s dostatečným předstihem, neboť dle rozsahu zakázky, zatřídění specializovanou 

firmou trvá i měsíc. Z ekonomického hlediska nelze dávat všechny sporné zakázky zatřiďovat 

těmto firmám, protože by to zvyšovalo náklady Strojíren Třinec, a.s. 

Po důkladnější analýze prováděných služeb, neboť pouze těch se týká problém reverse 

-  charge, jsem určila, opakující se služby a ty jsem zatřídila do Klasifikace produkce CZ – 

CPA. Toto zatřídění jsem uspořádala do tabulky, která by byla on-line a průběžně doplňována 

o nové opakující se činnosti. Tato databáze bude přístupná jak pro fakturantky, tak pro 

obchodníky a potažmo i nákupní oddělení.    

 

Tabulka č. 1 Klasifikace CZ-CPA platná pro Strojírny Třinec, a.s. [14 ] 

 

KÓD Název položky obecně Ve Strojírnách Třinec, a.s. 

18.13. Příprava tisku a digitálních dat  

18.13.10 Služby související s přípravou tisku scanování 
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25.50.11. Kování Kování vzorků 

25.6 Povrchová úprava a zušlechťování 

kovů; obrábění  

25.61.2 Ostatní povrchové úpravy a 

zušlechťování kovů  tepelné zpracování 

25.61.21 Tepelné úpravy kovů (kromě 

pokovování) žíhaní 

25.62 Obrábění  

25.62.20 Jiné obrábění vzorky, řezání a rovnání bram 

28.9 Ostatní stroje pro speciální účely, vč. 

subdodavatelských prací  

28.91.12 Díly strojů pro metalurgii; díly 

válcovacích stolic nové válce 

28.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů 

pro metalurgii  

28.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě 

strojů pro metalurgii kalibrace nových válců 

28.92.1 Stroje pro těžbu a dobývání  

28.92.11 Výtahy a dopravníky pro plynulý 

provoz, konstruované pro používání 

pod zemí Dopravníky, sázecí cihly pro výtahy 

28.92.2 Ostatní stroje a přístroje s vlastním 

pohonem:  pěchy 

33 Opravy, údržba a instalace strojů a 

zařízení opravy potrubí k technologickým zařizením 

33.11.11 Opravy a údržba kovových konstrukcí  

33.11.12 Opravy a údržba kovových nádrží, 

zásobníků a podobných nádob z kovu opravy pánví svařováním 

33.11.19 Opravy a údržba ostatních kovodělných 

výrobků  

33.12 Opravy a údržba strojů opravy jeřábů 

33.12.23 Opravy a údržba strojů pro 

metalurgii 

opravy v BM, renovace válců, překovaní 

použitých trnů, klínů, renovace armatur 

33.17.11 Opravy a údržba železničních 

lokomotiv a vozového parku opravy železničních vozů 

33.2 Instalace průmyslových strojů a  
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zařízení 

33.20.33 Instalace průmyslových strojů a a 

zařízení pro metalurgii instalace brusky 

33.20.70 Instalace ostatních výrobků j. n.  

42. Inženýrské stavby a jejích výstavba  

42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny oprava potrubí na vedení vody, plynu 

43. Specializované stavební práce  

43.29.19 Ostatní instalační práce opravy výtahů 

43.99.20 Ostatní specializované stavby lešenářské práce 

43.99.5 Montáž ocelových konstrukčních Práce na ocelových konstrukcích u 

zákazníka 

71 Architektonické a inženýrské služby; 

technické zkoušky a analýzy revize, kalibrace šablon 

71.12.17 Inženýrské služby týkající se 

průmyslových a výrobních projektů výkresová dokumentace 

71.20.11 Zkoušky a analýzy složení a čistoty Výtahy - provozní prohlídky a odborné 

zkoušky 

71.20.12 Zkoušky a analýzy fyzikálních 

vlastností zkoušky tahem a rázem 

71.20.13  kalibrace měřidel 

82 Administrativní, kancelářské a jiné 

podpůrné služby pro podnikání  

82.19.11. Kopírovací a rozmnožovací služby 

  

82.19.13 Příprava dokumentů a jiné 

specializované kancelářské podpůrné 

služby – digitální tisk vč. přípravy  reprografické práce 

 

 

Společné DIČ pro skupinu 

Jistě by stálo za zvážení zavedení společného DIČ pro skupinu. Kdo patří do skupiny 

bylo vysvětleno v kapitole 5.1. Od roku 2011 má zavedené společné DIČ Třinecké železárny, 

a.s. a Energetika Třinec, a.s. Pokud by měla celá skupina stejné DIČ, nebyl by problém se 

zatříďováním jednotlivých činností do Klasifikace produkce CZ – CPA, protože jednotlivé 

firmy ve skupině by vystavovaly faktury mezi sebou bez DPH.  Při analýze činností 
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jednotlivých provozů, jsem zjistila, že největším problém je zatřídit činnosti provozu 

Mechanických dílen, a jak z grafu č. 2 vyplývá tak 60% jejich tržeb činí tržby pro skupinu.  

Zavedení jednotného DIČ pro skupinu by mělo i další výhodu. U tzv. celoročních zakázek 

s měsíční fakturací se faktura vystavuje až na začátku následujícího měsíce z posledním dnem 

zdanitelného plnění předchozího měsíce. Dle § 73 odst. 2 zákona o DPH je příjemce plnění 

oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně za zdanitelné plnění až v okamžiku, kdy má 

k dispozici daňový doklad. V praxi to znamená, že uskutečni – li se tedy zdanitelné plnění ke 

konci zdaňovacího období a plátce obdrží daňový doklad až na začátku dalšího zdaňovacího 

období, nárok na odpočet daně mu vzniká až v tomto dalším zdaňovacím období. 

1)  Zadanou problematiku řešte v obchodní společnosti Strojírny Třinec, a.s. 

2) Pozornost zaměřte na analýzu změn a jejich řešení v praktickém  

uplatňování §92 e) zákona 235/2004 Sb. od 1. 1. 2012. 

Analýza aplikace přenesené daňové povinností podle zákona o dani z přidané hodnoty. 
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6. ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem mé práce byla analýza přenesení daňové povinnosti a změny s ní 

spojené ve společnosti Strojírny Třinec, a.s. 

V práci jsem se zaměřila na popis správného postupu při řešení jednotlivých 

problémů, a to formou konkrétních příkladů.  

V úvodu práce je popsán vývoj DPH v Evropské unii i České republice. Jsou přiblíženy 

základní pojmy DPH a hlavní princip této daně. Další část práce je věnována výhradně 

zvláštnímu režimu DPH a jeho aplikaci ve strojírenské společnosti Strojírny Třinec, a.s.   

Režim přenesení daňové povinnosti zasahuje jak poskytovatele, tak příjemce plnění. 

Oběma stranám totiž z tohoto režimu plynou povinnosti a při jejich nesplnění hrozí pak i 

možné sankce ze strany správce daně. Plátci daně by proto neměli brát tento specifický režim 

DPH na lehkou váhu. Při zvažování, zda na dané plnění mají použít standardní režim, nebo 

režim přenesení daňové povinnosti, musí vzít v potaz několik faktorů: 1) Kde je místo plnění? 

2) Kdo je příjemcem a kdo poskytovatelem plnění? 3) Zda plnění lze zatřídit do Klasifikace 

produkce CZ – CPA 41 až 43? Odpověď na otázku 3 však není úplně jednoduchá. 

Tento režim vyžaduje především vzájemnou, těsnou spolupráci mezi dodavatelem a 

odběratelem. Obě strany již ve fázi nabídky, respektive dojednávání smlouvy, si musí ujasnit     

a přesně specifikovat předmět plnění. Doporučuji už ve smlouvě uvést zatřídění do 

Klasifikace produkce CZ – CPA, jako jeden z povinných bodů. 

Paragraf 92e zákona o DPH Poskytnutí stavebních nebo montážních prací odkazuje daňový 

subjekt na tuto Klasifikaci produkce, konkrétně na kódy 41 až 43. Zákonodárce poněkud 

nešťastně odkázal plátce daně na klasifikaci, která byla vytvořena čistě pro statistické účely a 

která v mnoha směrech neodpovídá logice systému DPH. 

Zatřídění jako takové je sice záležitostí nedaňovou, ale se zásadními daňovými dopady. 

Klasifikace produkce neobsahuje jasná kriteria pro zatřídění předmětu plnění. 

Pro snadnější orientaci v dané daňové problematice GFŘ  zveřejnilo přehledy nejčastějších 

dotazů a odpovědí na zatříďování, ale jsou to odpovědi zaměřené spíše na dotazy drobných 

řemeslníků, např. oprava dveří, vložkování komínu, oprava plotu. Zatřídění složitější zakázky 

např. rekonstrukce krokové pece je však poněkud komplikovanější a ne vždy zcela jasné.  

 I když hlavním důvodem pro zavedení tuzemského reverse – charge na stavební práce 

byl boj proti daňovým únikům, lze očekávat, že u těchto podvodů dojde k přesunu 

podvodných praktik na jiné komodity, na které zatím tento režim nebyl uplatněn. 
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 Jednu výhodu v zavedení režimu přenesení daňové povinností však spatřuji, a to u 

daně na výstupu. Pokud dodavatel vystaví fakturu ve standardním režimu, součástí faktury je i 

DPH. Toto DPH musí dodavatel  státu odvést,  a to i v případě, že odběratel fakturu nezaplatí. 

U režimu přenesení daňové povinnosti dodavatel vystaví fakturu bez DPH, takže ho ani 

neodvádí, protože povinnost odvést DPH je na straně příjemce plnění. 

 Na základě mých dosavadních zkušeností za největší problém považuji zatříďování do 

Klasifikace produkce CZ – CPA, která není určena pro daňové účely. Z tohoto důvodu by 

bylo přínosem pro všechny zainteresované daňové subjekty vytvoření takové Klasifikace 

produkce, která by byla jasným návodem, zda se na dané plnění zvláštní režim uplatní či 

nikoliv.  

 

 Za největší přínos této diplomové práce považuji zpracování dané problematiky do 

jednoduchého a obecně srozumitelného materiálu. Jsem přesvědčena o tom, že cíl, který jsem 

si v úvodu práce stanovila, byl splněn.  

 Možnost vypracování této diplomové práce byla do mé praxe velikým přínosem. 
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