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1 ÚVOD 

 

Již šestým rokem jsme jako stát plnohodnotnými členy Evropské unie. 

Začlenění mezi vyspělé evropské státy  provází velká řada změn a to i v oblasti 

účetnictví a daní. Vývoj v posledních letech směřuje k harmonizaci účetnictví               

a výkaznictví  na evropské i celosvětové úrovni. Daň z přidané hodnoty                      

je na evropském kontinentě známa a používána již více než půl století a stala se tak 

nedílnou součástí našeho života. Evropská unie prodloužila České republice výjimku 

na uplatňování snížené sazby DPH pro bytovou výstavbu až do roku 2010. Právě 

touto problematikou se chci zabývat a ve své práci ji komplexně objasnit. 

 

Má diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Hlavním 

cílem mé diplomové práce je v teoretické části podrobně rozebrat problematiku daně 

z přidané hodnoty jak v naší české legislativě, tak nastínit vývoj daňové harmonizace 

v rámci evropské unie. Metodou podrobného rozboru chci provést srovnání vývoje 

legislativních změn v průběhu několika let v oblasti stavebnictví a podobných 

souvisejících aktivit.  

 

V praktické části chci pomocí výpočtů porovnat finanční nákladnost výstavby 

rodinného domu kategorie „stavba pro sociální bydlení“ , v jednotlivých letech. Dále 

porovnám vliv uplatňovaných sazeb daně na daňovou povinnost poskytovatelů 

služeb, vztahujícím se k výstavbě rodinného domu. Chci dospět k názornému 

objasnění použití různých sazeb daně z přidané hodnoty v horizontu několika let        

v souladu s daňovou legislativou a tím dojít ke komplexnímu objasnění 

diskutovaného tématu. 
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2 OBECNÉ PRINCIPY DANÍ, ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI 
DPH  

 

2.1 Vymezení daní 
 

V odborné literatuře existuje nepřeberné množství definic, co je to daň. 

Nejčastěji se setkáme s pojmem, že daň je povinná, zákonem předem stanovená 

platba, kterou se odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu 

ekonomických subjektů. Tato platba je neúčelová a neekvivalentní, může být 

pravidelná i nepravidelná a vždy se platí za určitých okolností. Daně nám vlastně 

představují tok finančních prostředků od soukromého ke státnímu sektoru. [ŠIROKÝ,  

2008]  

Neúčelovostí daně se rozumí skutečnost, že konkrétní daň nefinancuje 

konkrétní veřejný statek, ale stává se součástí celkových příjmů veřejných rozpočtů, 

z nichž se následně financují různé veřejné potřeby. Neekvivalentnost daně 

znamená, že poplatník nemá nárok na protihodnotu  ve výši odpovídající jeho platbě.  

 

Daň je právními normami stanovené a vymezené právo státu na určité plnění 

osobou, tedy poplatníkem daně, přičemž toto právo na plnění vůči konkrétní osobě 

uplatňuje pověřený státní orgán. Jde-li o daň, jedná se o nucený, právním předpisem 

uložený závazek plnění ve prospěch státu. 

 

Předmětem daně jsou právními normami určená jednání a konání osob. Může  

se jednat např. o pobírání příjmů, darování věci, o převod nemovitostí apod. Tento 

právní důvod daně je dán zvláštním zákonem, na jehož základě se také závazek 

určité osoby vůči státu zakládá.  

 

Za nejdůležitější příjmy veřejných rozpočtů se, vyjma daní, dále považují 

poplatky a půjčky. Poplatek je peněžním ekvivalentem za služby  poskytované 

veřejným sektorem. Je účelový, dobrovolný a nepravidelný. Je návratný ve smyslu 

obdržení protihodnoty ve formě veřejné služby. Půjčka je úvěrovým příjmem 

veřejných rozpočtů. Je to návratná, nepovinná a nepravidelná platba. 
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2.2 Funkce daní 
 

Daně  slouží k plnění hlavních ekonomických funkcí státu, kterými jsou: 

• Funkce alokační 

• Funkce redistribuční 

• Funkce stabilizační 

 

Alokační funkce  se snaží o optimální rozdělení veřejné a soukromé spotřeby. 

Jejím cílem je dosažení lepší efektivity rozmístění (alokace) zdrojů v případech, kdy 

přirozeně optimální rozmístění tržními mechanizmy selhává Např. v případě 

veřejných statků, externalit, nedokonalé konkurence apod. 

 

Redistribuční funkce je spojena s přerozdělováním hrubého národního 

produktu, resp. národního důchodu s cílem zmírnit alespoň částečně důchodové        

a sociální nerovnosti ve společnosti s tržní ekonomikou. Vláda odnímáním části 

důchodů poplatníků a poskytováním transferových plateb upravuje prvotní 

přerozdělení. 

 

Stabilizační funkce je jednou ze základních funkcí fiskální politiky. Začala       

se uplatňovat v období, kdy liberální ekonomika hájící minimální zásahy státu         

do ekonomiky neuspěla v souvislosti se světovou hospodářskou krizí a nebyla 

schopna se úspěšně vyrovnat s problémy cykličnosti výroby a s ní spojenými 

společenskými ztrátami. Stát může tedy za určitých okolností ovlivňovat ekonomický 

růst, zaměstnanost, inflaci a platební bilanci. Ideálně by se fiskální politika měla 

provádět acyklicky. To znamená, že v okamžiku, kdy hospodářství prochází depresí, 

stát by měl pomocí státních nákupů služeb a statků pomoci snížené domácí 

poptávce.Je tedy nepochybné, že daňový systém je schopen ovlivňovat agregátní 

národohospodářské ukazatele. 1   

 

 

 

                                                 
1 Daňový poradce. Daňové pojmy. Ing. Václav Boněk, vedoucí autorského týmu; Ing. Pavel 
Běhounek; Ing. Václav Benda; JUDr. Alena Holmesová. [online]. 2010, [cit. 18.02.2010]. Dostupný z 
WWW: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=DA_158.HTM>. 
 



 

 4 

 

2.3 Daňová soustava ČR 
 

Schéma struktury daňového systému ČR 

Obr. 2.3.1. Schéma struktury daňového systému. Zdroj: vlastní zpracování 
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2.4 Klasifikace daní 
 

Daně lze třídit podle řady různých hledisek, např. podle jejich konstrukce, 

podle toho, jaké funkce plní apod. 2 

Třídění daní podle jejich vazby na vlastní důchod daňového subjektu:  

• daně přímé 

• daně nepřímé 

 

Podle objektu zdanění můžeme daně rozdělit na:  

• daně důchodové 

• daně ze spotřeby 

• daně majetkové 

• daň z hlavy – daň uložená každému poplatníkovi ve stejné výši – 

v současnosti se nevyužívá 

• daně výnosové 

 

Podle charakteru veličiny, z níž se platí daň, se daně rozdělují na:  

• daně kapitálové, kde objektem daně je veličina stavová, obvykle 

vyjadřující množství, zjištěná k určitému datu, k určitému okamžiku. 

• daň z nemovitostí 

• daň dědická 

• daň darovací 

 

Daně běžné, zjištěné za určitý časový úsek, zdaňovací období. Běžnou daní jsou 

např.  

• daň z příjmů fyzických osob 

• daň z příjmů právnických osob 

• daň z přidané hodnoty 

• spotřební daně 

                                                 
2  Daňový poradce. Třídění daní. Ing. Václav Boněk, vedoucí autorského týmu; Ing. Pavel 
Běhounek; Ing. Václav Benda; JUDr. Alena Holmesová. [online]. 2010, [cit. 18.02.2010]. Dostupný 
z WWW:<:http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=DA_490.HTM>. 
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Podle vztahu mezi velikostí základu daně a daně lze daně rozdělit na:  

• (daně stanovené bez vztahu k daňovému základu (paušální daň, daň    

z hlavy), 

• daně specifické, stanovené podle množství jednotek základu daně) 

• daně z nemovitostí  - stanovená na základě rozlohy, zastavěné            

či podlahové plochy, 

• daně ad valorem. 

 

Podle vztahu k platební schopnosti lze daně rozdělit na:  

• daně osobní 

• daně in rem 

 

2.5 Podíl jednotlivých daní na da ňových p říjmech do státního 
rozpo čtu za období 1. 1. – 30. 9. 2009 

 

Dan z příjmů PO
19%

Majetkové daně
2%

Dan z příjmů FO
17%

Ostatní daňové 
příjmy

1% Daň z přidané 
hodnoty

36%

Spotřební daně
25%

Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Dan z příjmů PO

Majetkové daně Dan z příjmů FO Ostatní daňové příjmy
 

Obr. 2.5. Schéma struktury daňového systému. Zdroj:3 

                                                 
3  Ministerstvo financí České republiky. A. Pokladní plnění státního rozpočtu [online]. 2010,    

[cit. 14.3.2010]. Dostupný z WWW: 

<http://193.86.123.148/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ctvrt_poklpln_50680.html#k1>, vlastní úprava. 
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2.6 Sazby DPH v jednotlivých členských zemí Evropské unie 
 
 
 

Název členské 
země 

Kód 
země 

Super 
snížená 
sazba 

Snížená 
sazba 

Základní 
sazba 

Speciální 
sazba 

Belgie BE - 6/12 21 12 
Bulharsko BG - 7 20 - 
Česká Republika CZ - 10 20 - 
Dánsko DK - - 25 - 
Estonsko EE - - 20 - 
Finsko FI - 8/12 22 - 
Francie FR 2,1 5,5 19,6 - 
Irsko IE 4,8 13,5 21 13,5 
Itálie IT 4 10 20 - 
Kypr CV - 5/8 15 - 
Litva LV - 10 21 - 
Lotyšsko LT - 5/19 21 - 
Lucembursko LU 3 6,12 15 12 
Maďarsko HU - 5/18 25 - 
Malta MT - 5 18 - 
Německo DE - 7 19 - 
Nizozemsko NL - 6 19 - 
Polsko PL 3 7 22 - 
Portugalsko PT - 5,12 20 12 
Rakousko AT - 10 20 12 
Rumunsko RO - 9 19 - 
Řecko EL 4,5 9 19 - 
Slovensko SK - 10 19 - 
Slovinsko SI - 8,5 20 - 
Španělsko ES 4 7 16 - 
Švédsko SE - 6/12 25 - 
Velká Británie UK - 5 17,5 - 

 
Tab. 2.6. Sazby DPH v jednotlivých členských zemí Evropské unie k 1.1.2010. Zdroj: 4 

 

 

                                                 
4  Evropská komise. Sazby DPH platné v členských státech EU.[online]. 2010, [cit. 14.3.2010]. 

Dostupný z WWW: 

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

es_en.pdf>, vlastní úprava. 
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2.7 Příjmy DPH do státního rozpo čtu 
 

Daň z přidané hodnoty  (dále jen „DPH“), tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů 

státního rozpočtu. Daň z přidané hodnoty zatěžuje především konečného 

spotřebitele, který hradí daň v ceně zboží. Často bývá nazývána univerzální daní. 

Princip této daně spočívá v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí 

odvést z uskutečněného plnění část hodnoty, pokud je toto uskutečněné plnění 

předmětem daně. Naopak odběratel si za určitých podmínek může uplatnit nárok     

na odpočet daně, kterou při obchodu dodavateli zaplatil.   

 

DPH je státu odváděna postupně, každý výrobce či poskytovatel služby 

odvede DPH ze své „přidané hodnoty“ [BENDA 2010] 

 

 
Rozdělení p říjmů z DPH v České republice  
 
 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 2.7. Schéma rozdělení příjmů z DPH v České republice. Zdroj:5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Ministerstvo financí České republiky. Schéma rozdělení daní. [online]. 2010,  [cit. 25.2.2010]. 

Dostupný z WWW:  <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/schema_obce_rud08.doc>, vlastní úprava. 
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2.8 Základní pojmy k dani z p řidané hodnoty pro oblast 
stavebnictví 

 
Na úvod bych ráda přiblížila důležité pojmy, které se zákonem prolínají, a které         

je nutno rozlišovat : 

 

− stavba  pro bydlení   - rozumí se jí i nedokončená stavba. Tento pojem zákon 

o DPH nevymezuje. Stavbu pro bydlení vymezuje stavební právo6. Účel 

staveb můžeme dovodit z ustanovení stavebního zákona7, podle kterého lze 

stavbu využívat jen v souladu s kolaudačním rozhodnutím, nebo stavebním 

povolením. Toto rozhodnutí stavebního úřadu jsou pro správce daně závazná 

a neměl by je jako důkazní prostředek zpochybňovat. [SKÁLA 2005] 

 

− stavební a montážní práce (tento pojem zahrnuje veškeré práce při výstavbě 

i rekonstrukci, modernizaci, rozšiřování, stavebních úpravách a opravách, 

opravou může být i stavební nebo montážní údržba) 

 

− byt  (místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního 

úřadu určeny k bydlení, je třeba, aby místnosti splňovaly požadavky na trvalé 

bydlení, byt je vymezen technickým uspořádáním) 

 

− místnost  (prostorově i místně uzavřená část stavby – např. balkon nebo 

lodžie nemohou být místnostmi, protože nejsou uzavřené, místnost musí mít 

stěny, podlahu a strop, místnostmi se nestávají ani balkóny či terasy 

zasklené)  

 

− příslušenství bytu (jsou to vedlejší místnosti a prostory – komora, sklep 

apod.) 

 

 

                                                 
6  Zákon č. 20/1976 Sb., stavební zákon,  v §46a odst.3 a  §139b odst. 5 písm.a), dále pak  
vyhláška č. 132/1998 Sb.,§2 písm. b), vyhláška č. 137/1998 Sb.,§3 písm. b) a c) 
7  Zákon č. 20/1976 Sb., stavební zákon § 85 odst.1 
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− bytový d ům -  jeho definice je v zákoně o DPH charakterizována odlišně než 

ve vyhlášce č. 137/1998 Sb.,8  a sníženou sazbu DPH můžeme uplatnit jen     

u bytového domu, který je definován právě v zákoně o DPH, nikoli k bytovým 

domům definovaným v jiných předpisech. Podle zákona o DPH musí bytový 

dům splňovat dvě podmínky. Musí se jednat o stavbu určenou k bydlení          

a nadpoloviční většina veškeré podlahové plochy musí připadat na byty – do 

těchto ploch se započítávají např. chodby, haly, schodiště, sklepy, balkony, 

kočárkárny apod., naopak pro trvalé bydlení nejsou určeny garáže, dílny 

apod.) [SKÁLA 2005] 

 
− spole čné části domu (jsou to části domu, které mohou využívat všichni jeho 

obyvatelé – např. schodiště, chodby, balkóny či terasy, kočárkárny, sušárny, 

kotelny apod.) 

 

− rodinný d ům j stavba pro bydlení. Může mít max. 3 byty a max. 2 nadzemní 

podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rovněž i zde platí podmínka, 

že minimálně polovina podlahové plochy místností musí být využívána            

k trvalému bydlení. Definice rodinného domu je téměř totožná s vyhláškou9     

a proto platí pravidlo, že dům, zkolaudovaný jako rodinný dům plně vyhovuje 

požadavkům zákona o DPH a kolaudační rozhodnutí může poplatníkům 

sloužit jako důkazní prostředek. [SKÁLA 2005] 

 

− např. chaty nejsou ani byty, rodinné domy nebo bytové doby – nejsou určeny 

k trvalému bydlení, jedná se o stavbu pro rodinnou rekreaci a její parametry 

musí odpovídat požadavkům vyplývajícím z § 2 písm. b) vyhl. č. 501/2006 Sb. 

 

− příslušenství rodinného domu a bytového domu (dle zákona např. studny, 

bazény, garáže, zahradní altány, podzemní stavby jako jámy, oplocení, 

přípojky na veřejné sítě a kanalizace apod., příslušenstvím rodinného nebo 

bytového domu nejsou plošné stavby) 

 

                                                 
8  Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
9  Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu § 3 písm.c) 
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− plošné stavby (mohou být nemovitostí – tj. spojeny se zemí pevným 

základem, nebo např. zpevněním povrchu pozemku, zámkovou dlažbou, 

chodníky, zahradní jezírka, obruby apod.) 

 

− změna dokon čené stavby (může se jednat o nástavbu, kterou se stavba 

zvyšuje, přístavbu, kterou se stavba rozšiřuje nebo také zateplení budovy) 

 

− kolaudace  (nejen nové stavby, ale i u změny stavby, pokud je cena změny 

bez daně vyšší než 30% zůstatkové ceny stavby) 

 

− podlahová plocha místností a prostor ů (vnitřní nášlapná plocha mezi 

lícními konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu domu), do úhrnu 

podlahových ploch domu se započítává jak plocha bytů a nebytových prostor 

tak také plocha hal, chodeb a schodišť, sklepů, podloubí, průjezdů, pasáží 

apod. Do úhrnu podlahových ploch domu se nezapočítává plocha, která 

obvykle není běžně přístupné obyvatelům domu a bývá spíše technologickým 

zázemím domu – tj. kotelny, dílny, šachty výtahů apod. [Metodický výklad 

k uplatňování DPH ve výstavbě č.j. 18/54516/2006-181] 

 

§ 2 Předmět daně  

Předmětem daně je: 

a) dodání zboží nebo převod nemovitostí anebo přechod nemovitosti v dražbě   

za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, 

s místem plnění v tuzemsku 

b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění 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 nebyla založena nebo zřízena           

za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného 

členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani 

d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku  
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§ 5 Osoby povinné k dani 

Osobou povinnou k dani je jak fyzická, tak i právnická osoba, která 

uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak  (tj. soustavné 

činnosti jako výroba, obchod, využívání hmotného i nehmotného majetku apod.       

za účelem získání příjmů). Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která 

nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. 

 

§ 6 Osoby osvobozené od uplat ňování dan ě 

Pokud obrat osoby povinné k dani nepřesáhne částku 1.000.000,- Kč            

za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

je od daně osvobozena. 

 

§ 7 Místo pln ění 

Při dodání zboží je místem plnění místo, na kterém se nachází zboží v době, 

kdy se dodání uskutečňuje, stejně tak pokud je nutná instalace nebo montáž zboží, 

za místo plnění se opět považuje místo, kde je zboží nainstalováno nebo 

smontováno. 

 

− u služeb platí dvě různá základní pravidla  pro stanovení místa plnění             

a to v souvislosti, zda je služba poskytována pro osobu povinnou k dani 

nebo pro osobu nepovinnou k dani . Je-li služba poskytovaná osob ě 

povinné k dani, za místo pln ění se považuje sídlo, místo podnikání nebo 

provozovna p říjemce služby . Do konce roku 2009 bylo místem plnění sídlo, 

místo podnikání nebo i provozovna osoby, která službu poskytuje.                 

Při poskytnutí služby osob ě nepovinné k dani  se místo plnění řídí podle 

sídla nebo místa podnikání, p řípadně podle provozovny poskytovatele 

služby .10 

−−−− za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (včetně služeb 

realitní kanceláře, odhadce apod.) se považuje místo, kde se nemovitost 

nachází 

                                                 
10  AUTORSKÝ KOLEKTIV. Meritum - Daň z přidané hodnoty 2010, kapitola 2.2.2. 
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−−−− u stavebních a montážních prací, kdy se dodavatel i zákazník nachází            

v tuzemsku jde o zdanitelné plnění a poskytovatel služeb uplatní platnou 

sazbu daně 

− pokud se jedná o dodávku stavebních prací z jiného členského státu, záleží      

už na typu zákazníka (pokud je to soukromá osoba, je povinen daň přiznat        

a zaplatit poskytovatel služby – tj. zahraniční firma, pokud je zákazníkem plátce 

daně, registrovaná osoba, je povinen tento plátce daň přiznat a zaplatit,            

a to v tom místě    a státě, ve kterém se nemovitost nachází. Z toho vyplývá,      

že pokud česká společnost bude provádět montáž oken na stavbě v zahraničí,   

i když tato montáž bude prováděna českým plátcem, není zdanitelné plnění 

v České republice, ale v zahraničí, podle místa plnění, kde se nemovitost 

nachází. 

 

Sazby dan ě 

V souladu s § 47 Zákona o DPH se u stavebních a montážních prací 

spojených s rekonstrukcí a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, 

které se do stavby zabudovávají (jsou součástí) uplatňuje základní sazba dan ě, 

stejně se postupuje u subdodávek stavebních a montážních prací (zákon stanovuje 

výjimky, a to v § 48, § 48a).  

 

Mezi materiály a zařízení, které se zabudovávají nebo montují do stavby,         

a jsou její součástí v rámci provedené opravy nebo změny dokončené stavby, patří 

např.: 

• vnitřní rozvody studené a teplé vody 

• vany a umyvadla 

• karmy a boilery 

• ústřední vytápění, kotle, krby, tepelná čerpadla 

• vestavěný nábytek 

• centrální vysavače 

• žaluzie, markýzy 

• pevně spojené podlahové krytiny 
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DPH u stavebních a montážních prací spojených se zm ěnou dokon čené stavby 

pro bydlení a oprav 

Dle § 48 se uplatňuje snížená sazba daně u stavebních a montážních prací 

spojených se změnou dokončené stavby bytového, rodinného domu nebo bytu,        

a to včetně příslušenství. Pokud se práce provádějí na stavbě, u které je k bydlení 

určena pouze část, uplatní se snížená sazba daně na práce, které se týkají 

bezprostředně této části. 

 

Změnou dokončené stavby se zákonem myslí zásah do stávající stavby – 

nevzniká tak nový byt nebo nová věc – jen se stavba zvyšuje, rozšiřuje, zatepluje 

apod. 

 

Aplikace snížené sazby daně má své logické podmínky – při změně bytového 

nebo rodinného domu nesmí vzniknout nový byt o velikosti nad 120 m2, při změně 

bytu nesmí dojít ke změně na nebytový prostor, Snížená sazba se neuplatňuje např. 

u prací spojených se změnou dokončené plošné stavby, u služeb typu geologické, 

projektové, kartografické apod., pokud jsou samostatným zdanitelným plněním. 

 

DPH u stavebních a montážních prací spojených s výs tavbou, zm ěnou 

dokon čené stavby a opravami u staveb typu sociální bydlen í 

Snížená sazba se v tomto případě uplatňuje ve všech případech – tzn.            

u výstavby, změny dokončené stavby včetně příslušenství, u opravy a také                

v případech, kdy se stavba mění na stavbu pro sociální bydlení. 

 

Snížená sazba se v tomto případě nemůže uplatnit opět u prací spojených       

s výstavbou plošné stavby, u projektových, geodetických a kartografických služeb 

(jsou-li samostatným zdanitelným plněním) a nebo pokud jsou služby poskytovány 

jako součást služby jiné – často se uvádí příklad opravy elektroinstalace a následné 

revize – pak se oprava zdaňuje stejnou sazbou jako služba. 

 

Převod a nájem pozemk ů, staveb, byt ů a nebytových prostor 

Dle zákona jsou převody u staveb, bytů a nebytových prostor osvobozeny    

od daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace. Převod pozemků je osvobozen 

od daně, s výjimkou převodu stavebního pozemku. 
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Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně – 

toto osvobození se ale nevztahuje na krátkodobý nájem – tj. nejdéle na 48 hodin 

nepřetržitě. Plátce se může dle zákona rozhodnout, zda u nájmu uplatní daň.
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3 HARMONIZACE DPH V ČESKÉ REPUBLICE S PRÁVEM 
EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 

3.1 Harmoniza ční proces v rámci Evropské unie 
 

Proces harmonizace u přímých daní, je ve srovnání s harmonizací nepřímých 

daní velmi stagnační. Státy EU se dokázaly v oblasti přímých daní dohodnout         

na výměně vzájemných informací, zamezení dvojího zdanění a boji proti daňovým 

rájům. Příčiny této stagnace lze spatřovat především v rozdílných účetních 

systémech jednotlivých členských zemí a v neochotě členských států o harmonizaci 

přímých daní, nebo´t  ji považují za jakési narušení vlastní suverenity.  

 

Daň z přidané hodnoty se považuje za oblast, která právě v níže popsaných 

letech doznala v ČR největších změn. Zásahy ze strany EU jsou pochopitelné – 

pokud by se k usměrňování daňového systému nepřistupovalo odpovědně, nemohlo 

by dojít ke vzniku společného trhu. Rozdílné systémy zdanění by vedly k problémům 

například v oblasti hospodářské soutěže. Harmonizace nepřímých daní je nezbytná 

pro zajištění fungování společného trhu.11 Právě z těchto důvodů význam daně 

z přidané hodnoty neustále roste. Podíl daně z přidané hodnoty na hrubém domácím 

produktu byl v roce 1995 6,8 % a v roce 2006 už 8,0 %. 

  

3.1.1 Geneze harmonizace v oblasti dan ě z přidané hodnoty 
 

• 1954 -DPH („Tax sur la valeur ajoutée“) ve Francii  

• 1960 -„The EHS Reportson Tax Harmonization“ – Evropská komise 

zřídila skupinu pro výběr (stanovení) nepřímé daně v EHS 

• 1967 -„první směrnice“- Směrnice Rady 67/227/EHS 

• 1977 – šestá směrnice – Směrnice Rady 77/388/EHS jako zásadní 

dokument harmonizace DPH – průlomová směrnice, harmonizuje DPH 

• 1979 -Směrnice Rady 79/1070/EHS k výměně informací 

• 1979 -DPH se stává jedním z příjmů rozpočtu EU 

                                                 
11  ŠIROKÝ, Jan.  Daně v Evropské unii, kapitola Harmonizace v oblasti obratových daní-daně 
z přidané hodnoty 
 



 

 17 

 

• 1993 – zrušení daňových hranic uvnitř Společenství 

• 1993 - vznik systému VIES (a později INTRASTAT) 

• 1993 - účinnost minimální hranice daňových pásem 

• 2003 – Nařízení č. 1798/2003 o výměně informací 

• 2005 – Nařízení č. 1777/2005 ze dne 17.10.2005, kterým se  stanoví 

prováděcí opatření k 6. směrnici; účinnost od 1.07.2006  

• 2007 - Účinnost Směrnice Rady 2006/112/ES 

 

3.1.2 Významné legislativními dokumenty v oblasti d aně z přidané hodnoty 
 

• První sm ěrnice Rady 67/227/EHS o harmonizaci právních p ředpis ů 

členských stát ů týkajících se daní z obratu  – přinesla nutnost zavést 

systém daně z přidané hodnoty ve všech členských zemích  nejpozději  

k 1.1.1970 

• Druhá sm ěrnice Rady 67/228/EHS   - definovala předmět DPH             

a vymezila základní pojmy: místo zdanitelného plnění, území státu, 

dodání zboží, poskytnutí služby, osobu podléhající dani. Umožňovala 

zavedení různých sazeb daně. 

• Třetí sm ěrnice Rady 69/463/EHS  – prodloužila termín Belgii do konce 

roku 1972. 

• Čtvrtá sm ěrnice Rady 71/401/ EHS  a Pátá směrnice Rady 

72/250/EHS – prodloužila termín Itálii do konce roku 1973 

• Šestá sm ěrnice Rady 77/388/EHS  – prohloubila harmonizaci 

národních úprav DPH, zrušila zdaňování dovozů a realizaci financování 

Evropských společenství z vlastních zdrojů včetně odvodu národních 

výnosů DPH. 

• Směrnice Rady 91/680/EHS -  zrušila daňové hranice uvnitř 

Evropských společenství, směrnice vešla v platnost 1.1.1993.             

Byl zaveden Jednotný vnitřní trh Evropských společenství. Nákup 

soukromých osob je zdaňován výhradně v zemi původu (vyjma nových 

dopravních prostředků), systém dovozu a vývozu mezi členskými státy 

navzájem je nahrazen tzv. intrakomunitárním plněním, s výjimkou 

třetích zemí, tj. zemí mimo EU.  
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• Směrnice Rady 92/77/EHS  - stanovila minimální sazby DPH. Systém 

založen na dvou daňových sazbách: základní a snížená. S účinností   

od 1.1.1993 zavedla směrnice minimální hranice daňových pásem 

-15 % pro základní sazbu 

- 5 % pro jednu až dvě snížené sazby 

 

• Rozhodnutí Rady 2006/774/ES  ze dne 7.11.2006 si může členský stát 

ve výjimečných případech určit tři služby s vysokým podílem lidské 

práce zatížené sníženou sazbou DPH. Česká republika si zvolila:  

-renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou 

materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby; 

-čištění oken a úklid v domácnostech; 

-domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče     

o děti, staré, nemocné nebo postižené osoby).“ 

• Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28.11.2006 o spole čném 

systému dan ě z přidané hodnoty  je platná od 1.1.2007. Pro oblast 

DPH je to základní předpis, který sloučil texty různých dokumentů. 

„Recast“ – nepřinesla zásadní změny, ale pouze sloučila všechny 

směrnice do jedné.  

-Článek 97 - od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 nesmí být 

základní sazba nižší než 15 %.12 

-Článek 98 - Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené 

sazby.13 

 

Snížené sazby se uplatňují pouze u dodání zboží a poskytnutí služeb těch 

kategorií, které jsou uvedeny v příloze III. 

Směrnice Rady 2006/112/ES prošla aktualizací směrnicí 47/2009/ES, která 

platí od 1. 6. 2009. Mění určité přílohy směrnice 2006/112/ES, zavádí možnost 

uplatňovat snížené sazby DPH u restaurací apod. 

• Směrnice Rady 2008/8/ES určuje pravidla pro místo poskytování 

služeb. Místo zdanění je tam, kde se služba spotřebovává – dosud      
                                                 
12  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28.11.2006 o společném systému daně z přidané 
hodnoty 
13  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28.11.2006 o společném systému daně z přidané 
hodnoty 
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se podle základního pravidla zdaňovalo tam, kde se nacházel 

poskytovatel služby. 

• Směrnice Rady 2009/47/ES  platná od 1.6.2009 umožňuje aplikovat 

sníženou sazbu DPH na vybrané, lokálně poskytované služby náročné 

na lidskou práci a některé zboží.14 Ruší přílohu č. IV směrnice 

2006/112/ES ve které byl uveden seznam služeb z článku 106 – 

Dočasná ustanovení pro služby s vysokým podílem lidské práce,         

na které mohly být dočasně do 31. prosince 2010 uplatňovány snížené 

sazby daně z přidané hodnoty. Služby původně uvedené v příloze č. IV 

se staly součástí přílohy č. III, která obsahuje seznam dodaného zboží 

a poskytnutých služeb, které mohou být trvale předmětem snížené 

sazby DPH, podle článku 98 směrnice Rady 2006/112/ES.   

 

Z důvodu toho, že ČR neimplementovala do svého právního řádu směrnici 

2009/47/ES (Poslanecká sněmovna neschválila sněmovní tisk 801 ani následující, 

které prosazovaly tyto legislativní změny), se v případě nepřijetí novely zákona         

o DPH v průběhu roku 2010 stane, že od 1. 1. 2011 níže uvedené služby budou 

podléhat základní sazbě DPH: 

 

• renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou 

materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby; 

 

Jedná se o služby vymezené § 48 ZDPH, jehož aplikace je časově omezena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Ministerstvo pro evropské záležitosti. Daně v letech 2004 – 2005.[online]. 2010, [cit. 
25.2.2010]. Dostupný z WWW: <http://www.euroskop.cz/8439/12677/clanek/special-dane-v-letech-
2004-2009>. 
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 Zásadní p ředpisy v oblasti DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.2. Zásadní předpisy v oblasti DPH. Zdroj: ŠIROKÝ, Jan.  Daně v Evropské unii. 3. akt. a 
přep. vyd.str. 123 

 

 

3.2 Vývoj DPH v  České republice v jednotlivých letech 
 

Rok 2004 

Tento rok je bezpochyby jedinečným v tom, že Česká republika vstoupila       

do Evropské Unie. Zákon o DPH, stejně jako i další zákony, se vstupem do EU mění, 

tudíž máme v jednom roce dvojí znění zákona – první k 1.1.2004 a druhé k 1.5.2004. 

 

3.2.1 Rok 2004 p řed vstupem do Evropské unie 
Dle § 16 zákona o DPH se uplatňovaly dvě sazby: 

� základní sazba daně ve výši 22 % nebo 

� snížená sazba daně ve výši 5 % 

 

Zcela zásadní rozdíl oproti následujícím rok ům je v tom, že zákonem je 

jednozna čně určeno, že základní sazba se uplat ňuje u zboží a snížená sazba u 

služeb. K zákonu jsou připojeny očíslované přílohy, které zahrnují seznamy výjimek, 

Legislativa  
k DPH 

Minimální sazby Společný trh Definice Informace 

Směrnice 
2006/112/ES 

Směrnice 
91/680/EHS 

Směrnice 
2006/112/ES 

Směrnice 
77/388/EHS 

Směrnice 
67/227/EHS 

Směrnice 
2006/112/ES 

Směrnice 
2005/92/ES 

Směrnice 
92/77/EHS 

Nařízení 
1798/2003 

Směrnice 
77/799/EHS 
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u kterých je zboží zdaněno sníženou sazbou a služba zvýšenou sazbou. Také 

členění zákona podle paragrafů je naprosto odlišné. 

 

Aplikace ve stavebnictví: 

U nedokončených staveb a staveb a stavebních prací zařazených podle 

zvláštního předpisu15 se uplatňuje snížená sazba, pokud zákon nestanoví jinak.  

 

U nájmu nemovitostí a nedokončených staveb, pokud není plněním 

osvobozeným od daně, se uplatní základní sazba daně. Základní sazba daně         

se uplatní i u krátkodobého nájmu stavby (tj. nejdéle 48 hodin nepřetržitě). 

 

Od daně je dle § 30 zákona o DPH osvobozen převod staveb s výjimkou 

nedokončených staveb a převodu uskutečněného do dvou let po kolaudaci nebo     

po nabytí stavby. Převod pozemků, při kterém dochází ke změně vlastnického práva 

nebo příslušnosti k hospodaření, je osvobozen od daně. 

 

Příloha č. 3 k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. se seznamem zboží, u něhož musí 

být základ daně rozdělen při zabudování do stavby, jedná se např. o : 

• záclony, závěsy, rolety apod. 

• kamna, krby, plynové vařiče atd. 

• antény 

• lustry, nástěnná svítidla 

 

3.2.2 Rok 2004 po vstupu do Evropské unie 
Tato forma zákona již odpovídá svým členěním té dnešní, tudíž lze provádět 

určitá srovnání se současným stavem. 

 

Dle § 47 zákona o DPH se u zdanitelného plnění uplatňovaly dvě sazby: 

� základní sazba daně ve výši 19 % nebo 

� snížená sazba daně ve výši 5 % 

 

                                                 
15  Opatření Českého statistického úřadu ze dne 1.11.2003 k zavedení  Standardní klasifikace 
produkce, částka 69/1993 Sb., - viz příloha č. 3 diplomové práce 
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 Zákon již nedefinuje vztahy „zboží = základní sazba“ a „služba = snížená 

sazba“, ale na základně příloh definuje výjimky – tedy zboží a služby, kterých se týká 

sazba snížená. Jinak se u zboží a služeb uplatňuje základní sazba. 

 

Aplikace ve stavebnictví: 

U převodu nemovitosti se uplatňuje základní sazba, výjimku tvoří bytový, 

rodinný dům a byt – tam se uplatňuje snížená sazba daně, dále pak dle §56 zákona 

o DPH je osvobozen převod staveb, bytů a nebytových prostor po uplynutí 3 let       

od nabytí nebo kolaudace.  

 

 U dodání bytového domu, rodinného domu a bytu jako součástí těchto domů, 

a to i nedokončených, včetně nedokončené stavby, stavebních a montážních prací 

spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami včetně 

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

montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují se uplatní snížená sazba 

daně.16  

3.2.3 Rok 2005  
Dle § 47 Zákona o DPH se u zdanitelného plnění uplatňovaly dvě sazby: 

� základní sazba daně ve výši 19 % nebo 

� snížená sazba daně ve výši 5 %. 

 

U stavby bytového domu, rodinného domu a bytu (i nedokončených – převod 

těchto nemovitostí podléhal základní sazbě ještě v roce 2004) se uplatňuje snížená 

sazba daně. U převodu bytového domu, rodinného domu a bytu nebo 

nedokončeného rodinného domu a bytu se uplatňuje snížená sazba daně – kromě 

výjimek uvedených v § 56 zákona o DPH. 

 

V § 56 zákona o DPH je stanoveno, že převod staveb, bytů a nebytových 

prostor je osvobozen od daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace (za nabytí 

se nepovažuje vymezení bytů a nebytových prostor jako jednotky podle zákona        

o vlastnictví bytů). Přitom stačí, aby byla splněna pouze jedna z podmínek (proto 

spojka „nebo“) – tj. buď nabytí nebo kolaudace. 

                                                 
16  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 48, sazby daně u bytové výstavby 
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Příklad: Pokud si firma v roce 1995 pořídila stavbu a v roce 2005 ji rekonstruovala     

a kolaudovala, neuběhly sice 3 roky od kolaudace, ale uběhlo již 10 let od nabytí, 

tudíž by byl případný převod nemovitosti od daně osvobozen. Stejný postup by byl 

v případě, kdyby firma v roce 2005 koupila stavbu, která byla kolaudována v roce 

2000 – neuplynuly sice 3 roky od nabytí, ale již 6 let od kolaudace. 

 

Dle § 56 odst. 2 zákona o DPH je finanční pronájem staveb, bytů                     

a nebytových prostor osvobozen od daně. Výjimku tvoří finanční pronájem do tří let 

po nabytí nebo kolaudaci stavby nebo před nabytím či kolaudací stavby. Původně 

pětiletá lhůta byla v roce 2005 zkrácena na 3 roky. 

 

Dle § 56 odst. 3 zákona o DPH je převod pozemků, včetně finančního 

pronájem, osvobozen od daně – výjimku tvoří stavební pozemky, tj. pozemky, které 

jsou nezastavěné a na kterých může být podle stavebního povolení provedena 

stavba spojená se zemí pevným základem. 

 

Dle § 56 odst. 4 zákona o DPH je nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových 

prostor je osvobozen od daně – osvobození se nevztahuje pouze na krátkodobý 

nájem stavby, prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek 

nebo trvale instalovaných zařízení a strojů.  Krátkodobý pronájem v tomto případě 

nesmí trvat déle než 48 hodin nepřetržitě. Pro účely DPH nebyl do konce roku 2004 

definován – je to tedy novinka v zákoně. 

 

3.2.4 Rok 2006 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl v roce 2006 novelizován 

několikrát.  

 

Dle § 47 zákona o DPH se u zdanitelného plnění uplatňovaly dvě sazby: 

� základní sazba daně ve výši 19 % nebo 

� snížená sazba daně ve výši 5 %. 

 

U převodu nemovitostí, dodání stavby či rekonstrukcí a modernizace              

se aplikovala základní sazba daně s výjimkami, které určuje zákon. 
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U DPH u nemovitostí a ve výstavb ě došlo k n ěkolika zm ěnám.  

Nové znění § 48 zákona o DPH výstižněji charakterizuje převod u bytové 

výstavby. U převodu bytového domu (včetně nedokončeného bytového domu – 

převod těchto nemovitostí podléhal ještě v roce 2005 základní sazbě daně) , 

rodinného domu a bytu se uplatňuje snížená sazba daně.  

 

U dodání bytového domu, rodinného domu a bytu (i nedokončených)              

se uplatňuje rovněž snížená sazba daně. Snížená sazba daně se neuplatňuje           

u stavebních a montážních prací spojených s rekonstrukcí, modernizací a opravami 

výhradně nebytových prostor a bytových a rodinných domů. 

 

U bytové výstavby mohla ČR  do konce roku 2007 aplikovat sníženou sazbu 

daně (jde o výjimku uvedenou v přístupové smlouvě). Pro uplatnění snížené sazby 

daně bylo rozhodující, že se jednalo o dodání stavebních či montážních prací, které 

byly přímo „zabudovány“ do stavby – tedy pevně spjaty se stavbou, která byla 

domem či bytovým domem.  Snížená sazba se vztahovala i na subdodávky pro 

hlavního dodavatele stavby.  

 

Dodáním  stavebních a montážních prací, které jsou zabudovány do stavby    

se rozumí zejména: 

- vnitřní rozvody studené a teplé vody, 

- vnitřní odpadové šachty, 

- vnitřní rozvody elektroinstalace, 

- montáž nástropních a nástěnných svítidel, 

- rozvody zabezpečovacích bezpečnostních zařízení, 

- zabudování kuchyňských linek, umyvadel, dřezů, van a klozetů, 

- montáže kotlů, boilerů, ústředního topení , krbů a tepelných čerpadel, 

- instalace protipožárních zařízení včetně rozvodů a hasicích přístrojů, 

- technologie osobních výtahů, 

- zabudování centrálních vysavačů a klimatizací, 

- montáže mříží, žaluzií, markýz, 

- obklady stěn a stropů, 

- zabudování vestavěných spotřebičů a vestavěného nábytku. 
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Osvobozen je rovněž převod pozemků (s výjimkou stavebních pozemků – tj. 

pozemků nezastavěných, určených k zastavění stavbou, na kterou bylo vydáno 

stavební povolení a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb. 

Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, na kterou bylo 

vydáno stavební povolení, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud stavební 

povolení pozbude platnosti.17 Nezastavěný pozemek již není stavebním pozemkem). 

Zastavěným pozemkem je myšlen pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený 

obvodem bytového domu.18 

 

Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je od daně osvobozen. 

Výjimku tvoří jednak krátkodobý nájem nemovitosti (tj. nájem včetně dodávek 

elektřiny apod. nejdéle na 48 hodin nepřetržitě), nájem parkovacích prostorů             

a bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Takže 

typickým příkladem pro tuto oblast je již zmíněné parkování automobilů nebo i např. 

pronájem garáže v bytovém domě nebo rodinném domě vlastníkem bytu nebo domu 

(pokud nejde o pronájem spojený i s užíváním bytu). 

3.2.5 Rok 2007 
U bytové výstavby mohla Česká republika podle výjimky uvedené v přístupové 

smlouvě, do konce roku 2007 uplatňovat sníženou sazbu daně. Navíc byla v roce 

2007 dána České republice možnost, aby uvedenou výjimku využívala ještě další      

3 roky – Česká republika však této možnosti nevyužila. 

 

Dle § 47 zákona o DPH se u zdanitelného plnění uplatňovaly dvě sazby: 

• základní sazba daně ve výši 19 % nebo 

• snížená sazba daně ve výši 5 %. 

 

U převodu nemovitostí, dodání stavby či rekonstrukcí a modernizace             

se aplikovala základní sazba daně s výjimkami, které určuje zákon – tedy stejně jako 

tomu bylo v roce 2006 (v zákoně se setkáváme se stejnými pojmy – bytový dům, 

byt...). K jiným změnám nedošlo. 

                                                 
17  SKÁLA , Milan. Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky v zákoně o dani z přidané 
hodnoty           ( 2005) 
18   § 2 písm. k) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., kterým se 
upravují některé spoluvlastnické vztahy... (zákon o vlastnictví bytů) 
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3.2.6 Rok 2008 
V roce 2008 přichází několik zásadních změn v zákoně – jedná se především 

o změnu výše sazeb: 

• základní sazba daně zůstává na 19% 

• snížená sazba narůstá na 9%. 

 

Snížená sazba daně ve výši 9% se potom aplikuje pouze na poskytnutí 

stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby rodinného 

domu, bytu či bytového domu včetně příslušenství (zjednodušeně řečeno opravy, 

rekonstrukce a modernizace včetně příslušenství, a to bez ohledu na to, zda           

se jedná o sociální bydlení, patři zde i nástavby, přístavby nebo např. zateplování). 

Do konce roku 2007 tyto práce podléhaly různému zdanění – pokud se jednalo         

o stavební práce přímo např. na rodinném domku, platila snížená sazba 5%. Pokud 

ale potřeboval pozemek náležící k domku oplotit nebo postavit např. bazén, 

podléhala tato stavební práce základní sazbě 19% - tedy na příslušenství se snížená 

sazba nevztahovala. Rok 2008 tedy přináší zjednodušení a daňovou úsporu. 

  

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou 

dokončené stavby, bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich 

příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto 

staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, 

jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které 

jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.19 (může to být např. 

služební byt v rámci podniku). 

 

Nyní přistupme k novému pojmu „sociální bydlení“. Dle novely se snížená 

sazba daně u stavby vztahuje již právě jen na tento typ bydlení.  

 

Stavbami pro sociální bydlení se dle § 48a odst. 4 zákona o DPH rozumí: 

− byt pro sociální bydlení 

− rodinný dům pro sociální bydlení 

− bytový dům pro sociální bydlení 

                                                 
19  § 48 - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů 
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− ubytovací zařízení pro příslušníky bezpečnostních sborů podle 

zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo 

pro ubytování státních zaměstnanců 

− zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona   

o sociálních službách (např. týdenní stacionáře, domovy pro seniory, 

chráněné bydlení) 

− školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy   

a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, 

podle zákona upravujícího výkon této výchovy (dětské domovy, 

diagnostické ústavy, výchovné ústavy) 

− Internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním 

postižením podle školského zákona 

− zvláštní dětská zařízení, kterými jsou podle zákona upravujícího péči 

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

− zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon 

pěstounské péče poskytující péči podle zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí 

− speciální lůžková zařízení hospicového typu 

− domovy péče o válečné veterány 

 

Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha 

nepřesáhne 120 m2  (a to včetně příslušenství).  

Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková 

podlahová plocha nepřesáhne 350  m2 

Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou 

jiné byty, než byty pro sociální bydlení. Stačil by jen jeden byt s větší plochou než 

120 m2 ,a stavba by podléhala základní sazbě daně. 

 

3.2.7 Rok 2009 
Sazby daně u zdanitelného plnění jsou nadále: 

• základní sazba daně ve výši 19%, nebo 

• snížená sazba daně ve výši 9%. 
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U převodu nemovitostí se uplatňuje základní sazba daně – pokud zákon 

nestanoví jinak, což je u převodu staveb pro sociální bydlení dle § 48a zákona          

o DPH, převody osvobozené od daně jsou stanoveny v § 56 zákona o DPH.  

 

V § 56 zákona o DPH dochází ke změně – osvobození od daně z převodu 

staveb, bytů a nebytových prostor se rozšiřuje na 2 možnosti – a to buď po uplynutí   

3 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato 

první užívání stavby,  a to k tomu dni, který nastane dříve. Také u daně z převodu 

pozemku dochází ke změně - a to u stavebního pozemku. 

 

Dle  § 56 zákona o DPH se stavebním pozemkem rozumí pozemek, který 

ještě není zastavěný a na kterém může vzniknout stavba spojená se zemí pevným 

základem. Rozdíl oproti předchozím definicím je v tom, že stavba může být 

provedena nejen na základě stavebního povolení, ale i udělení souhlasu                    

s provedením ohlášené stavby. 

Stavebním pozemkem není nezastavěný pozemek, na který je vydáno územní 

rozhodnutí. 

 

3.2.8 Rok 2010 
V roce 2010 přichází opět zásadní změna v zákoně : 

• základní sazba dan ě se mění (vzrůstá) na 20 % 

• snížená sazba nar ůstá na 10%. 

 

 Snížená sazba DPH může být uplatněna jen při poskytnutí stavebních             

a montážních prací spojených se změnou  dokončené stavby bytového domu, 

rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství. Tato úprava platí od roku 

2008 a je tím myšleno, že snížená sazba daně může být uplatněna u veškerých 

oprav, rekonstrukcí a modernizací  veškerých bytů, rodinných domů  bez ohledu      

na to, zda se jedná o stavby pro sociální bydlení či běžné stavby. Snížená sazba 

daně je od roku 2008 rozšířená právě také na nebytové prostory v bytových               

a rodinných domech  a na příslušenství těchto staveb, jako jsou ploty, pergoly, 

venkovní bazény apod.  Dále se snížená sazba daně použije při výstavbách  bytů 

v kategorii sociální bydlení,   které jsou definovány v kapitole 3.2.6. 
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 Při výstavbě domů, bytů a jiných staveb, které nejsou v kategorii sociální 

bydlení se použije základní sazba daně, stejně tak jako pro výstavbu příslušenství 

těchto staveb.20 

 

Příklad: 

1. Výstavba rodinného domu  o podlahové ploše 400m2  (nespadá do kategorie 

„sociální bydlení“ včetně plotu a venkovního bazénu bude fakturována 

v základní sazbě DPH, neboť zde nelze uplatnit žádnou výjimku.  

2. Bude-li postaven stejný dům, jako v bodě 1, avšak majitelé ho zkolaudují        

a plot a venkovní bazén nechají postavit až po kolaudaci domu, pak můžeme 

použít ustanovení § 48 ZDP, tzn., že na výstavbu domu bude aplikována 

základní sazba daně, a na práce spojené s montáží plotu a bazénu bude 

použita snížená sazba daně, nebo ť se jedná o stavební práce spojené      

se změnou dokon čené stavby…  

 

Je na místě  zde zdůraznit, jak již bylo vysvětleno v kapitole 3.1.2. že pokud 

ČR během roku 2010 neimplementuje do svého právního řádu směrnici 2009/47/ES 

(Poslanecká sněmovna neschválila sněmovní tisk 801), tzn., že nepřijme v průběhu 

roku 2010 novelu  zákona o DPH nastane situace, že od 01.01.2011 přijde Česká 

republika o výjimku uplatnění snížené sazby daně právě u námi avizovaných  

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

tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby, což bude mít nepříznivý dopad         

jak na občany, kteří při rekonstrukcích a opravách zaplatí o 10% více,                      

tak u stavebních firem, kterým vzroste  daň na výstupu.  

 

Tato neimplementace se nevztahuje na stavby vymezené zákonem o DPH 

jako sociální bydlení. Výstavba, rekonstrukce a modernizace těchto staveb zůstane 

ve snížené sazbě bez časového omezení.  

 
 

                                                 
20  AUTORSKÝ KOLEKTIV. Meritum - Daň z přidané hodnoty 2010, kapitola 5.1.3.-5.1.5. 
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3.2.9 Vývoj výše sazeb DPH v České republice 
 

Přehled vývoje výše sazeb DPH v České republice  

Rok Základní sazba Snížená sazba  

2004 (před vstupem do EU) 22 % 5 % 

2004 (po vstupu do EU) 19 % 5 % 

2005 19 % 5 % 

2006 19 % 5 % 

2007 19 % 5 % 

2008 19 % 9 % 

2009 19 % 9 % 

2010 20 % 10 % 

 

Tab. 3.2.9. Přehled vývoje výše sazeb DPH v ČR, zdroj: vlastní zpracování 
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4 PRAKTICKÉ UPLAT ŇOVÁNÍ DPH VE STAVEBNICTVÍ SE 
ZAMĚŘENÍM NA UPLATŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH SAZEB 
DANĚ 

4.1 Finanční nákladnost výstavby rodinného domu  
 

4.1.1 Specifikace a parametry modelového domu 
 

Pro své výpočty jsem si nasimulovala rodinný dům střední cenové kategorie, 

vhodný  pro tří až čtyřčlennou rodinu. K domu jsem zvolila venkovní zastřešený 

bazén, venkovní stání pro jedno vozidlo a malé okrasné jezírko. Do soupisu 

materiálu jsem zahrnula také zahradnické práce a výstavbu plotu kolem celého 

pozemku. Tento dům bude zákazníkovi dodán včetně vybavené kuchyně                 

dle požadavků klienta  a také včetně vybavené koupelny. Rodinný dům náleží          

do kategorie „rodinný dům pro sociální bydlení“. Poznatky jsem čerpala na serveru 

www.stavimedomy.cz, dne 20.2.2010.  

 

Provedené výpočty jsou spíše ilustrativního charakteru s cílem porovnat 

možný vliv sazeb DPH na cenu prováděných prací a na porovnání možné výše DPH 

na výstupu.   Nezohledňuji zde cenový vývoj stavebních prací v jednotlivých 

porovnávaných letech, který se odvíjel také od cen vstupů (materiálů použitých       

pro stavbu) a také od vývoje cen těchto poskytovaných služeb na trhu. Nezohledňuji 

ve své práci ani další vlivy, např. vliv inflace apod. Údaje jsem čerpala z nabídek     

pro rok 2010 a použila jsem je i pro roky předcházející.   

 

Obytné místnosti:   4 

Zastavěná plocha:   80 m2 

Obestavěný prostor: 549 m2 

Celková užitková plocha:  115 m2 

Celková obytná plocha:  71 m2 
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4.1.2 Finanční soupis materiál ů a prvk ů použitých p ři výstavb ě rodinného 
domu 

 
 

  Název činnosti Cena bez DPH 
1. Koupě pozemku - orné půdy o výměře 820 m2 á 400 Kč/m2 328 000 
2. Stavební projekt 48 000 
3. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku a bazén 180 000 
4. Napojení inženýrských sítí 30 000 
5. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 
6. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 
7. Schodiště, podlahy 108 000 
8. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 
9. Vodo a elektro instalace 72 000 

10. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 
11. Montáž oken a vrat 150 000 
12. Vnitřní omítky 45 000 
13. Sádrokarton, izolace 98 000 
14. Vytápění a ohřev TUV 130 000 
15. Venkovní omítky 90 000 
16. Hromosvod 18 000 
17. Okenní žaluzie 18 000 
18. Zařízení koupelny 52 000 
19. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 
20. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 
21. Oplocení pozemku 106 000 
22. Zahradnické práce, položení trávníku,    58 000 
23. Výsadba okrasných dřevin a travin 25 000 
24. Zhotovení okrasného jezírka 11 000 
25. Zařízení kuchyně bez elektrospotřebičů 80 000 
26. Vestavěné elektrospotřebiče 68 000 

  CELKEM bez DPH 3 090 000 
 

Tab.4.1.2. Finanční soupis materiálů a prvků použitých při výstavbě rodinného domu. Zdroj: vlastní 

zpracování 
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4.1.3 Výpočet finan ční nákladovosti stavby rodinného domu v období 1.1.  -
 30.4.2004 

 
  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 

1. Koupě pozemku - orné půdy o výměře 820 m2 á 400 Kč/m2 328 000 Osvobozeno 0 
2. Stavební projekt 48 000 5% 2 400 
3. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku 150 000 5% 7 500 
4. Výkopy pro bazén 30 000 5% 1 500 
5. Napojení inženýrských sítí 30 000 5% 1 500 
6. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 5% 7 500 
7. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 5% 42 500 
8. Schodiště, podlahy 108 000 5% 5 400 
9. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 5% 6 000 

10. Vodo a elektro instalace 72 000 5% 3 600 
11. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 5% 1 600 
12. Montáž oken a vrat 150 000 5% 7 500 
13. Vnitřní omítky 45 000 5% 2 250 
14. Sádrokarton, izolace 98 000 5% 4 900 
15. Vytápění a ohřev TUV 130 000 5% 6 500 
16. Venkovní omítky 90 000 5% 4 500 
17. Hromosvod 18 000 5% 900 
18. Okenní žaluzie 18 000 5% 900 
19. Zařízení koupelny 52 000 5% 2 600 
20. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 5% 6 400 
21. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 5% 4 750 
22. Oplocení pozemku 106 000 5% 5 300 
23. Zahradnické práce, položení trávníku,    58 000 5% 2 900 
24. Výsadba okrasných dřevin a travin 25 000 5% 1 250 
25. Zhotovení okrasného jezírka 11 000 5% 550 
26. Zařízení kuchyně bez elektrospotřebičů 80 000 5% 4 000 
27. Vestavěné elektrospotřebiče 68 000 5% 3 400 

  CELKEM bez DPH 3 090 000   138 100 
Tab.4.1.3.  Výpočet finanční nákladovosti stavby rodinného domu v období 1.1. - 30.4.2004. Zdroj: 

vlastní zpracování 

 

 

 

ad 1:  Koupě a převod pozemku je osvobozen od DPH, s výjimkou stavebního 

pozemku. V našem případě byl pozemek koupen jako orná půda. 

ad 2. – 27: Jsou položky, u kterých se  dle Opatření Českého statistického úřadu     

ze dne 1.11.2003 k zavedení  Standardní klasifikace produkce, částka 

69/1993 Sb., - viz příloha č. 3 diplomové práce aplikuje snížená sazba 

daně. 

  

V období od 1. 1. - 30. 4. 2004 je finanční nákladovost stavby rodinného domu 

vyčíslena na 3 228 100 Kč včetně DPH. 
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4.1.4 Výpočet finan ční nákladovosti stavby rodinného domu v roce 2004 -  
2007 

 
  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Koupě pozemku - orné půdy o výměře 820 m2 á 400 Kč/m2 328 000 osvobozeno 0 
2. Stavební projekt 48 000 19% 9 120 
3. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku 150 000 5% 7 500 
4. Výkopy pro bazén 30 000 19% 5 700 
5. Napojení inženýrských sítí 30 000 19% 5 700 
6. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 5% 7 500 
7. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 5% 42 500 
8. Schodiště, podlahy 108 000 5% 5 400 
9. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 5% 6 000 
10. Vodo a elektro instalace 72 000 5% 3 600 
11. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 5% 1 600 
12. Montáž oken a vrat 150 000 5% 7 500 
13. Vnitřní omítky 45 000 5% 2 250 
14. Sádrokarton, izolace 98 000 5% 4 900 
15. Vytápění a ohřev TUV 130 000 5% 6 500 
16. Venkovní omítky 90 000 5% 4 500 
17. Hromosvod 18 000 5% 900 
18. Okenní žaluzie 18 000 5% 900 
19. Zařízení koupelny 52 000 5% 4 680 
20. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 19% 24 320 
21. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 19% 18 050 
22. Oplocení pozemku 106 000 19% 20 140 
23. Zahradnické práce, položení trávníku,    58 000 19% 11 020 
24. Výsadba okrasných dřevin a travin 25 000 19% 4 750 
25. Zhotovení okrasného jezírka 11 000 19% 2 090 
26. Zařízení kuchyně bez elektrospotřebičů 80 000 5% 4 000 
27. Vestavěné elektrospotřebiče 68 000 5% 3 400 
  CELKEM bez DPH 3 090 000   214 520 
Tab.4.1.4.  Výpočet finanční nákladovosti stavby rodinného domu v roce 2004 – 2007. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 
 
ad 1:  Koupě a převod pozemku je osvobozen od DPH, s výjimkou stavebního 

pozemku. V našem případě byl pozemek koupen jako orná půda. 

ad 2:  Projektové práce jsou myšleny jako činnosti nezbytné k přípravě a realizaci 

stavebních děl a zajištění přípravné fáze výstavby,  a jako takové se zdaňují 

základní sazbou bez ohledu na druh výstavby.21 

ad 3, 6 – 19, 26 - 27:  U stavby rodinného domu se uplatňuje snížená sazba daně.22 

ad 4 - 5, 20 – 25:  Výstavba staveb, které se nacházejí mimo vnější půdorys 

domu jako garáž, oplocení, přípojky inženýr. sítí, aj. podléhají 

                                                 
21  Ministerstvo financí České republiky. Metodický výklad k uplatňování daně z přidané hodnoty 
ve výstavbě po 1.1.2005. [online]. 2010, [cit. 1.3.2010].  
Dostupný z WWW: <http://cds2005.mfcr.cz/DPH/DPH_info_vystavba.html>. 
22   Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 48a, odst. 1. platný od 1.1.2005 
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základní sazbě DPH.23 

V období od 1. 5. 2004 – 31. 12. 2007 je finanční nákladovost stavby rodinného 

domu vyčíslena na 3 304 520 Kč včetně DPH. 

 

4.1.5 Výpočet finan ční nákladovosti stavby rodinného domu v roce 2008 -
 2009 

 
  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 

1. Koupě pozemku - orné půdy o výměře 820 m2 á 400 Kč/m2 328 000 osvobozeno 0 
2. Stavební projekt 48 000 19% 9 120 
3. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku a bazén 180 000 9% 16 200 
4. Napojení inženýrských sítí 30 000 9% 2 700 
5. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 9% 13 500 
6. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 9% 76 500 
7. Schodiště, podlahy 108 000 9% 9 720 
8. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 9% 10 800 
9. Vodo a elektro instalace 72 000 9% 6 480 

10. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 9% 2 880 
11. Montáž oken a vrat 150 000 9% 13 500 
12. Vnitřní omítky 45 000 9% 4 050 
13. Sádrokarton, izolace 98 000 9% 8 820 
14. Vytápění a ohřev TUV 130 000 9% 11 700 
15. Venkovní omítky 90 000 9% 8 100 
16. Hromosvod 18 000 9% 1 620 
17. Okenní žaluzie 18 000 9% 1 620 
18. Zařízení koupelny 52 000 9% 4 680 
19. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 9% 11 520 
20. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 9% 8 550 
21. Oplocení pozemku 106 000 9% 9 540 
22. Zahradnické práce, položení trávníku,    58 000 19% 11 020 
23. Výsadba okrasných dřevin a travin 25 000 19% 4 750 
24. Zhotovení okrasného jezírka 11 000 19% 2 090 
25. Zařízení kuchyně bez elektrospotřebičů 80 000 9% 7 200 
26. Vestavěné elektrospotřebiče 68 000 9% 6 120 
  CELKEM bez DPH 3 090 000   262 780 

Tab.4.1.5. Výpočet finanční nákladovosti stavby rodinného domu v roce 2008 – 2009. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 
ad 1: Koupě a převod pozemku je osvobozen od DPH, s výjimkou stavebního 

pozemku. V našem případě byl pozemek koupen jako orná půda. 

ad 2: Projektové práce jsou zařazeny do služeb a není u nich uvedena žádná 

výjimka, proto podléhají základní sazbě DPH. 

ad 3 – 21., 25. – 26: Jedná se o poskytnutí stavebních  a montážních prací 

spojených s výstavbou rodinného domu pro sociální bydlení, 
                                                 
23  Ministerstvo financí České republiky. Metodický výklad k uplatňování daně z přidané hodnoty 
ve výstavbě po 1.1.2005. [online]. 2010, [cit. 1.3.2010]. 
Dostupný z WWW: <http://cds2005.mfcr.cz/DPH/DPH_info_vystavba.html>. 
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včetně jeho příslušenství.24  

ad 22. – 24: Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavební ani montážní 

práce, u kterých by bylo možné za určitých podmínek 

vymezených zákonem o DPH uplatnit sníženou sazbu daně, 

uplatní se základní sazba daně. Okrasného jezírko je navíc 

plošná stavba, a při poskytnutí stavebních a montážních prací 

spojených s výstavbou plošné stavby se uplatní vždy základní 

sazba daně. 25 

V letech 2008-2009 je koupě pozemku a výstavba rodinného domu pro sociální 

bydlení vyčíslena na 3 352 850 Kč včetně DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 48a, odst. 1. platný od 1.1.2009 
25  Česká daňová správa. Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 
1.1.2008.[online]. 2010, [cit. 1.3.2010]. 
Dostupný z WWW: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_8681.html>. 
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4.1.6 Výpočet finan ční nákladovosti stavby rodinného domu v roce 2010 

  Název činnosti 
Cena bez 
DPH Sazba DPH DPH 

1. Koupě pozemku – orné půdy o výměře 820 m2 á 400 Kč/m2 328 000 Osvobozeno 0 
2. Stavební projekt 48 000 20% 9 600 
3. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku a bazén 180 000 10% 18 000 
4. Napojení inženýrských sítí 30 000 10% 3 000 
5. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 10% 15 000 
6. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 10% 85 000 
7. Schodiště, podlahy 108 000 10% 10 800 
8. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 10% 12 000 
9. Vodo a elektro instalace 72 000 10% 7 200 

10. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 10% 3 200 
11. Montáž oken a vrat 150 000 10% 15 000 
12. Vnitřní omítky 45 000 10% 4 500 
13. Sádrokarton, izolace 98 000 10% 9 800 
14. Vytápění a ohřev TUV 130 000 10% 13 000 
15. Venkovní omítky 90 000 10% 9 000 
16. Hromosvod 18 000 10% 1 800 
17. Okenní žaluzie 18 000 10% 1 800 
18. Zařízení koupelny 52 000 10% 5 200 
19. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 10% 12 800 
20. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 10% 9 500 
21. Oplocení pozemku 106 000 10% 10 600 
22. Zahradnické práce, položení trávníku,    58 000 20% 11 600 
23. Výsadba okrasných dřevin a travin 25 000 20% 5 000 
24. Zhotovení okrasného jezírka 11 000 20% 2 200 
25. Zařízení kuchyně bez elektrospotřebičů 80 000 10% 8 000 
26. Vestavěné elektrospotřebiče 68 000 10% 6 800 
  CELKEM bez DPH 3 090 000   290 400 

Tab.4.1.6.  Výpočet finanční nákladovosti stavby rodinného domu v roce 2010. Zdroj: vlastní 

zpracování. 

 
 

V roce 2010 se mění pouze výše sazby DPH.  Způsob zařazení do jednotlivých 

sazeb DPH zůstává stejný jako v roce 2009. 

 

V období roku 2010 je koupě pozemku a výstavba rodinného domu pro sociální 

bydlení vyčíslena na 3 380 400 Kč včetně DPH. 
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4.1.7 Vývoj aplikace da ňové sazby p ři realizaci rodinného domu 
v letech 2004 - 2010 

 

Období Cena bez DPH DPH 

2004 před EU 3 090 000 Kč 138 100 Kč 

2004 v EU 3 090 000 Kč 214 520 Kč 

2005 3 090 000 Kč 214 520 Kč 

2006 3 090 000 Kč 214 520 Kč 

2007 3 090 000 Kč 214 520 Kč 

2008 3 090 000 Kč 262 780 Kč 

2009 3 090 000 Kč 262 780 Kč 

2010 3 090 000 Kč 290 400 Kč 
Tab.4.1.7.  Přehled finanční nákladovosti stavby rodinného domu v letech 2004 - 2010. Zdroj: vlastní 

zpracování 
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Graf.4.1.7.  Přehled výše daně z přidané hodnoty při realizaci stavby rodinného domu v letech 2004 - 

2010. Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

Z výpočtů a tabulek je patrné, že největší vliv na finanční výši daně z přidané 

hodnoty při realizaci stavby rodinného domu měla bez pochyby změna zákona           
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o DPH při vstupu do EU 1.5.2004. V tomto období při stavbě rodinného domu 

vzrostla výše částky připadající na DPH o 76 420 Kč. Další mezník nastává v roce 

2008, který je způsoben nárůstem snížené sazby z 5% na 9%. 

4.2 Vliv uplat ňovaných sazeb dan ě na daňovou povinnost 
poskytovatel ů stavebních služeb 

 
V této kapitole se budu zabývat vlivem uplatňovaných sazeb daně na daňovou 

povinnost poskytovatele služeb při výstavbách rodinných domů. 

Poskytovatele služeb si rozdělím do více kategorií. 

1. Stavební firma, s ročním obratem přibližně 31 mil. Kč. 

2. Stavební architekt s ročním obratem přibližně 720 tis. Kč. 

3. Zahradnická firma s obratem 2 mil. Kč ročně.  

4. Stavební firma se specializací na dodávku a montáž kuchyní z ročním 

obratem přibližně 7,5 mil. Kč. 

5. Zámečnická firma na výrobu a montáž plotu s ročním obratem 800 tis kč. 

 

4.2.1 Vliv DPH na výstupu u stavební firmy 
Finan ční soupis materiál ů stavební firmy 
 

  Název činnosti Cena bez DPH 
1. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku 150 000 
2. Výkopy pro bazén 30 000 
3. Napojení inženýrských sítí 30 000 
4. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 
5. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 
6. Schodiště, podlahy 108 000 
7. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 
8. Vodo a elektro instalace 72 000 
9. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 
10. Montáž oken a vrat 150 000 
11. Vnitřní omítky 45 000 
12. Sádrokarton, izolace 98 000 
13. Vytápění a ohřev TUV 130 000 
14. Venkovní omítky 90 000 
15. Hromosvod 18 000 
16. Okenní žaluzie 18 000 
17. Zařízení koupelny 52 000 
18. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 
19. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 
  CELKEM bez DPH 2 366 000 
  CELKEM bez DPH za 13 akcí 30 758 000 

Tab.4.2.1.  Finanční soupis materiálů stavební firmy. Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro své výpočty jsem si zvolila, že mnou vybraná stavební firma postaví ročně 

13 rodinných domů. Poskytne služby uvedené v položkách 1.-18. finančního soupisu. 

Bude se jednat o výstavbu třinácti rodinných domů, které byly specifikovány 

v kapitole 4.1.1.  

4.2.1.1 Aplikace da ňové sazby v období od 1. 1. - 30. 4. 2004 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku 150 000 5% 7 500 
2. Výkopy pro bazén 30 000 5% 1 500 
3. Napojení inženýrských sítí 30 000 5% 1 500 
4. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 5% 7 500 
5. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 5% 42 500 
6. Schodiště, podlahy 108 000 5% 5 400 
7. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 5% 6 000 
8. Vodo a elektro instalace 72 000 5% 3 600 
9. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 5% 1 600 
10. Montáž oken a vrat 150 000 5% 7 500 
11. Vnitřní omítky 45 000 5% 2 250 
12. Sádrokarton, izolace 98 000 5% 4 900 
13. Vytápění a ohřev TUV 130 000 5% 6 500 
14. Venkovní omítky 90 000 5% 4 500 
15. Hromosvod 18 000 5% 900 
16. Okenní žaluzie 18 000 5% 900 
17. Zařízení koupelny 52 000 5% 2 600 
18. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 5% 6 400 
19. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 5% 4 750 
  CELKEM bez DPH pro 1 rodinný d ům 2 366 000   118 300 
  CELKEM bez DPH pro 13 rodinných dom ů 30 758 000   1 537 900 

Tab.4.2.1.1. Aplikace daňové sazby stavební firmy v období od 1.1. – 30.4.2004. Zdroj: vlastní 

zpracování 
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4.2.1.2 Aplikace da ňové sazby v období od 1. 5. 2004  do 31. 12. 2007 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku 150 000 5% 7 500 
2. Výkopy pro bazén 30 000 19% 5 700 
3. Napojení inženýrských sítí 30 000 19% 5 700 
4. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 5% 7 500 
5. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 5% 42 500 
6. Schodiště, podlahy 108 000 5% 5 400 
7. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 5% 6 000 
8. Vodo a elektro instalace 72 000 5% 3 600 
9. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 5% 1 600 
10. Montáž oken a vrat 150 000 5% 7 500 
11. Vnitřní omítky 45 000 5% 2 250 
12. Sádrokarton, izolace 98 000 5% 4 900 
13. Vytápění a ohřev TUV 130 000 5% 6 500 
14. Venkovní omítky 90 000 5% 4 500 
15. Hromosvod 18 000 5% 900 
16. Okenní žaluzie 18 000 5% 900 
17. Zařízení koupelny 52 000 5% 2 600 
18. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 19% 24 320 
19. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 19% 18 050 
  CELKEM bez DPH pro 1 rodinný d ům 2 366 000   157 920 
  CELKEM bez DPH pro 13 rodinných dom ů 30 758 000   2 052 960 

Tab.4.2.1.2. Aplikace daňové sazby stavební firmy v období od 1.5.2004 – 31.12.2007. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 

4.2.1.3 Aplikace da ňové sazby v letech 2008 – 2009 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku 150 000 9% 13 500 
2. Výkopy pro bazén 30 000 9% 2 700 
3. Napojení inženýrských sítí 30 000 9% 2 700 
4. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 9% 13 500 
5. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 9% 76 500 
6. Schodiště, podlahy 108 000 9% 9 720 
7. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 9% 10 800 
8. Vodo a elektro instalace 72 000 9% 6 480 
9. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 9% 2 880 
10. Montáž oken a vrat 150 000 9% 13 500 
11. Vnitřní omítky 45 000 9% 4 050 
12. Sádrokarton, izolace 98 000 9% 8 820 
13. Vytápění a ohřev TUV 130 000 9% 11 700 
14. Venkovní omítky 90 000 9% 8 100 
15. Hromosvod 18 000 9% 1 620 
16. Okenní žaluzie 18 000 9% 1 620 
17. Zařízení koupelny 52 000 9% 4 680 
18. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 9% 11 520 
19. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 9% 8 550 
  CELKEM bez DPH pro 1 rodinný d ům 2 366 000   212 940 
  CELKEM bez DPH pro 13 rodinných dom ů 30 758 000   2 768 220 

Tab.4.2.1.3. Aplikace daňové sazby stavební firmy v letech 2008-2009. Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.1.4 Aplikace da ňové sazby v roce 2010 
 

  Název činnosti 
Cena bez 
DPH 

Sazba 
DPH DPH 

1. Zemní práce-skrývka, výkopy pro základovou desku 150 000 10% 15 000 
2. Výkopy pro bazén 30 000 10% 3 000 
3. Napojení inženýrských sítí 30 000 10% 3 000 
4. Základová deska domu včetně hydroizolace 150 000 10% 15 000 
5. Nosné zdivo a příčky-Ytong 850 000 10% 85 000 
6. Schodiště, podlahy 108 000 10% 10 800 
7. Konstrukce střechy, střešní krytina, střešní okno 120 000 10% 12 000 
8. Vodo a elektro instalace 72 000 10% 7 200 
9. Osazení oken, zárubní, garážových vrat 32 000 10% 3 200 
10. Montáž oken a vrat 150 000 10% 15 000 
11. Vnitřní omítky 45 000 10% 4 500 
12. Sádrokarton, izolace 98 000 10% 9 800 
13. Vytápění a ohřev TUV 130 000 10% 13 000 
14. Venkovní omítky 90 000 10% 9 000 
15. Hromosvod 18 000 10% 1 800 
16. Okenní žaluzie 18 000 10% 1 800 
17. Zařízení koupelny 52 000 10% 5 200 
18. Montáž venkovního bazénu  6x4 m2 a zastřešení 128 000 10% 12 800 
19. Montáž venkovního parkovacího stání pro 1 vozidlo 95 000 10% 9 500 
  CELKEM bez DPH pro 1 rodinný d ům 2 366 000   236 600 
  CELKEM bez DPH pro 13 rodinných dom ů 30 758 000   3 075 800 

Tab.4.2.1.4. Aplikace daňové sazby stavební firmy v roce2010. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.2.1.5 Vývoj aplikace da ňové sazby stavební firmy v letech 2004-2010 
 
 

období Cena bez DPH DPH 

2004 před EU 30 758 000 Kč 1 537 900 Kč 

2004 v EU 30 758 000 Kč 2 052 960 Kč 

2005 30 758 000 Kč 2 052 960 Kč 

2006 30 758 000 Kč 2 052 960 Kč 

2007 30 758 000 Kč 2 052 960 Kč 

2008 30 758 000 Kč 2 768 220 Kč 

2009 30 758 000 Kč 2 768 220 Kč 

2010 30 758 000 Kč 3 075 800 Kč 
Tab.4.2.1.5.  Přehled výše DPH na výstupu stavební firmy v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní 

zpracování 
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Graf.4.2.1.5.  Přehled výše DPH na výstupu stavební firmy v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 
 

Z tabulek je patrné, že první velký zlom nastal vstupem ČR do EU,              

kdy novelou zákona o DPH k 1.1.2004 se některé stavební práce přesunuly            

ze snížené sazby do základní. Tento  proces zůstal  neměnný až do konce roku 

2007. Rok 2008 se stává pozitivním v tom, že novelou zákona o DPH k 1.1.2008 bylo 

stavební práce související např. s výkopy pro bazén apod. vráceny zpět do snížené 

sazby DPH, což celý proces zjednodušilo. V dalším období snížená sazba daně 

roste vlivem harmonizace nepřímých daní z 5% na 9%, takže celková daň               

na výstupu opět roste. 

 

Tento stav trvá do konce roku 2009. V roce 2010 zůstává princip stejný,        

ale zvyšuje se opět snížená sazba daně o 1%, což má za následek opět růst daně    

na výstupu v roce 2010. 
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4.2.2 Vliv DPH na výstupu projek ční kancelá ře 
Finan ční soupis stavebního architekta 
 

  Název činnosti Cena bez DPH 
1. Stavební projekt 48 000 

  CELKEM bez DPH za 1 projekt 48 000  
  CELKEM bez DPH za 15 projekt ů 720 000 

Tab.4.2.2.  Finanční soupis projekční kanceláře. Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

Pro své výpočty jsem si zvolila, že mnou vybraný architekt prodá ročně                      

15 stavebních projektů.  Bude se jednat o stavební projekty, které byly specifikovány 

v kapitole 4.1.1.  

 

4.2.2.1 Aplikace da ňové sazby v období od 1. 1.  - 30. 4. 2004 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Stavební projekt 48 000 5% 2 400 
  CELKEM bez DPH za 1 projekt 48 000    2 400 
  CELKEM bez DPH za 15 projekt ů 720 000   36 000 

Tab.4.2.2.1. Aplikace daňové sazby projekční kanceláře v období  od 1.1. – 30.4.2004. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 
 
 

4.2.2.2 Aplikace da ňové sazby v období od 1. 5. 2004  do 31. 12. 2009 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Stavební projekt 48 000 19% 9 120 
  CELKEM bez DPH za 1 projekt 48 000    9 120 
  CELKEM bez DPH za 15 projekt ů 720 000   136 800 

Tab.4.2.2.2. Aplikace daňové sazby projekční kanceláře v období  od 1.5.2004  – 31.12.2009. Zdroj: 

vlastní zpracování 

 
 

4.2.2.3 Aplikace da ňové sazby v roce 2010 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Stavební projekt 48 000 20% 9 600 
  CELKEM bez DPH za 1 projekt 48 000    9 600 
  CELKEM bez DPH za 15 projekt ů 720 000   144 000 

Tab.4.2.2.3. Aplikace daňové sazby projekční kanceláře v roce2010. Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.2.4 Vývoj aplikace da ňové sazby projek ční kancelá ře v letech 2004-2010 
 
 

období Cena bez DPH DPH 
2004 před 

EU 720 000 Kč 36 000 Kč 

2004 v EU 720 000 Kč 136 800 Kč 

2005 720 000 Kč 136 800 Kč 

2006 720 000 Kč 136 800 Kč 

2007 720 000 Kč 136 800 Kč 

2008 720 000 Kč 136 800 Kč 

2009 720 000 Kč 136 800 Kč 

2010 720 000 Kč 144 000 Kč 
Tab.4.2.2.4.  Přehled výše DPH na výstupu projekční kanceláře v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 
 
 
 

Graf.4.2.2.4.  Přehled výše DPH na výstupu projekční kanceláře v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní 

zpracování 
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U služeb projekční kanceláře není proces příliš komplikovaný. Před vstupem 

ČR do EU byly tyto služby zařazeny do snížené sazby DPH, po vstupu do EU byly 

přeřazeny do základní sazby DPH, takže vidíme markantní nárůst vstupem EU        

do unie a pak vykazují tyto služby konstantní průběh. Zvyšují se pouze o 1% v roce 

2010 v souvislosti s nárůstem základní sazby daně o 1%. 

 

4.2.3 Vliv DPH na výstupu u zahradnické firmy 
Finan ční soupis zahradnické firmy 
 

  Název činnosti Cena bez DPH 
1. Zahradnické práce, položení trávníku,    58 000 
2. Výsadba okrasných dřevin a travin 25 000 
3. Zhotovení okrasného jezírka 11 000 

  CELKEM bez DPH za 1 akci 94 000  
  CELKEM bez DPH za 21 zahrad.úprav 1 974 000 

Tab.4.2.3.  Finanční soupis materiálu zahradnické firmy. Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

Pro své výpočty jsem si zvolila, že zahradnická firma zhotoví ročně 21 zakázek. 

Bude se jednat o zahradnické práce, které byly specifikovány v kapitole 4.1.1.  

 

4.2.3.1 Aplikace da ňové sazby v období od 1. 1.  - 30. 4. 2004 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Zahradnické práce, položení trávníku,    58 000 5% 2 900 
2. Výsadba okrasných dřevin a travin 25 000 5% 1 250 
3. Zhotovení okrasného jezírka 11 000 5% 550 

  CELKEM bez DPH za 1 akci 94 000    4 700 
  CELKEM bez DPH za 21 zahrad.úprav 1 974 000   98 700 

Tab.4.2.3.1. Aplikace daňové sazby zahradnické firmy v období od 1.1. – 30.4.2004. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 
 

4.2.3.2 Aplikace da ňové sazby v období od 1. 5. 2004  do 31. 12. 2009 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Zahradnické práce, položení trávníku,    58 000 19% 11 020 
2. Výsadba okrasných dřevin a travin 25 000 19% 4 750 
3. Zhotovení okrasného jezírka 11 000 19% 2 090 

  CELKEM bez DPH za 1 akci 94 000    17 860 
  CELKEM bez DPH za 21 zahrad.úprav 1 974 000   375 060 

Tab.4.2.3.2. Aplikace daňové sazby zahradnické firmy v období od 1.5.2004  – 31.12.2009. Zdroj: 

vlastní zpracování 
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4.2.3.3 Aplikace da ňové sazby v roce 2010 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Zahradnické práce, položení trávníku,    58 000 20% 11 600 
2. Výsadba okrasných dřevin a travin 25 000 20% 5 000 
3. Zhotovení okrasného jezírka 11 000 20% 2 200 

  CELKEM bez DPH za 1 akci 94 000    18 800 
  CELKEM bez DPH za 21 zahrad.úprav 1 974 000   394 800 

Tab.4.2.3.3. Aplikace daňové sazby zahradnické firmy v roce 2010. Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
 
 
 

4.2.3.4 Vývoj aplikace da ňové sazby zahradnické firmy v letech 2004-2010 
 

období Cena bez DPH DPH 
2004 před 

EU 1 974 000 Kč 98 700 Kč 

2004 v EU 1 974 000 Kč 375 060 Kč 

2005 1 974 000 Kč 375 060 Kč 

2006 1 974 000 Kč 375 060 Kč 

2007 1 974 000 Kč 375 060 Kč 

2008 1 974 000 Kč 375 060 Kč 

2009 1 974 000 Kč 375 060 Kč 

2010 1 974 000 Kč 394 800 Kč 
Tab.4.2.3.4.  Přehled výše DPH na výstupu zahradnické firmy v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní 

zpracování 
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Graf.4.2.3.4.  Přehled výše DPH na výstupu zahradnické firmy v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 
 

Vstup do EU měl pro zahradnické společnosti velmi negativní vliv.                 

Do 30.4.2004 byly tyto práce ve snížené sazbě DPH a po vstupu ČR do EU jim byla 

přiřazena základní sazba daně. V roce 2010 pak DPH z těchto služeb vzrostlo o 1% 

v  souvislosti se změnou zákona o DPH.  

 

 

4.2.4 Vliv DPH na výstupu u stavební firmy se speci alizací na montáž 
kuchyní 

Finan ční soupis stavební firmy se specializací na montáž kuchyní 
 

  Název činnosti Cena bez DPH 
1. Zařízení kuchyně bez elektrospotřebičů 80 000 
2. Vestavěné elektrospotřebiče 68 000 
  CELKEM bez DPH za 1 akci 148 000  
  CELKEM bez DPH za 50 akcí 7 400 000 

Tab.4.2.4.  Finanční soupis materiálu stavební firmy se specializací na montáž kuchyní. Zdroj: vlastní 

zpracování 
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Pro své výpočty jsem si zvolila společnost specializovanou na dodávky           

a montáže kuchyní. Tato společnost ročně zhotoví ročně 50 zakázek v rozsahu, 

které jsou specifikovány v kapitole 4.1.1.  

 
 

4.2.4.1 Aplikace da ňové sazby v období od 1. 1. 2004 - 31. 12. 2007 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
25. Zařízení kuchyně bez elektrospotřebičů 80 000 5% 4 000 
26. Vestavěné elektrospotřebiče 68 000 5% 3 400 
  CELKEM bez DPH za 1 akci 148 000    7 400 
  CELKEM bez DPH za 50 akcí 7 400 000   370 000 

Tab.4.2.4.1. Aplikace daňové sazby stavební firmy se specializací na montáž kuchyní                                          

v období od 1.1.2004 – 31.12.2007. Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
 

4.2.4.2 Aplikace da ňové sazby v letech 2008 – 2009 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
25. Zařízení kuchyně bez elektrospotřebičů 80 000 9% 7 200 
26. Vestavěné elektrospotřebiče 68 000 9% 6 120 
  CELKEM bez DPH za 1 akci 148 000    13 320 
  CELKEM bez DPH za 50 akcí 7 400 000   666 000 

Tab.4.2.4.2. Aplikace daňové sazby stavební firmy se specializací na montáž kuchyní  
v letech 2008 -2009. Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
 
 

4.2.4.3 Aplikace da ňové sazby v roce 2010 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
25. Zařízení kuchyně bez elektrospotřebičů 80 000 10% 8 000 
26. Vestavěné elektrospotřebiče 68 000 10% 6 800 
  CELKEM bez DPH za 1 akci 148 000    14 800 
  CELKEM bez DPH za 50 akcí 7 400 000   740 000 

Tab.4.2.4.3. Aplikace daňové sazby stavební firmy se specializací na montáž kuchyní v roce 2010. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.4.4 Vývoj aplikace da ňové sazby stavební spol. se specializací na montáž 
kuchyní v letech 2004-2010 

 
 

Období 
Cena bez 

DPH DPH 
2004 před 

EU 7 400 000 Kč 370 000 Kč 

2004 v EU 7 400 000 Kč 370 000 Kč 

2005 7 400 000 Kč 370 000 Kč 

2006 7 400 000 Kč 370 000 Kč 

2007 7 400 000 Kč 370 000 Kč 

2008 7 400 000 Kč 666 000 Kč 

2009 7 400 000 Kč 666 000 Kč 

2010 7 400 000 Kč 740 000 Kč 
Tab.4.2.4.4.  Přehled výše DPH na výstupu stavební firmy se specializací na montáž kuchyní 

v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf.4.2.3.4.  Přehled výše DPH na výstupu stavební firmy se specializací na montáž kuchyní 

v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní zpracování 
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Služby související s montážemi kuchyňských linek včetně montáže 

kuchyňských spotřebičů byly po celé sledované období zařazené do snížené sazby 

DPH. DPH na výstupu se měnilo pouze v závislosti na změnách výše snížené sazby 

DPH. 

 

4.2.5 Vliv DPH na výstupu u záme čnické firmy 
Finan ční soupis na výrobu plotu 
 

  Název činnosti Cena bez DPH 
1. Oplocení pozemku 106 000 

  CELKEM bez DPH za 1 zakázku 106 000  
  CELKEM bez DPH za 13 projekt ů 1 378 000 

Tab.4.2.5.  Finanční soupis materiálu zámečnické firmy. Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

Pro své výpočty jsem si zvolila zámečnickou firmu, která ročně zhotoví ročně 

13 zakázek v rozsahu, které jsou specifikovány v kapitole 4.1.1.  

 
 
 

4.2.5.1 Aplikace da ňové sazby v období od 1. 1.  - 30. 4. 2004 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Oplocení pozemku 106 000 5% 5 300 

  CELKEM bez DPH za 1 zakázku 106 000    5 300 
  CELKEM bez DPH za 13 projekt ů 1 378 000   68 900 

Tab.4.2.5.1. Aplikace daňové sazby zámečnické firmy v období od 1.1. – 30.4.2004. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 
 
 

4.2.5.2 Aplikace da ňové sazby v období od 1. 5. 2004  do 31. 12. 2007 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Oplocení pozemku 106 000 19% 20 140 

  CELKEM bez DPH za 1 zakázku 106 000    20 140 
  CELKEM bez DPH za 13 projekt ů 1 378 000   261 820 

Tab.4.2.5.2. Aplikace daňové sazby zámečnické firmy v období od 1.5.2004 – 31.12.2007. Zdroj: 

vlastní zpracování 
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4.2.5.3 Aplikace da ňové sazby v letech 2008 – 2009 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Oplocení pozemku 106 000 9% 9 540 

  CELKEM bez DPH za 1 zakázku 106 000    9 540 
  CELKEM bez DPH za 13 projekt ů 1 378 000   124 020 

Tab.4.2.5.3. Aplikace daňové sazby zámečnické firmy v letech 2008 - 2009. Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
 
 

4.2.5.4 Aplikace da ňové sazby v roce 2010 
 

  Název činnosti Cena bez DPH Sazba DPH DPH 
1. Oplocení pozemku 106 000 10% 10 600 

  CELKEM bez DPH za 1 zakázku 106 000    10 600 
  CELKEM bez DPH za 13 projekt ů 1 378 000   137 800 

Tab.4.2.5.4. Aplikace daňové sazby zámečnické firmy v roce 2010. Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
 
 
 

4.2.5.5 Vývoj aplikace da ňové sazby záme čnické firmy v letech 2004-2010 
 
 

Období Cena bez DPH DPH 

2004 před EU 1 378 000 Kč 68 900 Kč 

2004 v EU 1 378 000 Kč 261 820 Kč 

2005 1 378 000 Kč 261 820 Kč 

2006 1 378 000 Kč 261 820 Kč 

2007 1 378 000 Kč 261 820 Kč 

2008 1 378 000 Kč 124 020 Kč 

2009 1 378 000 Kč 124 020 Kč 

2010 1 378 000 Kč 137 800 Kč 
 
Tab.4.2.5.5.  Přehled výše DPH na výstupu zámečnické firmy v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní 

zpracování 
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Graf.4.2.5.5.  Přehled výše DPH na výstupu zámečnické firmy v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní 

zpracování 

 
 

Vliv na výši DPH u zámečnické společnosti měly především období                

od 1.1.2004 – 31.12.2007, kdy byla montáž plotu zařazena do základní sazby daně. 

Období od roku 2008 bylo pro tyto společnosti příznivé, nebo´t byly tyto práce 

přeřazeny zpět do snížené sazby daně jako před vstupem do Evropské unie.  
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5 ZÁVĚR 
 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat problematiku daně z přidané 

hodnoty ve stavebnictví. Práce je členěna do tří stěžejních kapitol, ve kterých            

se zabývám danou problematikou.  

 

V teoretické části charakterizuji obecné principy daní a základní pojmy z DPH. 

Popisuji zde obecné záležitosti a fungování daní, které jsou nedílnou součástí 

pochopení diskutovaného tématu. 

 

V další teoretické kapitole se věnuji harmonizačnímu procesu v Evropské unii. 

Tento proces je velice složitým aktem s dlouhodobými časovými dopady. Druhou 

část této kapitoly tvoří vývoj daně z přidané hodnoty v jednotlivých letech. Podrobně 

zde rozebírám legislativní změny, které měly dopady na daň z přidané hodnoty 

v oblasti stavebnictví. Věnuji se létům 2004-2010 a v každém roce rozebírám            

a vysvětluji příslušné změny. V oblasti stavebnictví popisuji změny zákona o DPH po 

vstupu České republiky do EU a před jejím vstupem.  

 

V praktické části se nejprve věnuji výpočtům finanční nákladovosti výstavby 

rodinného domu kategorie „stavba pro sociální bydlení“ v jednotlivých letech. Pomocí 

přehledných tabulek a grafů porovnávám finanční dopady realizace stavby  vlivem 

daně z přidané hodnoty  v různých, zlomových obdobích. Provedené výpočty jsou 

spíše ilustrativního charakteru s cílem porovnat možný vliv sazeb DPH na cenu 

prováděných prací a na porovnání možné výše DPH na výstupu. Nezohledňuji zde 

cenový vývoj stavebních prací v jednotlivých porovnávaných letech, který se odvíjel 

také od cen vstupů (materiálů použitých pro stavbu) a také od vývoje cen těchto 

poskytovaných služeb na trhu. Nezohledňuji ve své práci ani další vlivy, např. vliv 

inflace apod. Údaje jsem čerpala z nabídek pro rok 2010 a použila jsem je i pro roky 

předcházející.  

 

Z mých výpočtů a srovnání jsem zjistila, že největší vliv na finanční výši daně 

z přidané hodnoty při realizaci stavby rodinného domu měla bez pochyby změna 

zákona o DPH při vstupu do EU 1.5.2004. V tomto období při stavbě rodinného domu 
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vzrostla výše částky připadající na DPH o 76 420 Kč. Další mezník nastává v roce 

2008, který je způsoben nárůstem snížené sazby z 5% na 9%.  

 

Dále porovnávám vliv uplatňovaných sazeb daně z přidané hodnoty               

na daňovou povinnost poskytovatelů služeb, vztahujícím se k výstavbě mnou 

zvoleného rodinného domu. Poskytovatele služeb zde rozděluji pro větší přehlednost 

dle odvětví. Opět pomocí tabulek názorně objasňuji použití různých sazeb daně 

z přidané hodnoty ve sledovaném  období. Přehledy výše DPH na výstupu 

jednotlivých firem prezentuji v grafech. Je logické, že i zde dochází vstupem do EU 

k velkým změnám. Zlomový okamžik nastává pro projekční kanceláře, a zahradnické 

firmy, kde vstupem do EU přechází jejich služby do základní sazby daně a zůstávají 

zde i nadále. Naopak daň na výstupu stavebních společností realizující převážně 

stavbu se mění pouze se změnou snížené sazby DPH v letech. Zvláštní kategorii 

tvoří společnosti, třeba i stavební, které realizují příslušenství k domu. Tím                

je myšleno např. oplocení pozemku domu, výstavba venkovního bazénu, apod. Zde 

totiž došlo k zajímavé situaci, která je patrna z grafu 4.2.5.5., kdy tyto stavební práce 

byly po vstupu do EU přeřazeny ze snížené sazby DPH do základní a potom od roku 

2008 byly vráceny opět do snížené sazby DPH. 
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Příloha  č. 1 - Příloha  č. IV Směrnice Rady 2006/112/ES 
Příloha  č. IV Směrnice Rady 2006/112/ES 

SEZNAM SLUŽEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 106 

1) Drobné opravy: 

a) jízdních kol, 

b) obuvi a koženého zboží, 

c) oděvů a bytového textilu (včetně spravování a přešívání); 

2) renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, které 

tvoří podstatnou část hodnoty 

poskytnuté služby; 

3) čištění oken a úklid v domácnostech; 

4) domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, 

nemocné nebo postižené osoby); 

5) holičství a kadeřnictví. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Příloha  č. 2 - Příloha Sm ěrnice Rady 2009/47/ES 
Příloha Sm ěrnice Rady 2009/47/ES 

Příloha III směrnice 2006/112/ES se mění takto:  

1) Bod 6. se nahrazuje tímto:  

„6. dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur, letáků a obdobných 

tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur 

tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map), novin a 

časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně určeny k propagaci, včetně dodání na 

výpůjčku knihovnami;“.  

2) Vkládají se nové body, které znějí:  

„10a) renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, 

které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby;  

10b) čištění oken a úklid v domácnostech;“.  

3) Vkládá se nový bod, který zní:  

„12a) restaurační a cateringové služby, přičemž je možné vyloučit dodání 

(alkoholických nebo nealkoholických) nápojů;“.  

4) Doplňují se nové body, které znějí:  

„19. drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu 

(včetně spravování a přešívání);  

20. domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, 

nemocné nebo postižené osoby);  

21. holičství a kadeřnictví.“ 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha  č. 3 – Výňatek ze Standardní klasifikace produkce 
Standardní klasifikace produkce 

Část F – Stavební práce 
Kód SKP N á z e v 
F STAVEBNÍ PRÁCE 
    
    

   
45 STAVEBNÍ PRÁCE   

    
  Poznámka: Stavebními pracemi se rozumí práce při výstavbě nových budov  

nebo inženýrských děl a také práce při rekonstrukcích, modernizacích, rozšíření, 
stavebních úpravách, opravách a údržbě staveb. 
 

   
45.1 Příprava staveniště 

 
45.11 Demolice, příprava území a zemní práce 

 
45.11.1 Demolice, příprava území, vyčišťovací práce 

 
45.11.11 Demoliční práce 

 
45.11.12 Příprava území a vyčišťovací práce 
    
45.11.2 Výkopové zemní práce a přesun zemin 

 
45.11.21 Výkopové práce 
45.11.22 Odstranění kontaminované půdy 

 
45.11.23 Rekultivační práce 

 
45.11.24 Ostatní výkopové zemní práce a přesun zemin 
    
45.11.3 Příprava území pro dolování 
45.11.30 Příprava území pro dolování 
    
45.12 Průzkumné vrtné práce 
45.12.1 Průzkumné vrtné práce 
45.12.10 Průzkumné vrtné práce 
    
45.2 Konstrukce a práce hrubé stavby a jejich částí - pozemní a inženýrské 

stavitelství 
 

45.21 Konstrukce a práce hrubé stavby pozemních 
a inženýrských staveb 

 

 
 
 



 

 

 

 
Kód SKP 

 
N á z e v 

  Poznámka: Konstrukcemi a pracemi hrubé stavby se rozumí práce při výstavbě 
nových domů, budov nebo inženýrských děl a také práce při rekonstrukcích, 
modernizacích, rozšíření, stavebních úpravách, opravách a údržbě. Nezahrnují 
instalační nebo dokončovací práce. Stavební díla komplexně dodávaná, resp. 
dokončené budovy a stavby, se klasifikují v samostatné klasifikaci stavebních děl. 

    
45.21.1 Konstrukce a práce hrubé stavby domů a budov 
45.21.11 Konstrukce a práce hrubé stavby domů jednobytových a dvoubytových 

45.21.12 Konstrukce a práce hrubé stavby domů vícebytových 
45.21.13 Konstrukce a práce hrubé stavby budov pro průmysl a skladování 

45.21.14 Konstrukce a práce hrubé stavby budov pro obchod a služby 

45.21.15 Konstrukce a práce hrubé stavby budov j.n. 
    
45.21.2 Konstrukce a práce hrubé stavby mostů, visutých dálnic, estakád, tunelů  

a podchodů 

45.21.21 Konstrukce a práce hrubé stavby mostů visutých dálnic a estakád 

45.21.22 Konstrukce a práce hrubé stavby tunelů a podzemních objektů (kromě 
důlních) 

    
45.21.3 Konstrukce a práce na stavbě vedení dálkových trubních, komunikačních  

a energetických (kabely) 

45.21.31 Konstrukce a práce na stavbě vedení dálkových trubních plynu a nafty 

45.21.32 Konstrukce a práce na stavbě vedení dálkových trubních ostatních 

45.21.33 Konstrukce a práce na stavbě vedení elektrických trakčních 

45.21.34 Konstrukce a práce na stavbě vedení dálkových elektrických nadzemních 

45.21.35 Konstrukce a práce na stavbě vedení dálkových elektrických podzemních 

45.21.36 Konstrukce a práce na stavbě vedení dálkových komunikačních  
nadzemních 

45.21.37 Konstrukce a práce na stavbě vedení dálkových komunikačních  
podzemních 

    
45.21.4 Konstrukce a práce na stavbě vedení místních trubních a kabelů  

(vč. doplňkových konstrukcí) 

45.21.41 Konstrukce a práce na stavbě vedení místních trubních vody a kanalizace  
(vč. doplňkových konstrukcí) 

 



 

 

 

 
Kód SKP 

 
N á z e v 

45.21.42 Konstrukce a práce na stavbě vedení místních energetických  
(vč. doplňkových konstrukcí) kromě elektrických 

45.21.43 Konstrukce a práce na stavbě vedení místních elektrických nadzemních  
(vč. doplňkových konstrukcí) 

45.21.44 Konstrukce a práce na stavbě vedení místních elektrických podzemních  
(vč. doplňkových konstrukcí) 

45.21.45 Konstrukce a práce na stavbě vedení místních komunikačních nadzemních  
(vč. doplňkových konstrukcí) 

45.21.46 Konstrukce a práce na stavbě vedení místních komunikačních podzemních  
(vč. doplňkových konstrukcí) 

    
45.21.5 Konstrukce a práce hrubé stavby pro energetiku, výrobu a dolování 

45.21.51 Konstrukce a práce hrubé stavby energetických výrobních děl 

45.21.52 Konstrukce a práce hrubé stavby důlních děl a staveb výrobních 

    
45.21.6 Konstrukce a práce staveb a inženýrských děl j.n. 
45.21.61 Konstrukce a práce hrubé stavby tribun stadionů a sportovních hřišť 

45.21.62 Konstrukce a práce hrubé stavby plaveckých bazénů 
45.21.63 Konstrukce a práce hrubé stavby budov pro sport a rekreaci 

45.21.64 Konstrukce a práce hrubé stavby inženýrských děl a staveb j.n. 

    
45.21.7 Kompletace a montáž prefabrikovaných konstrukcí 

 
45.21.71 Kompletace a montáž prefabrikovaných domů bytových 

45.21.72 Kompletace a montáž prefabrikovaných budov nebytových 

45.21.73 Kompletace a montáž konstrukcí j.n. 
    
45.22 Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin 

45.22.1 Střešní práce 
45.22.11 Střešní konstrukce 
45.22.12 Pokrývačské práce a nátěry střech 
45.22.13 Klempířské práce 
    
45.22.2 Izolační práce proti vodě 
45.22.20 Izolační práce proti vodě 
    

 



 

 

 

 
Kód SKP 

 
N á z e v 

5.23 Konstrukce a práce hrubé stavby komunikací, letištních ploch  
a sportovních areálů 

45.23.1 Konstrukce a práce hrubé stavby dálnic (s výjimkou visutých dálnic), ulic, 
silnic, železnic a letištních drah 

45.23.11 Konstrukce a práce spodní stavby dálnic (s výjimkou visutých dálnic), silnic, 
ulic a stezek pro pěší 

45.23.12 Konstrukce a práce vrchní stavby dálnic (s výjimkou visutých dálnic),  
silnic, ulic a stezek pro pěší 

45.23.13 Konstrukce a práce hrubé stavby pro dráhy železniční a visuté 

45.23.14 Konstrukce a práce hrubé stavby pro letištní dráhy 
45.23.15 Natěračské práce silničního značení, parkovacích ploch a podobných  

povrchů 

    
45.23.2 Konstrukce a práce stavby ploch pro sport a rekreaci 
45.23.21 Konstrukce a práce stavby ploch stadionů a sportovních hřišť 

45.23.22 Konstrukce a práce stavby ploch pro sport a rekreaci j.n. 

    
45.24 Konstrukce a práce hrubé stavby vodních děl 
45.24.1 Konstrukce a práce hrubé stavby vodních cest, přístavů, hrází a jiných  

vodních děl 

45.24.11 Konstrukce a práce hrubé stavby pobřežních a přístavních děl 

45.24.12 Konstrukce a práce hrubé stavby úprav toků, hrází, kanálů a akvaduktů 

45.24.13 Konstrukce a práce hrubé stavby zdymadel, stavidel a objektů plavebních 

45.24.14 Bagrovací a ostatní práce na vodních dílech 
    
45.25 Specializované stavební práce 
45.25.1 Lešenářské práce 
45.25.10 Lešenářské práce 
    
45.25.2 Základové práce a vrtání vodních studní 
45.25.21 Základové práce vč. pilotáže 
45.25.22 Vrtání vodních studní 
    
45.25.3 Betonářské práce 
45.25.31 Železobetonářské práce 
45.25.32 Ostatní betonářské práce 
    
45.25.4 Montáž kovových konstrukcí 
45.25.41 Montáž kovových konstrukcí domů a budov 

 



 

 

 

 
Kód SKP 

 
N á z e v 

 
45.25.42 Montáž kovových konstrukcí jiných staveb 
    
45.25.5 Zdění a zednické práce 
45.25.50 Zdění a zednické práce 
    
45.25.6 Ostatní specializované stavební práce 
45.25.61 Montáž a výstavba průmyslových komínů 
45.25.62 Ostatní specializované stavební práce j.n. 
    
    
45.3 Stavební montáže 
45.31 Elektroinstalace 
45.31.1 Elektroinstalační práce (vodiče a montáže) 
45.31.11 Elektroinstalační práce v bytových domech (vodiče a montáže) 

45.31.12 Elektroinstalační práce v nebytových budovách (vodiče a montáže) 

45.31.13 Elektroinstalační práce u ostatních staveb (vodiče a montáže) 

    
45.31.2 Instalace a montáže protipožární a poplachové signalizace a domácích  

antén 

45.31.21 Instalace a montáže protipožární signalizace 
45.31.22 Instalace a montáže poplachové signalizace 
45.31.23 Instalace a montáže domácích antén 
    
45.31.3 Instalace a montáže výtahů a eskalátorů 
45.31.30 Instalace a montáže výtahů a eskalátorů 
    
45.31.4 Ostatní elektroinstalační práce v budovách 
45.31.41 Elektroinstalace telekomunikačních rozvodů 
45.31.42 Elektroinstalace topení a jiných elektrických zařízení v domech a budovách 

    
45.32 Izolační práce kromě hydroizolace 
45.32.1 Izolační práce kromě hydroizolace 
45.32.11 Tepelně izolační práce 
45.32.12 Ostatní izolační práce kromě hydroizolace 
    
45.33 Instalatérské práce 
45.33.1 Montáže topení, ventilace a klimatizace 
45.33.11 Montáže ústředního topení 
45.33.12 Montáže ventilace a klimatizace 
    
45.33.2 Instalace a montáže rozvodu vody a kanalizace v domech a budovách 

45.33.20 Instalace a montáže rozvodu vody a kanalizace v domech a budovách 

45.33.3 Instalace a montáže rozvodů plynu 



 

 

 

 
Kód SKP 

 
N á z e v 

45.33.30 Instalace a montáže rozvodů plynu 
    
45.34 Ostatní stavební montáže 
45.34.1 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží 
45.34.10 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží 
    
45.34.2 Elektroinstalační práce j.n. 
45.34.21 Instalace a montáže osvětlení a signalizačních systémů silnic, letišť  

a přístavů 

45.34.22 Ostatní elektroinstalační práce j.n. 
    
45.34.3 Montáže a stavební práce j.n. 
45.34.31 Montáže rolet a plátěných střech (markýz) 
45.34.32 Ostatní montáže a práce j.n. 
    
    
45.4 Kompletační a dokončovací práce 
45.41 Omítkářské a štukatérské práce 
45.41.1 Omítkářské a štukatérské práce 
45.41.10 Omítkářské a štukatérské práce 
    
45.42 Truhlářské a zámečnické kompletační práce 
45.42.1 Truhlářské a zámečnické kompletační práce 
45.42.11 Osazování dveřních zárubní a okenních rámů 
45.42.12 Ostatní zámečnické kompletační práce 
45.42.13 Ostatní kompletační práce 
    
45.43 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin 
45.43.1 Obkládání stěn a podlah dlaždicemi 
45.43.11 Vnější obkládání 
45.43.12 Vnitřní obkládání stěn a podlah 
    
45.43.2 Pokládání ostatních podlahových krytin, obkládání stěn a tapetování 

45.43.21 Pokládání pružných podlahových krytin 
45.43.22 Pokládání ostatních podlahových krytin 
45.43.23 Obkládání stěn a stropů (kromě obkládaček) a tapetování 

    
45.43.3 Vnitřní dekorační práce 
45.43.30 Vnitřní dekorační práce 
    
45.44 Sklenářské, malířské a natěračské práce 

 
45.44.1 Sklenářské práce 
45.44.10 Sklenářské práce 
    
45.44.2 Malířské a natěračské práce 
45.44.21 Malby a nátěry uvnitř domů a budov 
45.44.22 Malby a nátěry vně domů a budov 



 

 

 

  
N á z e v 

    
45.45 Ostatní dokončovací stavební práce 
45.45.1 Ostatní dokončovací stavební práce 
45.45.11 Ozdobné práce 
45.45.12 Vnější úklidové práce 
45.45.13 Ostatní dokončovací stavební práce j.n. 
    
45.5 Pronájmy stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou 

45.50 Pronájmy stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou 

45.50.1 Pronájmy stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou 

45.50.10 Pronájmy stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou 

 

 


