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1. Úvod 

 

 Územní samosprávné celky mající charakter neziskových organizací měly 

v době před vstupem České republiky do EU zcela odlišné postavení ve vztahu k dani 

z přidané hodnoty. V souladu se zákonem o DPH měly možnost ovlivnit rozhodování 

ve věci registrace k DPH podle toho, jaké činnosti vymezily hlavní činnosti a jaké 

činnosti vymezily doplňkové činnosti. Po vstupu České republiky do EU se pohled 

na územně samosprávné celky jako subjekty uskutečňující ekonomické činnosti změnil. 

S účinností od 1.5.2004 platí pro oblast DPH zákon č. 235/2004 Sb., který již byl 

mnohokrát novelizován. Novela účinná od 1.1.2009 významným způsobem zasáhla 

do stanovení obratu pro povinnou registraci k DPH, což změnilo postavení územně 

samosprávných celků. Oproti předchozí právní úpravě již není rozhodující, zda 

ekonomická činnost je prováděna v rámci hlavní činnosti nebo v rámci doplňkové 

činnosti. 

  

Územně samosprávné celky, které dosud nebyly plátci daně, jsou povinny 

sledovat obrat pro účely registrace k DPH. Po překročení stanoveného limitu pro 

povinnou registraci se musí územní samosprávné celky registrovat k plátcovství. Je 

nezbytně nutné správně vyhodnotit uskutečněná plnění, zda mají charakter ekonomické 

činnosti, zda se jedná o plnění zdanitelná nebo osvobozená od daně bez nároku 

na odpočet daně, či zda se jedná o neekonomické činnosti, tj. výkony veřejné správy. 

Správné vyhodnocení má vliv na bezchybné uplatnění nároku na odpočet daně 

u přijatých zdanitelných plnění.  

  

Tématem této diplomové práce je daň z přidané hodnoty u územně 

samosprávných celků, vysvětlení základních pravidel upravených v zákoně o DPH jak 

v obecné rovině, tak se zaměřením na jejich specifické postavení, které je dané jejich 

odlišnými činnostmi a rozsahem poskytovaných ekonomických i neekonomických 

činností.  

  

Cílem této práce je podat přehledným způsobem výklad dané problematiky, 

srozumitelným způsobem seznámit s činnostmi územních samosprávných celků, s jejich 

rozdělením na ekonomické činnosti zdaňované nebo osvobozené od daně a na činnosti 
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v oblasti výkonů veřejné správy. Dalším cílem je analýza postupu územních 

samosprávných celků při uplatňování nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných 

plnění, která je provedena na praktických příkladech.  

 

Práce je rozdělena na tři základní části. První kapitola je zaměřena 

na charakteristiku uskutečněných a přijatých plnění specifických pro územně 

samosprávné celky a na problematiku registrace k DPH. Druhá kapitola je určena 

k praktické aplikaci vybraných ustanovení zákona o DPH, na příkladech je popsán 

postup při uplatňování nároku na odpočet daně. Záměrem je provedení analýzy výpočtu 

poměrového koeficientu, který je pro územně samosprávné celky nezbytný, a jeho 

aplikace v praxi. Třetí kapitola zachycuje postup při sestavení daňového přiznání 

a s ohledem na charakter činností územně samosprávných celků také provedení ročního 

vypořádání nároku  na odpočet daně. 
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2.  Charakteristika uskutečněných a přijatých pln ění se zaměřením 

na specifické postavení ÚSC 

 

2.1. Základní práva a povinnosti ÚSC vztahující se k registraci k DPH 

 

Daň z přidané hodnoty u územních samosprávných celků je velmi složitou 

a problematickou oblastí. Novela zákona č. 235/2004 Sb. (dále je ZDPH), která nabyla 

účinnosti k 1.1.2009, významně zasáhla do vymezení obratu pro povinnou registraci 

ve vazbě na tyto veřejnoprávní subjekty. Územní samosprávné celky, které dosud 

nebyly plátci daně, jsou povinny sledovat obrat pro účely registrace k DPH.  

Právo na registraci k DPH na základě žádosti dle § 95 odst. 7 ZDPH územní 

samosprávné celky dříve nevyužívaly, a to z důvodu vykonávání veřejné správy 

a v převážné míře uskutečňování plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet 

daně. Možnost uplatnit nárok na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění nelze 

využít v takovém rozsahu jako u podnikatelských subjektů. Dalším podstatným 

důvodem, kvůli kterému se ÚSC dobrovolně neregistrovaly k DPH, je administrativní 

a ekonomická náročnost. Toto právo dobrovolné registrace dříve využívaly ÚSC, 

kterým režim plátce DPH přinesl významný finanční efekt, např. při zajišťování plnění 

podléhající snížené sazbě DPH, u kterých si mohly uplatnit nárok na odpočet daně 

v základní sazbě (např. při investicích do výstavby ČOV a následném zajišťování 

čištění odpadních vod) a dále tohoto práva využívaly při provozování činností, 

u kterých odběratelé požadovali, aby dodavatel byl plátcem DPH. 

Po datu účinnosti novely ZDPH k 1.1.2009 patří k významným povinnostem 

územních samosprávných celků: 

• sledovat výši obratu pro účely registrace, 

• sledovat hodnotu pořízeného zboží z EU od osob registrovaných k DPH v EU  (limit 

326 000 Kč při pořízení zboží, nebo pořízení nového dopravního prostředku nebo 

zboží podléhající spotřební dani) a sledovat údaje o přijatých službách a pořízení 

zboží vč. montáže nebo instalace  od osob registrovaných k DPH v EU nebo 

zahraničními osobami povinnými k dani, 

• v případě překročení obratu podat v zákonem stanovené lhůtě přihlášku k registraci, 

• v případě splnění podmínek dle § 97 ZDPH předložit místně příslušnému správci 

daně přihlášku k registraci jako osoba identifikovaná k dani. 
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2.2.  Základní pojmy   

 

Pro sledování obratu je důležité znát definice pojmů vymezené v zákoně o DPH, 

např. osoba povinná k dani, úplata, ekonomická činnost, dodání zboží, poskytnutí 

služby apod., viz § 4 odst. 1 ZDPH: 

• osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně 

uskutečňuje ekonomické činnosti; takovou osobou je i osoba, která nebyla založena 

nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost, tzn., 

že do této skupiny neziskových subjektů patří i ÚSC, 

• ekonomické činnosti jsou soustavně vykonávané činnosti výrobců, obchodníků 

a osob poskytujících služby, dále činnosti vykonávané podle zvláštních právních 

předpisů (činnosti vědecké, literární, činnosti lékařů, právníků, inženýrů, znalců 

apod.) a také se za ekonomickou činnost považuje soustavné využívání hmotného 

a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, 

• příležitostná činnost je doplňková činnost, která je nepravidelná, není zde 

předpoklad soustavnosti, není na tuto činnost vyčleněn personál a náklady i výnosy 

z této činnosti jsou zanedbatelné v porovnání s celkovými náklady a výnosy, 

• úplata je částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze 

nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění, 

• dotace k ceně jsou přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, 

z rozpočtů ÚSC, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, 

z rozpočtu cizího státu, z grantů ES či dle programů obdobných, pokud je příjemci 

dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže 

k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje dotace k výsledku 

hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného 

majetku, 

• výnosy a příjmy jsou pojmy definované v účetních předpisech a v ZDP a po novele 

zákona o DPH jsou nahrazeny pojmem úplata, 

• dodání zboží je převod práva nakládat se zbožím jako vlastník; zbožím jsou věci 

movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda, 

• převod nemovitosti je převod, při kterém dochází ke změně vlastnického práva 

nebo příslušnosti k hospodaření, 
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• poskytnutí služby jsou všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo 

převodem nemovitosti, mimo jiné také převod práv, vznik a zánik věcného břemene, 

poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností 

plátce (např. dočasné využití obchodního majetku plátce pro jeho osobní spotřebu 

nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn 

odpočet daně), 

• obrat je souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani 

náleží za uskutečněná plnění. 

 

2.3.  Sledování obratu 

 

 Obrat musí sledovat nejen neplátci z důvodu registrace, ale i plátci z důvodu 

změny zdaňovacího období, popř. z důvodu práva zrušení registrace. 

Pro účely registrace se sleduje obrat za 12 bezprostředně předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud v tomto období osoba povinná k dani 

překročí částku 1 mil. Kč, stává se plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího 

po měsíci, v němž překročila stanovený obrat. Do obratu se zahrnují veškeré úplaty bez 

daně, vč. dotace k ceně, a to: 

• zdanitelná plnění, 

• plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, 

• plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 54 - § 56 ZDPH), 

jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. 

 

 Zdanitelná plnění, která se do obratu pro účely registrace zahrnují, pokud jsou 

uskutečněna v tuzemsku, jsou vymezena v § 13 a § 14 ZDPH: 

• dodání zboží, 

• převod nemovitosti, 

• poskytnutí služeb. 

 

Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, která se do obratu 

pro účely registrace zahrnují, avšak u územně samosprávných celků se téměř 

nevyskytují, jsou vymezena v § 63 ZDPH: 

• dodání zboží do jiného členského státu 
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• vývoz zboží 

• poskytnutí služby do třetí země 

• osvobození ve zvláštních případech 

• přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží 

• přeprava osob 

 

Plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, která se do obratu 

pro účely registrace zahrnují, pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou 

příležitostně, jsou vymezeny v § 54 – 56 ZDPH: 

• finanční činnosti (např. poskytování úvěrů a půjček, převod cenných papírů, 

směnárenská činnost apod.) 

• pojišťovací činnost 

• převod a nájem staveb, bytů a nebytových prostor, pozemků a nájem dalších 

zařízení 

 

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného 

nehmotného majetku a z prodeje pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným 

majetkem, pokud o nich osoba povinná k dani účtuje nebo o nich vede evidenci. 

Do obratu se dále nezahrnují zálohy na budoucí plnění a dále úplata za plnění, pokud je 

místo plnění mimo tuzemsko. Do obratu pro povinnou registraci nevstupují plnění, která 

nejsou předmětem daně, např. daňové příjmy, dotace, transfery, kauce a jistiny, přijaté 

finanční dary apod. 

 

ÚSC nejsou osobou povinnou k dani při výkonu působnosti v oblasti veřejné 

správy, a to i přesto, že za tento výkon pobírají úplatu formou místních, správních nebo 

jiných poplatků. Osobou povinnou k dani se však stanou, rozhodne-li příslušný orgán 

(Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), že některým výkonem veřejné správy došlo 

k narušení hospodářské soutěže. Dále se stanou vždy osobou povinnou k dani, pokud 

vykonávají činnosti uvedené v příloze č. 3 zákona o DPH, a to např.: 

• dodání vody, plynu, tepla, chladu a elektřiny, 

• služby telekomunikační, 

• služby pořádání kongresů, výstav, veletrhů, 

• služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby, 
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• reklamní služby, 

• doprava pozemní a potrubní nákladní, doprava pozemní osobní apod. 

Tyto činnosti jsou vždy považovány za ekonomickou činnost ÚSC, bez ohledu na to, 

zda je vykazuje jako hlavní činnost, tzn. nakládání s majetkem územních 

samosprávných celků. 

 

 S účinností novely k 1.1.2009 se výrazně změnilo postavení územně 

samosprávných celků ve vztahu k sledování obratu. Dle úpravy platné do 31.12.2008 

se do obratu nezahrnovaly plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 

56 ZDPH (nájmy staveb, bytů, pozemků), přestože se jednalo o soustavnou činnost, 

dále se nezahrnovaly příjmy za uskutečněná plnění, přestože se jednalo o plnění dle 

přílohy č. 3 ZDPH a dále se nezahrnovaly příjmy za jiná plnění, která jsou předmětem 

DPH, a to z toho důvodu, že ÚSC jako osoby povinné k dani musely do obratu 

zahrnovat výnosy, nikoli příjmy. ÚSC v hlavní činnosti účtovaly o rozpočtových 

příjmech a výdajích, nikoliv o výnosech a nákladech. Změnou zákona k 1.1.2009 již 

tyto veřejnoprávní subjekty musely úplaty za výše uvedené uskutečněné plnění 

zahrnovat do obratu pro povinnou registraci. 

 

2.3.1.  Sledování obratu dle účetnictví ÚSC 

  

 Územní samosprávné celky vedou účetnictví podle zvláštních předpisů – 

Vyhláška č. 505/2002 Sb. a dle ČÚS pro účetní jednotky, které účtují dle vyhlášky 

č. 505/2002 Sb. Tyto doplňující právní předpisy byly s účinností od 1.1.2010 nahrazeny 

Vyhláškou č. 410/2009 a novými ČÚS. Účetnictví ÚSC bylo velmi specifické 

a neporovnatelné s účetnictvím podnikatelských subjektů. Pokud účtovaly ÚSC jen 

v hlavní činnosti, úplaty za jimi vykonávané činnosti se účtovaly do příjmů rozpočtové 

skladby, která definuje pohyby na bankovních účtech.  

  

Dle rozpočtové skladby nepatří pro sledování obratu příjmy třídy 1 – Daňové 

příjmy (např. 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 

1211 – Daň z přidané hodnoty, 1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší apod.) a třídy 

4 – Přijaté transfery (např. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

v rámci souhrnného dotačního vztahu, 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, 
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4232 – Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí apod.) Tyto příjmy nejsou 

předmětem daně, jsou to finanční prostředky k výkonu veřejné správy. 

 Příjmy zaúčtované dle rozpočtové skladby v třídě 2 – Nedaňové příjmy (např. 

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků, 2132 – Příjmy z pronájmů ostatních 

nemovitostí, 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů apod.) a ve třídě 3 – Kapitálové 

příjmy (např. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků, 3201 – Příjmy z prodeje akcií apod.) 

jsou příjmy z ekonomické činnosti, i příjmy, které nejsou předmětem daně. Každý 

příjem je zaúčtován dle rozpočtové skladby na paragraf, který určuje jeho odvětvové 

třídění, a na položku, která určuje jeho druhové třídění (např. § 6171 – Činnost místní 

správy, § 3612 – Bytové hospodářství, § 3613 – Nebytové hospodářství, § 3113 – 

Základní školy apod.).  

 

Nelze tedy z rozpočtové skladby klíčovat jednotlivé úplaty zahrnované pro 

sledování obratu, ale je nutné přezkoumat každý jednotlivý předpis příjmů. Vzhledem 

k tomu, že rozpočtová skladba časově nerozlišuje, ale definuje jednotlivé příjmy 

a výdaje v okamžiku jejich úhrady, jsou jako příjem zaúčtovány na jednotlivé paragrafy 

a položky také přijaté úhrady pohledávek minulých období za činnosti, které byly 

uskutečněny do konce roku 2008, a tyto úhrady rovněž nelze zahrnovat do obratu. 

U ÚSC lze vycházet z příjmů zaúčtovaných na účtu 215 – Vyúčtování rozpočtových 

příjmů a na účtu 216 – Vyúčtování rozpočtových příjmů z majetku ÚSC nebo lze 

vycházet z pohledávkových účtů třídy 3 (315, 316).  

  

Pokud ÚSC účtuje v rámci hospodářské činnosti, sleduje obrat pro registraci 

na účtové třídě 6 – Výnosy, popř. na účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy. 

  

 Příjmy a úplaty, které ÚSC nezahrnují do obratu: 

 

1.  Příjmy třídy 1 a 4 dle rozpočtové skladby, které nejsou předmětem daně: 

• daně, 

• ekologické poplatky, 

• odvody, 

• poplatky dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích: 

o poplatek ze psů, 
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o poplatek za komunální odpad, 

o poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

o poplatek za užívání veřejného prostranství, 

o poplatek ze vstupného, 

o poplatek z ubytovací kapacity, 

o poplatek za povolení vjezdu, 

o poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

o poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 

• odvod výtěžku z provozování loterií, 

• poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích: 

o poplatky za vydaná povolení, rozhodnutí, 

o poplatky za vidimaci, legalizaci, 

o poplatky za vydání občanských průkazů, pasů, osvědčení o státním občanství 

apod. 

• úplaty za Czech POINT, 

• přijaté dotace a transfery. 

 

2.  Příjmy třídy 2 a 3 dle rozpočtové skladby, které se do obratu nezahrnují: 

• sankce, 

• vratky transferů a ostatní příjmy finančního vypořádání minulých let, 

• neinvestiční dary, 

• příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku, 

• pojistné náhrady, 

• přijaté splátky z půjček, 

• kauce a jistiny, 

• úplata za poskytnutí informací, 

• příjmy za recepty na omamné látky, 

• úplata za pronájem hrobových míst, 

• úplata za sociální služby, 

• úplata za kulturní služby  

• úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů, 

• dividendové příjmy, 
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• úplata za prodej hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku 

(definovaného v § 26-32a ZDP) a úplata za prodej pozemků, které jsou 

dlouhodobým hmotným majetkem apod. 

Příjmy a úplaty, které ÚSC zahrnují do obratu: 

 

1.  Příjmy třídy 2 a 3 z ekonomické činnosti za zdanitelná plnění (účtovány v hlavní 

nebo hospodářské činnosti): 

• pronájem movitých věcí, 

• krátkodobé nájmy do 48 hodin, 

• nájem prostor a míst k parkování, 

• nájem parkovacích automatů, 

• příjmy ze služeb parkovného, 

• hostinská činnost, 

• ubytovací služby, 

• úplaty z poskytnutí zadávacích dokumentů k veřejným zakázkám1 (např. prodej 

projektových dokumentací), 

• nákup a prodej zboží, 

• úplata za poskytnutí věcného břemene, 

• ochrana majetku na základě smlouvy s obecní policií (elektronický 

zabezpečovací systém), 

• služby související s odstraněním komunálního odpadu na základě smluvního 

vztahu (nejedná se o poplatek stanovený veřejnou vyhláškou), 

• hospodaření s lesy apod. 

 

2.  Příjmy třídy 2 a 3 za uskutečněná osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně dle 

§ 54 až § 56 ZDPH, pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou 

příležitostně: 

• nájmy bytů, nebytových prostor a nájmy pozemků 

• zprostředkování pojištění 

• úroky z úvěrů a půjček 

• poplatky za směnárenskou činnost 

 

                                                 
1  Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
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2.3.1.1.  Příjmy ÚSC členěné dle rozpočtové skladby pro účely sledování obratu 

 

Tab. 2.12: 

ČINNOST § POL REŽIM DPH OBRAT 

Pronájem kamerového 
systému instalovaného 
v pronajaté budově 

3639 2133 Osvobozeno dle § 56 
odst. 3 ANO 

Zřízení věcného 
břemene 

3639 2119 Předmět daně - 
základní sazba 20 % ANO 

Prodej pozemku 3639 3111 Osvobozeno dle § 56 
odst. 2 ZDPH NE 

Prodej vytěženého 
dřeva z obecního lesa 

1039 2111 Předmět daně - 
základní sazba 20 % ANO 

Sběr a čištění odpadních 
vod - stočné 

2321 2111 Předmět daně -     
snížená sazba 10 % ANO 

Vratka neoprávněně 
vyplacené dávky 
hmotné nouze 
v minulých letech 

4171 2229 Není předmětem 
daně NE 

Reklama v obecním 
zpravodaji 

3349 2111 Předmět daně - 
základní sazba 20 % ANO 

Pronájem hrobových 
míst                    

3632 2111 Není předmětem 
daně NE 

Příjmy ze vstupného na 
koncert pořádaný obcí 

3312 2111 Osvobozeno dle § 61 
písm. e) NE 

Přeplatek vyúčtování el. 
energie z minulého roku 
– nebytové prostory 

3613 2324 Předmět daně - 
základní sazba 20 % ANO 

Příjem za odebrané 
podzemní vody 

2321 2324 Není předmětem 
daně NE 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že se při sledování obratu nelze řídit rozpočtovou 

skladbou, neboť na položkách jsou příjmy zahrnované do obratu i příjmy nezahrnované 

do obratu pro registraci k DPH.  

 

                                                 
2  Vlastní zdroj 
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2.4. Registrace k DPH z důvodu překročení limitu 

  

Při překročení limitu stanoveného v § 6 odst. 1 ZDPH ve výši 1 mil. Kč jsou 

osoby povinné k dani povinny se registrovat k dani, pokud tento limit nesplní, jsou 

osobou osvobozenou od uplatňování daně.  

 Dle § 95 odst. 1 ZDPH je osoba povinná k dani, která se stává plátcem z důvodu 

překročení obratu, povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit. Plátcem se dle § 94 odst. 1 

ZDPH stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

překročila stanovený obrat. Pokud nesplní registrační povinnost, stává se plátcem datem 

účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci. 

 

Příklad č. 1: 

ÚSC sleduje pro účely registrace k dani svůj obrat. Účtuje pouze v hlavní 

činnosti, neúčtuje o hospodářské činnosti (tzn. neúčtuje o výnosech, ale pouze 

o rozpočtových příjmech). Dle ZDPH, který byl platný do 31.12.2008, zahrnovaly 

osoby vedoucí účetnictví do obratu pouze výnosy. Obec jako osoba vedoucí účetnictví 

účtovala ve sledovaném období pouze o příjmech, proto v období roku 2008 nevykazuje 

žádnou výši obratu, který by zahrnovala do obratu pro účely registrace k DPH. Pro 

zjednodušení uvedeného příkladu jsou ve 2. sloupci uvedeny pouze příjmy, které obec 

zahrnuje do obratu, přestože v praxi taková situace nemůže nastat, protože eviduje 

v rozpočtových příjmech i úplaty za výkon působnosti veřejné správy. 

 

Tab. 2.23: 

Období 
Příjmy v K č 

v jednotlivých 
měsících 

Součet obrat ů 
ve sledovaném 

období 

10/2008 200 000 0 

11/2008 250 000 0 

12/2008 180 000 0 

1/2009 230 000 230 000 

2/2009 250 000 480 000 

3/2009 190 000 670 000 

                                                 
3  Vlastní zdroj 
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4/2009 280 000 950 000 

5/2009 240 000 1 190 000 
 

V uvedeném příkladu překročila obec stanovený registrační obrat v měsíci 

květnu 2009, protože celkový obrat za uvedené období činí 1.190.000,00 Kč. Příjmy 

roku 2008 se do obratu nezahrnovaly podle právní  úpravy platné do 31.12.2008. 

V tomto případě musí obec podat přihlášku k registraci do 15. června 2009 na místně 

příslušný finanční úřad. Plátcem DPH se stane s účinností od 1. srpna 2009. 

 

Příklad č. 2: 

ÚSC sleduje pro účely registrace k dani svůj obrat. Účtuje v hlavní činnosti 

a od října 2008 také v hospodářské činnosti (tzn. o výnosech – v účtové třídě 6). Dle 

ZDPH, který byl platný do 31.12.2008, zahrnovaly osoby vedoucí účetnictví do obratu 

pouze výnosy. Obec jako osoba vedoucí účetnictví účtovala ve sledovaném období jak 

o příjmech, tak i o výnosech, proto v období roku 2008 vykazuje výši obratu ve výši 

výnosu z hospodářské činnosti, který zahrnuje do obratu pro účely registrace k DPH. 

Pro zjednodušení uvedeného příkladu jsou ve 2. sloupci uvedeny pouze příjmy, které 

obec zahrnuje do obratu, přestože v praxi taková situace nemůže nastat, protože eviduje 

v rozpočtových příjmech i úplaty za výkon působnosti veřejné správy. 

 

Tab. 2.34: 

Období 

Příjmy v K č 
v jednotlivých 

měsících v hlavní 
činnosti 

Výnosy v K č 
v jednotlivých 

měsících 
v hospodá řské 

činnosti 

Součet obrat ů 
ve sledovaném 

období 

10/2008 200 000 50 000 50 000 

11/2008 250 000 50 000 100 000 

12/2008 180 000 50 000 150 000 

1/2009 230 000 50 000 430 000 

2/2009 250 000 50 000 730 000 

3/2009 190 000 50 000 970 000 

4/2009 280 000 50 000 1 300 000 

5/2009 240 000 50 000 1 590 000 
 

                                                 
4  Vlastní zdroj 
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V uvedeném příkladu překročila obec stanovený registrační obrat v měsíci 

dubnu 2009, protože celkový obrat za uvedené období činí 1.300.000,00 Kč. Úplaty 

roku 2008 se do obratu zahrnovaly podle právní  úpravy platné do 31.12.2008 ve výši 

výnosu z hospodářské činnosti. V tomto případě musí obec podat přihlášku k registraci 

do 15. května 2009 na místně příslušný finanční úřad. Plátcem DPH se stane s účinností 

od 1. července 2009. 

 

2.4.1. Nesplnění registrační povinnosti 

 

 Pokud osoba povinná k dani nesplní svou registrační povinnost, vyzve správce 

daně tuto osobu, u níž je ověřeno překročení obratu, ke splnění registrační povinnosti. 

Správce daně nevydá rozhodnutí o registraci z moci úřední. Pokud se tedy ÚSC dostane 

do takovéto situace, je nutné podat přihlášku k DPH co nejdříve, protože správce daně 

je povinen uložit v tomto případě náhradu za daň ve výši 10 % z celkového úhrnu úplat 

za zdanitelná plnění, která se uskutečnila bez daně a z hodnoty zboží, které pořídila 

z jiného členského státu neoprávněně bez daně. Celková náhrada se počítá od data, kdy 

se měla tato osoba stát plátcem, do doby, kdy se stala plátcem. 

 

Příklad č. 3: 

 Obec překročila obrat pro účely registrace v měsíci červnu 2009. 

Do 15. července 2009 měla podat přihlášku k DPH a plátcem se měla stát k 1. září 

2009. Přihlášku však obec nepodala. Při daňové kontrole, která proběhla v lednu 2010, 

bylo zjištěno správcem daně překročení limitu. Obec ihned podala přihlášku k registraci 

a plátcem se stala dle rozhodnutí správce daně od 1. února 2010. Správce daně zjistil 

za období od 1.9.2009 do 31.1.2010 obrat za zdanitelná plnění (poskytování reklamy 

a prodej dřeva) v celkové výši 500 000 Kč a stanovil náhradu ve výši 50 000 Kč. 

 

2.5. Zákonná registrace  

  

 Přestože ÚSC nepřekročí limit 1 mil. Kč, může se stát plátcem daně, a to: 

• pokud hodnota zboží pořízeného bez daně z jiného členského státu přesáhne 

v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč (nezahrnuje se zde hodnota pořízení 

nového dopravního prostředku a zboží podléhající spotřební dani), viz § 94 odst. 6 

ZDPH 
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• pokud ÚSC pořídí z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží 

podléhající spotřební dani, viz § 94 odst.7 ZDPH; za nový dopravní prostředek 

se považuje dopravní prostředek, který byl dodán do 3 měsíců, v případě pozemního 

dopravního prostředku do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu nebo má 

najeto méně než 6000 km v případě pozemního motorového vozidla. 

Pokud tedy ÚSC splní podmínky pro zákonnou registraci, stane se plátcem dnem, kdy 

hodnota pořízeného zboží převýší částku 326 000 Kč nebo prvním dnem, kdy pořídí 

nový dopravní prostředek nebo zboží podléhající spotřební dani. 

 

Příklad č. 4: 

 Obec nakoupí od osob registrovaných k DPH v jiném členském státě EU 

10.3.2009 zboží v hodnotě 300 000 Kč a 10.4.2009 zboží v hodnotě 50 000 Kč. Dne 

10.4.2009 překročila stanovený limit a stává se plátcem. Přihlášku musí podat 

do 25.4.2009. 

 

Příklad č. 5: 

 Obec koupila 1.8.2009 od osoby registrované k dani v jiném členském státě 

vozidlo pro sbor dobrovolných hasičů v hodnotě 320 000 Kč. Vozidlo bylo poprvé 

uvedeno do provozu 15.1.2009 a mělo najeto 2000 km. Toto vozidlo splňuje podmínku 

nového dopravního prostředku a obec se stává k 1.8.2009 plátcem DPH. Přihlášku musí 

podat nejpozději do 16.8.2009. 

 

Příklad č. 6: 

 Obec koupila 1.8.2009 od osoby registrované k dani v jiném členském státě 

vozidlo pro sbor dobrovolných hasičů v hodnotě 500 000 Kč. Vozidlo bylo poprvé 

uvedeno do provozu 15.1.2009 a mělo najeto 8000 km. Toto vozidlo nesplňuje 

podmínku nového dopravního prostředku. Obec se však stává plátcem z důvodu 

překročení částky 326 000 Kč k datu pořízení vozidla. 

 

Příklad č. 7: 

 Město koupilo 10.5.2009 od plátce registrovaného ve Francii vína v celkové 

hodnotě  50 000 Kč bez daně. K tomuto datu se město stává plátcem, protože pořídilo 

zboží podléhající spotřební dani. Hodnota pořízeného zboží nemá na registraci vliv. 
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2.6. Dobrovolná registrace 

 

 ÚSC mohou podat přihlášku k registraci k DPH dobrovolně, aniž by splnily 

podmínku překročení obratu nebo podmínky zákonné registrace. Pokud se k dobrovolné 

registraci ÚSC rozhodnou, je třeba podat přihlášku, plátcem daně se stanou ke dni 

účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci.  

Formou dobrovolné registrace je také skupinová registrace. Podmínkou pro tento 

institut je prokázání spojených osob, což jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň 

jedna shodná osoba, tzn., že alespoň jeden člen rady ÚSC by se podílel na vedení jiné 

osoby ve skupině. 

 Dosavadní praxe ovšem ukazuje na to, že ÚSC možnost dobrovolné registrace 

spíše nevyužívají.  

 

2.7.   Sledování obratu z důvodu určení zdaňovacího období 

 

 Zákon o DPH v § 99 definuje zdaňovací období, a to: 

• zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející 

kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč, 

• zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předcházející 

kalendářní rok dosáhl 10 000 000 Kč, 

• čtvrtletní plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl alespoň 

2 000 000 Kč, je oprávněn si zvolit za zdaňovací období kalendářní měsíc, pokud 

tuto změnu ohlásí správci daně nejpozději do 31. ledna příslušného roku. 

Územně samosprávné celky se i poté, co se staly plátci DPH, musí věnovat 

sledování obratu z důvodu změny zdaňovacího období. 

 

Příklad č. 8: 

 

ÚSC sleduje pro účely registrace k dani svůj obrat. Účtuje pouze v hlavní 

činnosti, neúčtuje o hospodářské činnosti (tzn. neúčtuje o výnosech, ale pouze 

o rozpočtových příjmech). Dle ZDPH, který byl platný do 31.12.2008, zahrnovaly 

osoby vedoucí účetnictví do obratu pouze výnosy. Obec jako osoba vedoucí účetnictví 

účtovala ve sledovaném období pouze o příjmech, proto v období roku 2008 nevykazuje 

žádnou výši obratu, který by zahrnovala do obratu pro účely registrace k DPH. Pro 
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zjednodušení uvedeného příkladu jsou ve 2. sloupci uvedeny pouze příjmy, které obec 

zahrnuje do obratu, přestože v praxi taková situace nemůže nastat, protože eviduje 

v rozpočtových příjmech i úplaty za výkon působnosti veřejné správy. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o obec s vyšším obratem, musí i nadále sledovat obrat z důvodu 

změny zdaňovacího období. 

 

Tab. 2.45: 

Období 

Příjmy v K č 
v jednotlivých 

měsících v hlavní 
činnosti 

Součet obrat ů 
ve sledovaném 

období 

10/2008 2 000 000 0 

11/2008 2 100 000 0 

12/2008 1 900 000 0 

1/2009 2 300 000 2 300 000 

2/2009 2 250 000 4 550 000 

3/2009 2 200 000 6 750 000 

4/2009 2 000 000 8 750 000 

5/2009 1 800 000 10 550 000 
 

V uvedeném příkladu překročila obec stanovený registrační obrat v měsíci lednu 

2009, protože celkový obrat za uvedené období činí 2.300.000,00 Kč. Příjmy roku 2008 

se do obratu nezahrnovaly podle právní  úpravy platné do 31.12.2008. 

 

V tomto případě musí obec podat přihlášku k registraci do 15. února 2009 

na místně příslušný finanční úřad. Plátcem DPH se stane s účinností od 1. dubna 2009 

se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. 

  

Obec i nadále sledovala svůj obrat z důvodu změny zdaňovacího období. 

Vzhledem k tomu, že v daném kalendářním roce překročila obrat 10 000 000 Kč, stane 

se od ledna 2010 měsíčním plátcem DPH. 

 

                                                 
5  Vlastní zdroj 
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2.8. Změna režimu 

 

V okamžiku, kdy se změní režim osoby povinné k dani z neplátce na plátce 

daně, má právo tato osoba v prvním zdaňovacím období uplatnit nárok na odpočet daně 

při změně režimu upraveného v § 74 ZDPH u těchto kategorií obchodního majetku: 

• dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena dle ZDP je vyšší než 40 000 

Kč,  

• dlouhodobý nehmotný majetek, jehož vstupní cena dle ZDP je vyšší než 60 000 

Kč, 

• pořizovaný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý nehmotný majetek (nejsou dosud samostatným obchodním 

majetkem, ale jsou evidovány na účtech pořízení DHM  042 a DNM 041), 

• zásoby, 

• drobný hmotný a nehmotný majetek, 

• technické zhodnocení obchodního majetku,  

• majetek nabytý vkladem od plátce daně. 

Podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet daně ze zboží a služeb, které 

se staly součástí obchodního majetku, je pořízení těchto složek obchodního majetku 

ve lhůtě 12 měsíců přede dnem registrace od plátce DPH.  

 ÚSC, který je tedy nově zaregistrován k DPH, musí provést důkladnou kontrolu 

svého obchodního majetku pořízeného za posledních 12 měsíců. U každého 

jednotlivého majetku musí posoudit, k jakému účelu slouží, aby byl správně uplatněn 

nárok na odpočet daně. U majetku, který slouží výhradně k výkonu veřejné správy, 

nemůže uplatnit nárok na odpočet daně, u majetku, který slouží výhradně k ekonomické 

činnosti, uplatní plný nárok na odpočet. A u majetku, který slouží k nezdaňované 

i zdaňované ekonomické činnosti zároveň, krátí nárok na odpočet daně dle § 76 ZDPH.  

Při výpočtu výše nároku postupuje ÚSC metodou shora. Pokud je na daňovém dokladu 

částka daně vyčíslena, může ji uplatnit v částce uvedené na daňovém dokladu. 

 

2.9. Předmět daně 

 

 ÚSC při své činnosti realizují pro účely DPH plnění, která jsou předmětem daně 

a plnění, která nejsou předmětem daně.  Předmětem daně je: 
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• dodání zboží, 

• převod nemovitosti, 

• poskytnutí služby za úplatu. 

Plnění rozlišujeme také podle toho, zda je plátce poskytovatel nebo příjemce plnění, 

a to: 

• uskutečněná plnění, 

• přijatá plnění. 

 

2.9.1. Plnění, která jsou předmětem DPH 

 

 ÚSC vykonávají činnosti v rámci hlavní činnosti, tzn. činnosti, ke kterým byly 

zřízeny, a v rámci hospodářské činnosti, označované také jako ekonomické. Z pohledu 

zákona o DPH jsou za ekonomické činnosti považovány činnosti vykonávané jak 

v hlavní, tak v hospodářské činnosti.  

 

Obecné členění: 

Obr. 2.16: 

     

          

  dodání zboží  1. za úplatu   

  poskytnutí služby Uskutečněná plnění 2. v tuzemsku   

  převod nemovitosti  3. v rámci ekonom. činnosti   

          

      

        

 zdanitelná plnění  osvobozená plnění  

 základní sazba 20 %  s nárokem na odpočet  

 snížená sazba 10 %  bez nároku na odpočet  

     
Všechny tři typy plnění jsou předmětem daně při splnění všech třech podmínek 

současně. Pokud není některá z podmínek splněna, nevzniká ÚSC povinnost uplatnit 

daň na výstupu ani povinnost přiznat osvobozené plnění. 

                                                 
6  Viz Musilová L., Fitříková D. 
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2.9.2. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

 

V § 51 ZDPH jsou vymezena plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně při splnění určitých podmínek. Mezi tato plnění patří: 

• § 52 - poštovní služby, 

• § 53 - rozhlasové a televizní vysílání, 

• § 54 - finanční činnosti, 

• § 55 - pojišťovací činnosti, 

• § 56 - převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších 

zařízení, 

• § 57 - výchova a vzdělávání, 

• § 58 - zdravotnické služby a zboží, 

• § 59 - sociální pomoc, 

• § 60 - provozování loterií a jiných podobných her7, 

• § 61 - ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, 

• § 62 - dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku 

na odpočet daně, a zboží, u něhož plátce nemá nárok na odpočet daně. 

U těchto plnění plátce neuplatňuje daň na výstupu. Zároveň z přijatých 

zdanitelných plnění, které použije výhradně k uskutečnění výše uvedených plnění, nemá 

plátce nárok na odpočet daně na vstupu. Územní samosprávné celky většinou 

uskutečňují nájem pozemků, bytů, staveb, nebytových prostor. Pokud pronajímají svůj 

majetek neplátci, jsou tato plnění v režimu osvobození, pokud pronajímají majetek 

plátci, mohou se osvobození vzdát. V takovém případě se jedná o zdanitelná plnění 

a ÚSC má nárok na odpočet daně z přijatých plnění. Osvobození nelze uplatnit 

u krátkodobého nájmu bytů, nebytových prostor, staveb, a to včetně vnitřního vybavení 

nebo dodání energií, parkovacích míst. Krátkodobý nájem je takový, který nesmí trvat 

déle než 48 hodin nepřetržitě. 

 

2.9.2.1.  Sociální služby 

 

Podle § 59 ZDPH jsou od daně osvobozeny služby sociální pomoci, které jsou 

poskytovány podle zvláštního právního předpisu8 oprávněným poskytovatelem, 

                                                 
7  Podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění 
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tzn. osobou evidovanou v registru poskytovatelů, a tyto služby mohou být poskytnuty 

pouze oprávněným příjemcům. 

 

Sociální služby zahrnují pomoc potřebným osobám, sociální poradenství, 

sociální péči, prevenci. Za tímto účelem jsou zřizovány zařízení sociálních služeb, např. 

stacionáře, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné 

bydlení, azylové domy, noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální 

poradny apod. 

 

Osvobození od daně se vztahuje na činnosti vymezené v zákoně o sociálních 

službách, a to např.: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

• poskytnutí ubytování, 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních 

záležitostí, 

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění apod. 

 

Z uvedených činností vyplývá, že např. stravovací, ubytovací nebo úklidové 

služby poskytované oprávněným příjemcům jsou osvobozeny od daně bez nároku na 

odpočet daně. 

 Pro určení, zda se jedná o plnění osvobozené od daně, je důležité zjistit údaje 

o poskytovaných službách uvedených v rozhodnutí o registraci, a to jaké druhy služeb 

může poskytovatel poskytovat a jakému okruhu oprávněných osob. Může dojít k situaci, 

že stejný druh služby (např. poskytnutí stravování) bude u poskytovatele jak plněním 

osvobozeným (poskytnutí stravování svým oprávněným příjemcům uvedeným 

v registraci), tak i plněním zdanitelným (poskytnutí stravování oprávněným příjemcům 

jiného sociálního zařízení).  

                                                                                                                                               
8  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
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2.9.2.2.  Zdravotnické služby 

 

Podle § 58 ZDPH jsou od daně osvobozeny zdravotnické služby. 

Zdravotnickými službami se rozumí9 služby zdravotní péče a související služby 

poskytované oprávněnými subjekty pacientům a osobám, kterým je péče určena. 

Od daně je také osvobozeno poskytování dopravních zdravotních služeb oprávněnými 

osobami při použití speciálně konstruovaných vozidel (sanitní vozidla). Ze zákona 

o DPH nevyplývá nutnost úhrady zdravotních služeb zdravotní pojišťovnou, 

osvobozeny od daně jsou tedy i služby plně nebo částečně hrazeny příjemcem služby. 

Službou zdravotní péče se např. rozumí: 

• léčebná péče ambulantní a ústavní, 

• pohotovostní a záchranná služba, 

• lázeňská péče a péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách, 

• poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky 

a stomatologických výrobků, 

• péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných, 

• zdravotní péče poskytovaná v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích 

apod. 

 ÚSC zřizují za účelem poskytování zdravotní péče příspěvkové organizace. Dle 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je zdravotní péče poskytovaná 

v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích hrazena z rozpočtu zřizovatele. 

Z rozpočtu zřizovatele se také hradí zdravotnická záchranná služba a pohotovostní 

služby. U přijatých zdanitelných plnění použitých k osvobozeným plněním bez nároku 

na odpočet daně nemůže zřizovatel uplatnit daň na vstupu. Zřizovatel musí tedy rozlišit, 

která přijatá plnění použije k osvobozeným plněním (např. poskytnutí léčiv pacientům 

v ústavní péči) a která použije ke zdanitelným plněním (např. výdej nebo prodej léčiv 

na lékařský předpis). 

 

2.9.2.3.  Kulturní služby 

 

Poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího územně 

samosprávním celkem, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou 

                                                 
9  Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
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zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo 

zřízena za účelem podnikání, je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně  dle 

§ 61 odst. e)  ZDPH. Kulturní činností se rozumí: 

• pořádání hudebních, divadelních, literárních a multimediálních programů, 

• pořádání koncertů, divadla, výstav, 

• vstupné do kina, muzea, galerie, 

• vstupné na hrady a zámky, 

• činnost knihovny, 

• vstupné do zoologické nebo botanické zahrady apod. 

Zbožím úzce souvisejícím s poskytnutím kulturní služby jsou např. doplňkové 

upomínkové předměty na hradech a zámcích, v zoologických zahradách, propagační 

materiály, katalogy apod. Upomínkové předměty, pohledy, knihy, CD a DVD nelze 

považovat za zboží úzce související s kulturní činností a není tedy osvobozeno od daně. 

Osvobozeny také nejsou některé služby, které jsou nabízené zařízeními poskytujícími 

kulturní služby, a to např.: 

• poplatek za internet v knihovně, 

• reklamní činnost (na vstupenkách, v prostorách ZOO, na plakátech apod.), 

• krátkodobé pronájmy, 

• pronájem movitého majetku, 

• kopírování za úplatu, 

• prodej knih a periodik nakoupených za účelem dalšího prodeje apod. 

 

2.9.2.4.  Sportovní služby 

 

Další kategorie plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně je 

uvedena v § 61 odst. d) ZDPH. Jedná se o poskytování služeb úzce souvisejících 

se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo 

zřízeny za účelem podnikání, a to osobám, které vykonávají sportovní nebo 

tělovýchovnou činnost. Touto osobou může být právnická osoba (škola, sportovní klub) 

i fyzická osoba – občan. Podmínkou je, že tato osoba sportovní činnost vykonává. 

Pokud tedy provozovatel sportovního zařízení prodá vstupenky na sportovní akci, 

nejedná se o osvobozené plnění, protože služba je poskytnuta divákům, nikoliv osobám 

vykonávajících sportovní činnost. 
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Také zapůjčení sportovního náčiní v souvislosti s výkonem sportovní činnosti je 

osvobozeno od daně, pokud je provozovatelem neziskový subjekt (pokud je 

provozovatelem obchodní společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, jedná 

se o zdanitelné plnění ve snížené sazbě). Zapůjčení sportovního náčiní k využití mimo 

sportovní zařízení provozovatele není součástí komplexní služby úzce související 

se sportem a jedná se tedy o zdanitelné plnění v základní sazbě (pronájem movité věci). 

Mezi sportovní zařízení provozované ÚSC, na které se vztahuje osvobození dle 

§ 61 odst. d) ZDPH, patří: 

• plavecký bazén, 

• ledové plochy, 

• tělocvičny, 

• víceúčelové sportovní haly, 

• stadiony, fotbalová hřiště, 

• tenisové kurty, golfová hřiště, minigolfy, 

• lyžařské areály apod. 

Pro zjištění správného daňového režimu musí ÚSC vyhodnotit, zda se jedná o nájem 

nebytových prostor, který může být osvobozen podle § 56 odst. 3) ZDPH, nebo se jedná 

o krátkodobý nájem (zdaňován v základní sazbě), nebo je pronájem těchto zařízení 

osvobozen dle § 61 odst. d) ZDPH z důvodu vykonávání sportovní činnosti. 

 

2.9.3. Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně  

 

 Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena tato plnění za splnění 

podmínek uvedených v daných paragrafech: 

• § 64 - dodání zboží do jiného členského státu, 

• § 65 - pořízení zboží z jiného členského státu, 

• § 66 - vývoz zboží, 

• § 67 - poskytnutí služby do třetí země, 

• § 68 - osvobození ve zvláštních případech, 

• § 69 - přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, 

• § 70 - přeprava osob, 

• § 71 - dovoz zboží. 
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  Jedná se tedy o dodání zboží nebo o poskytnutí služby. V této kategorii plnění 

se nevyskytuje převod nemovitostí.  

 U těchto plnění není plátce povinen uplatnit daň na výstupu, protože jsou to 

osvobozená plnění. U přijatých plnění, která plátce použije k uskutečnění těchto 

osvobozených plnění, má plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 2) ZDPH. 

U ÚSC se však tato plnění vyskytují pouze výjimečně. 

 

2.9.4. Plnění, která nejsou předmětem DPH  

 

Tato skupina plnění je velmi komplikovaná. Může se jednat o plnění, která 

splňují definici dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby, ale při splnění 

zákonem stanovených podmínek se nepovažují za dodání zboží, převod nemovitosti 

nebo poskytnutí služby za úplatu. Dále se může jednat o plnění s místem plnění mimo 

tuzemsko, o plnění bez úplaty nebo plnění, které není uskutečněno v rámci 

ekonomických činností plátce. 

Dále se jedná o skupinu plnění, která nesplňují definici dodání zboží, převodu 

nemovitosti a poskytnutí služby. Tato plnění jsou specifická tím, že osoba, která je 

uskutečňuje, neobdrží za tato plnění zaplaceno, ale je osobou, která zaplatí 

(např. poskytnutí finančního bonusu při odběru určitého množství zboží apod.). 

Výraznou kategorií plnění, která není předmětem daně, jsou výkony veřejné 

správy u ÚSC. 

 

2.9.4.1.  Veřejná správa u ÚSC 

 

ÚSC se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby 

povinné k dani, a to ani v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu.  

Z uvedeného vyplývá, že výkony veřejné správy nejsou ekonomickou činností ÚSC, 

a proto nejsou předmětem daně. Za ekonomickou činnost by byl považován výkon 

veřejné správy v případě, že dojde k výraznému porušení hospodářské soutěže. O této 

skutečnosti rozhoduje v ČR pouze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

Veřejná správa je v České republice vykonávána státem (státní správa) a územně 

samosprávnými celky (samospráva). 
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Obr.2.210: 

 

  

Výkon státní správy může být na základě zákona přenesen na územně 

samosprávné celky (přenesená působnost). Vedle této přenesené působnosti vykonávají 

veřejnou správu ve vlastní působnosti (samospráva).  

Rozsah přenesené působnosti není pro všechny obce shodný. Rozlišujeme 3 kategorie 

obcí s přenesenou působností: 

• obce, 

• obce s pověřeným obecním úřadem, 

• obce s rozšířenou působností. 

Obce s rozšířenou působností vykonávají státní správu v oblasti finanční, školství, 

kultury, živnostenského úřadu, stavebního řádu, obecné správy, obrany a krizového 

řízení, zemědělství a ochrany životního prostředí. 

  

Do kategorie úplat za výkon veřejné správy patří např.: 

• místní poplatky, 

• správní poplatky, 

• poplatky za poskytnutí informací, 

                                                 
10  Vlastní zdroj 

Veřejná správa 

Státní správa Samospráva 

Vláda ČR Kraje Obce 

Ministerstva 

Jiné ústřední orgány 
státní správy 

Státní úřady vykonávající státní správu 
místně příslušnými jednotkami po 

celém území ČR 
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• poplatky za informace z centrálních registrů (Czech POINT), 

• poplatky za hrobová místa, 

• parkování. 

 

Činnosti označované jako veřejná správa musí splňovat tyto podmínky: 

• subjekt vykonávající tyto činnosti vystupuje jako orgán veřejné správy, 

• vykonávaná činnost podléhá zvláštnímu právnímu režimu, který je odlišný 

od režimu, ve kterém by tato činnost byla vykonávána soukromoprávním subjektem. 

 

2.9.4.1.1.  Místní a správní poplatky 

 

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je označován výběr místních 

poplatků jednoznačně za výkon přenesené působnosti obce a stanovení výše poplatků 

patří do samostatné působnosti obce. Patří zde: 

• poplatek ze psů, 

• poplatek za rekreační nebo lázeňský pobyt, 

• poplatek za užívání veřejného prostranství, 

• poplatek ze vstupného, 

• poplatek z ubytovací kapacity, 

• poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst, 

• poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

• poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, 

• poplatek za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 

Obecně závaznou vyhláškou je určena výše poplatků, jejich výběr a další související 

podmínky. U přijatých úplat je nutné ověření, zda se jedná o poplatek dle výše 

uvedeného zákona a zda úplata je v souladu s obecně závaznou vyhláškou. Pokud 

nejsou podmínky dodrženy, nejedná se o poplatek, který není předmětem daně, ale jde 

o úplatu za poskytovanou ekonomickou činnost plátce. 
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Do kategorie správních poplatků patří poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích. K jejich vyměření a výběru jsou územně samosprávné celky 

zmocněny.  Patří zde např.: 

• poplatky za vydaná rozhodnutí, povolení,  

• poplatky za vydání dokladů (občanských průkazů, pasů apod.), 

• poplatky za vydaná osvědčení (např. o státním občanství), 

• poplatky za legalizaci a vidimaci, 

• poplatky za uzavření manželství apod. 

Výše správních poplatků je stanovena sazebníkem v pevné částce nebo v procentní míře 

ze základu poplatku. 

 

2.9.4.1.2.  Czech POINT 

 

 Czech POINT je portál veřejné správy, kde může každý občan získat informace 

z centrálních registrů a kde může učinit podání vůči státu. Za výstupy z Czech POINTu 

jsou vybírány územně samosprávnými celky správní poplatky. Dle zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, jsou oprávněny i jiné 

soukromoprávní subjekty vybírat za ověření a výstupy z Czech POINTu poplatky, 

jejichž výše však nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku. Těmito subjekty jsou dle 

zákona č. 365/2000 Sb. notáři11 nebo držitel poštovní licence a Hospodářská komora 

ČR12. V jejich případě je však poplatek úplatou za výkon jejich ekonomické činnosti 

a tento je předmětem daně.  

 

2.9.4.1.3.  Poplatky za poskytnutí informací  

 

Orgány územní samosprávy jsou povinny dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, poskytovat informace vztahující se k jejich 

působnosti. Úplaty za tyto informace nesmí přesáhnout náklady na získání informací 

a nejsou předmětem daně (např. náklady související s pořízením kopií nejsou 

předmětem daně, ale kopírování pro veřejnost za úplatu je předmětem daně). 

 

 

                                                 
11  Dle § 8a, odst. 2, písm. a) 
12  Dle § 8a, odst. 2, písm. f) 



 
 

 
 

29 

2.9.4.1.4.  Poplatky za hrobová místa 

 

Provozování veřejných pohřebišť je považováno za výkon veřejné správy 

v samostatné působnosti obce, přestože je poskytováno i jinými soukromoprávními 

subjekty, a to registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi. U těchto 

soukromoprávních subjektů jsou poplatky spojené s hrobovými místy předmětem daně, 

u ÚSC nikoliv. Pokud by se změnil výklad Ministerstva financí, byly by úplaty 

za hrobová místa považovány za nájem pozemků a dle § 56 odst. 3 ZDPH by byly 

osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. 

 

2.9.4.1.5.  Parkování  

 

Obce mohou pro účely organizování dopravy ve svém nařízení určit oblasti 

obce, které lze užívat za sjednanou cenu. Úplaty přijaté v souvislosti s vymezením zón 

placeného stání jsou úplatou za výkon veřejné správy. Zóny placeného stání jsou 

určené13: 

• k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše 

na dobu 24 hodin, 

• k odstavení nákladního vozidla na dobu potřebnou k zajištění celního odbavení, 

• k stání silničního motorového vozidla provozovaného fyzickou nebo právnickou 

osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo místo podnikání ve vymezené 

oblasti obce, 

• k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého 

pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce. 

Podle zákona o místních komunikacích musí být tyto zóny označeny příslušnou 

dopravní značkou.  

 Pokud bude nařízení obce v souladu s ustanovením v § 28 zákona o pozemních 

komunikacích, budou úplaty za parkování výkonem veřejné správy a nebudou 

předmětem daně. ÚSC jako plátce daně může postupovat alternativně, a to 

poskytováním parkovacích služeb v rámci ekonomické činnosti. Úplaty budou podléhat 

základní sazbě DPH a ÚSC uplatní nárok na odpočet daně u přijatých plnění 

souvisejících s poskytováním této služby. 

                                                 
13  Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 23 
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2.9.4.2.  Bezúplatná plnění  

 

Územní samosprávné celky zřizují k plnění svých úkolů právnické osoby, 

zejména příspěvkové organizace, a to hlavně k hospodářskému využívání svého 

majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností. Za tímto účelem přenáší právo 

nakládání se svým majetkem (u movitých věcí) a příslušnost k hospodaření s majetkem 

(u nemovitostí), a to bez úplaty.  Dle § 13 odst. 5 ZDPH takto dodané zboží, popř. 

převod nemovitosti není předmětem daně, pokud u pořízení tohoto majetku nedošlo 

k uplatnění odpočtu DPH.  

Příspěvková organizace plnící úkoly svého zřizovatele je osobou povinnou 

k dani, pokud samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. Pokud tuto činnost 

vykonává za příspěvek poskytnutý zřizovatelem, nejedná se o ekonomickou činnost 

a není tedy předmětem daně.  

 

2.9.5.   Dotace, příspěvky a finanční podpory 

 

Územní samosprávné celky velmi často disponují s dotacemi, jimiž se rozumí 

přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územně 

samosprávných celků, státních fondů, z grantů, z rozpočtu cizího státu apod. 

Dotací se rozumí: 

• dotace k ceně, 

• dotace k výsledku hospodaření, 

• dotace na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. 

Předmětem daně je dle § 36 odst. 3 písm. d) ZDPH pouze dotace k ceně. Dotace 

k výsledku hospodaření a dotace na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného 

majetku nemají vliv na daň na výstupu, ale mohou ovlivnit nárok na odpočet daně 

na vstupu. 

Pro posouzení, zda se jedná o dotaci k ceně, je rozhodující ustanovení smlouvy 

a podmínky stanovené poskytovatelem dotace. V případě, že ve smlouvě o poskytnutí 

dotace není stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny, nejedná se o dotaci 

k ceně.   

 V případě, že příjemce dotace použije přidělené prostředky k provádění 

projektů, které zajišťuje prostřednictvím jiné osoby, poskytuje finanční veřejnou 

podporu této jiné osobě. Tato finanční podpora se nepovažuje za úplatu za ekonomickou 
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činnost, ale jedná se o přesun finančních prostředků od příjemce dotace k realizátorovi 

projektu, který není předmětem DPH. 

 

2.9.6. Přeúčtování nákladů  

 

 ÚSC zajišťují služby a zboží související s užíváním bytů nebo nebytových 

prostor, a to např. teplo, chlad, plyn, elektřinu, vodu, společnou anténu, revize, kontroly 

výtahů apod. Dle § 36 odst. 11 ZDPH se do základu daně nezahrnuje částka, kterou 

plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet jiné osoby, 

při splnění těchto podmínek: 

• přijatá a uhrazená částka je pro plátce průběžnou položkou, tzn., že tyto částky 

nejsou výnosem (příjmem) ani nákladem (výdajem) plátce za jeho uskutečněná 

plnění, a proto plátce účtuje na zúčtovacích vztazích nebo je eviduje jako 

průběžné položky, 

• přijatá částka nepřevýší uhrazenou částku, 

• plátce si u plnění pro jinou osobu neuplatnil nárok na odpočet daně. 

V případě, že ÚSC pronajímající majetek postupují podle tohoto ustanovení 

zákona, musí mít v nájemní smlouvě stanoveno, jaká částka je nájem, který je výnosem 

pronajímatele, a jaké částky jsou úhrady za služby související s nájmem zajišťované 

pronajímatelem pro nájemce. Jestliže pronajímatel o přijatých a uhrazených částkách 

za služby účtuje na zúčtovacích vztazích nebo je eviduje jako průběžné položky, přijaté 

částky nepřevyšují uhrazené částky a pronajímatel si neuplatní nárok na odpočet daně, 

pak tyto částky nezahrnuje do základu daně. 

 Pokud pronajímatel účtuje o přijatých platbách jako o výnosech (příjmech) 

a o uhrazených platbách jako o nákladech (výdajích), nejedná se o přeúčtování služeb, 

ale o přeprodej služby nebo zboží, a to i přesto, že přijatá částka nepřevýší uhrazenou 

částku. V tomto případě tedy pronajímatel zahrne přijaté částky do základu daně a musí 

odvést daň na výstupu. U přijatých plnění si může pronajímatel nárokovat odpočet daně 

podle § 72 ZDPH. 

 Ustanovení tohoto § 36 odst. 11 ZDPH může pronajímatel použít za splnění výše 

uvedených podmínek i u přefakturace plnění osvobozených od daně nebo plnění, které 

nejsou předmětem daně, např. u přefakturace úhrad za pojištění, poštovní služby, kolky 

apod. 
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 ÚSC v praxi často této možnosti přefakturace nákladů nevyužívají. Jedním 

z důvodů je složitá administrativní náročnost, kdy u každé přijaté částky od nájemce 

musí určit částku za nájem, která se zaúčtuje do výnosů, a částku za služby, kterou musí 

účtovat na příslušných účtech třídy 3 – zúčtovací vztahy. Současně s tím musí náklady 

na služby, energie apod. vést také na účtech třídy 3. V praxi se často stává, že 

na daňovém dokladu je provedeno vyúčtování odběru energií z mnoha odběrných míst, 

přičemž některé náklady jsou k přefakturaci, některé jsou nákladem účetní jednotky. 

Pokud by tedy ÚSC postupovaly dle § 36 odst. 11 ZDPH a náklady určené 

k přefakturaci by vyčlenily a účtovaly o nich na zúčtovacích vztazích, musely by také 

při uplatnění nároku na odpočet DPH vyčlenit tato přijatá plnění a u těchto nákladů 

neuplatňovat nárok na odpočet daně. Při ročním vyúčtování energií a služeb jsou 

jednotlivé náklady poměrně rozděleny na jednotlivé byty, popř. nebytové prostory. 

Nelze však zajistit, aby celková přefakturovaná částka byla shodná (nebo nižší) 

s celkovými náklady, protože odběrná místa se dále dělí dle podružných měřičů, nebo 

poměrovými koeficienty na jednotlivé nájemce, a z důvodu zaokrouhlování vzniknou 

rozdíly. Tyto rozdíly nejsou významné a z hlediska posouzení ziskovosti jsou zcela 

zanedbatelné, nicméně z tohoto důvodu není dodržena podmínka, že přijatá částka 

nepřevýší uhrazenou částku a záleželo by na správci daně, zda by posoudil tato 

vyúčtování jako uskutečněná plnění a úhrady nájemců zahrnul do základu daně. 

 Dalším významným důvodem, proč není využíváno ustanovení § 36 odst. 11 

ZDPH, je rozdílná sazba daně při nákupu energie a tepla. ÚSC odebírají např. 

elektrickou energii nebo plyn, které podléhají základní sazbě daně, a tyto energie 

přeměňují ve svých kotelnách na tepelnou energii, která podléhá snížené sazbě daně. 

Tyto kotelny jsou umístěny v jednotlivých nemovitostech a slouží výhradně pro výrobu 

tepla pro danou nemovitost. Při ročním vyúčtování energií vychází ÚSC ze základu 

daně přijatých plnění, které jsou základem daně uskutečněných plnění. Za této situace je 

výhodné pro nájemce, aby pronajímatel uplatnil plný nárok na odpočet daně u přijatých 

plnění a u vyúčtovaných dodávek tepla odvedl daň na výstupu. Není tedy splněna 

podmínka zákazu odpočtu daně na vstupu, a proto nelze tohoto ustanovení zákona 

využít. 

 Dalším důvodem, proč ÚSC nepřeúčtovávají náklady na energie a služby, je 

skutečnost, že nebytové prostory jsou pronajímány i plátcům daně, kteří požadují 

daňový doklad, na základě kterého si mohou uplatnit nárok na odpočet daně. V praxi je 

běžné, že v rámci jedné nemovitosti jsou pronajímány prostory plátcům i neplátcům, 
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a proto by bylo administrativně velmi náročné postupovat vůči plátcům a neplátcům 

rozdílným způsobem.  

 Ustanovení § 36 odst. 11 ZDPH mohou ÚSC využívat bez větších komplikací 

např. u přeúčtování poštovného. Jedná se o osvobozené plnění, nelze tedy uplatnit nárok 

na odpočet daně a je-li částka poštovného přeúčtována ve shodné výši, nebude 

přefakturovaná částka zahrnuta do základu daně. V případě, že je cena poštovného 

uhrazená za třetí osobu navýšena, bude zdanitelným plněním, neboť ÚSC nejsou 

držitelem poštovní licence (nevztahuje se na ně osvobození dle § 52 odst. 2 ZDPH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

34 

3. Praktická aplikace DPH u územně samosprávných celků 

 

3.1. Přijatá zdanitelná plnění a nárok na odpočet daně  

 

 Základním právem plátců daně je nárok na odpočet daně na vstupu při splnění 

zákonem daných podmínek. Základním předpokladem je skutečná realizace dodání 

zboží, poskytnutí služby nebo převodu nemovitosti, které je uskutečněno registrovaným 

plátcem daně. Další podmínkou je použití přijatého plnění k ekonomické činnosti 

plátce. Plátce, který uplatní nárok na odpočet daně, musí tento nárok prokázat daňovým 

dokladem, který musí splňovat určité formální náležitosti stanovené zákonem o DPH. 

Uplatnit nárok na odpočet DPH může nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém došlo 

ke vzniku nároku na odpočet daně. Tento nárok vzniká dnem uskutečněním 

zdanitelného plnění nebo dnem přijetí úplaty plátcem, kterému vznikla povinnost ke dni 

úplaty přiznat daň. 

 U přijatých zdanitelných plnění musí plátce rozlišit, k jakému účelu budou tato 

plnění použita a podle toho určit, zda má nárok na odpočet daně a v jaké výši. Nárok 

na odpočet daně v plné výši mají plátci u plnění, která použijí k uskutečnění plnění 

uvedených v § 72 odst. 2 ZDPH, a to: 

• zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu; tato plnění 

ÚSC uskutečňují, 

• plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně dle § 63 ZDPH; tato 

plnění ÚSC uskutečňují jen zcela výjimečně, 

• plnění v rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko, pokud 

u těchto přijatých plnění by měl nárok na odpočet daně při uskutečnění v tuzemsku; 

tato plnění ÚSC neuskutečňují nebo jen zcela výjimečně, 

• vyjmenovaných finančních a pojišťovacích činností uskutečněných pro zahraniční 

osobu, která neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku nebo pokud jsou 

taková plnění přímo spojena s vývozem zboží; tato plnění ÚSC neuskutečňují, 

• plnění uvedených v § 13 odst. 8 písm. a, b) ZDPH (prodej podniku, vklad podniku 

nebo jeho části, vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě jako náhrady 

nebo vypořádání podle zvláštních právních předpisů); tato plnění ÚSC 

neuskutečňují nebo jen zcela výjimečně, 
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• poskytnutí dárku (reklamního nebo propagačního předmětu) v rámci ekonomické 

činnosti dle § 13, odst. 8 písm. c) ZDPH, pokud pořizovací cena bez daně 

nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci 

ekonomické činnosti; tato plnění se ÚSC netýká, nejsou podnikatelským subjektem. 

 

Plátce daně musí respektovat zákaz odpočtu daně u přijatých plnění, u nichž 

nemá nárok na odpočet daně dle § 75 ZDPH, tj. u plnění, která použije k uskutečnění 

plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a u plnění použitých pro 

reprezentaci, která nelze14 uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH. 

  

Ustanovení zákona obsaženého v § 72 ZDPH stanovuje, kdy má plátce nárok 

na odpočet daně v plné výši, kdy nárok na odpočet daně nemá a kdy musí nárok 

na odpočet daně zkracovat podle § 76 ZDPH. Z tohoto důvodu musí plátce přijatá 

zdanitelná plnění rozdělit do tří skupin, a to: 

 

Tab. 3.115: 

 

Skupina  Nárok na odpo čet dan ě Ustanovení ZDPH  

I. přijatá zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně v plné výši  § 72 odst. 2 ZDPH 

II. přijatá zdanitelná plnění bez nároku na odpočet daně  § 51 ZDPH 

III. přijatá zdanitelná plnění s kráceným nárokem na odpočet daně   § 76 ZDPH 
 

 ÚSC uskutečňují zdanitelná plnění, u nichž mohou uplatnit plný nárok 

na odpočet daně, dále plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně a dále výkon 

veřejné správy. U přijatých plnění, které ÚSC použijí k ekonomické činnosti i pro účely 

s ní nesouvisející, mohou uplatnit odpočet daně jen v poměrné výši, která odpovídá 

rozsahu ekonomické činnosti. Poměrnou část nároku na odpočet daně je nutno zjistit 

před uvedením příslušných hodnot v daňovém přiznání, na rozdíl od krácení nároku 

koeficientem. Z tohoto důvodu je postup při uplatnění nároku na odpočet daně složitější 

oproti podnikatelským subjektům, kteří uskutečňují pouze plnění s plným nárokem 

na odpočet daně, popřípadě krácený nárok na odpočet daně.  

                                                 
14  Dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
15  Vlastní zdroj 
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3.2. Rozbor přijatých a uskutečněných plnění  

 

 Každé přijaté zdanitelné plnění musí být vyhodnoceno, k jakému 

uskutečněnému plnění bude následně použito, aby bylo možné správně určit výši 

nároku na odpočet daně, a to plný nárok, poměrný nárok, krácený nárok nebo 

bez nároku. 

 ÚSC musí rozlišit, v jakém rozsahu se jeho jednotlivé organizační jednotky (dále 

jen odbory) podílí na výkonu veřejné správy a na ekonomické činnosti zdaňované, 

či osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. ÚSC jsou rozděleny na jednotlivé 

odbory podle činností a agend, které vykonávají. U některých z nich je možno 

konkrétně určit, že vykonávají výhradně činnosti v oblasti veřejné správy, např. odbory 

školství, územního rozvoje, sociální péče, matrika, živnostenský úřad. Naproti tomu 

jsou odbory, které vykonávají činnosti v oblasti veřejné správy i ekonomické činnosti 

zároveň. Jedná se např. o odbory investiční, finanční nebo správy obecního majetku. 

Patří mezi ně i pracoviště nadřízená těmto odborům. Pokud se určitý odbor úřadu 

zabývá výhradně výkonem veřejné správy, nelze u přijatých zdanitelných plnění 

přiřazených k těmto výkonům uplatnit nárok na odpočet daně.  

 Podobným způsobem musí ÚSC rozdělit konkrétní jednotlivé objekty. U větších 

obcí a měst je ve vlastnictví ÚSC mnoho nemovitostí, přičemž u každé z nich musí být 

zřejmé, k jakým účelům jsou využívány a jaká uskutečněná plnění poskytují. Nezřídka 

se stává, že v jednom objektu bývají prostory využívány k neekonomické činnosti 

plátce, tedy k výkonu veřejné správy, a zároveň jsou nebytové prostory pronajímány 

plátcům i neplátcům k jejich ekonomické činnosti, tzn., že jsou zde uskutečněna jak 

zdanitelná plnění, tak i osvobozená bez nároku na odpočet daně. Rozdělení těchto 

objektů je nutné provést se značnou přesností (např. na kanceláře nebo m2) z důvodu 

správného přiřazení jednotlivých přijatých plnění na vstupu. 

 ÚSC  se mohou dostat do různých možností uplatnění odpočtu daně, a to: 

• v případě, že bude celý objekt využíván výhradně k neekonomické činnosti plátce 

(k výkonu veřejné správy) nebo pro činnost osvobozenou bez nároku na odpočet 

daně, nelze u přijatých plnění uplatnit odpočet daně na vstupu; 

Příklad č. 9: 

ÚSC (plátce DPH) provádí v budově úřadu rekonstrukci prostor odboru sociálních 

služeb. Tento odbor vykonává pouze neekonomickou činnost plátce (poskytování 
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dotací na činnost klubů důchodců, zajišťování provozu nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež apod.), proto nelze uplatnit nárok na odpočet daně z přijatých plnění. 

• v případě, že bude celý objekt využíván výhradně k ekonomické činnosti 

zdaňované, může ÚSC uplatnit plný nárok na odpočet daně; 

Příklad č. 10: 

ÚSC (plátce DPH) pronajímá nebytové prostory obchodní společnosti a ve smlouvě 

o nájmu bylo sjednáno dle § 56 odst. 4 ZDPH zdaňování nájmu. Obec se rozhodne 

provést opravu nemovitosti a z těchto přijatých zdanitelných plnění může uplatnit 

plný nárok na odpočet daně. 

• v případě, že bude objekt využíván k neekonomické činnosti plátce a zároveň 

k ekonomické činnosti zdaňované, musí být určen poměrový koeficient, kterým 

budou rozděleny přijatá plnění, u kterých nelze uplatnit nárok na odpočet daně 

a u kterých lze uplatnit plný nárok; 

Příklad č. 11: 

ÚSC (plátce DPH) provádí rekonstrukci budovy, ve které je umístěno nízkoprahové 

zařízení pro děti a část prostor je pronajímána obchodní společnosti k její 

ekonomické činnosti. S touto společností bylo sjednáno zdaňování nájmu dle § 56 

odst. 4 ZDPH. ÚSC provedl opravu střechy. V tomto případě nelze z celkového 

přijatého plnění uplatnit odpočet DPH v plném nároku, ale jen u části, která připadá 

na ekonomickou činnost zdaňovanou, tzn. uplatnit plný nárok na odpočet daně 

pouze u poměrné části stanovené podle poměrového koeficientu. 

• v případě, že objekt ÚSC bude využíván pro neekonomickou činnost plátce 

a zároveň pro ekonomickou činnost jak zdaňovanou, tak osvobozenou bez nároku 

na odpočet daně, nelze uplatnit nárok na odpočet daně z celého přijatého plnění, ale 

je nutné nejprve pomocí poměrového koeficientu určit, jaká výše přijatého plnění je 

bez nároku na odpočet daně (protože se týká neekonomické činnosti) a ze zbývající 

části přijatého plnění uplatnit nárok na odpočet daně krácený podle § 76 ZDPH; 

Příklad č. 12: 

ÚSC v prostorách odboru správy obecního majetku provádí rekonstrukci. Uvedený 

odbor vykonává působnost v oblasti veřejné správy (vidimace, legalizace, správní 

poplatky za pronájem veřejného prostranství apod.), dále vykonává ekonomickou 

činnost zdaňovanou (pronájem NP plátcům daně v režimu zdanění) i ekonomickou 

činnost osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně (pronájem bytů a NP 

neplátcům). ÚSC musí určit poměrový koeficient, např. pomocí metody, která 
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vychází z podílu uskutečněných činností, a tímto koeficientem násobit celkové 

přijaté plnění. Z částky připadající na neekonomickou činnost nelze uplatnit nárok 

na odpočet daně. Z částky připadající na ekonomickou činnost zdaňovanou 

i osvobozenou zároveň lze uplatnit nárok na odpočet daně podle pravidel pro 

krácená plnění dle § 76 ZDPH. 

 

 Pro správné určení výše nároku na odpočet daně je nutné vždy ověřit, zda se 

přijaté plnění vztahuje k celé nemovitosti nebo pouze k určité části (např. ke konkrétní 

kanceláři). 

Příklad č. 13: 

ÚSC je vlastníkem nemovitosti, ve které se nachází dvě bytové jednotky a dále 

nebytové prostory pronajaté plátci daně. Pronájem bytových prostor je v režimu 

osvobození od daně bez nároku na odpočet daně a pronájem nebytových prostor je 

v režimu zdanění. Pronajímatel dle smlouvy o pronájmu musí udržovat nemovitost 

v provozuschopném stavu a je povinen hradit opravy. Vlivem opotřebení dojde 

k zatečení do objektu a obec je povinna uhradit náklady na opravu střechy a na opravu 

výmalby v jednom z bytů.  

U opravy střechy se jedná o přijaté plnění s kráceným nárokem na odpočet daně dle § 

76 ZDPH, protože se toto plnění týká opravy celého objektu, který je používán 

k uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně a zároveň k osvobozeným plněním bez 

nároku na odpočet daně. U výmalby bytu nelze z přijatého plnění nárokovat odpočet 

DPH, protože toto plnění je použito k uskutečnění osvobozeného plnění od daně bez 

nároku na odpočet daně. 

 

 ÚSC musí u přijatých zdanitelných plnění týkající se konkrétní nemovitosti také 

ověřit, k jakému uskutečněnému plnění budou použity. Pokud se ÚSC rozhodne, že 

náklady spojené s nemovitostí nebude přeúčtovávat dle § 36 odst. 11 ZDPH, může 

uplatnit plný nárok na odpočet daně, neboť uskutečněné plnění bude podléhat dani 

na výstupu.  

Příklad č. 14: 

ÚSC pronajímá byt v režimu osvobození od daně. Opravy a služby malého rozsahu jsou 

k tíži nájemce. Obec zajistí a uhradí provedení revizí plynových spotřebičů a následně 

tyto náklady přeúčtovává jednotlivým nájemcům. V tomto případě uplatní plný nárok 

na odpočet daně z přijatého plnění, neboť toto plnění použije k zdanitelnému plnění. 
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Je nutné tedy rozlišit nejen k jaké nemovitosti, ale také k jakému účelu bude přijaté 

plnění použito. 

Jednotlivá přijatá zdanitelná plnění lze podle účelu jejich použití rozdělit 

do dvou kategorií, a to: 

• přijatá zdanitelná plnění, která lze jednoznačně přiřadit k uskutečněným plněním, 

jsou taková, která jsou použita buď k uskutečněným plněním s nárokem na odpočet 

daně (I. skupina), anebo k uskutečněným plněním bez nároku na odpočet daně 

(II. skupina), 

• přijatá zdanitelná plnění, která nelze jednoznačně přiřadit k uskutečněným plněním, 

jsou taková, která jsou použita k uskutečněným plněním s nárokem na odpočet daně 

(I. skupina) a zároveň k uskutečněným plněním bez nároku na odpočet daně 

(II. skupina). 

Pokud přijatá zdanitelná plnění nelze přiřadit do I. nebo II. skupiny, je nutné dále 

rozlišit, jestli se jedná o plnění použitá pro neekonomickou činnost (z důvodu vyloučení 

poměrné části základu daně týkající se veřejné správy) a dále musí zkoumat, zda toto 

přijaté plnění patří do III. skupiny (s kráceným nárokem na odpočet daně dle § 

76 ZDPH). 

 Jednoznačně nelze přiřadit společné náklady a náklady na režijní služby, které 

jsou vyčísleny vcelku a nejsou rozlišena na jednotlivá pracoviště. Týká se to např. 

spotřeby elektrické energie, tepla, vody, které mají společné měřící zařízení pro celý 

objekt úřadu, dále služby např. úklid, ostraha objektu a také zboží, které je pořízeno pro 

všechna pracoviště společně, např. kancelářské potřeby, čisticí prostředky apod. V době 

pořízení zboží na sklad je problém určit, k jakému účelu bude nakonec použito.  

 

3.3. Uplatnění poměrné části odpočtu daně 

 

ÚSC patří do kategorie plátců, kteří se z důvodu výkonů veřejné správy 

dostávají do speciálního režimu uplatnění poměrné části odpočtu daně. U přijatých 

zdanitelných plnění, která použije ke své ekonomické činnosti i pro účely, které s ní 

nesouvisí, je možný odpočet pouze v poměrné výši, která odpovídá rozsahu použití pro 

ekonomickou činnost. Poměrné uplatnění nároku na odpočet daně je prováděno před 

uvedením příslušných hodnot v daňovém přiznání. Skutečná výše nároku na odpočet 

daně odpovídá rozsahu použití přijatých plnění pro ekonomickou činnost plátce. 
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Zákon o DPH nestanoví žádný konkrétní postup pro výpočet poměrné části 

odpočtu daně, je tedy na plátci, aby stanovil vhodná kritéria, která budou odpovídat 

skutečným podmínkám, a aby byl schopen prokázat oprávněnost poměrného odpočtu 

daně na vstupu. Jednou z možností je výpočet tzv. poměrového koeficientu. Tento 

poměrový koeficient je stanoven jako podíl, kde v čitateli je hodnota uskutečněných 

ekonomických činností a ve jmenovateli je součet uskutečněných ekonomických 

činností a neekonomických činností (např. výkony veřejné správy). 

Mezi výkony veřejné správy lze započíst příjmy evidované na položce 1. třídy 

rozpočtové skladby (daňové příjmy), s výjimkou tzv. sdílených daní16, dále některé 

příjmy evidované na položce 2. třídy rozpočtové skladby (nedaňové příjmy) a některé 

příjmy evidované na položce 4. třídy rozpočtové skladby. 

Grafické znázornění poměrového koeficientu: 

 

EČ 
Poměrový koeficient =  

EČ + VS 
 

Použité zkratky: 

EČ veškeré příjmy za uskutečněná plnění v rámci ekonomické činnosti 

VS příjmy z výkonů veřejné správy ÚSC 

 

 Vypočtený koeficient lze zaokrouhlit matematicky na dvě desetinná místa. 

Dle výkladu Ministerstva financí ČR mohou ÚSC stanovit poměrový koeficient 

z předpokládaných údajů za příslušný kalendářní rok, tzn., že na počátku kalendářního 

roku vypočítají poměrový koeficient ze schváleného rozpočtu pro daný rok. Vzhledem 

k tomu, že v průběhu roku dochází ke změnám rozpočtu ÚSC, může se na konci roku 

výrazně odchylovat od poměrového koeficientu vypočteného ze skutečných hodnot. 

Výhodou této metody je však zaúčtování účetních případů a uvedení hodnot základu 

daně a daně v daňovém přiznání v okamžiku jejich uskutečnění. Nevýhodou této 

metody je možnost, že poměrový koeficient zjištěný na konci roku ze skutečných 

realizovaných příjmů bude výrazně nižší. V tomto případě musí ÚSC zvážit, zda by 

nebylo vhodné provést korekci již uplatněných odpočtů daně, aby se předešlo 

zpochybnění nároku na odpočet ze strany správce daně.  

                                                 
16  Dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům 
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Příklad č. 15: 

Tab. 3.217: 

 

    

    
PŘÍJMY ZA USKUTE ČNĚNÁ PLNĚNÍ 
  

 
Rozpočet 2010 

 

Pol. § Text Rozpočet 
Odpočet 

DPH 
2111 1039 Příjmy z prodeje dřeva 1 500 000 1 200 000 

  2219 Parkovací karty 160 000 128 000 
  6171 Rozmnožování a příjmy ze sňatků 160 000 128 000 
  3349 Inzerce ve Zpravodaji 800 000 640 000 
  3722 Příjmy z veřejných WC 200 000 160 000 
  3612 Služby - byty 20 551 000 16 440 800 
  3613 Služby - nebyty 4 128 000 3 302 400 
  4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 0 
  3639 Energetické zařízení 0 0 

2111   Celkem 27 499 000 21 999 200 
2119 3639 Ostatní služby - věcná břemena 580 000 464 000 
2119   Celkem 580 000 464 000 
2131   Pronájem pozemků 4 665 000 3 732 000 
2131   Celkem 4 665 000 3 732 000 
2132 3113 Pronájem ost. nemovitostí a jejich částí 50 000 40 000 

  3114 Speciální základní školy 0 0 
  3122 Střední odborné školy 0 0 
  3312 Hudební činnost 0 0 
  3412 Sportovní zařízení v majetku obce 116 000 92 800 
  3522 Ostatní nemocnice 994 000 795 200 
  3612 Nájmy byty 30 430 000 30 430 000 
  3613 Nájmy nebyty 23 580 000 18 864 000 
  3632 Zdanitelné plnění 65 000 52 000 

2132   Celkem 55 235 000 50 274 000 
2133 3122 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 

  3639 
Komunální služby a úz. rozvoj jinde 
nezařazené 55 000 44 000 

  3613 Nebyty 59 000 47 200 
2133   Celkem 114 000 91 200 
2141 6310 Úroky z FRBF 34 000 34 000 
2141   Celkem 34 000 34 000 
2324 3612 Vyúčtování byty – nedoplatky 1 000 000 800 000 
2324 3613 Vyúčtování nebyty – nedoplatky 222 000 177 600 

                                                 
17  Vlastní zdroj 
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5909 3612 Vyúčtování byty – přeplatky -3 500 000 -2 800 000 
5909 3613 Vyúčtování nebyty – přeplatky -859 000 -687 200 

2324 4351 
Os. asist., peč. služba/Kompenzace-
PENZION 0 0 

2324 2212 Silnice / PROJEKTY 0 0 
2324 + 5909 Celkem -3 137 000 -2 509 600 

     
  CELKEM   84 990 000 74 084 800 

     
 

    
 
PŘÍJMY Z VÝKON Ů VEŘEJNÉ SPRÁVY 

      

Pol. § Text Rozpočet 
1332   Popl. za znečišťování ovzduší 6 000 
1333   Popl. za uložení odpadů 20 500 000 
1334   Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 50 000 
1335   Popl. za odnětí pozemků lesa 0 
1337   Popl. za likvidaci kom.odpadu 26 500 000 
1341   Popl. ze psů 2 200 000 
1343   Popl. za užívání veřejného prostranství 900 000 
1345   Popl. z ubytovací kapacity 400 000 
1347   Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj 9 500 000 
1349   Zrušené místní poplatky 0 
1351   Odvod výtěžku z provozování loterií 6 500 000 
1353   Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů ŘO 1 000 000 
1359   Ost. odvody z vybr. činností a služ. jinde neuved. 0 
1361   Správní poplatky 23 395 000 

    Celkem seskupení položky 13  90 951 000 
2131 3632 Pohřebnictví - hrobová místa 300 000 
2131   Celkem 300 000 
2111 3612 Smluvní pokuty 1 000 
2111   Celkem 1 000 
2112 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 
2112   Celkem 0 
2210 2169 Ostatní správa v prům. obch., stav. a službách 250 000 

  2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000 
  2223 Bezpečnost silničního provozu 3 450 000 
  3392 Zájmová činnost v kultuře 0 
  3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 
  3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 
  3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 400 000 
  5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 500 000 
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  6171 Činnost místní správy 305 000 
2210   Celkem 5 955 000 
2324 1014 Ozdrav. hosp. zvířat. pol. a spec. plod. a psi 10 000 

  2219 Pozemní komunikace - škoda 0 
  3612 Bytové hospodářství - exekuce 105 000 
  3613 Nebytové hospodářství - exekuce 55 000 
  3631 Veřejné osvětlení - poj. náhrady 0 
  3632 Pohřebnictví 40 000 
  3639 Náhrada nákladů řízení 5 000 
  3725 Využ. a zneškodň. kom. odpadu / EKO-KOM 3 500 000 
  4329 Vymožené výživné 100 000 
  5512 Požární ochrana - dobrovolná část / dobropis 1 000 
  6171 Vyvlastňování +ostatní (telefony) 5 000 

2324   Celkem 3 821 000 
Pol. ÚZ     
4111 98116 Výkon státní správy v oblasti služeb 0 

  98216 Výkon sociálně právní ochrany dětí 0 
4111   Celkem 0 
4112   Souhrnný dotační vztah ke SR  78 580 000 
4112 Celkem   78 580 000 
4116 13235 Příspěvek na péči (soc. dávka) 0 

  13305 Na činnost nízkoprahových klubů 0 
  13306 Dávky pomoci v hmotné nouzi 0 

4116   Celkem 0 
4121   Dotace od obcí (dojíždějící žáci,veř. smlouvy) 1 950 000 
4121   Celkem 1 950 000 
4122 327 Na hospodaření v lesích 0 
4122   Celkem 0 

    
  CELKEM   181 558 000 
    

Ve výše uvedené tabulce jsou zařazeny příjmy dle schváleného rozpočtu pro výpočet 

poměrového koeficientu pro rok 2010 z plánovaných hodnot na počátku kalendářního 

roku se zohledněním 20 % DPH. Hodnoty uváděné ve sloupci odpočtu DPH jsou 

snížené o 20 %, přestože jsou zde započteny i činnosti podléhající snížené sazbě daně 

(např. služby – byty). Dvacetiprocentní snížení rozpočtových příjmů je provedeno 

z důvodu opatrnosti18.  

 

                                                 
18   Pozn.: u POL 2132, § 3612 (nájmy – byty) není provedena korekce o 20 %, protože se jedná o 
uskutečněné plnění osvobozené od daně 
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74 084 800 74 084 800 
Poměrový koeficient =  

74 084 800 + 181 558 000 
= 

255 642 800 
= 0,2898 

 

 Vypočtený poměrový koeficient se zaokrouhlí na hodnotu 0,29.  

Každé přijaté zdanitelné plnění, které bude použito jak pro ekonomickou, tak 

i neekonomickou činnost plátce, bude nejdříve pokráceno poměrovým koeficientem 

a následně bude vyčíslen nárok na odpočet daně. 

 

Příklad č. 16: 

ÚSC obdrží fakturu za odběr elektrické energie v budově úřadu v celkové výši 

358.240,- Kč vč. DPH. Jelikož úřad vykonává činnost v oblasti veřejné správy 

a zároveň ekonomickou činnost zdaňovanou i osvobozenou bez nároku na odpočet 

daně, bude muset nejprve vyloučit poměrnou část připadající na veřejnou správu 

a následně krátit zálohovým koeficientem. 

Základ daně:  298.533,-- 

20 % DPH:    59.707,-- 

Poměrový koeficient:   0,29 

Zálohový koeficient:    0,46 

 

Výpočet nároku na odpočet daně: 

Tab. 3.319: 

Nárok na odpočet daně Základ 
daně 

Sazba 
daně 
(%) 

Poměrový 
koeficient Základ daně Daň 

298 533,00 20,00 0,29 86 574,57 17 314,91 
 

Nárok na odpočet daně Krácený odpočet 

Základ daně Daň 
Zálohový 
koeficient 

Daň 

86 574,57 17 314,91 0,46 7 964,86 
 

Z celkové daně, která byla vyčíslena na dodavatelské faktuře, ve výši 59 707 Kč bude 

uplatněn nárok na odpočet daně ve výši 7 965 Kč. Část neuplatněného nároku 

na odpočet daně souvisí s neekonomickou činností plátce a činí 42 392 Kč. Ze zbývající 

                                                 
19  Vlastní zdroj 
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výše daně v částce 17 315 Kč je z důvodu použití přijatého plnění jak ke zdanitelnému 

plnění, tak i k osvobozenému plnění bez nároku na odpočet daně, uplatněn krácený 

nárok na odpočet daně pomocí zálohového koeficientu. Neuplatněná výše nároku 

na odpočet daně z důvodu krácení činí 9 350 Kč.  

 Mimo metodu použití poměrového koeficientu lze v praxi použít i jiné metody 

stanovení poměrné části odpočtu daně související s ekonomickou činností ÚSC. 

V konkrétních případech lze nárok na odpočet daně určit z poměru použití obchodního 

majetku pro ekonomickou činnost, a to: 

• u spotřeby energií a služeb vztahujících se k jednotlivým nemovitostem – dle 

využití prostor k ekonomické činnosti plátce (podle m2), 

• u spotřeby služeb – dle skutečného počtu akcí veřejnoprávních a zdaňovaných apod. 

 

Příklad č. 17: 

ÚSC obdrží fakturu za květinovou výzdobu obřadní síně za měsíc leden v celkové výši 

3 108,60 Kč vč. DPH. Základ daně činí 2 826 Kč podléhající snížené sazbě daně, daň 

činí 282,60 Kč. 

Tab. 3.420: 

Datum Účel 
Základ 
daně 

Plnění 

  9.1. sňatky 820,00   Ekonomická činnost 
21.1. vítání občánků 1 028,00  Veřejná správa 
23.1. sňatky 450,00  Ekonomická činnost 
30.1. sňatky 528,00  Ekonomická činnost 
 

Služby spojené s uzavíráním sňatků jsou ekonomickou činností ÚSC, jedná se např. 

o zajištění hudebního doprovodu, recitace, pronájem místnosti, energie (uzavírání 

sňatků je zdarma, v případě, že by bylo zpoplatněno, jednalo by se o výkon veřejné 

správy) vítání nově narozených občánků je veřejnoprávní akcí. V tomto případě ÚSC 

může uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši vztahující se k ekonomické činnosti, ze 

základu daně vyloučí částku 1 028 Kč. 

 

Nárok na odpočet daně: 

Základ daně 1 798,00 Kč 

Daň     179,80 Kč 

                                                 
20  Vlastní zdroj 
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3.4. Krácení nároku na odpočet daně  

 

 ÚSC patří do kategorie plátců, kteří mají povinnost zkracovat u zákonem 

stanovených přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně. Tuto povinnost mají 

plátci, kteří kromě plnění s plným nárokem na odpočet daně uskutečňují i plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Způsob krácení nároku na odpočet 

daně je upraven v § 76 ZDPH. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých má plátce povinnost 

zkracovat nárok, patří do III. skupiny. 

 Pro účely krácení nároku se používá ve všech zdaňovacích obdobích roku 

zálohový koeficient. Tento zálohový koeficient je v prvním roce plátcovství stanoven 

podle předběžného odhadu, v následujících letech je roven vypořádacímu koeficientu, 

vypočteného z údajů za předchozí kalendářní rok. V posledním zdaňovacím období 

příslušného roku vypočte ÚSC vypořádací koeficient z uskutečněných plnění a provede 

roční vypořádání nároku na odpočet daně. Tento vypořádací koeficient se použije 

v následujícím roce jako zálohový koeficient ke krácení nároku na odpočet daně.  

 Jednotlivá přijatá zdanitelná plnění, která jsou ÚSC zařazena do III. skupiny, 

jsou uvedena v daňovém přiznání v části IV. na řádku 40 – 45 podle charakteru plnění 

ve třetím sloupci „Krácený odpočet“. Celková hodnota nezkráceného nároku na odpočet 

daně z přijatých zdanitelných plnění, která podléhají krácení, se uvedou v součtovém 

řádku 47. Krácení nároku na odpočet daně způsobem dle § 76 ZDPH se provádí v ř. 52. 

Tento postup vyplnění daňového přiznání provádí ÚSC za jednotlivá zdaňovací období 

kalendářního roku, vč. posledního období. 

 

3.4.1. Roční vypořádání nároku na odpočet daně 

 

 V průběhu kalendářního roku jsou povinny ÚSC v jednotlivých zdaňovacích 

obdobích zkracovat nárok na odpočet daně pomocí zálohového koeficientu u všech 

přijatých zdanitelných plnění, která použijí k uskutečnění plnění, u kterých mají plný 

nárok na odpočet daně a zároveň k plněním osvobozeným od daně bez nároku 

na odpočet daně.  

 Po skončení kalendářního roku jsou ÚSC povinny provést roční vypořádání 

nároku na odpočet daně u plnění, u kterých zkracovaly v průběhu roku nárok na odpočet 

daně zálohovým koeficientem. Toto roční vypořádání se provádí v daňovém přiznání 

za poslední zdaňovací období kalendářního roku.  
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Grafické znázornění výpočtu vypořádacího koeficientu21:  

 

∑ ř.ZD 1 + 2 + (hodnota 20 až 25) + 30 – ř. 51 (s nárokem na odpočet) 

∑ ř.ZD 1 + 2 + (hodnota 20 až 25) + 30 - ∑ ř.51+∑ ř. 50 – ř.51 (bez nároku na odpočet) 

  

Před výpočtem vypořádacího koeficientu je nutná důkladná kontrola údajů 

o uskutečněných plněních. V případě, že uskutečněná plnění osvobozená od daně bez 

nároku na odpočet daně nejsou v daňovém přiznání uvedena, neovlivní to výslednou 

daňovou povinnost v příslušném zdaňovacím období, ale má vliv na hodnotu 

vypořádacího koeficientu a na hodnotu ročního vypořádání nároku na odpočet daně 

za příslušný kalendářní rok.  

 

3.4.2. Úprava odpočtu daně 

 

 Ustanovení § 78 ZDPH řeší úpravu odpočtu daně u pořízeného majetku, u něhož 

v období 5 po sobě jdoucích kalendářních rocích, počínaje rokem, v němž byl majetek 

pořízen, dojde ke změně nároku na odpočet daně v důsledku změny účelu použití. 

Úprava odpočtu daně se provádí u: 

• dlouhodobého hmotného majetku, 

• odpisovaného nehmotného majetku, 

• pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, 

• technického zhodnocení majetku. 

 

Povinnost úpravy odpočtu daně se vztahuje na případy, kdy ÚSC uplatnil plný 

nárok na odpočet daně a použije jej pro účely, pro které je povinen krátit odpočet daně 

nebo nárok na odpočet daně nemá a dále v případě, že uplatnil nárok na odpočet daně 

ve zkrácené výši a použije jej pro účely, pro které nárok na odpočet nemá.  

ÚSC je oprávněn provést úpravu odpočtu daně v případech, kdy u nově 

pořízeného majetku neměl nárok na odpočet daně a použije jej pro účely, pro které má 

nárok ve zkrácené nebo plné výši, anebo kdy uplatnil nárok na odpočet daně 

ve zkrácené výši a použije jej pro účely, pro které má plný nárok na odpočet daně. 

                                                 
21  Viz Musilová, L., Fitříková, D. 
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V roce, ve kterém došlo ke změně účelu použití, je povinen ÚSC provést úpravu 

odpočtu daně. Do období pěti po sobě jdoucích kalendářních roků se započítává i rok 

pořízení majetku. Úprava odpočtu daně se provádí v daňovém přiznání za poslední 

zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém došlo ke změně účelu užívání.  

 

Grafické znázornění úpravy odpočtu daně21: 

 

V x (UNO1 – UNO2) x Z 

5 

Použité zkratky: 

V  daň na vstupu při pořízení majetku, který je předmětem úpravy odpočtu daně 

UNO1 ukazatel nároku na odpočet daně ke dni provedení úpravy odpočtu daně 

UNO2 ukazatel nároku na odpočet daně ke dni pořízení majetku, pokud je úprava 

odpočtu daně prováděna plátcem poprvé, nebo ke dni provedení předchozí úpravy 

odpočtu daně 

Z  počet roků zbývajících do konce období pro úpravu odpočtu daně; do počtu roků 

se započítává i rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna 

 

Ukazatelem nároku na odpočet daně (UNO) je dle § 78 odst. 6 ZDPH: 

• číslo 0 – pokud plátce nemá nárok na odpočet daně (tzn., že majetek patří 

do II. skupiny), 

• číslo 1 – pokud má plátce nárok na odpočet daně v plné výši (tzn., že majetek patří 

do I. skupiny), 

• hodnota posledního vypočteného vypořádacího koeficientu – pokud je plátce 

povinen nárok na odpočet krátit (tzn., že majetek patří do III. skupiny). 

Úpravu odpočtu daně provedou ÚSC jen v případě, že v některém roce 

v zákonem stanoveném období pěti let je rozdíl mezi ukazateli nároku UNO1 a UNO2 

větší než 10 procentních bodů. 

 

3.4.3. Vyrovnání odpočtu daně 

 

Ustanovení § 79 ZDPH řeší vyrovnání odpočtu daně u pořízeného majetku, 

u něhož byl uplatněn krácený nárok na odpočet daně a v následujících čtyřech po sobě 

jdoucích letech došlo ke změně vypořádacího koeficientu o více než 10 procentních 



 
 

 
 

49 

bodů oproti vypořádacímu koeficientu za rok, kdy byl majetek pořízen. Pokud je 

uvedený rozdíl nižší, neprovádí se vyrovnání odpočtu daně, přestože došlo v daném 

roce ke změně vypořádacího koeficientu. 

 V případě, že jsou ÚSC oprávněny nebo povinny provést vyrovnání odpočtu 

daně, provedou vyrovnání odpočtu daně v posledním zdaňovacím období kalendářního 

roku, ve které došlo ke změně vypořádacího koeficientu o alespoň 10 procentních bodů. 

 

Grafické znázornění vyrovnání odpočtu daně21: 

 

V x (K1 – K2) 

5 

Použité zkratky: 

V daň na vstupu při pořízení majetku, který je předmětem vyrovnání odpočtu daně 

K1 vypořádací koeficient za některý ze čtyř po sobě jdoucích kalendářních let 

následujících po roce pořízení majetku 

K2 vypořádací koeficient za rok, ve kterém byl majetek pořízen 

 

Pokud je vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je ÚSC oprávněn 

provést vyrovnání odpočtu daně, vzniklý nárok na zvýšení odpočtu daně uvede v řádku 

61 daňového přiznání s kladným znaménkem. 

Pokud je vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně záporná, je ÚSC povinen 

provést vyrovnání odpočtu daně, povinnost snížit dříve uplatněný nárok na odpočet 

daně uvede na řádku 61 daňového přiznání se záporným znaménkem. 
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4.  Postup při zpracování daňového přiznání u územně samosprávných 

celků 

 

 Předchozí kapitoly jsou zaměřeny na obecné vysvětlení základních pravidel, ale 

i se zaměřením na specifické postavení ÚSC. Tato kapitola je zaměřena na postupy 

sestavení daňového přiznání s cílem přiblížit postup sestavení daňového přiznání 

u ÚSC, který uplatňuje režim krácení odpočtu DPH u přijatých zdanitelných plnění 

použitých k uskutečnění zdanitelných i osvobozených plnění. 

 

4.1.  Sestavení daňového přiznání 

 

 ÚSC uskutečňující ekonomickou činnost poskytují zdanitelná plnění i plnění 

osvobozená bez nároku na odpočet daně. U vymezených zdanitelných plnění jsou 

povinny nárok na odpočet daně zkracovat. V posledním zdaňovacím období 

kalendářního roku musí provést určité korekce spojené s ročním vypořádáním nároku 

na odpočet daně, úpravou či vyrovnáním odpočtu daně. 

 

4.1.1.   Sestavení daňového přiznání v prvním zdaňovacím období  

 

Na zjednodušeném vzorovém příkladu je vysvětlen postup sestavení daňového 

přiznání ÚSC, který v měsíci lednu 2009 překročil limit pro registraci a od 1. dubna 

2009 se stal plátcem DPH. V prvním zdaňovacím období uplatnil nárok na odpočet 

daně při změně režimu. Poměrový koeficient, kterým jsou krácena přijatá plnění použitá 

k výkonům veřejné správy i k ekonomickým činnostem, byl stanoven na hodnotu 0,34. 

Zálohový koeficient byl dle výkonů roku 2008 odhadem stanoven na hodnotu 0,43. 

Obec pronajímá nebytové prostory plátcům i neplátcům, pronajímá byty, prodává dřevo 

z obecního lesa a v obecním zpravodaji poskytuje reklamu. Obec neprovádí přefakturaci 

nákladů na služby, ale uplatňuje na vstupu plný nárok na odpočet daně a při vyúčtování 

služeb odvádí daň na výstupu. Obec v důsledku výpadku rozpočtových příjmů 

odsouhlasila prodej několika nemovitostí, které byly v obchodním majetku obce. 

V prvním zdaňovacím období uplatní ÚSC nárok na odpočet daně při změně 

režimu v ř. 46 daňového přiznání. Základ daně ani sazba daně se zde neuvádí. 

Pro případnou kontrolu je však nutné, aby interní doklad obsahoval podrobný výpočet 



 
 

 
 

51 

nároku na odpočet daně vč. kopií dokladů o pořízení zboží a služeb, které se staly 

součástí obchodního majetku. 

Tab. 4.122: 

Datum Druh nákupu 
Použití 

 - druh ZP 
Cena 

celkem  
Daň 

Rozsah 
EČ 
(%) 

Plný 
nárok 

Krácený 
nárok 

14.11.2008 
stavební  úpravy budovy 
úřadu VS, EČ 7 025 000 1 121 893 34   381 444 

28.11.2008 
rekonstrukce výtahu budovy 
úřadu VS, EČ 1 990 543 317 818 34   108 058 

16.12.2008 
výměna oken - oční optika 
(plátce) EČ 166 600 26 600 100 26 600   

19.1.2009 
oprava ÚT - ubytovna 
(plátce) EČ 214 629 34 269 100 34 269   

24.1.2009 
rekonstrukce NP (plátci i 
neplátci) EČ 739 716 118 106 100   118 106 

24.3.2009 
stav. úpravy - ubytovna 
(plátce) EČ 78 847 12 589 100 12 589   

  CELKEM          73 458 607 608 

 

Období 04 – 06/2009: 

Tab. 4.223: Rekapitulace DPH dle evidence pro daňové účely   

   Dle evidence   

DPH na výstupu - zdanitelná plnění ř. ZD daň kontrola  
základní 1 6 412 379,00 1 218 685,00          19,01     Dodání zboží nebo poskytnutí služby s 

místem plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 
18) snížená 2 6 636 651,00 597 550,00            9,00     
celkem 63 13 259 105,00 1 816 235,00   
z toho zd. plnění nezahrnovaná do koeficientu   51a   x    
       

   Dle evidence   

DPH na vstupu - plný odpočet ř. ZD daň kontrola  
základní 40 3 540 653,00 393 393,00          11,11     

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců 
snížená 41 4 836 064,00 313 505,00            6,48     

Odpočet daně při změně režimu   46   73 458,00    
celkem   8 376 717,00 780 356,00    
Z toho: uplatněný odečet u dlouhod. maj. (§78, odst. 2) 48 4 117 047,00 73 458,00    
       

   Dle evidence    

DPH na vstupu - krácený odpočet ř. ZD daň kontrola  
základní 40 0,00 279 338,00            7,89     

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců 
snížená 41 0,00 121 779,00            2,52     

Odpočet daně při změně režimu   46   607 608,00    

celkem   0,00 1 008 725,00    

Z toho: uplatněný odečet u dlouhod. maj. (§78, odst. 2) 48 0,00 629 847,00    

                                                 
22 Vlastní zdroj 
23  Vlastní zdroj 
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      Dle evidence   
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odp. daně 50 17 051 389,00    
Z toho nezahrnovaná do koeficientu 51b 6 713 000,00   

koeficient odpočet 
Vypočtená poměrná část odpočtu daně 52 

0,43 433 752,00 
Odpočet daně 64 1 214 108,00   
NEUPLATNĚNÝ ODPOČET (účet 549)   574 973,00   

 

V prvním zdaňovacím období plátce vznikla obci vlastní daňová povinnost 

ve výši 602 127 Kč (rozdíl daně na výstupu celkem 1 816 235 a odpočtu daně 

1 214 108). 

Pro srovnání a pro výpočet vypořádacího koeficientu v posledním zdaňovacím 

období kalendářního roku jsou níže uvedeny rekapitulace DPH za třetí i čtvrtý kvartál 

roku 2009. 

 

4.1.2. Sestavení daňového přiznání v dalších zdaňovacích obdobích 

 

 V dalších zdaňovacích obdobích je postup sestavení daňových přiznání shodný 

s prvním zdaňovacím obdobím, avšak již nelze uplatňovat nárok na odpočet daně 

při změně režimu. 

 

Období 07 – 09/2009: 

Tab. 4.324:  Rekapitulace DPH dle evidence pro daňové účely  
 

   Dle evidence   

DPH na výstupu - zdanitelná plnění ř. ZD daň kontrola  
základní 1 6 470 192,00 1 229 637,00          19,00     Dodání zboží nebo poskytnutí služby s 

místem plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 
18) snížená 2 7 236 010,00 651 521,00            9,00     
celkem 63 13 706 202,00 1 881 158,00   
z toho zd. plnění nezahrnovaná do koeficientu   51a   x    
       

   Dle evidence   

DPH na vstupu - plný odpočet ř. ZD daň kontrola  
základní 40 5 394 388,00 519 418,00            9,63     

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců 

snížená 41 4 016 760,00 327 284,00            8,15     
celkem   9 411 148,00 846 702,00    
Z toho: uplatněný odečet u dlouhod. maj. (§78, odst. 2) 48 0,00 0,00    
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   Dle evidence    

DPH na vstupu - krácený odpočet ř. ZD daň kontrola  
základní 40 0,00 505 524,00            9,37     

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců 
snížená 41 0,00 34 233,00            0,85     

celkem   0,00 539 757,00    

Z toho: uplatněný odečet u dlouhod. maj. (§78, odst. 2) 48 846 559,00 160 846,00    

         

      Dle evidence   
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odp. daně 50 16 797 732,00    
Z toho nezahrnovaná do koeficientu 51b 5 163 109,00   

koeficient odpočet 
Vypočtená poměrná část odpočtu daně 52 

0,43 232 096,00 
Odpočet daně 64 1 078 798,00   
NEUPLATNĚNÝ ODPOČET (účet 549)   307 661,00   
       

 

Ve druhém zdaňovacím období plátce vznikla obci vlastní daňová povinnost 

ve výši 802 360 Kč (rozdíl daně na výstupu celkem 1 881 158 a odpočtu daně 1 078 

798). 

 

 V posledním zdaňovacím období kalendářního roku je nutné provést výpočet 

vypořádacího koeficientu a vypočítat změnu odpočtu. Tato změna se uvádí v ř. 53 

daňového přiznání. 

 

Období 10 – 12/2009: 

Tab.4.425:  Rekapitulace DPH dle evidence pro daňové účely 
 

   Dle evidence   

DPH na výstupu - zdanitelná plnění ř. ZD daň kontrola  
základní 1 6 573 754,00 1 249 331,00          19,00     Dodání zboží nebo poskytnutí služby 

s místem plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, 
§ 18) snížená 2 7 283 867,00 655 834,00            9,00     
celkem 63 13 857 621,00 1 905 165,00   
z toho zd. plnění nezahrnovaná do koeficientu   51a   x    
       

   Dle evidence   

DPH na vstupu - plný odpočet ř. ZD daň kontrola  
základní 40 10 664 310,00 1 225 055,00          11,49     

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců 
snížená 41 31 052 026,00 800 784,00            2,58     

celkem   41 716 336,00 2 025 839,00    
Z toho: uplatněný odečet u dlouhod. maj. (§78, odst. 2) 48 0,00 0,00    
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   Dle evidence    

DPH na vstupu - krácený odpočet ř. ZD daň kontrola  
základní 40 0,00 801 176,00            7,51     

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců 
snížená 41 0,00 1 994 187,00            6,42     

celkem   0,00 2 795 363,00    

Z toho: uplatněný odečet u dlouhod. maj. (§78, odst. 2) 48 21 073 934,00 1 926 695,00    

         

      Dle evidence   
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odp. daně 50 97 630 147,00    
Z toho nezahrnovaná do koeficientu 51b 87 051 500,00   

koeficient odpočet 
Vypočtená poměrná část odpočtu daně 52 

0,43 1 202 006,00 
Vypořádací koeficient   53 0,56 564 699,00 
Odpočet daně 64 3 792 544,00   

 

Ve třetím zdaňovacím období plátce vznikl obci nadměrný odpočet daně ve výši 

1 887 379 Kč (rozdíl daně na výstupu celkem 1 905 165 a odpočtu daně 3 792 544). 

Vzhledem k tomu, že šlo o poslední zdaňovací období kalendářního roku, došlo 

k vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období 

příslušného roku. 

 

4.2. Výpočet vypořádacího koeficientu 

 

Tab.4.526:  Výpočet vypořádacího koeficientu a obratu pro zdaňovací období 

  ř. 2.Q. 3.Q. 4.Q. Celkem 

1 6 412 379,00 6 470 192,00 6 573 754,00 19 456 325,00 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18) 

2 6 636 651,00 7 236 010,00 7 283 867,00 21 156 528,00 

Zdanitelná plnění nezahrnovaná do koeficientu 51a 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odp. daně 50 17 051 389,00 16 797 732,00 97 630 147,00 131 479 268,00 

Plnění nezapoč. do koeficientu bez nároku na odpočet 51b 6 713 000,00 5 163 109,00 87 051 500,00 98 927 609,00 

Krácený nárok na odpočet daně celkem 47b 1 008 725,00 539 757,00 2 795 363,00 4 343 845,00 

Vypočtená poměrná část odpočtu daně 52b 433 752,00 232 096,00 1 202 006,00 1 867 854,00 

            

Kontrola (52b/47b)   0,43 0,43 0,43 0,43 

Vypořádací koeficient za rok 2009 zaokrouhlený na dvě desetinná místa 0,56 

Nárok na odpočet za rok 2009 zaokrouhlený 2 432 553,00 

Změna odpočtu         564 699,00 

Obrat za rok 2009         73 164 512,00 
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19 456 325 + 21 156 528 - 0 
Vypořádací koeficient =  

19 456 325 + 21 156 528 - 0 + 131 479 268 - 98 927 609 
 

40 612 853 
Vypořádací koeficient =  

73 164 512 
 =  0,555089  =  0,56 

 

Vypořádací koeficient má hodnotu 0,56.  

Výpočet celoročního skutečného nároku na odpočet daně se provede z hodnot 

uvedených v ř. 47 daňového přiznání za celý kalendářní rok, a to: 

skutečný nárok na odpočet daně = 4 343 845 x 0,56 = 2 432 553 

změna odpočtu daně = 2 432 553 - 1 867 854 = 564 699 

Zvýšením koeficientu o hodnotu 0,13 došlo ke zvýšení kráceného odpočtu 

o 564 699 Kč. Tento rozdíl se uvádí v ř. 53 daňového přiznání. 

Vypořádací koeficient za rok 2009 se stává zálohovým koeficientem pro rok 2010. 

 Vzhledem k tomu, že obec dosáhla v roce 2009 obratu ve výši více než 

73 mil. Kč, stává se od ledna 2010 měsíčním plátcem DPH. 
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5. Závěr 

 

 Problematika daně z přidané hodnoty je velmi komplikovanou oblastí, neboť 

právní úprava DPH je obsáhlá a často novelizovaná. V souvislosti se změnou zákona 

o DPH platnou od 1.1.2009 se významně změnilo postavení ÚSC a neziskových 

organizací, tj. subjektů, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. 

 

ÚSC mají velmi rozsáhlý okruh činností, které musí rozlišovat na výkony 

veřejné správy a dále ekonomické činnosti podléhající dani i osvobozené od daně. Obce 

se ve své praxi setkávají s velmi širokou škálou činností, které mohou být rozlišné 

v jednotlivých regionech. Cílem této práce bylo aplikovat na praktických příkladech 

jednotlivé typy činností specifické pro ÚSC s rozlišením, zda se jedná o ekonomické 

činnosti, či o neekonomické.  

 

V souvislosti s výkonem ekonomických činností ÚSC uplatňují nárok 

na odpočet daně. Oproti podnikatelským subjektům mají ÚSC dosti problematické 

vyčíslení nároku na odpočet daně, neboť musí rozlišovat, k jaké činnosti se přijaté 

plnění vztahuje, jestli bude použito k činnosti zdaňované, či osvobozené, a podle toho 

určit správný nárok na odpočet daně. U větších obcí a měst se musí na vyčíslení nároku 

podílet více odpovědných osob, pracovník odpovědný za sestavení daňového přiznání 

nemůže bez doplňujících informací určit nárok na odpočet daně ve správné výši. 

U některých přijatých plnění je vyčíslení nároku natolik složité a administrativně 

náročné, že bych doporučila nárok na odpočet daně neuplatňovat, jedná se například 

o náklady na pohonné hmoty, opravy motorových vozidel, úhrady za telekomunikační 

služby apod. Situace je složitější v tom, že o případném neuplatňování nároku 

na odpočet daně musí rozhodnout rada obce, nikoliv jednotliví pracovníci finančního 

útvaru.  

 

ÚSC se také od ostatních podnikatelských subjektů odlišují svým výkonem 

veřejné správy, která není předmětem daně, a s tím souvisí také složitější postup při 

vyčíslení nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění. Zákon o DPH přesně 

nestanovuje postup pro výpočet poměrného nároku na odpočet daně, ÚSC mohou 

postupovat dle pokynů MFČR. Pro výpočet poměrného koeficientu mohou vycházet 
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z předpokládaných hodnot schváleného rozpočtu pro daný rok. Vzhledem k tomu, 

že v průběhu kalendářního roku dochází k rozpočtovým změnám, doporučuji na konci 

kalendářního roku vypočítat poměrový koeficient ze skutečných hodnot. V případě, 

že by se výrazně lišil od původně stanoveného poměrového koeficientu, doporučuji 

provést korekci uplatněných odpočtů daně. Důvodem je eliminace zpochybnění odpočtu 

správcem daně. Postup by byl obdobný s ročním vypořádáním krácení odpočtu dle § 76 

ZDPH. Nevýhodou této korekce je velká administrativní náročnost, neboť se musí 

zkontrolovat všechny daňové doklady fyzicky, a to z toho důvodu, že takto uplatněný 

odpočet daně z poměrné části se provádí před uvedením příslušných hodnot v daňovém 

přiznání.  

 

Pro ÚSC byla novela zákona o DPH platná k 1.1.2009 výrazným milníkem, 

většina měst a obcí se poté staly plátcem. Je zde tedy velký počet ekonomů, účetních 

a pracovníků finančních útvarů, kteří se s danou problematikou museli seznámit. 

V konečném důsledku to pro ÚSC znamená větší informovanost v oblasti daně 

z přidané hodnoty, která pomůže při plánování rozpočtových výdajů. V tomto ohledu 

bych doporučovala před uzavíráním smluv o veřejných zakázkách konzultace 

s odpovědnou osobou za oblast DPH.  

 

Závěrem bych chtěla vyjádřit přání, aby u ÚSC byla dani z přidané hodnoty 

věnována alespoň stejná pozornost, jaká je věnována rozpočtové skladbě a kontrole 

čerpání rozpočtových prostředků.  
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Příloha č. 1 

 

 I. Zdanitelná plnění ř. Základ daně Daň na výstupu 

 základní  1 6 573 568,00 1 249 296,00  Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
 plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18)  snížená 2 7 281 404,00 655 613,00 

 základní  3      Pořízení zboží z jiného členského státu 
 (§ 16, § 17 odst. 6 písm. e), § 19 odst. 3)  snížená 4     

 základní  5      Přijetí služby od osoby registrované 
 k dani v jiném členském státě (§ 15)  snížená 6     

 základní  7     
 Dovoz zboží (§ 23 odst. 3 a 4) 

 snížená 8     

 Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4) 9     

 Dodání zlata podle zvláštního režimu (§ 92a odst. 2) 10     

 základní  11      Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat 
 daň plátce při jejich přijetí (§ 15)  snížená 12     

 II. Pln ění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně Hodnota 

 Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64) 20   

 Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 24a) 21   

 Vývoz zboží (§ 66) 22   

 Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4) 23   

 Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18) 24   

 Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92a) 25   

 III. Dopl ňující údaje 

Pořízení zboží 
Dodání 
zboží  Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední 

osobou 
30 

    

 IV. Nárok na odpočet daně základ daně V plné výši 
krácený 
odpočet 

základní 40 10 664 310,00 1 225 055,00 801 176,00 
 Z přijatých zdanitelných plnění od plátců  

snížená 41 31 052 026,00 800 784,00 1 994 187,00 

základní 42       
 Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad 

snížená 43       

základní 44       
 Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 12 

snížená 45       

 Odpočet daně při změně režimu (§ 74) 46       

 Odpočet daně celkem 47   2 025 839,00 2 795 363,00 

 z toho hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2 48 21 073 934,04 0,00 1 926 695,38 

 V. Krácení nároku na odpočet daně 

 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 50 97 631 412,00   

S nárokem na odpočet Bez nároku na odpočet 
 Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 3) 51 

0,00 87 051 500,05 

  

 Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§ 76) 52  Koeficient 0,43 Odpočet 1 202 006,00 



 
 

 

 Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) 53  Vypořádací koeficient 0,56 
 Změna 
odpočtu 

564 699,00 

 VI. Výpočet daňové povinnosti 

 Úprava odpočtu daně (§ 78) 60 0,00 

 Vyrovnání odpočtu daně (§ 79) 61 0,00 

 Vrácení daně (§ 84) 62   

 Daň na výstupu 63 1 904 909,00 

 Odpočet daně 64 3 792 544,00 

 Vlastní daňová povinnost 65 0,00 

 Nadměrný odpočet 66 1 887 635,00 

 Rozdíl proti poslední známé daňové povinnosti při podání dodatečného daňového přiznání 67   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


