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Abstrakt 

Ve své diplomové práci se věnuji problematice uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu. 

V teoretické části se věnuji právním předpisům, které celou oblast upravují, a to nejen v 

tuzemsku, ale srovnávám český zákon o DPH se zákonem slovenským a věnuji se také 

právním předpisům, které upravují tuto oblast v Evropské unii.  

 

Ve své práci jsem vytipovala několik rizikových oblastí, na které je třeba se soustředit při 

provádění kontrol před sestavením daňových přiznání k DPH.  

 

Při návrhu kontrolních mechanizmů a postupů, jimiž je možno ověřit správnost 

uplatňovaného odpočtu DPH, jsem vycházela z možností, jimiž disponuje finanční informační 

systém SAP. Jedná se o využití kontrolních sestav, které již v systému existují  nebo navrhuji 

definování sestav nových. Sjednocení kontrolních postupů a mechanizmů ve Skupině je cílem 

mé diplomové práce, ze které je možno vycházet při vydání jednotné metodiky pro tuto oblast 

DPH v rámci Skupiny ČEZ.  

 

Abstract 

In my dissertation  I described the right to deduct input VAT. The theoretical part deals with 

the legal regulations that rules the entire sphere, not only in this country,  but I compare the 

Czech VAT law with Slovak law. I do the same with tax-laws in the European Union.  

 

In my dissertation I have identified several risk spheres that need focus in carrying out checks 

before the drawing of VAT returns.  

 

In the design of control mechanisms and procedures, which can be applied to verify the 

accuracy of VAT, I used the options which are included in financial information system SAP. 

It is the use of control summary that already exist in the system or propose defining new types 

of summaries. Consolidation of Group´s control procedures and mechanisms  are aims of my 

dissertation, from which it is possible to compile the methodology for this VAT sphere within 

the Group ČEZ. 
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1. Úvod 

Daň z přidané hodnoty je důležitou součástí daňové soustavy České republiky a zároveň 

významnou položkou příjmové části státního rozpočtu České republiky. Proto je důležité, aby 

plátce správně postupoval při aplikaci zákonem předepsaných pravidel. Tím eliminuje 

možnost případných doměrků a sankcí ze strany správce daně. 

 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Uplatnění nároku na odpočet DPH. Každý 

plátce DPH se setkává téměř denně s problémy, které přináší do praxe neustálé novelizace 

zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, nejednoznačnost při interpretaci   jednotlivých ustanovení 

zákona, složitost při úpravě finančního informačního systému vyvolaná změnami zákona 

apod.  Také z  těchto příčin pak dochází k chybám v uplatnění nároku na odpočet DPH na 

vstupu.  

 

Od 1. 1.2012 došlo ke zřízení Specializovaného finančního úřadu, pod který přechází správa 

daní u právnických osob s ročním obratem přesahujícím 2 miliardy Kč, což zahrnuje mj. také  

subjekty Skupiny ČEZ. Lze proto očekávat častější daňové kontroly, navíc u subjektů ve 

Skupině je téměř jisté, že když dojde ke zjištění nedostatků ze strany správce daně u jednoho 

subjektu Skupiny, budou se stejné nedostatky opakovat i u ostatních subjektů Skupiny a 

případné doměření daně proběhne v celé Skupině. 

 

Cílem mé diplomové práce je nastavení dalších kontrolních mechanizmů, popř. nových 

postupů a pravidel při uplatňování nároku na odpočet DPH ve vybraných společnostech 

Skupiny ČEZ tak, aby došlo k minimalizaci rizika případných doměrků daní a sankcí ze 

strany správce daně. 

2. Daňová soustava v ČR a zákonný rámec pro uplatnění 

nároku na odpočet DPH na vstupu 

2.1 Charakteristika daňové soustavy ČR 

Daňovou soustavu České republiky tvoří 12 daní, které lze rozdělit na přímé a nepřímé. 

 

Daně nepřímé jsou zahrnuty v ceně zboží a služeb hrazených poplatníkem, státu je odvádí 

plátce. Zahrnují: 
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 daň z přidané hodnoty 

 spotřební daně (daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a 

meziproduktů a daň z tabákových výrobků) 

 daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

 daň z pevných paliv 

 daň z elektřiny 

 

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny bývají 

také nazývány energetickými, popř. ekologickými daněmi. 

 

Daně přímé hradí poplatník ze svého příjmu a majetku. Patří sem: 

 daň z příjmů fyzických osob 

 daň z příjmů právnických osob 

 daň z nemovitostí 

 daň silniční 

 daň dědická 

 daň darovací 

 daň z převodu nemovitostí 

 

 V daňovém systému ČR se setkáváme se dvěma druhy daňových subjektů, tj. osobami, jež 

jsou povinny odvádět nebo platit daň. Jedná se o poplatníka, tj. o fyzickou nebo právnickou 

osobu, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Plátcem je fyzická nebo 

právnická osoba, která odvádí správci daně daň sraženou nebo vybranou od poplatníků (DPH, 

daň z příjmů ze závislé činnosti, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň 

z pevných paliv, daň z elektřiny atd.). 

2.2 Podíl daní na plnění státního rozpočtu 

Státní rozpočet je ústředním veřejným rozpočtem státu, který je schvalován Parlamentem 

České republiky jako zákon a následně publikován ve Sbírce zákonů. 

 

Hlavními příjmy státního rozpočtu jsou výnosy z daní, pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, cla, soudní poplatky, převážná většina správních 

poplatků a další. 
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Výsledek rozpočtového hospodaření, tj. skutečné naplňování příjmů a výdajů státního 

rozpočtu, je obsažen ve státním závěrečném účtu (viz Příloha č. 1 - Tabulka č. 1 Hlavní 

ukazatele hospodaření státního rozpočtu v roce 2010). 

 

Z údajů uveřejněných Ministerstvem financí ve státním závěrečném účtu za rok 2010 

vyplývá, že na celkových příjmech státního rozpočtu se podílelo pojistné na sociální 

zabezpečení 35,6 %, DPH 18,8 %, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 13,6 %, 

spotřební daně 13,1 %, daň z příjmů fyzických osob 8,7 %, daň z příjmů právnických osob 

8,6 %, majetkové daně 0,8 % a ostatní daňové příjmy 0,8 % [1]. 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že DPH jako nepřímá daň se podílí ze všech daní z největší 

části na příjmech státního rozpočtu. Příjem státního rozpočtu z DPH v roce 2010 dosáhl 187,8 

mld. Kč [1]. 

2.3 Legislativa a harmonizace v oblasti DPH s EU 

Základním předpisem, který upravuje v České republice oblast DPH, je zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (novel zákona). Tento zákon byl 

od doby, kdy vstoupil v platnost (1. 4. 2004) již 30krát novelizován.  

 

Dalšími důležitými zdroji práva pro účely DPH jsou Směrnice Rady 77/388/EHS (platnost do 

31. 12. 2006, známá jako 6. direktiva), Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému 

DPH s účinností od 1. 1. 2007 (nahrazuje 6. direktivu, známá jako Recast), dále pak judikáty 

Evropského soudního dvora, Nařízení Rady 1777/2005 (v rámci harmonizace evropského 

práva), judikáty Nejvyššího správního soudu a další. 

 

2.3.1 Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. 

 je koncipován do dvou částí, první část je pak rozdělena do čtyř hlav: 

 

V Hlavě I jsou uvedena Obecná ustanovení jako předmět úpravy (daň se uplatňuje na zboží, 

nemovitosti a služby…) a předmět daně (dodání zboží, převod nemovitosti za úplatu v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného 

členského státu, dovoz zboží – vždy v rámci uskutečňování ekonomické činnosti), územní 
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působnost (tuzemsko = Česká republika, třetí země…) a vymezení základních pojmů jako 

jsou např. daň na výstupu, úplata, provozovna, atd.). 

 

Hlava II, která je nejrozsáhlejší částí zákona, se skládá z 11 dílů: 

 V Díle 1 Daňové subjekty je uvedeno, kdo je osobou povinnou k dani, co je skupina 

pro účely tohoto zákona a kdo jsou osoby osvobozené od uplatňování DPH (osoba, 

jejíž obrat nepřesáhne za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců 1 mil. Kč).  

 V Díle 2 Místo plnění je definováno místo plnění (místo plnění při dodání zboží a 

převodu nemovitosti, při dodání plynu, elektřiny, tepla a chladu, při zasílání zboží, při 

poskytnutí různých služeb, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu 

zboží).  

 V Díle 3 Zdanitelná plnění najdeme, co je považováno za dodání zboží a převod 

nemovitosti, poskytnutí služby, pořízení zboží z jiného členského státu, co se rozumí 

zjednodušeným postupem při dodání zboží formou třístranného obchodu, zasíláním 

zboží, dodáním a pořízením nových dopravních prostředků a dovozem zboží.  

 V Díle 4 Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost zákon specifikuje, kdy 

dochází k uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat DPH při dodání zboží, 

poskytnutí služby a převodu nemovitosti, při dodání zboží do jiného členského státu, 

při dovozu zboží, při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském 

státě a zahraniční osobou, při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko a při 

pořízení zboží z jiného členského státu. 

 V Díle 5 Daňové doklady jsou vymezena pravidla pro vystavování daňových dokladů 

a jejich uchovávání (nejméně 10let od konce zdaňovacího období, ve kterém se 

uskutečnilo zdanitelné plnění), dále pak druhy daňových dokladů. U všech typů 

daňových dokladů jsou pak zákonem dané povinné náležitosti jako např. evidenční 

číslo dokladu, rozsah a předmět zdanitelného plnění, základ daně atd. 

 V Díle 6 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, 

opravný daňový doklad je specifikováno, co se rozumí základem daně (vše, co jako 

úplatu obdržel plátce za zdanitelné plnění) a základ daně ve zvláštních případech 

(např. u kapitálově spojených osob a při bezúplatně poskytnutém plnění). Dále je zde 

popsán postup při výpočtu daně u jednotlivých typů zdanitelných plnění.  

 V Díle 7 Sazby daně a oprava sazby daně jsou uvedeny základní (20 %) a snížená (od 

roku 2012 14 %), sazby daně u bytové výstavby a u staveb pro sociální bydlení atd. 
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 V Díle 8 Osvobození od daně bez nároku na odpočet DPH jsou vyjmenovaná 

podrobně plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně – poštovní služby (lze 

poskytovat pouze na základě licence, držitelem je Česká pošta), rozhlasové a televizní 

vysílání, finanční činnosti (např. přijímání vkladů od veřejnosti, obchod s cennými 

papíry, vybírání rozhlasových a televizních poplatků, úplatné postoupení postoupené 

pohledávky atd.), pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a 

nebytových prostor, nájem dalších zařízení (tříletý časový test pro osvobození při 

převodu nemovitostí), výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální 

pomoc, provozování loterií a jiných podobných her a ostatní plnění osvobozená od 

daně bez nároku na odpočet daně . 

 V díle 9 Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně jsou vyjmenovaná plnění, u 

kterých má plátce nárok na odpočet DPH na vstupu, i když je použije pro osvobozená 

plnění. Těmito plněními jsou osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, 

osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu (takové zboží, které je 

v tuzemsku v každém případě osvobozeno od DPH), osvobození od daně při vývozu 

zboží, při poskytnutí služby do třetí země, osvobození ve zvláštních případech (např. 

zásobování lodí, jejich dodání, úprava, oprava atd.), osvobození přepravy a služeb 

přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží, osvobození přepravy osob, osvobození od 

daně při dovozu zboží, osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech 

cestujícího nebo člena posádky letadla (např. dárky z dovolené) a při dovozu 

pohonných hmot cestujícím a osvobození od daně při dovozu zboží, které je 

přepraveno ze třetí země. 

 V Díle 10 Odpočet daně je řešen nárok na odpočet DPH na vstupu a podmínky pro 

jeho uplatnění (např. povinnost mít daňový doklad), oprava odpočtu daně, způsob 

výpočtu daně v poměrné výši (v případě použití zdanitelného plnění v rámci 

ekonomické činnosti i pro účely s nimi nesouvisejícími), způsob výpočtu nároku na 

odpočet daně v krácené výši (v případě použití zdanitelného plnění v rámci 

ekonomické činnosti jak pro plnění s nárokem na odpočet daně tak bez nároku na 

odpočet daně), vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně a nárok na odpočet daně 

při registraci a zrušení registrace.  

 V Díle 11 Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně jsou uvedeny podmínky pro 

vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit (diplomaté), vracení daně v rámci 

zahraniční pomoci (mezinárodní smlouvou musí být určeno, že nenávratná zahraniční 
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pomoc je osvobozena od daně apod.), vracení daně plátcům v jiných členských zemích 

(prostřednictvím Generálního finančního ředitelství) a další výčet situací, kdy je 

možno vrátit daně nebo prodávat zboží bez daně. 

  

V Hlavě III Zvláštní režimy jsou uvedeny podmínky pro uplatnění zvláštních režimů při 

poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb (pro zahraniční osoby povinné k dani), zvláštní 

režim pro cestovní službu (základem daně je přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o 

daň z přirážky), zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, 

sběratelskými předměty a starožitnostmi (základem daně je přirážka snížená o daň z přirážky), 

zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném 

stavu (správcem daně stanovený individuální způsob stanovení daňové povinnosti), zvláštní 

režim pro investiční zlato, režim přenesení daňové povinnosti (při dodání zlata, šrotu a 

odpadu uvedeného v příloze č. 3 zákona, obchodování s emisními povolenkami a poskytnutí 

stavebních nebo montážních prací). 

 

V Hlavě IV Správa daně v tuzemsku jsou uvedeny pravidla pro správu daně celními orgány 

při dovozu a vývozu zboží, pravidla určení místní příslušnosti, definice pojmu plátce a 

pravidla pro registraci plátců, pro registraci skupiny. Dále jsou zde definovány pojmy osoby 

identifikované k dani a podmínky pro jejich registraci (při pořizování zboží z EU v částce, 

která přesáhne limit 326 tis. Kč za kalendářní rok), stanovení daně při nesplnění registrační 

povinnosti. Jsou zde specifikovány pojmy jako zdaňovací období, evidence pro daňové účely 

(záznamní povinnost), daňové přiznání a splatnost daně, souhrnné hlášení (za dodání zboží a 

služeb do EU).  Jsou zde také mj. stanoveny  podmínky pro vracení nadměrného odpočtu, 

podmínky pro zrušení registrace atd.  

 

V Části druhé zákona jsou ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná, dále pak je zde 

uvedena účinnost zákona.  

 

Součástí zákona o DPH jsou  3 přílohy. V Příloze č. 1 je uveden seznam zboží, které podléhá 

snížené sazbě DPH (potraviny, zdravotnické prostředky atd.) a dále seznam plnění, při jejichž 

provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu (např. obce), považují za osoby 

povinné k dani (dodání vody, tepla, skladování atd.).  V Příloze č. 2 zákona je uveden seznam 

služeb podléhajících snížené sazbě DPH (např. úprava a rozvod vody, ubytovací služby, 

sociální péče) a dále specifikace uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností 
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(např. původní litografie, známky, sběratelské předměty starší 100 let). V Příloze č. 3 je 

seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti (sběrový 

papír, měděný odpad, odpad a šrot ze železa atd.). 

 

2.3.2 Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH 

Tato směrnice nahradila dříve používanou 6. direktivu. Jedná se o poměrně rozsáhlý 

dokument, který není v paragrafovaném znění, ale obsahuje 414 článků, 12 příloh a lhůty pro 

začlenění do vnitrostátního práva jednotlivých členských zemí Evropské unie.  

 

Směrnice deklaruje skutečnost, že společný systém DPH by měl vést k neutralitě 

v hospodářské soutěži v tom smyslu, že obdobné zboží a služby na území každého členského 

státu nesou stejné daňové zatížení bez ohledu na délku výrobního cyklu a distribučního 

řetězce. Pro přizpůsobení vnitrostátních předpisů jednotlivých členských států je nezbytné 

stanovit přechodné období a členské státy by měly mít možnost, s určitým omezením a za 

určitých podmínek, přijímat nebo nadále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od této 

směrnice (za účelem zjednodušení výběru daně nebo zamezení daňovým únikům). 

 

Směrnice je členěna do čtrnácti hlav, které dále obsahují kapitoly, popř. oddíly, v nichž je 

obsaženo výše zmíněných 414 článků. Některá ustanovení  jsou obligatorní, jiná jsou naopak 

fakultativní.  

 

Jako příklad obligatorního ustanovení uvádím Článek 250 z Kapitoly 5 – Přiznání k DPH. 

Zde je uvedena povinnost podání přiznání k DPH, které obsahuje všechny údaje potřebné 

k výpočtu splatné daně a k provedení odpočtu daně, včetně celkové hodnoty plnění 

vztahujících se k této dani a odpočtu a celkové hodnoty plnění osvobozených od daně, do té 

míry, do jaké je to nezbytné ke stanovení základu daně. V českém zákoně o DPH je stanovena 

povinnost podat přiznání k DPH v § 101 (do 25 dnů po skončení zdaňovacího období). 

Formulář, na kterém se pak přiznání podává, je členěn tak, že se zde uvádějí všechny údaje 

rozhodné pro stanovení vlastní daňové povinnosti, respektive nadměrného odpočtu. 

V uvedeném případě je tedy možno konstatovat, že český zákon je zcela harmonizován 

s příslušným ustanovením Směrnice Rady. 
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Jako případ fakultativního ustanovení uvádím ustanovení Článku 98 z Kapitoly 2 Struktura a 

výše sazeb, Oddíl 2 Snížené sazby. V článku se uvádí, že členské státy mohou uplatňovat 

jednu či dvě snížené sazby (pouze u dodání zboží a služeb uvedených v příloze III Směrnice 

Rady). Této možnosti využívá např. Belgie, kde snížená sazba činí 6 a 12 %, Polsko (5 a 8 %) 

nebo Itálie (4 a 10 %) – sazby roku 2011. Český zákon o DPH stanoví použití jedné snížené 

sazby, a to ve výši 14 %.  I v tomto uvedeném případě je možno konstatovat, že český zákon 

o DPH je harmonizován s příslušným ustanovením Směrnice Rady, byť nevyužívá možnosti 

uplatnění dvou snížených sazeb, ale pouze jedné. 

 

2.3.3 Harmonizace v oblasti DPH s EU 

Evropská unie nemá jednotnou daňovou úpravu, doposud jsou daně národní záležitostí 

každého členského státu. Oblast DPH je v rámci EU vysoce harmonizována prostřednictvím 

Směrnice a Nařízení, řada ustanovení v českém zákoně o DPH jednoznačně vychází z úpravy 

platné pro všechny členské státy EU[2]. Zapracování Směrnic a Nařízení do legislativy 

jednotlivých členských zemí do stanovených termínů je povinné. Případné nedodržení 

termínů pak může být ze strany EU sankcionováno.  

 

Jako příklad harmonizace zákona č. 235/2004 Sb. o DPH s právem EU uvádím režim 

přenesení daňové povinnosti v oblasti stavebnictví - § 92 a, respektive § 92 e, který vstoupil 

v platnost od 1. 1. 2012. Jedná se o zapracování Článku 199 Směrnice Rady 2006/112/ES, 

který umožňuje volitelné použití mechanizmu přenesení daňové povinnosti ve vztahu 

k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (např. dodání odpadu a šrotu 

z olova, hliníku, železa, stavební práce). V praxi to znamená, že pokud je tuzemskému plátci 

DPH poskytnuta služba nebo dodáno zboží s montáží, které odpovídá číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, dodavatel – plátce DPH vystaví fakturu bez DPH 

s odkazem na § 92 a zákona o DPH. Odběratel – plátce pak sám DPH vypočítá a odvede, 

zároveň pak za obecných podmínek může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu (tzv. 

samovyměření DPH). V oblasti stavebnictví to přináší řadu komplikací, nejedná se pouze o 

klasickou výstavbu domů, průmyslových objektů, ale také o výstavbu nejrůznějších 

inženýrských sítí, jejich opravu a údržbu, demoliční práce, práce malířské, sklenářské, 

pokrývačské.  
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Ve Skupině ČEZ narážíme na řadu problémů právě při identifikaci těchto prací – např. 

nejednotné posouzení montáže transformátoru do elektrárny (klasické zdanitelné plnění) a 

montáže transformátoru jako součásti vedení (přenesení daňové povinnosti), ořezy pod 

stojícím vedením VN (klasické zdanitelné plnění) a ořezy při výstavbě nebo rekonstrukci 

vedení VN (přenesení daňové povinnosti). Pokud přitom dodavatel vystaví fakturu chybně 

s DPH, nemá příjemce plnění nárok na odpočet DPH na vstupu, správně musí provést 

samovyměření DPH.  Celé této oblasti je proto třeba věnovat od 1. 1. 2012 zvýšenou 

pozornost a nastavit pravidla kontroly této oblasti z pohledu uplatnění správného daňového 

režimu. 

V zákoně uvedená klasifikace nevyhovuje daňovým účelům, Ministerstvo financí  i Český 

statistický úřad se jakýmkoli  výkladům vyhýbají. V současnosti neexistuje instituce, která by 

jednoznačně a s garancí klasifikovala uskutečněná plnění dle CZ-CPA pro daňové účely. 

 

2.4 DPH – základní principy při aplikaci do praxe 

Celou oblast DPH jsem pro potřeby této kapitoly rozdělila na oblast výstupu a oblast vstupu. 

 

2.4.1 Principy při uplatnění DPH na výstupu 

Při uplatnění DPH na výstupu platí pro plátce daně základní princip, a to povinnost odvést 

DPH ze zdanitelných plnění uskutečněných za úplatu, s místem plnění v tuzemsku. Obě 

uvedené skutečnosti (úplata, místo plnění) zde přitom hrají podstatnou roli.  

 

Úplatou se rozumí částka v penězích nebo platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo 

hodnota nepeněžního plnění[3]. Pod pojmem platební prostředky nahrazující peníze si 

můžeme představit např. stravenky, různé poukázky na odběr zboží, flexipasy.  

 

Nepeněžním plněním se pak rozumí trvalé (popř. dočasné) poskytnutí obchodního majetku 

pro osobní potřebu plátce nebo jeho zaměstnanců (nebo pro účely nesouvisející s 

uskutečňováním ekonomických činností) za předpokladu, že při pořízení obchodního majetku 

byl uplatněn nárok na odpočet DPH. Sem můžeme zařadit např. použití služebního telefonu 

pro soukromé účely, použití služebních automobilů pro soukromé jízdy (např. jízda na 

pracoviště služebním vozidlem). Pokud tedy zaměstnanec používá automobil pro služební i 

soukromé účely, natankuje do vozu pohonné hmoty, které plátce (zaměstnavatel) hradí 

fakturou a uplatní si nárok na odpočet DPH v plné výši, je plátce povinen odvést z části 
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odpovídající spotřebě pohonných hmot, která se vztahuje k soukromé spotřebě, DPH na 

výstupu.  

 

Určení místa plnění v tuzemsku je důležité pro určení, zda plátce poskytuje zdanitelné plnění 

nebo plnění osvobozené od daně. 

 

Pokud je místem plnění tuzemsko, zákon o DPH uvádí případy, kdy se nejedná o zdanitelná 

plnění, ale o plnění osvobozená od daně. Přitom plnění osvobozená od daně můžeme rozdělit 

do dvou skupin, a to na plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně a plnění osvobozená 

od daně s nárokem na odpočet daně. 

 

Mezi plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně patří např. poštovní služby, 

nájem staveb, bytů a nebytových prostor, finanční činnosti, zdravotnické služby, výchova a 

vzdělávání apod. Poskytnutí vyjmenovaných služeb není tedy zatíženo DPH na výstupu, ale 

zároveň si jejich poskytovatel při nákupu zdanitelných plnění, které slouží k uskutečňování 

uvedených činností, nesmí uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu (např. pokud bytové 

družstvo-plátce DPH, pořídí nový bojler, který namontuje do pronajímaného bytu). 

 

Mezi plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně patří např. dodání zboží do 

jiného členského státu, vývoz zboží apod. Poskytnutí uvedených plnění není zatíženo DPH na 

výstupu, ale při pořízení zdanitelných plnění v souvislosti s uskutečňováním uvedených 

činností má plátce nárok na odpočet DPH na vstupu (např. nákup transformátorů v tuzemsku a 

jejich následné dodání do Albánie). 

 

2.4.2 Principy při uplatnění DPH na vstupu 

Nárok na odpočet daně je základním prvkem systému DPH. DPH je vybírána na každém 

stupni hospodářského řetězce. Za účelem zamezení kumulace DPH je v rámci 

podnikatelského řetězce umožněn odpočet daně na vstupu, díky němuž dochází ke zproštění 

od DPH uvalené na předcházejícím stupni řetězce. DPH tak pro osoby povinné k dani 

nepředstavuje náklad, což odpovídá zásadě neutrálního dopadu DPH do nákladů. Zásada 

neutrality je jednou z nosných zásad systému DPH a je obsažena v článku 167-192 Směrnice 

Rady 2006/112/ES. Možnost uplatnit nárok na odpočet daně umožňuje neutralitu hospodářské 

soutěže v tuzemsku stejně jako přesné vyrovnání mezi jednotlivými státy [2]. 
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Do oblasti nároku na odpočet DPH významně zasáhla novela zákona o DPH platná od 1. 4. 

2011, která zcela změnila strukturu jednotlivých paragrafů (§ 72 - § 79 zákona o DPH). 

Hlavním přínosem novely měla být jednoznačná úprava a reakce na problémy, které přináší 

každodenní praxe.  

 

Nárok na odpočet DPH je přitom právem plátce, nikoli jeho povinností. Tzn., že pokud se 

plátce rozhodne, že u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet neuplatní, i když splňuje 

požadavky zákona pro jeho uplatnění, je to jeho svobodná volba.  

 

Základní principy pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou zakotveny v § 72 zákona o 

DPH, kde je uveden taxativní výčet účelů použití přijatých zdanitelných plnění (použití 

v rámci ekonomických činností při dodání zboží, poskytnutí služeb atd.).  Zároveň je zde 

vysloven zákaz nároku na odpočet daně u plnění použitého pro reprezentaci, které nelze uznat 

za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (vazba na zákon č. 586/1992 Sb. 

o daních z příjmů; výjimkou je poskytnutí dárků v rámci ekonomické činnosti, jejichž 

poskytnutí není zdanitelným plněním dle § 13 odst. 8c zákona o DPH, i když budou pro účely 

daně z příjmů považovány za výdaj pro reprezentaci) a oprávnění plátce uplatnit nárok na 

odpočet DPH v částečné výši (pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro své 

ekonomické činnosti i pro účely s nimi nesouvisejícími). 

 

Plátce může obecně uplatnit nárok na odpočet daně v průběhu tříleté lhůty, přičemž lhůta 

začíná běžet od zdaňovacího období následujícího po vzniku nároku. Začátek lhůty se pro 

uplatnění nároku na odpočet odvíjí od vzniku tohoto nároku, ne od období, ve kterém plátce 

mohl tento nárok uplatnit nejdříve. Znamená to, že lhůta pro uplatnění odpočtu daně běží 

nezávisle na okamžiku splnění dodatečných podmínek uvedených v § 73 odst. 1 zákona o 

DPH (např. povinnost mít daňový doklad). 

Např. plátci s měsíčním zdaňovacím obdobím dodá jiný plátce v tuzemsku zboží, odběratel 

zboží převezme 29. 5. 2011, daňový doklad obdrží 5. 6. 2011. K uskutečnění zdanitelného 

plnění a povinnosti přiznat daň dodavatelem došlo k 29. 5. 2011. Ke stejnému dni vznikl 

nárok na odpočet daně, bez ohledu na to, že odběratel si tento nárok mohl uplatnit nejdříve 

v daňovém přiznání k DPH za červen 2011, kdy měl daňový doklad. Nárok na odpočet daně 

ve vztahu k tomuto dodání plátce může uplatnit nejpozději 31. 5. 2014 [12]. 
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V § 73 zákona o DPH jsou stanovena pravidla pro prokazování nároku na odpočet daně a jeho 

uplatnění z časového hlediska. Plátce tedy musí nárok na odpočet vždy prokázat daňovým 

dokladem, s výjimkou odpočtu daně, kterou plátce sám přizná na principu reverse-charge, tj.   

samovyměření (např. z přijatých intrakomunitárních plnění) [8]. Možnost uplatnění nároku na 

odpočet daně se posouvá až na okamžik, ve kterém má plátce k dispozici daňový doklad. 

Tzn., že pokud se zdanitelné plnění uskuteční 31. 1. 2012 a plátce obdrží daňový doklad 8. 2. 

2012, může nárok na odpočet daně uplatnit až v přiznání za měsíc únor 2012. Lhůta pro 

uplatnění nároku na odpočet daně je 3 roky od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve 

kterém nárok na odpočet vznikl. 

Plátce, který má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v částečné výši (tj. 

použil přijaté zdanitelné plnění v rámci ekonomických činností i pro účely s nimi 

nesouvisejícími, popř. pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně), je 

oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto plnění nejpozději  za poslední zdaňovací 

období kalendářního roku, v  jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn 

[3]. Tzn., pokud např. pronajímatel (pronajímá byty občanům a nebytové prostory plátcům) 

obdrží 5. 2. 2012 daňový doklad na služby spojené s pronájmem bytových i nebytových 

prostor uskutečněné v roce 2011 (datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12.2011), měl 

by v případě uplatnění nároku na odpočet daně dle současného výkladu Ministerstva financí 

podat dodatečné daňové přiznání za prosinec 2011. To je ovšem dle mého názoru (a dle 

názoru odborné veřejnosti včetně Jany Ledvinkové, z jejíž publikace pro účely této diplomové 

práce čerpám)v rozporu se skutečností, že daňový doklad plátce obdržel až v únoru 2012, a 

tedy dle ustanovení § 73 odst.1a by měl uplatnit nárok na odpočet daně až v řádném daňovém 

přiznání za únor 2012. Zde vzniká rozpor mezi jednotlivými ustanoveními zákona, který by 

měl být řešen úpravou legislativy. 

Pokud přijatý daňový doklad neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti, lze nárok 

na odpočet prokázat jiných způsobem (např. dodacím listem, objednávkou, kupní smlouvou 

apod.). 

Významnou změnou, kterou přinesla zmiňovaná novela zákona o DPH platná od 1. 4. 2011 je 

uplatňování principu, podle něhož je daní na výstupu výhradně daň, která byla stanovena 

podle zákona o DPH. Tzn., že bude-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu 

převyšovat výši daně, která má být uplatněna podle zákona, bude plátce oprávněn uplatnit 

nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle zákona [8]. 

Z toho vyplývá, že pokud např. dodavatel při dodání tepla uvede na daňovém dokladu chybně 
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základní sazbu a podle zákona o DPH patří dodávky tepla do snížené sazby, má odběratel 

nárok na odpočet daně pouze ve výši odpovídající snížené sazbě daně. 

 

V§ 74 zákona o DPH jsou stanovena pravidla pro opravu odpočtu daně při opravě základu 

daně a výše daně dle § 42 zákona o DPH (tzn. při zrušení nebo vrácení zdanitelného plnění, 

při snížení nebo zvýšení základu daně na základě sjednaných podmínek, tj. při vystavení, 

respektive obdržení opravných daňových dokladů dříve nazývaných jako dobropisy a 

vrubopisy). Okamžik, k němuž je plátce povinen opravit odpočet daně již není vázán na 

obdržení opravného daňového dokladu, ale na okamžik, ve kterém se plátce dozvěděl o 

okolnostech rozhodných pro opravu. Oprava odpočtu daně se prokazuje opravným daňovým 

dokladem, popř. jiným způsobem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (např. 

korespondence s dodavatelem). V praxi to např. znamená, že pokud má odběratel zboží 

s dodavatelem domluveny např. skonto podmínky (sleva z důvodu dřívějšího zaplacení 

faktury), nemůže již čekat na doručení opravných daňových dokladů, aby si snížil již 

uplatněný nárok na odpočet daně, ale měl by po skončení zdaňovacího období vyčíslit částku, 

o níž si ponížil platby v daném období a sám si např. interním dokladem snížit původně 

uplatněný nárok na odpočet daně. Je to další ustanovení, které způsobuje v praxi u velkých 

korporací téměř neřešitelný problém. 

 

V § 75 zákona o DPH jsou stanovena pravidla pro uplatnění nároku na odpočet DPH 

v poměrné výši. Základním principem tohoto ustanovení je, že pokud plátce použije přijaté 

zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi 

nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu 

použití pro ekonomické činnosti. Plátce si může zvolit, zda uplatní nárok na odpočet daně 

v plné výši a bude dodaňovat využití majetku pro osobní potřebu. Tento postup nelze použít u 

dlouhodobého majetku[8]. U dlouhodobého majetku, který bude plátce používat jen z části k 

ekonomické činnosti, musí od 1. 4. 2011 uplatnit nárok na odpočet pouze v rozsahu, ve 

kterém bude majetek používat pro své ekonomické činnosti. Příslušná částka odpočtu daně v 

poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění a podílu 

použití tohoto plnění pro ekonomické činnosti (poměrný koeficient). Po skončení 

kalendářního roku plátce stanoví výši poměrného koeficientu podle skutečného využití 

příslušného plnění pro ekonomickou činnost. Pokud se takto stanovený koeficient liší od 

poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výši 
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uplatněného odpočtu plátce upraví v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období 

kalendářního roku, jehož se oprava týká.  

Např. pokud plátce v květnu 2011 pořídil mobilní telefon za cenu 10 000,- Kč bez daně, DPH 

2 000,- Kč a ví, že ho bude používat pro soukromé i služební účely v poměru 40:60, uplatní 

nárok na odpočet daně ve výši 1 200,- Kč. Po skončení roku stanoví skutečný poměrový 

koeficient. Pokud bude rozdíl mezi oběma koeficienty více než 10 procentních bodů, provede 

plátce “vyrovnání” odpočtu v řádném přiznání za prosinec 2011. 

 

V§ 76 zákona jsou stanoveny principy pro krácení odpočtu daně v případě, že plátce použije 

přijatá zdanitelná plnění v rámci své ekonomické činnosti jak pro plnění s nárokem na 

odpočet daně, tak pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. Koeficient se vypočte 

jako procentní podíl, kdy v čitateli je součet částek základů daně za uskutečněná zdanitelná 

plnění s nárokem na odpočet dle § 72 odst. 1 a ve jmenovateli je celkový součet hodnoty v 

čitateli a součtu hodnot plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet. Do výpočtu 

koeficientu se nezahrnuje prodej dlouhodobého majetku využívaného pro ekonomickou 

činnost, poskytnutí finančních služeb a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a 

nebytových prostor, pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou pouze 

příležitostně. Je-li koeficient roven nebo vyšší než 95 %, považuje se za roven 100 %, tzn., že 

plátce má nárok na odpočet daně u všech přijatých zdanitelných plnění uskutečněných ve 

vypořádávaném období v plné výši. 

Po skončení kalendářního roku provede plátce vypořádání odpočtu daně v krácené výši za 

všechna zdaňovací období tohoto roku. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi celkovým 

nárokem na odpočet daně v krácené výši vypočteným z údajů za vypořádávané období a 

součtem uplatněných nároků na odpočet daně v krácené výši v jednotlivých zdaňovacích 

obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypořádání odpočtu daně uvede plátce do daňového 

přiznání za poslední zdaňovací období vypořádávaného období [8]. 

 

V § 77 jsou stanovena pravidla pro vyrovnání odpočtu daně (jednorázové, týká se obchodního 

majetku s výjimkou dlouhodobého majetku) v případě, že plátce uplatnil odpočet daně a 

v rámci své ekonomické činnosti použije krátkodobý majetek nebo zboží pro jiné účely, než 

které byly zohledněny v okamžiku uplatnění odpočtu.  

 

V § 78 (a následujících § 78a až § 78c) je nastaven postup při pořízení dlouhodobého majetku 

(majetek pořízený od 1. 4. 2011), pokud v některém z kalendářních roků následujících po 
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roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití pro účely, 

které zakládají nárok na odpočet daně. Stejně se postupuje, pokud plátce v roce pořízení nárok 

na odpočet daně neměl a následně změní účel a rozsah použití majetku nebo v případě změn 

použití dlouhodobého majetku částečně pro ekonomické činnosti plátce a částečně pro jiné 

účely (tj. v případech, kdy má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši. Lhůta pro úpravu 

odpočtu je stanovena u nemovitostí 10 let, u ostatního dlouhodobého majetku 5 let [2]. 

Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý kalendářní 

rok.  

Pokud tedy např. plátce pořídí dlouhodobý majetek v květnu 2011 a uplatní plný nárok na 

odpočet daně ve výši 10 000,- Kč a v daném roce jej použije pouze pro zdanitelná plnění, 

nemusí na konci roku 2011 provádět úpravu odpočtu daně. Pokud by v následujícím roce od 

ledna 2012 změnil účel použití dlouhodobého majetku pro plnění zdanitelná i osvobozená a 

v daném roce 2012 by používal zálohový koeficient 89 %, přičemž vypořádací koeficient 

vypočtený za rok 2012 by byl 80 %, pak na konci roku upraví odpočet daně tak, že spočítá 80 

% z původně nárokovaného odpočtu, tj. 8 000,- Kč, a ze zbývající částky 2 000,- Kč vypočte 

1/5, tj. 400,- Kč, čímž dostane částku nároku na odpočet, kterou musí vrátit státu v daňovém 

přiznání za poslední zdaňovací období roku 2012 [2].  

 

§ 78b řeší úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, 

přičemž se použijí ustanovení § 78 a 78a.  Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní 

činností se přitom rozumí dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických 

činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil a také technické zhodnocení. Jedná se o hmotný 

a odpisovaný nehmotný majetek vymezený v § 26 – 32a zákona č. 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů, dále o pozemky. Patří sem zejména movité věci a jejich soubory (vstupní cena vyšší 

než 40 000,- Kč), jejichž provozně technická funkce je delší než 1 rok, dále stavby, byty, 

nebytové prostory, budovy, technické zhodnocení apod.  

Aby se jednalo o dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, musí se jednat o majetek 

zcela nebo částečně vyrobený, příp. postavený plátcem, dále o stavbu dodanou několika 

subdodavateli nebo o majetek pořízený formou nákupu jednotlivých dílů, kdy si tyto 

zkompletuje a smontuje plátce sám (nebo jeho zaměstnanci) [10]. 

Lhůta pro úpravu odpočtu začíná běžet kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden 

do stavu způsobilého k užívání. Přitom pokud dojde ke změně použití u tohoto majetku v roce 

převedení do užívání, ke změně se přihlíží až v roce následujícím. 
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Např. plátce převedl 1. 5. 2011 do užívání nemovitost vytvořenou vlastní činností a začal 

provozovat restauraci. Od 1. 11. 2011 začal celou nemovitost pronajímat neplátci jako 

osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně dle § 56 zákona o DPH. Plátce uplatnil u 

souvisejících přijatých zdanitelných plnění odpočet daně ve výši 600 000,- Kč (základ daně 

3 000 000,- Kč). V roce 2011 plátce není povinen provést úpravu odpočtu daně dle § 78 

zákona o DPH. Změnu rozsahu použití majetku bude řešit až v následujících letech [10]. 

Od 1. 4. 2011 o dlouhodobého majetku pořízeného vlastní činností, pokud má plátce pouze 

částečný (krácený nebo poměrný) nárok na odpočet daně, pak v průběhu jeho pořizování 

uplatňuje nárok na odpočet daně v plné výši, neboť při uvedení do stavu způsobilého užívání 

tohoto majetku nastává fikce dodání zboží (převodu nemovitosti). Při uvedení do stavu 

způsobilého užívání je plátcem odvedena daň na výstupu a zároveň si plátce v souladu s § 72 

zákona o DPH ještě jednou uplatní nárok na odpočet daně, a to z hodnoty daně odvedené na 

výstupu v poměrné či krácené výši [11]. Základem daně je v tomto případě výše celkových 

nákladů vynaložených na pořízení tohoto dlouhodobého majetku. 

Např. plátce převedl 1. 5. 2011 do užívání nemovitost vytvořenou vlastní činností, kde začal 

provozovat restauraci a v části nemovitosti začal bydlet. U přímo souvisejících přijatých 

plnění byl uplatněn plný nárok na odpočet daně. Při uvedení do stavu způsobilého užívání 

plátce odvedl daň na výstupu a zároveň si z takto odvedené daně uplatnil odpočet daně 

v poměrné výši dle podlahové plochy restaurace k celkové ploše (80 % z DPH 600 000,- Kč, 

tj. 480 000,- Kč). Následně k 1. 7. 2011 část prostor určených k podnikání přebudoval na 

prostory určené k bydlení (podlahová plocha připadající na restauraci klesla na 65 %). 

Kvalifikovaným odhadem stanovil plátce koeficient na 80 %, skutečný poměrný koeficient se 

vypočte dle poměru podlahové plochy a počtu dnů, kdy byla nemovitost daným způsobem 

využívána (61 dnů x 80%) + (184 dnů x 65 %) / 245 dnů doby užívání nemovitosti = 69 %. 

Výše provedené úpravy tedy bude (600 000,- Kč x 80 %) – (600 000,- x 69 %) = 66 000,- Kč 

[11]. Úprava se promítne do řádného daňového přiznání za prosinec 2011 (případně za IV. 

čtvrtletí 2011) jako mínusová položka do řádku 45. 

 

V § 79 jsou stanoveny principy, za jakých se postupuje při registraci plátce a při zrušení 

registrace.  V praxi to znamená např., že plátce může uplatnit nárok na odpočet daně u 

přijatých zdanitelných plnění ve lhůtě maximálně 12 měsíců před registrací. Datem registrace 

se přitom rozumí datum účinnosti registrace na rozhodnutí o registraci vydané místě 

příslušným správcem daně (finančním úřadem).  
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2.4.3 Srovnání českého zákona o DPH se slovenským 

Vzhledem k tomu, že Česká republika je druhým největším obchodním partnerem Slovenska, 

vzájemný zahraničně obchodní obrat za pololetí  roku 2010 dosáhl  5,3 mil. eur a představoval  

12 % celkového obratu Slovenska ve sledovaném období [17], pokusím se v následujícím 

textu srovnat zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen český zákon), se 

zákonem č. 222/2004 Zb., zákon o DPH – dani z pridanej hodnoty (dále jen slovenský zákon).  

 

První rozdíl, na který jsem při srovnávání narazila, je ve výši obratu, při jehož dosažení jsou 

osoby povinny se registrovat k DPH. Český zákon stanoví částku 1 000 000,- Kč za nejvýše 

12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Slovenský zákon 

stanoví povinnost registrace k DPH za stejně vymezené období při dosažení obratu 49 790,- 

eur, což odpovídá přibližně 1 250 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že plátcovství daně v sobě 

nese zvýšené nároky na administrativu (např. vedení záznamní povinnosti pro správce daně, 

podávání daňových přiznání v zákonem stanovených termínech, podávání souhrnných 

hlášení, výpisů z evidence pro daňové účely atd.), na odbornou informovanost plátce ve vazbě 

na uskutečňování zdanitelných plnění, popř. zvýšené náklady spojené s uskutečňováním 

ekonomických činností (např. na vedení účetnictví, daňové poradenství), dovolím si 

konstatovat, že v tomto směru jsou podmínky pro malé a střední podnikatele na Slovensku 

výhodnější.  

 

Český zákon nepovažuje za dodání zboží poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, 

pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesáhne 500,- Kč, a dále poskytnutí obchodních 

vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti (§ 13, odst. 8 c zákona 235/2004 Sb.). 

Slovenský zákon rovněž nepovažuje bezplatné dodání obchodních vzorků za dodání zboží za 

protihodnotu. Při bezplatném dodání zboží pro obchodní účely, když hodnota nepřesáhne 

16,60 eur bez daně na 1 kus (cca 415,- Kč), se nejedná o dodání zboží za protihodnotu (§ 8 

odst. 3 zákona 222/2004 Zb.). V tomto případě český plátce DPH tedy může pořídit dárky pro 

obchodní partnery ve vyšší pořizovací ceně, než plátce DPH na Slovensku (pokud budeme 

vycházet z přibližně stejné cenové hladiny v obou zemích). 

 

Slovenský zákon zahrnuje mezi osoby mající zvláštní vztah k plátci také zaměstnance (osoby, 

které jsou v pracovněprávním vztahu k plátci, který dodává zboží nebo službu), a to v § 22 

odst. 9 f. Tzn., že pokud slovenský plátce – výrobce počítačů, prodá svému zaměstnanci 
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počítač, musí ho zaměstnanci prodat za tržní cenu. V českém zákoně tato úprava není 

obsažena, tzn., že český plátce – výrobce počítačů, může svému zaměstnanci prodat počítač 

za cenu nižší, než je cena tržní (před vstupem České republiky do Evropské unie bylo 

v zákoně o DPH ustanovení, které pro tyto účely pracovalo s termínem cena obvyklá). 

Dle slovenského zákona nemusí plátce opravit základ daně a daň v případě, že sníží cenu 

zboží nebo služby po vzniku daňové povinnosti vůči jinému plátci za předpokladu, že se na 

takovém postupu obě strany dohodnou. V českém zákoně taková možnost není, naopak, po 

novele českého zákona s platností od 1. 4. 2011 jsou plátci povinni provést opravu základu 

daně a daně i po vzniku daňové povinnosti. Je to případ  výše zmiňovaných skont, různých 

množstevních bonusů apod., kdy dříve zákonodárcem deklarované finanční plnění nebylo do 

dubna 2011 předmětem opravy základu daně a výše daně, což bylo v rozporu s judikaturou 

Evropské unie. V tomto případě si tedy dovolím tvrdit, že český zákon je, na rozdíl od 

slovenského zákona, harmonizován s legislativou Evropské unie. 

 

Sazby daně platné od 1. 1. 2012 dle českého zákona jsou 14 % (snížená sazba) a 20% 

(základní sazba), dle slovenského zákona 10 % (snížená sazba) a 20 % (základní sazba). 

Přitom potraviny na Slovensku jsou na rozdíl od potravin v Česku zdaňovány základní 

sazbou.  

 

Slovenský zákon osvobozuje bez nároku na odpočet od DPH poskytování kulturních služeb, 

pokud jsou poskytovány osobou řízenou zákonem, resp. Ministerstvem kultury Slovenské 

republiky (při splnění zákonem daných podmínek). Poskytování kulturních služeb v České 

republice je považováno za zdanitelné plnění.  

 

Převod nemovitostí je dle českého zákona osvobozen od daně bez nároku na odpočet po 

uplynutí 3 let od kolaudace nebo prvního uvedení do užívání stavby. Slovenský zákon má 

tento časový test delší, a to 5 let. Ovšem na Slovensku se může plátce po uplynutí 5- letého 

časového testu rozhodnout, zda převod nemovitostí od DPH osvobodí, nebo zda převod zdaní. 

Tato volba je jistě pro plátce daně výhodná, byla již i předmětem návrhů novely českého 

zákona, ale zatím ji čeští zákonodárci nepodpořili. 

 

Slovenský zákon má v § 49 odst. 8 ustanovení, které omezuje uplatnění nároku na odpočet 

daně u konkurzu. Konkrétně může plátce po vyhlášení konkurzu uplatnit nárok na odpočet 

daně jen ze zboží a služeb, které použije na provozování podniku. Plátce nemůže uplatnit 
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nárok na odpočet daně ze zboží a služeb, které použije na udržování a správu konkurzní 

podstaty, a ze zboží a služeb, které jsou výdajem správce konkurzní podstaty a jsou 

pohledávkou vůči konkurzní podstatě. Podobné ustanovení český zákon neobsahuje.  

 

Zatímco český zákon neřeší případné krádeže zboží speciálním ustanovením zákona, 

slovenský zákon pamatuje na tyto situace v §53 odst. 5. Zde je uvedeno, že pokud dojde ke 

krádeži zboží, při jehož pořízení plátce uplatnil nárok na odpočet daně, je plátce povinen 

odvést daň ve výši uplatněného odpočtu daně. Ustanovení slovenského zákona, jakkoliv se 

zdá pro plátce přísné, je v souladu s rozsudkem Evropského soudního dvora. Naopak v Česku 

není na krádež zboží, pokud je doložena policejním protokolem, nahlíženo jako na použití 

zboží, které nesouvisí s ekonomickou činností plátce a při pořízení zboží uplatněný nárok na 

odpočet daně se nevrací. 

 

Lhůta pro sledování změny využití dlouhodobého majetku ve vztahu k uplatněnému odpočtu 

daně je na Slovensku u nemovitostí 20 let, u ostatního dlouhodobého majetku (slovenský 

zákon používá pojem investiční majetek) 5 let. Dle českého zákona je lhůta pro uvedené 

úpravy u nemovitostí 10 let, u ostatního dlouhodobého majetku 5 let.  

 

Slovenský zákon obsahuje speciální ustanovení pro placení zálohy na daň při prodeji zboží na 

trhovém místě (§ 78a). Zahraniční osoba, která je plátcem, je povinná zaplati zálohu na daň 

splatnou za příslušné zdaňovací období připadající na zboží prodávané na trhovém místě. 

Záloha na daň se platí ve výši 50 % z daně připadající na množství zboží určeného k prodeji 

v příslušném zdaňovacím období, nejméně 165,97 eur (cca 4 150,- Kč). Při výpočtu zálohy na 

daň se vychází z předpokládané prodejní ceny zboží [9]. V českém zákoně o DPH podobné 

ustanovení schází, dle mého názoru je to jedna z možností, jak zlepšit výběr DPH.  

 

Český plátce, pokud má povinnost podávat souhrnné hlášení, tak musí učinit pouze 

elektronicky. Slovenský zákon je pro plátce benevolentnější, je zde stále možnost podat 

souhrnné hlášení na předepsaném papírovém tiskopise. 

 

Při srovnávání českého a slovenského zákona jsem narazila na skutečnost, že slovenský zákon 

nezná režim přenesení daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že při novelizaci českého 

zákona o DPH byla tato možnost prezentována jako jeden ze způsobu boje proti daňovým 

únikům, překvapuje mě, že na Slovensku tento princip nevyužívají. V České republice se 
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přenesení daňové povinnosti použije v obchodním vztahu mezi dvěma plátci DPH, za 

předpokladu, že místem plnění je tuzemsko, a to u dodání zlata, u zboží uvedeného v příloze 5 

zákona o DPH (např. sběrový papír, hliníkový odpad a šrot, odpad ze železa a oceli apod.), 

dále při obchodování s emisními povolenkami a nejnověji od 1. 1. 2012 při poskytnutí 

stavebních nebo montážních prací. 

 

Při porovnávání obou zákonů o DPH jsem dospěla k názoru, že slovenský zákon o DPH je 

více zaměřen na boj proti daňovým únikům. Zejména mě zaujalo ustanovení o placení zálohy 

na daň při prodeji na trhovém místě. Domnívám se, že toto ustanovení je cestou, jak zamezit 

daňovým únikům při prodeji nejrůznějšího zboží na tržnicích. Rovněž omezení nároku na 

odpočet DPH u firem v konkurzu považuji za ustanovení, které by bylo vhodné do českého 

zákona zapracovat. 

 

Po srovnání českého zákona o DPH se slovenským si dovolím tvrdit, že slovenský zákon není 

dosud na rozdíl od českého zákona zcela harmonizován s předpisy Evropské unie (např. režim 

přenesení daňové povinnosti při  prodeji „rizikových komodit“ jako je šrot, povinnost opravy 

základu daně a výše daně po uskutečnění zdanitelného plnění). 

3. DPH ve Skupině ČEZ 

Skupinou ČEZ pro účely této diplomové práce jsou kapitálově spojené osoby, kdy mateřskou 

společností je ČEZ, a.s. a ostatní v textu zmiňované společnosti jsou v postavení dceřiných 

společností k ČEZ, a.s. Všechny uváděné společnosti nejsou v tuzemsku registrovány k DPH 

jako skupina dle § 5a – 5c zákona o DPH, ale každá z  uváděných společností je registrována 

k DPH samostatně.  

3.1 Členové Skupiny ČEZ, oblast podnikání u vybraných členů Skupiny 

(ČEZ Logistika, s.r.o., ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a ČEZ 

Energetické služby, s.r.o.) 

Mateřskou společností ve Skupině je ČEZ, a.s. Mezi dceřiné společnosti Skupiny, pro které 

mateřská společnost zpracovává veškerou daňovou agendu včetně sestavení a podání 

daňových přiznání, patří ČEZ Teplárenská, a.s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ŠKODA 

PRAHA Invest, s.r.o., ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., 

ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Měření, s.r.o., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ 
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Logistika, s.r.o., ČEZ ICT Servises, a.s., ČEZ Správa majetku, s.r.o.. Ve své diplomové práci 

se budu zabývat společnostmi, které mají sídlo v Ostravě, tzn. ČEZ Logistikou, ČEZ 

Distribučními službami a ČEZ Energetickými službami. U těchto vybraných společností jsou 

veškerá podání v oblasti DPH uskutečňována elektronicky, tzn. prostřednictvím internetových 

stránek Ministerstva financí ČR a se zaručeným elektronickým podpisem. 

 

3.1.1 ČEZ Logistika 

Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., se sídlem v Ostravě, je společností, jejíž hlavním 

předmětem podnikání je zásobování elektromateriálem, a to zejména ve Skupině ČEZ. 

Největším zákazníkem je sesterská společnost ČEZ Distribuce, pro kterou ČEZ Logistika 

zajišťuje např. dodávky transformátorů, rozvaděčů, sloupů, různých druhů elektrokabelů a 

jiných elektroinstalačních materiálů. Část dodávek materiálů je řešena formou tzv. přímých 

dodávek, kdy je objednaný materiál dodáván přímo od dodavatele ČEZ Logistiky odběrateli. 

Tímto specifickým způsobem dodávek lze efektivně snižovat náklady spojené se skladováním 

zboží. 

 

ČEZ Logistice se daří získávat také obchodní partnery v zahraničí, a to jak v zemích Evropské 

unie, tak nečlenských zemích. Pokud se týká nákupu zboží, část objemu nákupu 

transformátorů je uskutečňována se slovenskými obchodními partnery, plátci DPH na 

Slovensku. V tomto případě vystupuje ČEZ Logistika jako pořizovatel zboží, místo plnění u 

těchto dodávek se přechyluje ze Slovenska do České republiky a ČEZ Logistika provede 

samovyměření DPH, tzn., že ze základu daně uvedeného na slovenských fakturách spočítá 

DPH ve výši 20 %, a protože takto pořízené zboží slouží pro ekonomickou činnost ČEZ 

Logistiky (následný prodej odběratelům v tuzemsku), zároveň si uplatní plný nárok na 

odpočet DPH. Tato transakce se promítne do řádku 3 daňového přiznání (odvod DPH na 

výstupu) a do řádku 43 daňového přiznání se promítne nárok na odpočet DPH na vstupu.  

Dalšími členskými zeměmi Evropské unie, odkud ČEZ Logistika pořizuje zboží, jsou 

Maďarsko, Německo, Velká Británie. Vždy se jedná o nákup zboží určený k dalšímu prodeji, 

takže v těchto případech společnost uplatňuje při pořízení zboží plný nárok na odpočet DPH. 

Dovoz zboží ze zemí mimo Evropskou unii se neuskutečňuje. 

 

Do členských států Evropské unie ČEZ Logistika uskutečňuje dodání zboží. V praxi jsou 

nejčastějšími odběrateli zákazníci ze Slovenska a Polska, předmětem dodávek jsou nejrůznější 
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elektroinstalační materiály (např. dodávky omezovačů vedení, dodávky ochran vedení, 

kabely, rozvaděče). Dodání zboží plátcům do jiných členských států se jako plnění 

osvobozené od DPH s nárokem na odpočet uvádí do řádku 20 daňového přiznání. Zde se 

uvádí se pouze základ daně, DPH si ve svém členském státě vypořádá příjemce plnění. Na 

dodání zboží do Evropské unie každý měsíc podává ČEZ Logistika tzv. souhrnné hlášení dle 

§ 102 zákona o DPH. 

 

V roce 2011 došlo mj. k obchodu, který byl zcela mimo režim českého zákona o DPH. 

Jednalo se o obchodní transakci, kdy ČEZ Logistika nakoupila zboží v Chorvatsku (nečlenská 

země Evropské unie, tzv. třetí země) a následně toto zboží vyvezla do Albánie (třetí země), 

kde ho prodala albánskému odběrateli. Albánský odběratel ve své zemi přiznal dovoz zboží, 

v Chorvatsku ČEZ Logistice dle vyjádření místních úřadů nevznikla žádná daňová povinnost. 

Daňová povinnost nevznikla ani v tuzemsku, celá operace se promítla u ČEZ Logistiky pouze 

ve výnosech, resp. ve zboží. 

 

Specifickým problémem, s kterým se u ČEZ Logistiky při obchodování se zbožím setkáváme, 

jsou bonusy a skonta, které jsou dle právní úpravy od 1. 4. 2011 předmětem daně (dříve pouze 

finanční plnění bez dopadu do DPH). 

 

Bonus představuje jakousi slevu, poskytnutou po uskutečnění zdanitelného plnění, při splnění 

určitých smluvních ujednání. V případě ČEZ Logistiky bývá bonus sjednán za určité období 

jako procento z kupní ceny odebraného zboží po dosažení určeného odběru zboží. Např. 

pokud ČEZ Logistika odebere od určitého odběratele za kalendářní čtvrtletí zboží v hodnotě 

alespoň 3 mil. Kč, bude jí poskytnut bonus ve výši 0,75 % z hodnoty odebraného zboží bez 

DPH. Tzn., že pokud za uvedené období odebere zboží v hodnotě 5 mil. Kč, poskytne jí 

dodavatel bonus ve výši 37 500,- Kč a DPH ve výši 7 500,- Kč (tj. celkem 45 000,- Kč). Na 

tento bonus dodavatel vystaví opravný daňový doklad (dříve dobropis), protože se jedná o 

opravu základu daně a výše daně dle § 42 zákona o DPH. ČEZ Logistika si v období, kdy 

obdrží opravný daňový doklad, sníží dříve uplatněný nárok na odpočet DPH. V účetnictví 

ČEZ Logistiky se operace projeví snížením nákladů a snížením DPH na vstupu. Celková 

částka množstevních bonusů poskytnutých v r. 2011 ČEZ Logistice dosáhla několika  miliónů 

Kč. 
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Skonto je vlastně slevou za včasnou platbu, kdy dodavatel na základě sjednaných platebních 

podmínek poskytne odběrateli slevu (skonto) v určité výši. Praxe ve Skupině je taková, že po 

zavedení faktury do systému účetní zvolí splatnost tak, aby nárok na skonto vznikl, a platba 

dodavateli proběhne v částce již snížené o skonto. Např. pokud dle sjednaných platebních 

podmínek zaplatí ČEZ Logistika svému dodavateli fakturu do 7 dnů od doručení faktury, má 

nárok na skonto 3 % z fakturované částky bez DPH (standardní platební podmínka je např. 30 

dnů od doručení faktury). Pokud je hodnota faktury bez DPH 10 mil. Kč a DPH 2 mil. Kč, 

pak při dodržení  7 -denní splatnosti uhradí ČEZ Logistika 11,64 mil Kč, tzn. o 360 000,- Kč 

méně (300 000 Kč základ daně, 60 000,- Kč DPH).  

 

Právě u skont se vyskytl  následující problém. I když je dodavatel povinen i v případě 

poskytnutých skont vystavit opravný daňový doklad (dobropis), obvykle jsou tyto doklady 

vystaveny a doručeny ČEZ Logistice v jiném zdaňovacím období, než v jakém byla skonta 

uplatněna. Přitom od 1. 4. 2011 platí, že plátce (ČEZ Logistika) provede opravu odpočtu daně 

za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti 

opravu provést (§ 74 zákona o DPH). Oprava odpočtu daně provedená v pozdějším 

zdaňovacím období může mít za následek uplatnění sankce ze strany správce daně (úrok 

z prodlení). Vzhledem k tomu, že částka skont uplatněných v r. 2011 ČEZ Logistikou dosáhla 

několika miliónů Kč, bylo potřeba najít způsob, jak dosáhnou opravy odpočtu daně ve 

správném zdaňovacím období.  Ve finančním systému SAP byla proto definována sestava, 

která pracuje s daty z bankovních výpisů (částky placené za faktury) ve vazbě na čísla 

dodavatelských faktur za dané období a dle dat uskutečnění zdanitelných plnění uvedených na 

dodavatelských fakturách. Sestava přitom vygeneruje celkovou částku uplatněného skonta (z 

rozdílu mezi dodavatelskou fakturou a částkou placenou v bankovním výpise), kterou pak 

rozdělí na základ daně a DPH. Celková částka za skonta rozdělená na základ daně a DPH je 

pak zaúčtována jako snížení nákladů a snížení uplatněného nároku na odpočet DPH. Tímto 

způsobem dochází ke správnému uplatnění nároku na odpočet DPH z časového hlediska. O 

opravných daňových dokladech na skonta vystavená dodavateli ČEZ Logistiky se v účetnictví  

neúčtuje (aby nedošlo k opravě, respektive snížení dříve uplatněného nároku na odpočet DPH 

dvakrát), vede se o nich pouze evidence. 

 

Od ledna 2012 v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. 

samovyměření) u stavebních a montážních prací s místem plnění v tuzemsku, se plátci daně 

potýkají s nejasnostmi, která ustanovení § 92 e zákona o DPH provází. I když je hlavní 
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ekonomickou činností ČEZ Logistiky obchodování se zbožím, dochází také k dodávkám 

zboží včetně montáže, které do tohoto daňového režimu patří. Této problematice se budu 

věnovat v kapitole 4.5.3 Riziko při uplatnění nároku na odpočet daně u režimu přenesení 

daňové povinnosti dle § 92a – 92e, protože zde vidím značná rizika při správném uplatnění 

nároku na odpočet DPH. 

 

Jedinou osvobozenou činností bez nároku na odpočet DPH, kterou ČEZ Logistika 

uskutečňuje, je finanční činnost, tzv. cash pooling (představuje optimální řešení v oblasti 

řízení finančních zdrojů Skupiny ČEZ, kdy na základě koncentrace zdrojů dochází ke 

zhodnocení nebo k dočasnému dorovnání rozdílů mezi debetními a kreditními zůstatky na 

účtech členů). Výnosem z této činnosti je pak úrok, který je na účet ČEZ Logistiky připisován 

měsíčně.  

 

3.1.2 ČEZ Distribuční služby 

Společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., se sídlem v Ostravě, má jako hlavní podnikatelskou 

činnost opravu a údržbu energetických zařízení. Největším zákazníkem je sesterská 

společnost ČEZ Distribuce, která je vlastníkem energetických zařízení.  

 

Pod pojmem oprava a údržba energetických zařízení si můžeme představit opravy a údržbu 

energetických sítí a dalších objektů (opravy a údržba vedení vysokého napětí, vedení nízkého 

napětí, trafostanic, rozvoden elektřiny), průseky a ořezy zeleně pod elektrickými vedeními, 

výměna stožárů a sloupů vedení apod. Mnoho z těchto činností patří od 1. 1. 2012 do režimu 

přenesení daňové povinnosti u stavebních nebo montážních prací (§ 92e zákona o DPH), 

kterému se věnuji v kapitole 4.5.3 Riziko při uplatnění nároku na odpočet daně u režimu 

přenesení daňové povinnosti dle § 92a – 92e.  

 

Pro zákazníky ve Skupině ČEZ i mimo Skupinu zajišťují ČEZ Distribuční služby např. 

vyhledávání poruch na vedeních speciálními přístroji, měřícími a diagnostickými vozy nebo 

vyhledávání zemních kabelových vedení při výstavbě infrastruktury, zajišťují vypínání a 

zapínání místních energetických sítí v případě odstraňování poruch jinými firmami, provádí 

inženýrskou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti požární 

ochrany a ekologie. Dále provádí montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

strojů a přístrojů, tlakových, plynových a zdvihacích zařízení. 
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Protože činnost poskytovaná ČEZ Distribučními službami je specializovaná na oblast 

energetiky, na straně vstupu se můžeme setkat také s dodávkami ochranných nápojů a také 

ochranných pracovních pomůcek pro úzce vymezenou skupinu odborných technických 

pracovníků, s dodávkami speciálních sad nářadí a přístrojů (např. zkratovací tyče pro práci 

pod napětím, speciální optické přístroje pro vyhledávání poruch elektroinstalací, 

elektrocentrály sloužící jako náhradní zdroje při výpadcích v dodávkách elektřiny atd.). 

Dodavatelem (s výjimkou ochranných nápojů) bývá ve většině případů sesterská společnost 

ČEZ Logistika. Nákup speciálních žebříků se uskutečňuje od slovenského dodavatele 

v režimu přenesení daňové povinnosti na pořizovatele, kdy ČEZ Distribuční služby uplatňují 

plný nárok na odpočet DPH, protože se jedná o drobný dlouhodobý majetek, který slouží 

k uskutečňování ekonomické činnosti (řádky 3 a 43 daňového přiznání). 

 

ČEZ Distribuční služby poskytují výjimečně služby s místem plnění mimo tuzemsko, (cca 5 

krát ročně), kdy provádí služby vztahující se k nemovitostem a povinnost přiznat daň je 

přenesena na příjemce plnění (v těchto případech slovenský plátce DPH). Tato plnění pak 

vykazují v řádku 21 daňového přiznání. 

 

ČEZ Distribuční služby při vykonávaní oprav a údržby energetických zařízení demontují 

různé kovové nepotřebné materiály (šrot), které následně prodávají do výkupen těchto 

materiálů. Jedná se zboží uvedené v příloze č. 3  zákona o DPH, které od 1. 4. 2011 podléhá 

režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (pokud je dodávka uskutečněna mezi 

dvěma plátci DPH v tuzemsku, § 92c zákona o DPH). V praxi se jedná zejména o dodávky 

šrotu ze železa, mědi a hliníku, kdy ČEZ Distribuční služby jako dodavatel uvádí tato plnění 

do řádku 25 daňového přiznání. Součástí daňového přiznání je tzv. výpis z evidence pro 

daňové účely, kam se uvádí mj. DIČ odběratele, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

základ daně a rozsah plnění v kilogramech.  

 

Jedinou osvobozenou činností bez nároku na odpočet DPH je u ČEZ Distribučních služeb 

cash pooling (viz bod 3.1.1 ČEZ Logistika). 

 

3.1.3 ČEZ Energetické služby 

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem v Ostravě, má jako hlavní předmět 

podnikání výrobu, obchod a služby spojené s dodávkami tepla, vody a plynu. Na rozdíl od 



 

30 

 

předchozích dvou výše zmiňovaných společností se soustřeďuje zejména na zákazníky mimo 

Skupinu ČEZ. Protože sídlí v bývalém areálu Vítkovických železáren, jsou jejími odběrateli 

právě firmy sídlící v tomto areálu (např. EVRAZ). Odběrateli tepla jsou pak i fyzické osoby – 

nepodnikatelé, protože ČEZ Energetické služby provozují např. teplárnu v Mohelnici, odkud 

je teplem zásobována většina města. 

 

Dodávky tepla, stejně jako dodávky vody, jsou zdaňovány sníženou sazbou DPH (od 1. 1. 

2012 14 %). V souvislosti s dodávkou vody je z Rakouska nakupován přípravek na úpravu 

vody. Jedná se o pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie, kdy DPH přiznají 

ČEZ Energetické služby a zároveň si uplatní plný nárok na odpočet DPH (řádky 3 a 43 

daňového přiznání).  

 

S dodávkami plynu, vody a tepla je spojen kompletní servis zařízení sloužících pro výrobu 

uvedených komodit, jako jsou např. opravy a údržba různých potrubních systému, jejich 

čištění, preventivní údržba, odstraňování havárií na uvedených zařízeních. Servis se provádí 

jednak na vlastních zařízeních, jednak na zařízeních cizího vlastníka, kdy ČEZ Energetické 

služby provádí uvedené práce na základě smluv o provozování daných zařízení.  

 

V mnohem menším rozsahu než ČEZ Distribuční služby provádí ČEZ Energetické služby 

opravu, údržbu a rekonstrukce energetických zařízení, zejména pak rozvoden elektřiny. 

Převážná část těchto činností je od 1. 1. 2012 předmětem přenesení daňové povinnosti dle § 

92e, kterému se věnuji v kapitole 4.5.3 Riziko při uplatnění nároku na odpočet daně u režimu 

přenesení daňové povinnosti dle § 92a – 92e. V souvislosti s touto činností se pak na straně 

nákupu můžeme setkat s pořízením ochranných pomůcek a ochranných nápojů a různého 

speciálního nářadí a materiálů. 

 

Speciální oblastí, se kterou se u ČEZ Energetických služeb setkáváme, je poskytování služeb 

veřejného osvětlení obcím. Tato služba je prováděna dvěma způsoby: 

 

1. Veřejné osvětlení je majetkem obce 

V těchto případech uzavřely ČEZ Energetické služby s obcí smluvní vztah, na základě 

kterého provozují veřejné osvětlení v dané obci. Služba zahrnuje dodávky elektřiny 

v rámci veřejného osvětlení, běžné opravy a údržbu. V případě, že nastane potřeba 

větších oprav, případně rekonstrukce veřejného osvětlení, jsou tyto práce poskytnuty 
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na základě samostatných smluv o dílo. S obcemi jsou přitom dohodnuty speciální 

platební podmínky, kdy cenu díla obec hradí v dlouhodobých splátkách (např. po dobu 

5 let). 

2. Veřejné osvětlení je majetkem ČEZ Energetických služeb 

ČEZ Energetické služby odkoupily od obce stávající veřejné osvětlení. Obec si pak u 

společnosti objedná službu veřejného osvětlení, kdy je dodavatel povinen zajistit 

bezproblémový provoz veřejného osvětlení včetně dodávek elektřiny. Veškeré práce 

na veřejném osvětlení jako jsou údržba, opravy, případné rozšíření stávající sítě o 

nové body veřejného osvětlení nebo rekonstrukce, pak probíhají v režii ČEZ 

Energetických služeb, které jsou vlastníkem veřejného osvětlení. Z pohledu daně 

z příjmu se může jednat o položky nákladů, ale také o investice, případně technické 

zhodnocení vlastního majetku.  

 

Přestože případné rekonstrukce, výstavba nebo opravy veřejného osvětlení mají charakter 

stavebních a montážních prací, u kterých se od 1. 1. 2012 uplatní dle § 92e režim přenesení 

daňové povinnosti na příjemce plnění, obcím i po tomto datu budou faktury vystavovány se 

základní sazbou DPH. Důvodem je skutečnost, že v případě obcí je služba veřejného osvětlení 

výkonem veřejné správy (jedná se o veřejný statek), proto obec v tomto případě nemá 

postavení osoby povinné k dani. Toto uskutečněné zdanitelné plnění se tedy u ČEZ 

Energetických služeb uvede do řádku 1 daňového přiznání. 

 

S režimem tuzemského samovyměření se také stejně jako u ČEZ Distribučních služeb 

setkáváme při nákupu čistících hadrů (ČEZ Energetické služby jako odběratel, řádky 10 a 43 

daňového přiznání) a prodeji kovových odpadů (ČEZ Energetické služby jako dodavatel, 

řádek 25 daňového přiznání). Současně s podáním daňového přiznání je finančnímu úřadu 

předkládán výpis z evidence pro daňové účely, a to samostatně za stranu nákupu a samostatně 

za stranu prodeje. 

 

Jedinou osvobozenou činností bez nároku na odpočet DPH je u ČEZ Energetických služeb 

cash pooling (viz bod 3.1.1 ČEZ Logistika). 

3. 2 Metodika a interní předpisy ve Skupině 

Z důvodu správnosti a jednotných postupů při uplatnění DPH ve Skupině je centrálně útvarem 

daně s platností pro  členy Skupiny vydávána metodika a interní předpisy. 
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3.2.1 Řídící dokumentace 

Řídící dokumentace – metodika, je závazná pro všechny členy Skupiny uvedené 

v dokumentaci. Metodika nepostihuje pouze jednu konkrétní daňovou oblast (např. DPH), ale 

všechny daně, které mohou mít na upravovanou oblast dopad. Útvar daně vydal dvě 

metodiky, a to Kontrolu smluv a Stanovení a dokumentace tržních podmínek při poskytování 

a přijímání úvěrů a půjček a přijímání úvěrů a půjček a při poskytování záruk od spojených 

osob. V obou těchto metodikách je značná pozornost věnovaná nejen dopadům uzavíraných 

kontraktů do oblasti daní (zejména do daně z příjmů právnických osob, DPH a správy daní), 

ale také oblasti tzv. tranfer pricingu. Tranfer pricing znamená stanovení ceny obvyklé, resp. 

tržní ceny v situaci, kdy jsou transakce uzavírány mezi členy Skupiny (spojené osoby dle § 23 

odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).  

 

3.2.2 Metodické pokyny a metodické informace 

Metodické pokyny a metodické informace jsou závazné pro vymezenou oblast zaměstnanců 

Skupiny a zpravidla upravují dopad konkrétní daně na vybranou oblast. Příkladem mohou být 

např. Pravidla pro DPH u přijatých zahraničních faktur, která jsou závazná pro zaměstnance 

útvarů účetnictví, daně a nákup (back office).  

 

Metodické pokyny a metodické informace vydává útvar daně vždy, kdy dochází k novelám 

daňových zákonů, které mají dopad do dosud uplatňovaných postupů ve Skupině. Jako 

příklad metodického pokynu, který je určen především zaměstnancům útvaru účetnictví, 

uvádím pokyn z roku 2011 Pravidla pro DPH u přijatých zahraničních faktur. V pokynu jsou 

jednotlivé případy pořízení zboží a služeb detailně popsány tak, aby účetní byly schopny 

zahraniční faktury zaúčtovat do systému SAP v souladu s účetními a daňovými předpisy. 

 

3.2.3 Metodický pokyn upravující uplatnění nároku na odpočet DPH 

Tento metodický pokyn je určen zejména účetním. Jsou zde popsány možné postupy při 

uplatnění nároku na odpočet DPH včetně uvedení příkladů.  

 

Zjednodušeně lze tedy říci, že pokud člen Skupiny přijaté zdanitelné plnění použije pro svou 

ekonomickou činnost, uplatní účetní při zaúčtování účetního případu plný nárok na odpočet 

DPH (§ 72 odst. 5 zákona o DPH).  
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V případě, že přijaté zdanitelné plnění slouží pro ekonomickou činnost i činnost, kdy plátce 

nemá nárok na odpočet daně (např. pro osvobozené plnění typu pronájem nemovitostí 

neplátcům daně), uplatní účetní krácený nákrok na odpočet DPH na vstupu (§ 76 zákona o 

DPH). 

 

Při použití přijatého plnění pro ekonomickou činnost i pro účely nesouvisející s podnikáním 

pak účetní uplatní poměrný nárok na odpočet poměru odpovídající rozsahu použití pro 

ekonomickou činnost (§ 75 zákona o DPH). 

 

Při pořízení zdanitelných plnění určených k použití pro plnění osvobozená od DPH bez 

nároku na odpočet (např. nákup bojleru do bytu pronajímaného občanovi k bydlení) či pro 

reprezentaci (pohoštění na schůzce s obchodními partnery), účetní nárok na odpočet 

neuplatní, celou částku zaúčtuje do nákladů. 

 

Blíže a s konkrétními příklady se věnuji problematice uplatnění nároku na odpočet DPH 

v kapitole 4. Uplatnění nároku na odpočet u vybraných společností Skupiny. 

3. 3 Finanční informační systém SAP 

Finančním informačním systémem, který je ve Skupině využíván, je systém SAP. V tomto 

systému jsou zpracovávány veškeré údaje a transakce počínaje objednávkami, jsou zde 

vystavovány veškeré podklady k fakturaci, zadávány pracovní příkazy, zpracovávány mzdy 

apod. Probíhá zde fakturace v rozčlenění na fakturaci energetických a neenergetických 

pohledávek, veškeré zpracování účetnictví v členění na jednotlivé moduly (majetek, hlavní 

kniha, pohledávky, materiálové závazky, výkonové závazky). Výstupy z účetnictví pak slouží 

jako podklady pro reporty zpracovávané controllingem, pro daně, Energetický regulační úřad 

atd. Reporty zpracované controllingem jsou pak nezbytným podkladem manažerského 

rozhodování a řízení firem ve Skupině. 

 

V této souvislosti bych chtěla zmínit skutečnost, že každá změna zákona vyvolává potřebu 

úpravy stávající funkcionality software. Veškeré tyto úpravy jsou náročné nejen finančně, ale 

vyžadují součinnost vybraných specialistů z řad pracovníků daní a účetnictví s dodavatelskou 

firmou tak, aby bylo možno včas otestovat zásahy do software a eliminovat možné systémové 

chyby a nedostatky. 
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3.3.1 Záznamní povinnost, kódy daně 

V souvislosti se správným vykazováním DPH pro účely sestavení daňového přiznání, 

souhrnného hlášení a výpisů z evidence pro daňové účely, byly útvarem daně pro systém SAP 

definovány kódy daně. 

 

Základní členění kódů daně je na kódy vstupní, výstupní a nerelevantní. Tyto jsou pak dále (s 

výjimkou nerelevantních kódů) členěny dle sazeb DPH.  Seznam kódů používaných ve 

vybraných společnostech Skupiny, resp. ve Skupině, aktualizovaný k 1. 1. 2012, je uveden 

v Příloze č. 2 (Tabulka č. 2 Kódy DPH používané ve Skupině). 

 

Nejčastěji používaný vstupní kód je kód C2, kdy je uplatněn plný nárok na odpočet DPH u 

přijatých zdanitelných plnění podléhajících základní sazbě DPH. U mnou zmiňovaných 

vybraných společností se jedná zejména o nákupy zboží (trafa, kabely, stožáry, kotevní 

svorky, různé elektromateriály) a služeb (marketing, pronájem skladovacích prostor, právní a 

poradenské služby, služby spojené s dodáním zboží, dopravní služby atd.). 

 

U výstupních kódů se v záznamní evidenci nejčastěji setkáváme s kódem A2, protože 

naprostá většina poskytovaných zdanitelných plnění podléhá základní sazbě DPH. Jedná se o 

dodávky zboží, dodávky plynu, služby údržby a oprav.  

 

Velká část poskytovaných zdanitelných plnění – služeb, zejména u ČEZ Distribučních služeb, 

od 1. 1. 2012 spadá pod režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních 

činností (§ 92e zákona o DPH). V záznamní povinnosti je pro tato plnění určen kód daně AA. 

Jedná se zejména o opravy a údržbu energetických zařízení, rekonstrukce rozvoden, 

trafostanic apod. 

 

Záznamní povinnost k DPH, která slouží jako podklad k sestavení řádných, resp. dodatečných 

daňových přiznání, je členěna na oblast vstupu a výstupu, zvlášť za oblast tzv. samovyměření 

(vstup i výstup). Poslední stránkou je pak tzv. rekapitulace, kde jsou uvedeny součty za 

jednotlivé kódy daně, za oblast vstupu a výstupu a celková daňová povinnost (popř. nadměrný 

odpočet). 
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Pro potřeby doložení přiznání k DPH lze ze systému SAP vygenerovat sestavy, které slouží 

jako podklad pro souhrnné hlášení (za dodání zboží a služeb do jiných členských států 

Evropské unie, s místem plnění mimo tuzemsko) a dále v souvislosti s režimy přenesení 

daňové povinnosti na příjemce dle § 92a - § 92e tzv. výpisy z evidence pro daňové účely. 

Tyto výpisy se generují za zdaňovací období, samostatně za příjemce plnění a samostatně za 

poskytovatele plnění. 

 

3.3.2 Automatická fakturace 

V souvislosti se skutečností, že velká část zdanitelných plnění je uskutečňována mezi 

subjekty Skupiny navzájem, byl realizován projekt AFS (automatická fakturace ve Skupině). 

Po testování bylo v lednu 2011 rozhodnuto o jeho uvedení do provozu v rámci SAP. 

 

Základním principem AFS je, že pokud odběratel ze Skupiny objedná jakékoli zboží nebo 

službu u druhého člena Skupiny, vytvořením objednávky na straně jedné dojde po splnění 

dodávky k vygenerování příjemky. Schválením příjemky je v systému vygenerován podklad 

k fakturaci na straně dodavatele a následně dochází k vystavení faktury, která se zaúčtuje na 

straně příjemce do nákladů (popř. do investic), na straně dodavatele do výnosů.  

 

Celý systém AFS je přitom nastaven na přísně definovaných pravidlech a vazbách. Důležitou 

informaci o sazbách daně, případném přenesení daňové povinnosti, si v sobě nesou jednotlivé 

kmenové záznamy materiálů a služeb, kdy každému materiálu je přiřazena daňová klasifikace, 

která je právě pro určení sazby daně rozhodující. Tato skutečnost vede na straně jedné 

k urychlení celého procesu fakturace, resp. účtování, ale na straně druhé vede ke zvýšeným 

požadavkům na odborné znalosti objednatele, protože on musí přesně a správně určit, co 

objednává a vybrat správný kmenový záznam.  Správná volba kmenového záznamu ovlivňuje 

také zaúčtování dané transakce, protože kmenový záznam si sebou nese také informaci o 

účtování. Účetní sice do procesu zaúčtování účetního případu vstupuje, ale de facto neúčtuje, 

pouze přiřazuje objednávku k faktuře a provádí kontrolu formálních náležitostí daňového 

dokladu.  Budu-li např. jako objednatel nakupovat reklamní předměty, které splňují podmínky 

daňové uznatelnosti a nároku na odpočet DPH, nemohu vybrat kmenový záznam, který je 

určen pro nákup předmětů, které tyto podmínky nesplňují. Došlo by totiž k zaúčtování na jiný 

účet (daňově neuznatelný z pohledů daní z příjmů) a k neuplatnění nároku na odpočet DPH. 
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Systém AFS na straně jedné přinesl urychlení celého procesu fakturace ve Skupině. Na 

druhou stranu musím ovšem kriticky dodat, že i po více než roce rutinního provozu stále 

dochází k technickým problémům i lidským chybám, v jejichž důsledku pak dochází 

k pozdnímu vystavení faktur – daňových dokladů a následně k podávání dodatečných 

daňových přiznání k DPH, eventuálně dochází k chybnému účtování. 

4. Uplatnění nároku na odpočet u vybraných společností 

Skupiny 

V této kapitole se chci podrobněji věnovat problematice správného uplatnění nároku na 

odpočet DPH u společností ČEZ Logistika, ČEZ Distribuční služby a ČEZ Energetické 

služby. Přijatá zdanitelná plnění jsem pro tyto účely rozdělila na přijatá plnění, se kterými se 

setkáváme u všech tří vybraných společností a ostatní přijatá zdanitelná plnění. 

4.1 Přijatá zdanitelná plnění, u kterých se uplatňuje krácený nárok na 

odpočet  

V případě přijatých zdanitelných plnění, kdy je v rámci Skupiny uplatňován krácený nárok na 

odpočet a zároveň je můžeme identifikovat na vstupu u každé z vybraných společností, se 

jedná zejména o služby, které svým dceřiným společnostem poskytuje matka – ČEZ, a.s.. 

Služby jsou poskytovány na základě dlouhodobě uzavřených smluv (Service Level 

Agreement). Předmětem těchto služeb je poskytování opakovaných plnění, tzn., že se jedná o 

měsíčně poskytované služby stejného charakteru. Jedná se o poskytování služeb účetních, 

daňových, finančních, služeb interního auditu, služeb controllingu, vnitřní komunikace (v 

rozdělení na daňově uznatelné a neuznatelné) a služeb personálních. Tyto služby jsou 

poskytovány centrálně všem členům Skupiny ČEZ, přičemž dochází k tzv. sjednocení 

procesů, tzn., že k řešeným problémům se v rámci Skupiny přistupuje stejně u všech členů 

bez ohledu na jejich obchodní aktivity a výsledné řešení je pro všechny společnosti stejné. 

Tento přístup přináší na straně jedné úsporu nákladů na obslužnost členů Skupiny (např. 

centralizace účetnictví do jednoho místa, u příjemců služeb pak minimální počet zaměstnanců 

pracujících v administrativě). Na druhé straně by individuální přístup při obsluhování 

jednotlivých společností pro ně znamenal bezesporu větší komfort.  

 

Protože výše uvedené služby zahrnují administrativní a správní činnosti nutné pro zajištění 

hladkého chodu firem, bylo rozhodnuto v rámci nezbytného sjednocení procesů, že při 
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uplatnění nároku na odpočet DPH u těchto služeb bude použit tzv. krátící koeficient dle § 76 

zákona o DPH. Tento postup se uplatňuje i přesto, že jedinou činností osvobozenou od daně 

bez nároku na odpočet je v případě mnou vybraných společností pouze cash pooling, resp. 

výnos z těchto operací, a i ten je  zajišťován prostřednictvím mateřské společnosti ČEZ, a.s.. 

ČEZ, a.s. zahrnuje náklady spojené s cash poolingem do finančních služeb (zajištění 

platebního styku apod.), které fakturuje každý měsíc dceřiným společnostem. Vzhledem 

k uvedeným skutečnostem se domnívám, že  krátící koeficient by se měl používat pouze u 

přijaté faktury za finanční činnosti vystavené matkou – ČEZ, a. s. , protože mezi fakturou a 

připsaným úrokem za cash pooling je přímá souvislost. Pro úplnost však musím uvést, že 

krátící koeficient u všech tří vybraných společností je 100 %, takže k faktickému krácení 

nároku na odpočet nedochází, fiskální dopad je nulový. 

 

Přijatými zdanitelnými plněními, kdy se u vybraných společností uplatní krácený nárok na 

odpočet DPH vždy, je nákup kancelářského materiálu. 

 

Protože dané společnosti podnikají se zaměřením na obchod a poskytování služeb v oblasti 

energetiky a počet vlastních administrativních pracovníků připadající na celkový počet 

zaměstnanců firem je minimální (z důvodu poskytování korporátních služeb), u všech 

ostatních přijatých zdanitelných plnění je uplatněn krácený nárok na odpočet DPH na vstupu 

pouze v případě, že jsou tato plnění účtována na střediska vedení společností (generální 

ředitel a jeho kancelář) nebo správy společnosti (správní ředitel, controlling).  

 

Jako příklad uvádím například dopravní služby, kdy sesterská společnost ČEZ Správa 

majetku fakturuje na základě dlouhodobě uzavřených smluv (SLA) měsíčně dopravní služby. 

Dopravní služby zahrnují pronájem osobních, užitkových i nákladních vozidel, jejich servis, 

případné dovybavení vozidel a spotřebu pohonných hmot. V tomto případě jsou dopravní 

služby, které jsou zaúčtovány na střediska vedení a správy společností, zahrnuta do daňového 

přiznání do řádku 40, sloupec krácený odpočet. Stejně se postupuje u ostatních služeb 

poskytovaných členy Skupiny ČEZ mezi sebou navzájem (např. služby IT, služby podatelny, 

archivů apod.).  

 

U dopravních služeb bych se chtěla zastavit podrobněji. Vybraní zaměstnanci mohou používat 

(za stanovených podmínek) osobní automobily pro služební i soukromé účely (dále vozidla 

SIS). Zaměstnanci po skončení kalendářního měsíce vyplní hlášení o počtu kilometrů ujetých 
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pro soukromé účely (např. cesta do zaměstnání je soukromou cestou, nikoli cestou služební). 

Na základě těchto údajů je pak proveden propočet částky za pohonné hmoty vztahující se 

k soukromým cestám, kterou zaměstnanec uhradí srážkou ze mzdy. Takto sražená částka je 

včetně DPH, DPH je odvedena dokladem o použití (§ 14 odst. 3 zákona o DPH), protože při 

zaúčtování faktury za dopravní služby byl u pohonných hmot uplatněn nárok na odpočet daně 

v plné výši.  

 

Při zaúčtování faktury za dopravní služby, resp. té její části, která se vztahuje k měsíční částce 

za trvalý pronájem vozidel SIS, je uplatněn nárok na odpočet DPH v poměrné výši, která se 

vztahuje k služebnímu využití vozidla. Tzn., že z té části trvalého pronájmu, která se vztahuje 

k soukromému využití vozidel SIS, se nárok na odpočet daně neuplatní. Při stanovení výše 

nároku na odpočet v tomto případě se vychází z poměru soukromě ujetých kilometrů k 

celkově ujetým kilometrům v daném měsíci. 

 

Pro úplnost ještě uvádím, že za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní 

ceny vozidla SIS včetně DPH (§ 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů). 

4.2 Přijatá zdanitelná plnění s plným nárokem na odpočet daně na vstupu 

V případě přijatých zdanitelných plnění, kdy je u vybraných společností Skupiny uplatňován 

plný nárok na odpočet DPH na vstupu, se jedná o plnění, která zcela slouží  k uskutečňování 

jejich ekonomických činností. 

 

4.2.1 Uplatnění plného nároku na odpočet daně u ČEZ Logistiky 

Jak již jsem zmínila v kapitole 3.1.1 ČEZ Logistika, je hlavní ekonomickou činností této 

společnosti obchod nejrůznějšími druhy elektromateriálů. Plný nárok na odpočet daně je proto 

uplatňován při nákupu zboží, u služeb spojených s dodáním zboží (např. doprava zboží, 

montáž, nakládka – vykládka zboží, použití jeřábů atd.), u nájemného vztahujícího se ke 

skladovacím prostorám. Pro potřeby skladů je pořizován dlouhodobý hmotný majetek – 

vysokozdvižné vozíky, u kterých je při pořízení uplatněn plný nárok na odpočet daně na 

vstupu. Stejný postup je uplatněn u ostatního vybavení skladů (různé policové a regálové 

sestavy), při úklidu prostor skladů. 

 

Plný nárok na odpočet daně je uplatňován u služeb BOZP, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí, kdy poskytovatelem je sesterská společnost ČEZ Distribuční služby. 
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Předmětem tohoto plnění je dozorování nad předpisy, které tyto oblasti upravují, dále 

proškolování zaměstnanců v uvedených oblastech.  

 

Plný nárok na odpočet daně je rovněž uplatňován při nákupu marketingových, reklamních a 

poradenských služeb, jako jsou např. služby právní, poradenské služby spojené s uzavíranými 

obchody a služby auditorské. 

 

Při nákupu ochranných nápojů a ochranných pomůcek je rovněž uplatňován plný nárok na 

odpočet DPH na vstupu. Na uvedená plnění mají nárok pouze zaměstnanci skladů. 

 

4.2.2 Uplatnění plného nároku na odpočet daně u ČEZ Distribučních 

služeb 

Jak již jsem zmínila v kapitole 3.1.2 ČEZ Distribuční služby, jsou hlavní ekonomickou 

činností této společnosti opravy a údržba energetických zařízení. Plný nárok na odpočet DPH 

na vstupu je proto uplatňován při pořízení materiálů, které se k uvedeným činnostem 

používají. Jedná se zejména o nákup nejrůznějších elektromateriálů (pojistky, svorkovnice, 

kabely, ochrany vedení, šrouby, izolátory atd.).  

 

Protože část služeb, které Distribuční služby v oblasti energetiky poskytují, je zajišťována 

formou subdodávek, je u těchto služeb uplatněn plný nárok na odpočet daně. Jedná se např. o 

zajištění poruchové služby (služba, kdy v případě poruchy na elektrickém vedení je nutno 

provést opravu v co nejkratším čase), opravy a údržba energetických zařízení, rekonstrukce a 

výstavba elektrických vedení, průseky a ořezy zeleně rostoucí pod elektrickým vedením atd. 

 

Plný nárok na odpočet daně je uplatňován v případě nákupu drobného hmotného majetku a 

dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se speciální sady nářadí a jiné pracovní nástroje a 

pomůcky, dále ochranné pomůcky, speciální vozidla (měřící a diagnostické vozy). V žádném 

případě se nejedná o pořízení budov a jejich vybavení, protože ČEZ Distribuční služby 

využívají ke své ekonomické činnosti pronajaté budovy včetně vybavení. Stejně tak ČEZ 

Distribuční služby nepořizují počítače, tiskárny a software, protože tato zařízení si pronajímají 

od sesterské společnosti ČEZ ICT Services (stejně je tomu i u ČEZ Logistiky). 
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Dále se plný nárok na odpočet daně uplatňuje u poradenských služeb spojených s energetikou, 

služeb marketingových, reklamních, auditorských apod.  

 

4.2.3 Uplatnění plného nároku na odpočet daně u ČEZ Energetických 

služeb 

Jak jsem zmínila v kapitole 3.1.3 ČEZ Energetické služby, má tato společnost jako hlavní 

předmět podnikání výrobu, obchod a služby spojené s dodávkami tepla, vody a plynu. Proto 

je plný nárok na odpočet DPH uplatňován při nákupu těchto komodit včetně služeb spojených 

s jejich dodáním. Fakturaci uvedených komodit zajišťuje sesterská společnost ČEZ 

Zákaznické služby, při nákupu této služby je uplatňován plný nárok na odpočet daně.  

 

V souvislosti s provozováním tepelných hospodářství a veřejného osvětlení, je u služeb 

nakupovaných v souvislosti s těmito činnostmi uplatněn plný nárok na odpočet daně. Jedná se 

např. o opravy, servis a údržbu uvedených zařízení, v případě tepelných hospodářství také o 

nákup plynu, popř. elektřiny, ze kterých se teplo vyrábí.  

 

Plný nárok na odpočet daně je uplatňován také při nákupu materiálů, které jsou součástí oprav 

a údržby, dále při nákupu subdodávek (stavba lešení, topenářské a instalatérské práce, různé 

druhy oprav a údržby). 

 

Rovněž při pořízení drobného a dlouhodobého hmotného majetku (popř. dlouhodobého 

nehmotného majetku) je uplatňován plný nárok na odpočet daně V případě této společnosti se 

jedná nejen o nákup nářadí, ochranných pomůcek, ale také o počítače včetně software, 

tiskárny apod.  

 

Při nákupu služeb spojených s marketingem, reklamou, auditem a poradenstvím spojeným 

s posuzováním projektů, resp. s uzavíráním smluv, je rovněž uplatňován plný nárok na 

odpočet daně na vstupu. 

     4.3 Přijatá plnění bez nároku na odpočet daně na vstupu 

Přijatá plnění, u kterých u všech tří vybraných společností nedochází k uplatnění daně na 

vstupu, jsou zejména plnění související s reprezentací. Jedná se např. o nákup občerstvení na 

pracovní porady (káva, čaj, minerálky, sušenky, ovoce apod.), nákup řezaných květin, nákup 
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dárkových předmětů pro obchodní partnery (pokud pořizovací cena bez daně přesáhne 500,- 

Kč, resp. propagační předmět nesplňuje podmínky vymezené v zákoně č. 586/1992 Sb. o 

daních z příjmů, § 25 odst. 1t). 

 

Nárok na odpočet daně není obecně uplatňován v případě, že přijaté plnění je nedaňovým 

nákladem z pohledu daní z příjmů. Jedná se např. o různé členské příspěvky, kdy členství 

nevyplývá ze zákona a tudíž je z pohledu daní z příjmů daňově neuznatelným nákladem 

(popř. vybraná společnost platí tyto příspěvky za své zaměstnance). Jako příklad uvádím 

členství v Asociaci zkušeben vysokého napětí, kdy členem uvedené asociace jsou ČEZ 

Distribuční služby. 

 

Dalším příkladem zdanitelných plnění, kdy není uplatňován nárok na odpočet daně, je tzv. 

cestovné nad limit. Jedná se o případy, kdy zaměstnanec uplatní v rámci pracovní cesty různé 

vedlejší výdaje, které jsou nad rámec zákonem, resp. firemním předpisem stanovených 

náhrad, ale zaměstnavatel se rozhodne náhradu zaměstnanci přiznat. Jako příklad uvádím 

skutečnost, že při služební cestě z Ostravy do Prahy a zpět má zaměstnanec využít vlakového 

spojení ve 2. třídě (stanoveno vnitřním firemním předpisem). Zaměstnanec si však zakoupí 

zpáteční jízdenku na uvedenou trasu ve 2. třídě a tzv. doplatek do 1. třídy, který zaměstnanci 

umožní cestovat v 1. třídě. Pokud zaměstnavatel doplatek do 1. třídy zaměstnanci proplatí, 

jedná se o nedaňový náklad, kdy celá částka včetně DPH bude nákladovou položkou. U 

zaměstnance se navíc jedná o příjem, který je předmětem daně ze závislé činnosti (zákon č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmů). 

 

Jako další případ, kdy není nárok na odpočet uplatněn, uvádím nákupy vstupenek na kulturní 

či sportovní představení pro zaměstnance nebo čerpání příspěvku na rekreaci (úhrada 

z nedaňových nákladů do výše stanovené vnitřním firemním předpisem). 

4.4 Nárok na odpočet daně na vstupu u intrakomunitárních plnění 

V případě všech tří vybraných společností se setkáváme s uskutečňováním tzv. 

intrakomunitárních plnění. V této podkapitole se chci věnovat pouze přijatým 

intrakomunitárním plněním, protože se zabývám nárokem na odpočet daně na vstupu. 

 

U všech tří vybraných společností se setkáváme s pořízením zboží z jiného členského státu (§ 

16 zákona o DPH). V případě ČEZ Logistiky, jak uvádím v kapitole 3.1.1, se uskutečňuje 
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pořízení zboží z jiných členských států Evropské unie. Protože zboží je pořizováno za účelem 

obchodování, uplatňuje se plný nárok na odpočet daně. V případě ČEZ Distribučních služeb, 

jak uvádím v kapitole 3.1.2, dochází k pořizování speciálních žebříků (drobný hmotný 

majetek) ze Slovenska a dochází k uplatnění plného nároku na odpočet daně. ČEZ 

Energetické služby, jak uvádím v kapitole 3.1.3, pořizují z Rakouska přípravek na úpravu 

vody, a zde se rovněž uplatní plný nárok na odpočet daně. 

 

V případě pořízení zboží z jiného členského státu je příjemce plnění povinen DPH sám 

přiznat, doplnit na daňovém dokladu (popř. v záznamní povinnosti) datum uskutečnění 

pořízení zboží, sazbu daně, výši daně a datum, ke kterému byly údaje doplněny. Tyto údaje je 

přitom příjemce plnění povinen na doklad doplnit do 15 dnů ode dne pořízení zboží, resp. do 

15 dnů ode dne obdržení dokladu. Daň je přitom plátce povinen přiznat k datu vystavení 

daňového dokladu, což je datum doplnění údajů na doklad. V případě, že je daňový doklad 

vystaven po 15. dni měsíce, který následuje po měsíci pořízení zboží, vzniká povinnost 

přiznat daň právě k 15. dni měsíce následujícího po pořízení zboží. V systému SAP jsou 

náležitosti daňového dokladu doplňovány k jednotlivým fakturám do poznámky 

zaměstnancem útvaru daně.  

Příklad: 

 

ČEZ Logistika pořídila zboží od svého dodavatele z Německa dne 7. 2. 2012 (dodání zboží na 

sklad). Dodavatel zboží odeslal a vystavil fakturu 31. 1. 2012, faktura byla doručena ČEZ 

Logistice 13. 2. 2012. K 14. 2. 2012 byly na fakturu doplněny údaje o pořízení zboží (7. 2. 

2012), sazbě daně (20 %) a vypočtena výše daně. ČEZ Logistika má povinnost DPH přiznat 

v řádném daňovém přiznání za únor 2012, kdy si zároveň uplatní plný nárok na odpočet daně. 

Pokud byl doklad dodavatelem vystaven v cizí měně, bude použit kurz ke dni vzniku 

povinnosti přiznat daň, což v tomto uvedeném případě bude kurz vyhlášený Českou národní 

bankou pro 14. 2. 2012 (ve Skupině se používá denní kurz).  

 

U vybraných společností se nesetkáváme s poskytnutím služby z jiného členského státu, popř. 

zahraniční osobou. Služby, které poskytují vybraným společnostem osoby povinné k dani 

v jiných členských státech, mají místo plnění právě v těchto jiných členských státech. Jedná 

se zejména o služby vzdělávací (školení) a ubytovací. V těchto případech jsou daňové 

doklady vystaveny s DPH jiného členského státu, příjemce plnění není v jiných členských 

státech k DPH registrován, a proto neuplatňuje nárok na odpočet daně.   
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Příklad: 

 

ČEZ Distribuční služby vyšlou svého zaměstnance na školení, které pořádá slovenská osoba 

povinna k dani na Slovensku v Žilině 1. 3. 2012. Faktura za školení je vystavena se 

slovenskou DPH. Faktura bude celá včetně slovenské daně zaúčtovaná do nákladů, ČEZ 

Distribuční služby nepoužijí režim přenesení daňové povinnosti, protože místo plnění u 

vzdělávacích služeb zůstává na Slovensku. ČEZ Distribuční služby mohou do 30. 9. 2013 

požádat Daňový úrad Bratislava I o vrácení daně v případě, že částka daně je nejméně 50 eur 

(§ 55a – 55g Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. – slovenský zákon o DPH). 

4.5 Rizikové oblasti 

Aby mohla být daň na vstupu uplatněna ve vybraných společnostech v souladu se zákonem o 

DPH, je třeba mít na dobré úrovni spolupráci a komunikaci zaměstnanců obchodních útvarů 

jednotlivých společností s obchodními partnery na straně jedné a na straně druhé s útvary daní 

a účetnictví. Nově uzavírané smlouvy je třeba nechat posoudit nejen právníky, ale také 

daňovými specialisty z mateřské společnosti ČEZ, a.s., protože zkušenosti ukazují, že 

právníci se při přípravě smluv daňovou oblastí nezaobírají. Pokud je smlouva ještě před 

podpisem oběma obchodními stranami posouzena i daňově, dochází k eliminaci problémů 

s určením správného daňového režimu (zdanitelné plnění tuzemské x zahraniční, přenesení 

daňové povinnosti na odběratele atd.), se stanovením data uskutečnění zdanitelného plnění 

apod. Obchodník po podepsání smlouvy zadá do systému SAP objednávku se specifikací 

plnění, které vybírá z kmenových záznamů materiálů a služeb. Tyto kmenové záznamy již 

v sobě nesou informaci o použitém daňovém režimu (prostřednictvím daňové klasifikace a 

kódů DPH) a také o účtu, na který bude po doručení faktury účtováno.  

 

V dalších kapitolách se pokusím identifikovat rizika, která mohou nastat při zaúčtování 

dodavatelské faktury do systému SAP. 

 

4.5.1 Riziko uplatnění nároku na odpočet daně u daňově neuznatelných  

         nákladů 

Obecně je možno říci, že plátce nemá nárok na odpočet daně u daňově neuznatelných 

nákladů. Jak jsem již uvedla v kapitole 4.3 Přijatá plnění bez nároku na odpočet daně na 

vstupu, u vybraných společností se u těchto nákladů nárok na odpočet daně neuplatňuje. 
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Daňově neuznatelné náklady jsou v účtovém rozvrhu ČEZ označeny hvězdičkou, např. účet 

513.100* Reprezentace včetně DPH.  

 

Při chybném výběru kmenového záznamu materiálu a služby objednatelem a v případě, že 

účetní tuto skutečnost nezachytí, může dojít při zaúčtování dodavatelské faktury k uplatnění 

nároku na odpočet daně.  

 

K uplatnění nároku na odpočet může dojít i za situace, že objednatel vybral správný kmenový 

záznam materiálu a služeb, ale protože se jedná o vstupy, které nesouvisí s uskutečňováním 

ekonomických činností příjemce, není možno nárok na odpočet daně uplatnit. Jedná se např. o 

případy, kdy zaměstnavatel platí za zaměstnance parkovné (parkování soukromým vozidlem 

při cestě do práce) nebo kdy konečných příjemcem služeb není vybraná společnost (např. 

členské příspěvky zaplacené za zaměstnance).  

 

Důležité je posouzení reklamních a poradenských služeb útvarem daní, protože právě zde se 

často setkáváme s případy, kdy poradenské služby nejsou doloženy řádnými výstupy (např. 

zdokumentování formou prezentace na CD) a pak hrozí riziko, že budou v případě kontroly ze 

strany správce daně vyloučeny z daňově uznatelných nákladů a může být zpochybněn i nárok 

na uplatnění odpočtu DPH na vstupu. Pokud dojde po kontrole uvedených služeb 

k přeúčtování z daňově uznatelných nákladů do nákladů daňově neuznatelných, stává se 

součástí daňově neuznatelných nákladů i DPH. 

 

      4.5.2 Riziko uplatnění nároku na odpočet daně ve správném období 

Novelou § 73 zákona o DPH, která vstoupila v platnost 1. 4. 2011, byla zákonodárcem 

stanovena povinnost při uplatnění nároku na odpočet daně mít daňový doklad a uplatnit nárok 

na odpočet nejdříve ve zdaňovacím období, kdy je tato podmínka splněna. V praxi to 

znamená, že pokud například vybraná společnost (měsíční plátce DPH) obdrží 9. 3. 2012 

daňový doklad za telekomunikační služby za únor 2012, datum uskutečnění zdanitelného 

plnění bude 29. 2. 2012, může být nárok na odpočet daně uplatněn až za zdaňovací období 

březen 2012 (dle dřívější právní úpravy mohl být nárok na odpočet daně uplatněn již za měsíc 

únor). 
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Výše zmíněná skutečnost změnila postup při uplatnění nároku na odpočet daně. V systému 

SAP účetní pracuje s datem dokladu (datum uskutečnění zdanitelného plnění) a datem 

účtování (datum uskutečnění účetního případu). Po zmiňované novele bylo do systému SAP 

přidáno políčko datum daňového hlášení, což je datum, kdy může být u dodavatelských faktur 

uplatněn nárok na odpočet DPH.  

 

Datum daňového hlášení se však u různých druhů dodavatelských faktur posuzuje rozdílně. U 

přijatých tuzemských zdanitelných plnění, která podléhají základní nebo snížené sazbě DPH, 

se do data daňového hlášení uvádí datum z razítka podatelny (resp. datum skenování faktury 

na podatelně), na kterém je uvedeno datum skutečného doručení dokladu do firmy.  

 

U přijatých tuzemských zdanitelných plnění, která podléhají režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92a – 92e zákona o DPH (např. stavební a montážní práce), se do data 

daňového hlášení uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění. V tomto případě má totiž 

plátce nárok na odpočet daně v okamžiku, kdy je povinen daň přiznat, tzn. k datu uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

 

U přijatých intrakomunitárních plnění, která podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, 

vzniká nárok na odpočet daně k datu vystavení daňového dokladu (podrobněji v kapitole 4.4 

nárok na odpočet daně na vstupu u intrakomunitárních plnění). Toto datum se proto uvádí do 

data daňového hlášení. 

 

Ve Skupině ČEZ je postup při práci s dodavatelskými fakturami následující. Faktury jsou 

doručeny na podatelnu, jsou opatřeny razítkem s datem doručení a pak naskenovány a 

zavedeny do systému SAP, kde s nimi dále pracují účetní. Skenování obvykle probíhá v den 

doručení faktur. Pokud však podatelna nenaskenuje všechny v daný den doručené faktury, 

dochází ke skenování až v následující pracovní den. V průběhu měsíce nemá tato skutečnost 

na správnost uplatnění nároku na odpočet DPH z časového hlediska vliv, ovšem pokud je do 

firmy dodavatelská faktura doručena na konci měsíce, může dojít k situaci, že daň je 

nárokována až v následujícím zdaňovacím období.  

Příklad: 

 

Dodavatelská faktura je doručena na podatelnu 30. 3. 2012 (pátek) a k jejímu naskenování 

dojde až v pondělí 2. 4. 2012. Nárok na odpočet daně bude uplatněn až za období duben 2012. 
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Nejedná se tedy o chybu v tom smyslu, že by odpočet byl uplatněn dříve, než vznikl zákonný 

nárok, ale o skutečnost, že kdyby byla faktura zahrnuta správně do období březen 2012, byla 

by daňová povinnost za toto období nižší, což by mělo dopad do cash-flow firmy. 

 

4.5.3 Riziko při uplatnění nároku na odpočet daně u režimu   přenesení  

daňové  povinnosti  dle § 92a – 92e 

S režimem přenesení daňové povinnosti dle § 92a – 92e se setkáváme u všech tří vybraných 

společností. 

 

Od 1. 4. 2011 se tento režim uplatní při dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 zákona o DPH. 

Jedná se např. o dodávky strusky a nových hadrů. Při dodávkách těchto komodit se problémy 

při uplatnění nároku na odpočet nevyskytují, protože se jedná o ojedinělé nákupy, které 

probíhají cca 4 krát ročně a zákon stanoví jasná pravidla pro uplatnění DPH v této oblasti. 

 

Velký problém nastal s legislativní změnou, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2012 a zavedla 

režim přenesení daňové povinnosti u stavebních nebo montážních prací uvedených 

v Klasifikaci produkce CZ-CPA pod číselným kódem 41-43.  

 

Samotná klasifikace CZ-CPA slouží pro sledování statistických údajů v České republice a její 

podoba je v souladu s předpisy Evropské unie. Je v ní uveden strohý výčet prací, resp. služeb, 

které je možno považovat za stavební nebo montážní práce. Bohužel ačkoli tato změna byla 

avizovaná plátcům daně s dostatečným daňovým předstihem (již v dubnu 2011), Ministerstvo 

financí České republiky ani Generální finanční ředitelství nebyly schopny včas připravit 

žádný podrobný výklad ke klasifikaci, na základě kterého by bylo možno posoudit, zda 

plátcem poskytovaná plnění do tohoto režimu skutečně spadají. Na druhé straně však 

Generální finanční ředitelství již v prosinci 2011 avizovalo, že pokud dodavatel uplatní na 

faktuře za stavební nebo montážní práce daň, nemá příjemce plnění nárok na odpočet daně.  

  

Z výše uvedených důvodů je třeba věnovat velkou pozornost fakturám, které jsou na stavební 

a montážní práce vystavovány. Už v objednávkách je třeba práce důsledně specifikovat a při 

uzavírání smluvních vztahů s dodavateli je třeba trvat na podrobné specifikaci plnění na 

fakturách. Jen na základě těchto specifikací může účetní odhadnout, zda se skutečně jedná o 

plnění vystavené v režimu přenesení daňové povinnosti. V případě nejistoty postupuje účetní 
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fakturu k daňovému posouzení útvaru daní. Díky nejistotě, která od ledna 2012 v této oblasti 

trvá, se setkáváme s postojem dodatele: „Řekněte, jak to chcete fakturovat a my to tak 

vystavíme.“ Dodavatelé zcela přenáší zodpovědnost za správnost údajů uváděných na svých 

fakturách na odběratele. Ten si však v případě, že je DPH uváděna na fakturách za stavební 

nebo montážní práce, nesmí nárok na odpočet daně uplatnit. 

 

Z přijatých zdanitelných plnění u vybraných společností, kdy dodavatelé fakturují různě 

stejná plnění (jednou s daní, podruhé v režimu přenesení daňové povinnosti), uvádím např.  

dodávky trafostanic do místa plnění a jejich usazení na místo určení, dodávky řídicích 

systémů včetně hardware a software do transformoven a jejich zprovoznění, opravy a běžnou 

údržbu veřejných osvětlení (výměna výbojek, spínačů, pojistek, kabelů), vyřízení věcného 

břemene včetně platby povinné fyzické osobě a zajištění zapsání do katastru nemovitostí 

(včetně zajištění zaměření a vyhotovení geometrického plánu), drobné opravy v budovách 

nebo průseky a ořezy zeleně pod vedením distribuční soustavy. 

 

Zvláštní pozornost musí být věnována Smlouvám o dílo. U vybraných společností se tyto 

smlouvy uzavírají na investiční akce a tyto případy je třeba posuzovat z pohledu celkového 

plnění, i když smluvní ujednání často stanovují několik dílčích plnění. Pokud je smlouva o 

dílo uzavřená s jedním dodavatelem, patří do režimu stavebních nebo montážních prací nejen 

položky 41-43 klasifikace CZ-CPA, ale také vyhotovení projektové dokumentace, 

geometrická zaměření, zajištění zřízení věcných břemen a veškeré agendy s nimi spojené, 

seřízení strojů apod. 

 

Pokud však jednotlivé části investiční akce zajišťují různí dodavatelé, musí se tyto části  

posuzovat samostatně. Pak tedy např. vyhotovení projektové dokumentace bude zdanitelným 

plnění podléhajícím základní sazbě daně, stejně jako např. samostatné geometrické zaměření.  

 

Stejně tak průseky a ořezy zeleně pod distribučním vedením – pokud se jedná čistě o 

provedení těchto prací, jedná se o zdanitelné plnění podléhající základní sazbě daně. Pokud je 

však ořez zeleně proveden v souvislosti s opravou poruchy vedení distribuční soustavy, jedná 

se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. 

 

Další problém nastává v případě, že dodavatelská faktura obsahuje v první položce zdanitelné 

plnění např. v základní sazbě daně a v druhé položce zdanitelné plnění v režimu přenesení 
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daňové povinnosti. Zatímco u první položky vzniká plátci nárok na odpočet daně v okamžiku, 

kdy bude mít daňový doklad, u druhé položky vzniká nárok na odpočet daně k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění. Systém SAP umožňuje zadat pouze jedno datum daňového 

hlášení u faktury (což je datum, ke kterému je nárok na odpočet uplatňován) a pro vrácení 

faktury dodavateli k opravě neexistuje zákonný důvod (jako je tomu např. v případě, že na 

dokladu chybí některá povinná náležitost dle § 28 zákona o DPH). V běžném měsíci tento 

problém není třeba řešit, ale problém nastává v okamžiku, kdy je např. na dodavatelské 

faktuře datum uskutečnění zdanitelného plnění 24. 2. 2012 a faktura je doručena na podatelnu 

8. 3. 2012. Takže zatímco u druhé položky faktury (režim přenesení daňové povinnosti) 

vzniká nárok na odpočet daně již v únoru 2012, u první položky vzniká nárok na odpočet daně 

až v březnu 2012. Pokud dodavatel není ochoten místo jedné faktury vystavit faktury dvě, jeví 

se mi jako bezpečnější varianta uplatnit nárok na odpočet až za březen 2012 i za cenu toho, že 

daň na výstupu je v režimu přenesení daňové povinnosti odvedena o měsíc později. Protože 

však zároveň uplatním zmiňovaný nárok na odpočet, nezměním svou daňovou povinnost a 

nedojde k vyměření úroku z prodlení správcem daně z důvodu uplatnění daně v nesprávném 

období. 

 

Ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění způsobilo daňovým 

poplatníkům mnoho komplikací a zvýšenou míru nejistoty při aplikaci tohoto ustanovení do 

praxe. Zákonodárci by měli více domýšlet dopady změn zákonů, eventuálně poskytnou 

poplatníkům relevantní výklady, aby mohl být ze strany poplatníků zajištěn účel změny, tedy 

zamezení daňovým únikům a vyšší výběr daní. 

 

4.5.4 Uplatnění nároku na odpočet u dokladů, které nemají všechny 

náležitosti stanovené zákonem, popř. s formálními nedostatky  

Pokud přijatá dodavatelská faktura – daňový doklad, neobsahuje všechny předepsané 

náležitosti, lze nárok na odpočet daně prokázat jiným způsobem, tzn. v rámci obecného 

dokazování dle zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád. 

 

V případě, že na přijaté faktuře – daňovém dokladu chybí podstatné náležitosti, jako jsou 

např. IČO a DIČ dodavatele nebo odběratele, chybně uvedená obchodní firma nebo sídlo, 

evidenční číslo daňového dokladu, sazba daně, základ daně a výše daně, vrací účetní doklady 
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k opravě dodavateli. Stejně účetní postupuje v případě, že na opravném daňovém dokladu 

není uveden odkaz na evidenční číslo původního (opravovaného) dokladu a důvod opravy.  

 

U faktur v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a – 92e zákona o DPH) často dodavatelé 

zapomenou uvést sazbu daně, případně na fakturách není uvedeno sdělení, že výši daně je 

povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. V těchto případech účetní 

rovněž vrací dodavateli faktury k opravě. 

 

V případě, že mezi tuzemským dodavatelem a vybranou společností je sjednána platební 

podmínka o platbě v cizí měně, stává se, že dodavatel uvádí údaje o základu daně a výši daně 

na fakturu pouze ve sjednané cizí měně. Vzhledem k tomu, že dle zákona o DPH se výše daně 

uvádí v korunách, vrátí účetní fakturu dodavateli k opravě. Ten musí na fakturu uvést daň 

v korunách přepočtem ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, což je v případě tuzemských 

zdanitelných plnění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Nejčastěji se u vybraných společností u tuzemských dodavatelských faktur setkáváme s 

absencí jednotkové ceny bez daně. Vzhledem k tomu, že v systému SAP je u každé 

dodavatelské faktury přiřazena objednávka, je možno tuto cenu zjistit jednak z objednávky 

(zboží se objednává na základě ceny, kterou uvádí dodavatel např. v cenové nabídce), jednak 

je tento údaj možno v případě potřeby propočítat z ostatních údajů uvedených na dodavatelské 

faktuře. Faktury proto účetní dodavateli nevrací, protože v případě nutnosti lze správci daně 

dokázat jednotkovou cenu uvedenými způsoby. 

 

Další skupinou faktur, u kterých se vyskytují formální nedostatky, jsou dodavatelské faktury, 

na kterých je uvedeno chybné datum uskutečnění zdanitelného plnění. Protože faktura 

obvykle obsahuje přílohy, jako jsou např. dodací listy nebo předávací protokoly, je snadné 

zjistit, že datum uvedené jako datum dodávky zboží nebo datum předání a převzetí na 

předávacím protokolu se liší od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře. 

V případě, že se jedná o rozpor v datech v jednom zdaňovacím období (např. datum 

uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na faktuře 20. 2. 2012, datum dodávky na dodacím 

listu 22. 2. 2012), může účetní doklad zaúčtovat. V případě, že by však rozpor v datech byl ve 

dvou zdaňovacích obdobích (např. datum uskutečnění zdanitelného plnění 20. 2. 2012 a 

datum dodávky zboží na dodacím listu 1. 3. 2012), musí účetní fakturu vrátit dodavateli 

k opravě bez ohledu na výši DPH. 
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U vybraných společností se v minimální míře setkáváme s přijatými doklady, na kterých by 

byla použita nesprávná sazba daně. Je tomu tak zejména proto, že vybrané společnosti 

nedisponují vlastním bytovým fondem, a tak se se sníženou sazbou daně setkáváme u 

dodávek vody a tepla, u tuzemského jízdného a ubytování v rámci pracovních cest 

zaměstnanců, při nákupu lékárniček pro vybavení pracovišť, nákupu ochranných nápojů, 

nákupu knih a odborných časopisů. V případě, že účetní zjistí, že sazba daně uplatněná na 

přijatém daňovém dokladu je chybná, vrátí doklad dodavateli k opravě. 

 

V menší míře se můžeme setkat s daňovými doklady, které vystavil neplátce a vyčíslil na 

faktuře DPH. Účetní při formální kontrole náležitostí daňových dokladů ve většině případů při 

ověření DIČ v databázi Ministerstva financí ČR zjistí, že se nejedná o plátce DPH a doklad 

vrátí dodavateli k opravě. Pokud je však doklad zaúčtován bez toho, aby dodavatel provedl 

opravu nebo vystavil opravný daňový doklad, nemá odběratel nárok na odpočet daně a celá 

částka včetně daně se  zaúčtuje do nákladů. 

5 Získané poznatky a nastavení kontrolních mechanizmů 

     5.1 Shrnutí získaných poznatků 

V předchozích dvou kapitolách jsem se pokusila zmapovat používané postupy při aplikaci 

ustanovení zákona o DPH do praxe u vybraných společností Skupiny a zároveň jsem 

vytipovala nejrizikovější oblasti při uplatnění nároku na odpočet DPH. 

 

Všechny tři vybrané společnosti působí ve stejné oblasti, a to energetice, i když každá má 

trochu jiné zaměření a orientaci na jinou cílovou skupinu zákazníků. Společným rysem těchto 

společností je minimální počet vlastních administrativních pracovníků, nákup a prodej služeb 

v rámci Skupiny, využívání jednotného informačního systému SAP. Všichni členové Skupiny 

pak v rámci komunikace s obchodními partnery užívají tzv. jednotný vizuální styl. To v praxi 

znamená, že na všech vystavených fakturách je logo Skupiny ČEZ, jsou doručovány 

v obálkách opatřených logem apod.  

 

Za další společný rys můžeme označit fakt, že správcem daní je u vybraných společností od r. 

2012 Specializovaný finanční úřad (u ČEZ Logistiky a ČEZ Distribučních služeb od ledna 

2012, u ČEZ Energetických služeb po dobrovolné registraci v průběhu roku 2012). Vznik 
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Specializovaného finančního úřadu je součástí postupné reformy daňové právy v České 

republice a je dán zákonem č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech. Hlavním 

přínosem by mělo být u daňových poplatníků snížení administrativní zátěže, elektronizace 

kontaktu mezi poplatníkem a Specializovaným finančním úřadem a vysoká kompetentnost a 

specializace zaměstnanců uvedeného úřadu. Pro poplatníky ve Skupině vidím přínos zejména 

v tom, že jeden správce daně má stejný pohled na výklad daňové problematiky. Nedochází 

pak k rozporům při výkladech ustanovení daňových zákonů, kdy dva různí správci daně  mají 

na stejný problém zcela odlišný názor, což se stává poměrně často.   

 

Všechny tři vybrané společnosti uplatňují u přijatých zdanitelných plnění ve většině případů 

plný nárok na odpočet daně, protože zdanitelná plnění využívají pro svou ekonomickou 

činnost. Pokud jsou některá přijatá zdanitelná plnění zčásti použita pro osobní potřeby 

zaměstnanců, dochází ke krácení nároku na odpočet daně, případně k úhradě části plnění 

zaměstnancem a odvodu DPH na výstupu. 

 

U všech tří vybraných společností se setkáváme s intrakomunitárními plněními, která jsou 

použita plně pro ekonomickou činnost, proto je u těchto plnění uplatňován plný nárok na 

odpočet daně.  

 

U společností ČEZ Distribuční služby a ČEZ Energetické služby se od ledna 2012 setkáváme 

se stavebními nebo montážními pracemi, které nově podléhají režimu přenesení daňové 

povinnosti v tuzemsku. Stejný režim se rovněž od tohoto období uplatňuje i u společnosti 

ČEZ Logistika, a to u dodávek zboží včetně montáže. Na tomto místě si neodpustím 

poznámku na adresu zákonodárců a správců daně – pro snížení daňového rizika je nezbytné, 

aby co nejdříve došlo z jejich strany k jednoznačnému výkladu § 92 e, resp. kódů klasifikace 

CZ-CPA 41 – 43 pro potřeby DPH. 

5.2 Soulad s předpisy EU  

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je vysoce 

harmonizován s předpisy Evropské unie, které upravují tuto oblast, je možno říci, že při 

uplatňování DPH se u všech tří vybraných společností postupuje nejen v souladu s českým 

zákonem o DPH, ale také v souladu s předpisy Evropské unie. 
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5.3 Návrh na nastavení a sjednocení pravidel a kontrolních mechanizmů  

Základní pravidla pro uplatnění nároku na odpočet DPH, která se uplatňují ve Skupině, jsem 

zmínila v kapitole 3.2 Metodika a interní předpisy ve Skupině. 

 

 Znalost interní metodiky zaměřené na oblast DPH, je důležitá zejména u účetních. Metodika 

upřesňuje postupy ve vybraných oblastech se zaměřením na konkrétní příklady (např. 

přiřazení záloh s různými sazbami daně ke konečné faktuře) a upřesňuje postupy při účtování 

v systému SAP (např. jaké datum z dodavatelské faktury použít do konkrétního pole v SAP). 

 

Samotná přiznání k DPH za jednotlivé dceřiné společnosti zpracovává útvar daně. Za vybrané 

dceřiné společnosti jsou přiznání zpracovávána v Ostravě (sídla vybraných společností jsou 

rovněž v Ostravě). Stejný postup je u ostatních dceřiných společností, přitom regionů, kde 

mají společnosti sídlo a kde dochází ke zpracování daňových přiznání je celkem pět: Praha, 

Děčín, Plzeň, Hradec Králové a Ostrava. Specialisté daní v jednotlivých regionech 

(zaměstnanci útvaru daně) před sestavením daňového přiznání provádí různé kontroly 

v systému SAP, aby došlo k eliminaci chyb při uplatnění DPH na vstupu i výstupu. Přestože 

specialisté daní pracují ve stejném finančním informačním systému, je historicky dáno, že 

jejich postupy před sestavením daňových přiznání nejsou zcela jednotné. Proto se 

v následujícím textu pokusím navrhnout používání jednotných kontrolních mechanizmů, které 

vedou k odhalení možných chyb při uplatnění nároku na odpočet DPH. Případným následným 

vydáním kontrolních postupů formou „kuchařky“ může dojít ke sjednocení kontrolních 

mechanizmů využívaných před sestavením daňových přiznání na straně jedné a na straně 

druhé tato „kuchařka“ může sloužit v případě nástupu nových kolegů nebo v případě různých 

zástupů po dobu nepřítomnosti jako užitečná pracovní pomůcka. 

 

Nechci se podrobně zaobírat kontrolou uzavíraných smluv, protože jak jsem již zmínila 

v kapitole 3.2.1 Řídící dokumentace, byl vydán metodický pokyn Kontrola smluv. Ten je 

závazný pro všechny společnosti ve Skupině, a pokud bude tento dokument dodržován 

důsledně, budou uzavírané smlouvy posuzovány před jejich uzavřením i po daňové stránce a 

tím dojde k eliminaci následných problémů v daňové oblasti včetně případných doměrků daně 

ze strany správce daně. 
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V dalších kapitolách chci popsat možné kontrolní postupy, které vedou ke snížení chybovosti 

při uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu. 

 

5.3.1 Základní kontrolní sestavy v systému SAP 

Základní sestavou používanou pro kontrolu před sestavením daňového přiznání k DPH je 

sestava DPH - předběžném hlášení (S_ALR_87012357). Tato sestava slouží ke kontrole 

správnosti použití kódů DPH, kdy každý daňový specialista se znalostí ekonomické činnosti 

své společnosti zjistí zjevné nesrovnalosti v záznamní povinnosti (zejména nestandardně 

použité kódy daně). 

 

U vybraných společnosti tak v průběhu zdaňovacího období je kontrolováno účtování na málo 

se vyskytující kódy daně, např. prodeje dlouhodobého majetku a nájmy (výstupní kód A3), 

kódy používané pro přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet daně (při zadávání 

parametrů sestavy doporučuji navolit i účet, na který jsou tato plnění zaúčtovaná), kdy lze 

např. na první pohled odhalit nesprávné použití tohoto kódu DPH u nákupu ochranných 

nápojů (účet 501.142), kdy správně má být uplatněn plný nárok na odpočet daně. Stejně lze 

jednoduše zkontrolovat správnou volbu kódu daně při pořízení hmotného nebo nehmotného 

majetku, kdy se při pořizovacích hodnotách určených zákonem 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů (40 tis. Kč u hmotného dlouhodobého majetku a 60 tis. Kč u nehmotného 

dlouhodobého majetku) použije kód CM. Pokud účetní použije tento kód u pořízení 

dlouhodobého majetku v pořizovací ceně pod uvedenou hranicí, musí kód DPH opravit na 

C2. 

 

 Jako příklad uvádím účtování na kód DPH pro pořízení dlouhodobého majetku CM v únoru 

2012, ze kterého vyplývá, že na kód CM bylo chybně účtováno o pořízení drobného 

hmotného majetku a účetní musí účtování u dokladů 5400000014 a 5400000016 opravit na 

kód C2 (Vstup 20 % - tuzemsko, plný nárok na odpočet): 
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Stejnou sestavu, avšak s jiným zvolením vstupních parametrů, lze použít pro kontrolu 

správnosti uplatněného procenta daně, tzn., zda je uplatňovaný nárok na odpočet ve výši   

14 %, nikoli např. 14,25 %. Jako příklad uvádím sestavu rozdílů na DPH u zaúčtovaných 

dokladů za únor 2012, ze které vyplývá, že rozdíly mezi uplatněným nárokem na odpočet 

daně a kontrolním výpočtem v systému SAP se pohybují v desetinách procenta, resp. se jedná 

o haléřové položky: 
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5.3.2 Postup při kontrole neuplatnění odpočtu daně u daňově                  

neuznatelných nákladů 

Pro kontrolu daňově neuznatelných nákladů, kdy plátce nemá nárok na odpočet daně, navrhuji 

využít transakci SAP Účty hlavní knihy – seznam jednotlivých položek (FAGLB03). Po 

zobrazení položek zaúčtovaných do daného účetního (= zdaňovacího) období, je možno do 

výsledné sestavy přidat sloupec pro zobrazení kódu daně. V případě, že při zaúčtování faktury 

nedojde, resp. u daňově neuznatelných nákladů nesmí dojít, k uplatnění nároku na odpočet, 

účtuje účetní o celé částce včetně DPH na příslušný nákladový účet s kódem daně PN, 

případně EP (pokud se jedná o pořízení dárků pro obchodní partnery, které nejsou reklamním 
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nebo propagačním předmětem dle § 25, odst. 1t zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů). 

Pokud se tedy ve sloupci Dň objeví jiný kód daně než PN a EP, je třeba provést opravu 

zaúčtovaného dokladu. Jako příklad uvádím výslednou sestavu uvedené transakce SAP, kdy 

je předmětem kontroly nedaňový účet 513.100* Náklady na reprezentaci včetně DPH za 

období leden 2012: 

 

 

Jak je z výše uvedené sestavy patrno, v daném období nebyl při účtování na uvedený daňově 

neuznatelný účet uplatněn odpočet DPH, což je správný postup. 

 

Stejný postup je možno použít u daňově uznatelných nákladů, které jsou svou povahou 

rizikové a případná kontrola ze strany správce daně by mohla vést k jejich překvalifikaci na 

náklady daňově neuznatelné bez nároku na odpočet daně. Mám na mysli zejména účet 

518.110 Poradenské, znalecké služby a auditorské služby. U tohoto účtu je vhodné provést 
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před měsíční účetní závěrkou kontrolu zaúčtovaných položek a provést případné přeúčtování 

rizikových položek do daňově neuznatelných nákladů včetně DPH.  

 

5.3.3 Kontrola uplatnění nároku na odpočet daně ve správném období 

Aby byl nárok na odpočet daně uplatněn ve správném zdaňovacím období, musí být u 

dokladů účtovaných v systému SAP správně vyplněno datum daňového hlášení (viz kapitola 

4.5.2 Riziko uplatnění nároku na odpočet ve správném období). Kontrole tohoto data je 

věnována zvýšená pozornost v případě účtování na konci zdaňovacího období a dále pak 

v případě zaúčtování dodavatelské faktury se zálohou, kdy si vybraná společnost uplatnila 

nárok na odpočet již ze zálohy (na základě daňového dokladu k přijaté platbě vystavené 

dodavatelem). 

 

Zatím není pro kontrolu uplatnění nároku na odpočet daně ve správném období nastaven 

v systému SAP žádný speciální nástroj. Proto doporučuji používat standardní sestavu DPH – 

předběžné hlášení (viz kapitola 5. 3. 1 Základní kontrolní sestavy v systému SAP), kdy je 

možno zkontrolovat datum uskutečnění zdanitelného plnění (datum dokladu) s datem 

daňového hlášení a v případě pochybnosti lze v systému dohledat účetní doklad  včetně 

přiskenované dodavatelské faktury, na které je datum doručení na podatelnu, což je u 

přijatých tuzemských zdanitelných plnění datum, kdy má příjemce nárok na odpočet daně). 

 

U přijatých faktur v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92 a – 92e zákona o DPH), a 

dodavatelských faktur za pořízení zboží z Evropské unie musí být datum dokladu a datum 

daňového hlášení stejné. Pokud je mezi těmito daty rozpor, musí účetní provést opravu, aby 

k uplatnění nároku na odpočet daně došlo v okamžiku povinnosti přiznat daň. Jako příklad 

uvádím pořízení zboží z Evropské unie za únor 2012, ze kterého vyplývá, že uvedená data 

jsou shodná a nárok na odpočet daně je uplatněn v souladu se zákonem o DPH: 
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5.3.4 Kontrola uplatnění nároku na odpočet u přijatých tuzemských  

zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové  povinnosti  

V případě přijatých tuzemských zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 

dle § 92 a – 92 e, není v systému SAP k dispozici žádná speciální kontrolní sestava. 

Vzhledem k nejasnostem v oblasti stavebních nebo montážních prací od 1. 1. 2012 je přijaté 

dodavatelské faktury podrobit důkladné kontrole. 

 

Prvotní kontrolu obstarávají účetní, které byly útvarem daně ve spolupráci s externím 

daňovým poradcem k uvedené problematice proškoleny. Pokud si před zaúčtováním faktury 

nejsou jisty, zda je doklad vystaven ve správném daňovém režimu, posílají ho v systému SAP 
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k daňovému posouzení daňovým specialistům. Ti pak rozhodnou o použití příslušného kódu 

daně, který se pro režim přenesení daňové povinnosti použije (nejčastěji CC- Tuzemský 

reverse-charge, nákup 20%, plný nárok na odpočet). Často je přitom nutné předmět fakturace 

konzultovat s objednatelem, příp. s dodavatelem, protože popis na dodavatelských fakturách 

je mnohdy nedostatečný, předmět plnění není podrobněji specifikován. 

 

Rizikům spojeným s uvedenou oblastí jsem se podrobně věnovala v kapitole 4. 5. 3 Riziko při 

uplatnění nároku na odpočet daně u režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 a – 92 e.  

Proto navrhuji pro kontrolu uplatnění nároku na odpočet u těchto plnění následující postup: 

 

 Pomocí standardní sestavy záznamní povinnosti DPH – předběžné hlášení (transakce 

v SAP S_ALR_87012357) vytvořit sestavu včetně účtů, na která jsou jednotlivá plnění 

v členění dle kódů DPH zaúčtována. U příslušných kódů DPH používaných pro vstup 

(u vybraných společností nejčastěji CC) se zobrazí příslušné nákladové účty (popř. 

účty pro pořízení dlouhodobého hmotného majetku). Např. u společnosti ČEZ 

Distribuční služby, která má tuzemských plnění typu stavební nebo montážní práce 

z vybraných společností nejvíce, se účtuje na účty 511.103 Oprava cizího majetku 

(tento nákladový účet je pak předmětem výstupní fakturace na konečného odběratele 

ČEZ Distribuci) a 518.900 Ostatní služby.  

 V dalším kroku použít transakci Účty hlavní knihy – Seznam jednotlivých položek 

(FS10N, popř. FAGBL03), ve které je třeba ke standardnímu zobrazení přidat volbu 

kódu DPH (sloupec Dň). Výsledkem je sestava, ze které vyplývá, že v únoru 2012 se 

na účet 511.103 účtovaly položky, u kterých se uplatňoval plný nárok na odpočet daně 

(kód C2) a dále pak položky v režimu přenesení daňové povinnosti (kód CC): 
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 V dalším kroku je třeba prověřit položky, u kterých byl uplatněn nárok na odpočet 

daně, tedy ty, které jsou zaúčtované s kódem daně C2. K tomu lze využít transakci 

SAP Zobrazení dokladu – přehled (FB03 nebo FS10N), kdy přílohou zobrazeného 

účetního dokladu je naskenovaná dodavatelská faktura. Jako příklad uvádím doklad 

5200001366 zaúčtovaný s kódem daně C2 (ze sestavy uvedené výše), kdy po 

zobrazení přiskenované faktury zjistíme, že se jedná o servis technologie (popis 

v příloze faktury), tedy o zdanitelné plnění podléhající základní sazbě DPH a faktura 

je zaúčtovaná se správným kódem daně, kdy je uplatněn plný nárok na odpočet daně 

na vstupu: 
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Stejným postupem lze zkontrolovat i plnění zaúčtovaná v režimu přenesení daňové 

povinnosti, tedy s kódem daně CC. 

 

Jedná se o postup značně zdlouhavý, ale na druhé straně pokud nedojde k zásahu do nastavení 

systému SAP a vytvoření uživatelské kontrolní sestavy (což vždy vyvolá požadavek na 

nemalé finanční prostředky za úpravu software), je to způsob, kdy má daňový specialista 

možnost provést kontrolu správnosti účtování z pohledu uplatnění DPH. 
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5.3.5 Ostatní  kontrolní mechanizmy 

Další pomůckou, kterou navrhuji pro kontrolu DPH použít, jsou tabulky v aplikaci MS Excel. 

Tabulky navrhuji vytvořit  pro každou vybranou společnost, a to v členění dle platného 

formuláře Přiznání k DPH a s nastavením  vzorců pro výpočet procenta DPH. Tabulka pak 

umožňuje sumarizace za řádná daňová příznání, za dodatečná daňová přiznání a sumarizaci 

veškeré DPH za rok. Přikládám část tabulky, kterou navrhuji použít při sestavení daňového 

přiznání (údaje uvádím pro ilustraci, v Kč): 

        

                             Přijatá zdanitelná plnění   

                           Základní sazba daně ř. 40   

     Základ daně    Daň-plný odpočet 
Daň-krácený 
odpočet    % 

        

25 000 000,00 4 500 000,00 500 000,00 20,00 

        

25 000 000,00 4 500 000,00 500 000,00 20,00 

 

Tabulka tedy slouží nejen jako podklad k přiznání k DPH, ale zároveň jako ukazatel 

případných chyb v procentu daně. Dále je možno srovnávat daň na vstupu a daň na výstupu za 

různá období, kdy je na první pohled jasný případný výkyv na straně tržeb, resp. daně na 

výstupu a je třeba tento jev řádně zdůvodnit, protože správce daně v těchto případech vyvolá 

vytýkací řízení. Pro ilustraci přikládám sumarizační část uvedené tabulky (bez uvedení 

skutečných údajů), ze které jsou na první pohled patrné případné výkyvy v dani na výstupu a 

uplatňovaném odpočtu DPH, resp. v odvodu daně za jednotlivá  období (údaje uvádím pro 

ilustraci, v Kč): 

 
 

      

          

Výpočet daňové povinnosti       

           ř. 63            ř. 64            ř. 64             ř. 65            ř. 66 

   Daň na výstupu     Odpočet daně 
Vlastní daň. 
povinnost 

 Nadměrný 
odpočet 

Rozdíl proti 
posl. DP 

10 15  -5  

10 5 5   

10 5 5   

10 5 5   

10 5 5   

10 5 5   

10 5 5   

10 5 5   

10 5 5   

10 5 5   

10 5 5   

10 5 5   

120 70 55 5 
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Domnívám se, že tato tabulka je účinným kontrolním nástrojem a doporučuji její využití pro 

všechny lokality ve Skupině, kde se sestavuje přiznání k DPH. 

 

Pokud by mohly být tyto tabulky automaticky tvořeny v systému SAP (např. jako určitá 

nástavba nad sestavou DPH – předběžné hlášení, S_ALR_87012357), došlo by k urychlení 

procesu daňové kontroly před sestavením daňového přiznání a zároveň by se stal celý proces 

komfortnějším. 

     6.Závěr 
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou uplatnění nároku na odpočet DPH se 

zaměřením na správnost a kontrolu odpočtu daně, a to u vybraných společností ve Skupině 

ČEZ. 

      6.1Nastínění možného vývoje v oblasti uplatnění DPH na vstupu ve  

              Skupině ČEZ 

Domnívám se, že je těžké nastínit budoucí vývoj v oblasti uplatnění nároku na odpočet daně 

na vstupu nejen ve Skupině ČEZ, ale v celé České republice. Důvodem je skutečnost, že 

současná ekonomická situace je složitá, celá Evropská unie zápasí s ekonomickou recesí a 

silným veřejným zadlužením některých svých členů.  

 

Nástrojem k vyrovnanému státnímu rozpočtu a snížení veřejného zadlužení jednotlivých 

členů může být i zvýšení daňových sazeb, v případě České republiky je pro rok 2013 

navrhováno zvýšení sazeb na 15 % a 21 %. 

 

Očekávanou změnou je zřízení tzv. jednoho inkasního místa (JIM), a to od roku 2014. Na 

Jednotném inkasním místě se bude soustřeďovat výběr veškerých daní a pojistného. Pro 

daňové poplatníky vidím přínos v tom, že již nebudou poukazovat platby daní a pojistného na 

několik bankovních účtů u různých státních finančních orgánů jako je tomu doposud (finanční 

úřady, celní úřady, správa sociálního zabezpečení apod.). 

 

Protože jsem optimistického založení, věřím, že v průběhu roku 2012 dojde ze strany státní 

správy, popř. zákonodárců, k přesnějším definicím stavebních nebo montážních prací dle 

kódů klasifikace CZ-CPA 41-43 (§ 92 e zákona o DPH). To by nám ve Skupině přineslo větší 
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právní jistotu nejen při uplatnění nároku na odpočet u těchto prací, ale také při fakturaci 

konečnému odběrateli. 

 

Vzhledem k neustálým novelizacím zákona o DPH se zákon stal značně nepřehledným, 

výklad jednotlivých ustanovení zákona ze strany státní správy zcela schází nebo je zveřejněno 

několik výkladů, které si vzájemně protiřečí. V této souvislosti bych si dovolila uvažovat, zda 

by nebylo vhodnější daň z přidané hodnoty nahradit dříve používanou daní z obratu. Daň 

z obratu se u nás používala do konce roku 1992, měla stanovena jednoznačná pravidla, sazby 

pro jednotlivé obory činností a lhůty pro odvod daně byly stanoveny příslušným sazebníkem. 

Zdanitelným obratem byla prodejní cena zboží a okamžikem vzniku zdanitelného obratu bylo 

vystavení faktury nebo jiného dokladu o prodeji. Domnívám se, že nahrazení daně z přidané 

hodnoty daní z obratu by ulehčilo na straně jedné poplatníkovi život a na straně druhé by 

zjednodušení výběru této nepřímé daně vedlo k úsporám i na straně státní správy. Otázkou 

však zůstává, jak by se k zavedení daně z obratu postavila Evropská unie. 

 

Pokud se týká ekonomických činností vybraných společností, troufám si odhadnout, že ve 

větší míře budou v následujících letech uskutečňovány dodávky zboží a služeb do jiných zemí 

Evropské unie i mimo ně. Již v prvních měsících roku 2012 je možno tento trend sledovat 

zejména u ČEZ Logistiky (třístranné obchody uzavírané mezi subjekty z jiných dvou 

členských zemí Evropské unie, kdy ČEZ Logistika vystupuje jako prostřední osoba) a ČEZ 

Distribučních služeb (četnější dodání služeb s místem plnění na Slovensku). 

 

V budoucnu také doufám v uživatelsky příjemnější nastavení finančního systému SAP, 

zlepšení jeho funkcionalit a doplnění sestav, o kterých se zmiňuji v kapitole 5.3.4 Kontrola 

uplatnění nároku na odpočet u přijatých tuzemských zdanitelných plnění v režimu přenesení 

daňové povinnosti. Rovněž tvorba tabulek zmiňovaných v kapitole 5.3.5 Ostatní kontrolní 

mechanizmy přímo v systému SAP přispějí k lepšímu uživatelskému komfortu. Oba tyto 

nástroje pak usnadní provádění kontrol správnosti uplatněných daňových a účetních postupů 

ze strany zaměstnanců útvarů daní a účetnictví a zvýší daňovou jistotu. 

6.2 Shrnutí výsledků 

Vypracováním této diplomové práce jsem chtěla upozornit na složitost principů, které je třeba 

dodržovat při uplatňování nároku na odpočet daně v praxi. Zároveň jsem se pokusila srovnat 
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český zákon o DPH se zákonem slovenským, poukázat na některé rozdíly při uplatňování 

DPH v Česku a na Slovensku. 

 

Prostudováním legislativy Evropské unie v oblasti DPH jsem dospěla k názoru, že zákon č. 

235/2004 Sb. o DPH je vysoce harmonizován s příslušnými právními předpisy Evropské unie. 

Dále si dovolím konstatovat, že právě český zákon o DPH je v některých ustanoveních vůči 

plátci daně tvrdší, než požadují evropské předpisy (např. možnost zařadit knihy do nulové 

sazby DPH). 

 

V dalším textu jsem popsala ekonomické aktivity u vybraných společností Skupiny a 

upozornila na nejčastější problémy a rizika, s nimiž se denně setkáváme při uplatňování 

nároku na odpočet daně v praxi. 

 

Cílem mé diplomové práce bylo nastavení kontrolních mechanizmů při uplatnění nároku na 

odpočet daně u vybraných společností Skupiny. Při návrhu postupů, které lze využít při 

kontrole správnosti uplatněného nároku na odpočet daně (viz kapitola 5 Získané poznatky a 

nastavení kontrolních mechanizmů), jsem vycházela z možností využití transakcí a sestav, 

které jsou ve finančním systému SAP běžně dostupné. Popsané postupy je možné využívat při 

kontrole správnosti uplatňování nároku na odpočet daně nejen u vybraných společností 

Skupiny. V rámci sjednocování pracovních postupů ve Skupině je navrhuji začlenit do interní 

metodiky pro pracovníky útvaru daně. 

 

Nově je třeba se více zaměřit na kontrolu správnosti uplatnění nároku na odpočet daně u 

režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92 a – 92 e zákona o DPH. Proto se 

domnívám, že v systému SAP je vhodné definovat sestavu, která by umožnila provést tuto 

kontrolu v méně krocích, než navrhuji při stávajících možnostech systému v kapitole 5. 3. 4 

Kontrola uplatnění nároku na odpočet u přijatých zdanitelných plnění v režimu přenesení 

daňové povinnosti. Mnou navrhovaný postup je nový, reaguji jím na změnu legislativy 

v oblasti DPH od ledna 2012. 

 

Tato diplomová práce může sloužit pro zájemce, popř. nové zaměstnance divize Finance 

ČEZ, a.s., nebo zaměstnance správních útvarů vybraných společností, jako základní přehled 

pravidel a principů při uplatňování nároku na odpočet daně. Zároveň věřím, že popsané 
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kontrolní mechanizmy budou začleněny do interní metodiky a pomohou sjednotit dnes 

užívané pracovní postupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 7. Seznam použité literatury: 

 

[1] www.mfcr.cz Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010 

[2] Ledvinková J. DPH v příkladech k 1.4.2011, 8. aktualizované vydání. ANAG, spol. s 

r.o. Olomouc, 2011. ISBN 978-80-7263-669-3. Kapitola Úvod 

[3] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

[4] Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH, Úřední věstník Evropské 

unie, listopad 2009 

[5] Šestá směrnice Rady 77/388/EHS o DPH, C.H. Beck, Praha, 2010. ISBN 80-7179-

966-1 

[6]Jan Široký. Daně v Evropské unii, 4. Aktualizované vydání. Linde Praha, a.s., 2010. 

ISBN 978-80-7201-799-7 

[7] Galočík S., Louša. F. DPH a účtování (přeprava, dovoz, vývoz, služby), 5. 

Aktualizované vydání. GRADA Publishing, a.s., Praha 2011. ISBN 978-80-247-3804-8 

[8] Ing. Václav Benda, Informace ke změnám zákona o DPH pro rok 2011. Finanční, 

daňový a účetní bulletin 1/11.Ing. Jan Polák. Finanční aj. ekonomické poradenství a 

vydavatelství Praha, str. 2-8 

 [9] Zákon č. 222/2004 Sb., zákon o DPH-dani z pridanej hodnoty (v platném znění k 1. 1. 

2011) 

[10] Ing. Miroslava Nováková, Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností a 

uplatnění nároku na odpočet daně v příkladech – 1. část. DPH aktuálně 19/201. Verlag 

Dashofer, nakladatelství, spol. s r.o., str. 2,5  

[11] Ing. Miroslava Nováková, Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností a 

uplatnění nároku na odpočet daně v příkladech – dokončení. DPH aktuálně 20/2011. 

Verlag Dashofer, nakladatelství, spol. s r.o., str. 2,5,6 

[12] Benda V., Hrůšová R. Odpočet DPH od 1. 4. 2011, vydání I. RNDr. Ivana 

Hexnerová – BOVA POLYGON, Platónova 11, 143 00 Praha 4, 2011. ISBN 978-80-

7273-165-7. Kapitola 3 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (§ 73) 

[13] Marková H. Daňové zákony 2012, úplná znění platná k 1. 1. 2012. GRADA 

Publishing, a.s., Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4254-0 

[14] Fitříková D., Musilová L. Nárok na odpočet DPH, vydání I., Sagit, Ostrava 2002. 

ISBN 80-7208-294-9 

[15] Pitner L., Benda V. Daň s přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2011,  

http://www.mfcr.cz/


 

68 

 

6. aktualizované vydání. ANAG, spol. s r. o. Olomouc, 2011. ISBN 978-80-7263-676-1 

[16] Kubátová K., Daňová teorie – Úvod do problematiky, 2. vydání, ASPI Publishing 

Praha, 2009. ISBN 978-80-7357-423-9 

[17] www.businessinfo.cz Slovensko: Zahraniční obchod země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.businessinfo.cz


 

69 

 

8. Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

Tabulka č. 1 Hlavní ukazatele hospodaření státního rozpočtu v roce 2010 (v mld. Kč) 

  2009 2010  

rozdíl 

skutečností 

 

index 

2010/2009 Skutečnost 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po 

změnách 

Skutečnost 
% 

plnění 

  1 2 3 4 5=4:3 6=4-1 7=4:1 

Celkové 

příjmy 
974,61 1 022,22 1 055,18 1 000,38 94,8 25,76 102,6 

    Daňové 

příjmy (bez 

poj. na SZ) 

485,36 534,74 534,74 508,02 95,0 22,66 104,7 

        DPH 176,72 188,60 188,60 187,82 99,6 11,10 106,3 

        Spotřební 

daně (vč. 

energet. daní) 

123,84 141,10 141,10 130,86 92,7 7,02 105,7 

        DPPO 83,34 100,30 100,30 86,30 86,0 2,97 103,6 

        DPFO 85,65 88,30 88,30 87,49 99,1 1,84 102,1 

        ostatní 

daňové příjmy 
15,82 16,44 16,44 15,55 94,6 -0,27 98,3 

    Pojistné na 

SZ 
347,86 367,13 367,13 355,84 96,9 7,98 102,3 

    Nedaňové a 

ost. příjmy 
141,39 120,35 153,32 136,52 89,0 -4,88 96,6 

Celkové 

výdaje 
1 167,01 1 184,92 1 218,09 1 156,79 95,0 -10,22 99,1 

    Běžné 

výdaje 
1 033,84 1 069,47 1 064,51 1 026,57 96,4 -7,28 99,3 

        Sociální 

dávky 
429,33 446,47 433,32 430,91 99,4 1,58 100,4 

    Kapitálové 

výdaje 
133,16 115,45 153,58 130,22 84,8 -2,94 97,8 

Saldo SR -192,39 -162,70 -162,91 -156,42 96,0 35,98 81,3 

Zdroj: viz [1] 
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Příloha č. 2 

 

Tabulka č. 2 Kódy DPH používané ve Skupině 

 

Kód 
daně Význam 

    

A1 Výstup 10 % 

A2 Výstup 20 % 

A3 Výstup 20 % - prodej dl.majetku, nájmy s DPH 

A4 Výstup 14 % 

AA Výstup - tuzemský reverse-charge (prodej) 

AW Oprava DPH u pohledávek v insolv.řízení - DPH 10% 

AX Oprava DPH u pohledávek v insolv.řízení - DPH 20% 

AY Oprava DPH u pohledávek v insolv.řízení - DPH 19% 

AZ Oprava DPH u pohledávek v insolv.řízení - DPH 9 % 

BB Výstup - tuzemský reverse-charge (14 %) 

C2 Vstup 20 % - tuzemsko - plný nárok 

C4 Vstup 14 % - tuzemsko - plný nárok 

CC Tuzemský reverse-charge (nákup) 20 % - plný nárok 

CM Vstup-poříz.maj.vymez. v §78/2-20% plný.nár. 

CS Vstup-poříz.maj.vymez. v §78/2-10% plný.nár. 

DA Dovoz zboží, kdy je správcem celní úřad - 10 % 

DB Dovoz zboží, kdy je správcem celní úřad - 20 % 

DD Tuz. RCH 14 % dlouhodobý majetek - plný nárok 

DR Doplnit ručně 

E0 Výstup – osvobozeno 

E2 Výstup - 19% 

EE Dod. el. a plynu dle §7a s místem plnění mimo tuz. 

EP Výstup i vstup  0 %  předměty do řádku 530 

EQ Výstup – dod.služeb s míst.plnění mimo tuzemsko 

ES Výstup - pro nerelevantní daň. operace 

ET Výstup – dod.zboží s míst.plnění mimo tuzemsko 

EU poskytn.služ.s míst.plněn.mimo tuz.osobě reg.v JČS 

FF Tuz. RCH 14 % dlouhodobý majetek - krácený nárok 

FZ Výstup - osvobozeno - fin. služby mimo EU 

G3 Pořízení služby z EU 20 % - plný nárok 

G4 Pořízení zboží z EU 20 % - plný nárok 

G5 Pořízení zboží z EU 10 % - plný nárok 

GA Poskytn. sl. zahr. osobou povin.k dani-20%plný nár 

GB Poř.zb.s instal. nebo mont.z EU nebo zahr-20% pl.n 

GD Pořízení zboží z EU 14 % - plný nárok 

GE Pořízení elektřiny a plynu z EU 

GG Tuzemský reverse charge 14% - bez nároku 

HH Pořízení služby z EU 20 % - jen výstup 
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I2 Vstup - 19% - tuzemsko plný nárok 

IM hodn.pořízen.majetku vymez.v § 78-19% plný nárok 

K4 Vstup - 14% - tuzemsko krác.nárok 

KK Tuz. reverse-charge (nákup) 20 % - krácený nárok 

KM hodn.pořízen.majetku vymez.v §78-19% krác.nárok 

MM Tuz. RCH 20 % dlouhodobý majetek - plný nárok 

N7 Vstup  20% - bez nároku na odpočet pro osv. plnění 

OA Výstup-prod.poz.vyjma stav.a nem.(>=3roky kol/nab) 

OB Výstup-nájmy bytů,stav.,poz.a jina osv.pln. §51 

PN Vstup - nerelevantní daňové operace 

PP Pořízení zboží prostřední osobou 

Q1 Vstup 10 % - tuzemsko - krác.nárok 

Q2 Vstup 20 % - tuzemsko - krác.nárok 

Q3 Pořízení služby z EU 20 % - krácený nárok 

Q4 Pořízení zboží z EU 20 % - krácený nárok 

Q5 Pořízení zboží z EU 10 % - krácený nárok 

QA Poskytn.sl. zahr.osobou povin.k dani-20%-krác.n. 

QB Poř.zb.s instal.nebo mont.z JČS nebo zahr-20%kr.n. 

QD Pořízení zboží z EU 14 % - krácený nárok 

QM Vstup-poř.majetku vymez.v§78/2-20%-kr.nárok 

QQ Tuz. RCH 20 % dlouhodobý majetek - plný nárok 

U2 Pořízení zboží z EU - 19% - plný nárok 

UU Výstup - 19% - samovyměření (univerz.nutno stor.) 

VD Výstup-dod.nov.dopr.prostř.do jin.čl.st.(§64 od.2) 

VO Výstup – vývoz zboží do třetích zemí 

VP Výstup – ost. plnění osvob.od daně s nár.na odpoč. 

VU Výstup-dod.zb.do EU-osv.s nár.na odp.(+souh-kód 0) 

VX Výstup-přem.zb.do EU-osv.s nár.na odp.(+souh.-k.1) 

Y0 Výstup - 0 % nepotvrzené dobropisy 

Y1 Výstup - 5% - nepotvrzené dobropisy 

Y2 Výstup-19%-nepotvr.dobrop.19 % s vazb.na plnění E4 

Y3 Výstup - 19% -prod.dl.maj.,nájmy s DPH nep.dobrop. 

Y4 Výstup - 20 % - nepotvrzené dobropisy 

Y5 Výstup - 9% - nepotvrzené dobropisy 

Y6 Výstup - 20 % - prod.dl.maj.,nájmy s DPH nep.dobro 

Y7 Výstup - 10 % - nepotvrzené dobropisy 

 
Y8 Výstup - 9% - pozdě vyst.daň.doklady-nepot.dobr. 

Y9 Výstup - 14 % - nepotvrzené dobropisy 

YW Opr.DPH u pohl.v insolv.říz.-nepotvrz.dokl.-DPH10% 

YX Opr.DPH u pohl.v insolv.říz.-nepotvrz.dokl.-DPH20% 

YY OpravaDPH u pohl.v insolv.-nepotvrz.dokl.-DPH 19% 

YZ OpravaDPH u pohl.v insolv.-nepotvrz.dokl.-DPH 9% 

ZD Vstup-daň zaplacená v zahraničí 

 


