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Abstrakt  

Bakalárska práca je zameraná na účtovné a daňové aspekty režimu platiteľstva DPH. 

V teoretickej časti sú objasnené základné pojmy, delenia a princípy, ktoré sú v ďalšej 

časti využité v spracovaní analýz konkrétnych modelových prípadov. V návrhovej časti 

sú predložené výpočty a návrhy riešenia k optimalizácii efektívnosti platby DPH 

spracovávaných modelových subjektov. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on accounting and tax aspects of the VAT payment 

regime. The theoretical part clarifies the basic concepts, division and principles, which 

are used in the next part in the processing of analyzes in specific model cases. The 

recommendation part presents calculation and solutions to optimize the VAT payment 

efficiency of processed model entities. 

 

Kľúčové slová: 

zdaniteľná osoba, daň, platiteľ dane, zmena režimu platby, daň ,daň z pridanej hodnoty 

– DPH, ekonomická činnosť 

 

Key words 

person liable to tax, payer of VAT, changing the VAT payment metode, tax,  value 

added tax –VAT,  economic aktivity  
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ÚVOD    

Problematiku dane z pridanej hodnoty (DPH) je možno, z pohľadu jej účtových 

a daňových aspektov, označiť za nekonečnú bezodnú studnicu osobitých  rôznorodých 

možností i ojedinelých prípadov. V Českej republike všetky zákony týkajúce sa DPH 

zastrešuje Zákon č.235/2004 Zb. z. (aktuálne znenie 1.5.2020-31.12.2020 verzia 55), 

ktorý pozostáva z dvoch častí. Časť prvá je tvorená Základnými ustanoveniami (§1 - 

§110) a Časť druhá pozostáva z Prechodných, zrušovacích a záverečných ustanovení 

(§111 - §113) (Zákon č. 235/2004 Sb., 2020). 

Výber témy bakalárskej práce bol jednoznačne prvotne ovplyvnený portfóliom 

osobného záujmu a taktiež skutočnosťou, že rozoberaná problematika veľmi úzko 

priamo súvisí so samotným študijným odborom.  

Tému bakalárskej práce sme sa rozhodli spracovať jednak z dôvodu bližšieho záujmu 

o oboznámenie sa s problematikou v teoretickej rovine a taktiež jej opodstatnené, 

oprávnené i zmysluplné  ukotvenie podstaty v praxi. Ide o príležitosť hlavne z dôvodu 

ozrejmenia jednej z nosných ekonomických tém pri jej významnom využití v živote. 

Preniknutím do podstaty témy poukazujeme cez teoretický vstup na možnú 

optimalizáciu nákladov a výhodnejšie varianty pre jednotlivé konkrétne vybraté 

subjekty.  

Bakalárska práca je sumárnym dvojúrovňovým spracovaním témy. K splneniu 

stanoveného cieľa práce sme si z dôvodu prehľadnosti vytýčili aj pomocné čiastkové 

aspekty, ktoré zahŕňajú a pokrývajú obe jej roviny (teoretickú a praktickú). Práca 

pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Z prvej nosnej, pojednávajúcej o vytýčených 

cieľoch, stanovených metódach a postupov tvorby práce. Z nej sa odvíja nadväznosť 

druhej kapitoly spracovanej vo forme teoretickej štúdie. Tá je východiskom analýz 

tretej a štvrtej kapitoly, teda ďalších dvoch na seba nadväzujúcich častí, tvoriacich 

praktickú rovinu. 

V prvej polovici, konkrétne v druhej kapitole práce zároveň, predkladáme teoretický 

vstup do problematiky. Oboznamujeme v nej čitateľa so základnými informáciami 

k téme, ktoré boli doteraz rozpracované inými autormi. Sú východiskovou podstatou 

slúžiacou pre spracovanie analýz vybratých subjektov, v druhej kapitole a konkrétnych 

výpočtov v kapitole tretej. 
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Analytická časť práce, druhá kapitola, ktorá je súčasťou praktickej roviny, pojednáva 

o platiteľovi a poskytuje náležité informácie potrebné k výpočtu daňovej povinnosti. 

Anonymne prezentované a uvádzané informácie sú analyzované vo všetkých 

zodpovedajúcich potrebných položkách a to tak, aby boli príkladným spôsobom 

použiteľné k uvedeniu ich prípadne možnej optimalizácii, ktorú je možné využiť 

k zníženiu daňovej povinnosti poplatníka. Modelová situácia, v oboch predmetných 

prípadoch (subjektu X aj Y) je zostavená tak, aby bol princíp  zdanenia dostatočne jasný 

a zreteľný. 

V návrhovej, tretej časti práce praktickej roviny, je vypočítaná daňová povinnosť 

poplatníka s využitím nástrojov daňovej optimalizácie. Práca obsahuje dve varianty 

výpočtu celkového zaťaženia príjmu platiteľa. Každá z nich obsahuje a poukazuje na 

ich výhody a nevýhody samotného využitia. 

Všetky zosumarizované skutočnosti sú vzájomne poprepájané a tvoria jeden 

konzistentný celok. Ten poukazuje však iba na časť a zanedbateľný uhol pohľadu 

súvisiaci s čiastkovou problematikou DPH, ktorá je pre spracovanie bakalárskej práce 

neuchopiteľná v jej celkovom rozsahu.  
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1 CIEĽ PRÁCE A METÓDY POSTUPU 

Cieľom bakalárskej práce je prostredníctvom dostupných zdrojov a zákonov, 

vypracovať vstupné teoretické východiská súčasného stavu poznania v odbore, uviesť 

ich praktickú aplikáciu v analýzach dvoch vybratých modelových prípadových štúdií na 

subjektoch X, Y. Firmy boli vybraté  z dôvodu, že hoci obe z nich poskytujú služby, pri 

subjekte Y je možné využiť navyše i režim prenesenej daňovej povinnosti s poukázaním 

rozdielu a zhodnotiť navrhnuté riešenia vrátane stanovenia optimálneho výstupu 

riešeného problému.   

 

Metódy a postupy spracovania  

Pre splnenie vytýčeného cieľa a jeho pomocných spracovávaných aspektov sme si z 

odborných prác Gavoru (2006, 2010); Suchej (2013) a ďalších, pojednávajúcich o 

metódach, vybrali a použili presne tie, ktoré sme uznali za najvhodnejšie a poslúžili 

našim potrebám a účelu.  

V teoretickej časti práce s rovnomerným názvom Teoretické východiská práce sme 

prioritne využili: literárnu metódu, metódu rešerše a požadovaného spracovania zdrojov 

citovaných podľa normy ČNS ISO 690. Okrem nich boli jednotlivé, citované zdroje, 

analyzované a komparované (porovnávané), rovnako ako aj boli prostredníctvom nich 

spracované jednotlivé subjekty v empirickej časti práce (v tretej a štvrtej kapitole). 

Okrem doteraz uvedených metód boli ďalej  pri písaní a tvorbe práce použité aj metódy 

syntézy čiastkových poznatkov, indukcie (postup od jednotlivého k všeobecnému, čo je 

stanovenie jednotlivých téz na základe preskúmania jednotlivých prípadov) a dedukcie 

(postup od všeobecného ku konkrétnemu, čo je odvodzovanie jednotlivého prípadu zo 

všeobecných poznatkov),  rovnako ako metódy: rozhovoru (s erudovanými odborníkmi 

z praxe), dialógu (so školiteľom), dotazovania i dopytovania údajov od jednotlivých 

popisovaných subjektov a taktiež metóda prípadovej štúdie - kazuistika (konkrétny 

prípad z praxe), na základe dohody o dodržaní ich anonymného uvádzania.   

V analytickej časti uvádzame údaje o poplatníkovi, ktoré sú modulovo optimalizované. 

Metóda modelovania umožnila zostaviť všetky údaje platiteľa, ktoré odpovedajú 

skutočnosti a vyskytujú sa v bežnom živote.  
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V navrhovanej, praktickej časti, bola rovnako použitá metóda komparácie, ktorá 

umožnila porovnať výsledky jednotlivých variant výpočtu daňovej povinnosti 

poplatníka. Všetky vychádzajú z rovnakého modelového zadania, konkrétnych 

informácií obsiahnutých v analytickej časti práce. Práve pomocou tejto metódy bol 

stanovený najvýhodnejší vypočítaný variant.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Druhá kapitola bakalárskej práce predkladá cez objasnené vysvetlenie základných 

termínov v teoretickej rovine, výstižný vstup do riešenej problematiky. Vstupnou 

bránou sú informácie z oblastí daní, konkrétne, s využitím odbornej literatúry 

a legislatívy, definovaný pojem daň a jej funkcie. V nadväznosti na podstatu kľúčových 

termínov nasleduje informácia k daňovej sústave v ČR z dôvodu začlenenia dane 

z pridanej hodnoty do daňového systému a poukázanie na rolu, ktorú v tomto systéme, 

ale aj vôbec v daňovej sústave ako takej, predstavuje. 

Ďalšia časť je venovaná podrobnejšiemu rozobratiu dani z pridanej hodnoty (DPH), jej 

základom, predmetom a subjektom i ekonomickou činnosťou. Okrem toho je popísaný 

taktiež rozdiel v účtovaní medzi zdaniteľnou osobou a platiteľom dane. 

Ku kľúčovým termínom z oblasti zdanenia rozhodne patrí daňový systém, daňová 

sústava, daň. Rozlišujeme základné daňové náležitosti, ku ktorým zaraďujeme: subjekt 

dane, predmet (objekt) dane, základ a sadzba dane a ostatné doplnkové daňové 

záležitosti (Pavlásek - Hejduková, 2011). 

 

2. 1 Daň  

Daň je povinná, zákonom stanovená, neekvivalentná, nenávratná a neúčelová. Opakuje 

sa v časových intervaloch (napr. daň z príjmu) alebo sa platí nepravidelne za určitých 

okolností (daň z nehnuteľností) a je príjmom do štátneho rozpočtu (Pernica, 2018). 

Pavlásek a Hejduková (2011, str. 52) definujú daň ako „peňažné, povinné, nenávratné 

platby do verejného rozpočtu, ktoré sa vyberajú na základe mocenskej povahy štátu, tzn. 

na základe zákona“. 

Podľa zdroja ProfiSpolečnosti (2020) pre daň platí, že je: 

 povinná – patrí medzi základné občianske povinnosti, 

 zákonom stanovená, 

 nenávratná – zaplatením dane nevzniká subjektu nejaký nárok, 

 neúčelová – nikto v okamžiku platby nevie, na čo budú tieto prostriedky použité, 
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 neekvivalentná – platbou dane sa jedinec podieľa na spoločných príjmoch nemá 

žiadny vzťah k tomu, v akej výške sa bude podieľať na výdajoch verejného 

rozpočtu, 

 jedná sa o peňažné plnenie, 

 ide do verejného rozpočtu – prostriedky sú určené k úhrade potrieb, ktoré 

vznikajú spoločnosti ako celku. 

 

2. 2 Funkcie daní  

Dane môžu plniť mnoho funkcií, avšak k tým najdôležitejším určite patria nasledovné: 

2.2.1 Funkcia fiškálna 

Ide o primárnu funkciu daní, ktorá má schopnosť naplniť verejný rozpočet 

(ProfiSpolečnosti, 2020). 

2.2.2 Funkcia alokačná 

Táto funkcia slúži na efektívne rozloženie, to znamená že finančné prostriedky sa 

použijú (alokujú) tam, kde je zistená potreba alebo neefektívnosť vo verejnom sektore.  

2.2.3 Funkcia stabilizačná  

Je fiškálna funkcia, ktorá sa snaží stabilizovať ekonomiku štátu v prípadoch cyklických 

výkyvov v ekonomike a zaistiť tým dostatočnú zamestnanosť a cenovú stabilitu.  

2.2.4 Funkcia redistribučná 

Redistribučná funkcia je podľa Poliaka (2014) dôležitá z dôvodu ekvivalentnejšieho 

rozdelenia bohatstva medzi ľudí, to znamená, že verejný sektor vyberie od bohatších 

väčšie množstvo peňažných prostriedkov ako od chudobných. Následne verejný sektor 

má úlohu presunúť časť dôchodkov a bohatstva smerom od bohatších ku chudobnejším.  

2.2.5 Funkcia stimulačná  

Ide v nej o skutočnosť, že daňové subjekty vnímajú svoju daňovú povinnosť ako ujmu 

a sú stimulované k činnostiam smerujúcim k znižovaniu daňového zaťaženia. Štát teda 

poskytuje subjektom rôzne daňové úspory, alebo investičné ponuky. Táto stimulácia 

nemusí byť iba pozitívna, ale taktiež negatívna (napr. vysoké zdanenie alkoholu, či 
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tabaku). Práve prostredníctvom nich sa štát snaží regulovať ich spotrebu, nakoľko 

poškodzujú zdravie spotrebiteľov (Vančurová - Láchová, 2010). 

 

2. 3 Daňový systém a daňová sústava ČR  

Daňový systém Českej republiky je  podľa zdroja (Finančná správa, 2013)  
vo svojich hlavných častiach a znakoch podobný systémom vyspelých a obzvlášť 

európskych krajín. Daňové príjmy pochádzajú zhruba v rovnakej miere z nepriamych 

a priamych daní. 

Podľa Širokého (2003) daňový systém zahŕňa rovnako ako daňovú sústavu tak aj 

systém inštitúcií, ktoré zabezpečujú správu, vymeriavanie, vymáhanie a kontrolu daní. 

Ďalej zahrňuje súbor nástrojov, metód a pracovných postupov, ktoré tieto inštitúcie 

využívajú.  

Daňová sústava predstavuje podľa Kubátovej (2010) súhrn všetkých daní, ktoré sa na 

danom území vyberajú. S daňovou sústavou úzko súvisí aj termín daňový mix. Ide 

o ukazovateľ, ktorý prezentuje podiel výnosu jednotlivých daní na celkových daňových 

príjmoch.   

Publikácia autorov Brychta - Vychopeň (2017), je spracovaná v znení právnych 

predpisov k 1.9.2017. Meritum Daň z príjmu 2017, predkladá čitateľovi, z hľadiska 

praktického využitia,  zrozumiteľný výklad problematiky o dani z príjmov. 

Koncipovaná je ako každodenná pomôcka pre všetkých, ktorí majú záujem o túto 

problematiku. Rozdelená je do štyroch častí, ktoré pojednávajú o dani z príjmov 

fyzických osôb, dani z príjmu právnických osôb, daňových a nedaňových výdajoch, 

majetku a zásobách. Výklad je doplnený o prílohy týkajúce sa dani z príjmu, 

s konkrétnymi príkladmi vyplnenia formulárov. 

Publikácia autorov Pelech a Pelc (2018), vydaná už v 17-tich vydaniach a stala sa 

uznávaným interpretačným štandardom oboch zákonov, zákona o daniach z príjmov 

a zákona o rezervách. Okrem platnosti v zdaňovacom období 2017 a 2018, mala 

využitie aj pre r. 2019, samozrejme po primeraných úpravách vzhľadom k novelizácii. 

Určená je pre široké spektrum čitateľov (daňových špecialistov, účtovníkov, právnikov, 

sudcov, podnikateľov, študentov). Umožňuje plnohodnotnú orientáciu v zákonoch a je 
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základom pre zvládnutie daňového systému pri jeho praktickej aplikácii 

v podnikateľskej i legislatívnej praxi. 

V Obrázku 1 uvádzame, kvôli prehľadnosti, názornú schému daňovej sústavy (ako 

príklad delenia daní), samozrejme bez možnosti obsiahnutia všetkých možných 

položiek, ktorých sa týka. 

 

Obrázok 1 Schéma daňovej sústavy [Zdroj (1): https://docplayer.cz/572095-Danova-soustava-cr-

integrovana-stredni-skola-hlavackovo-nam-673-slany.html]  

 

2. 3. 1 Priame dane 

Pre priame dane je charakteristické to, že cielene a trefne definujú poplatníka, ktorý je 

zaťažený predmetnou daňou. Poplatník je všeobecne ten, ktorého príjem, majetok alebo 

úkony podliehajú dani. Existuje predpoklad, že túto povinnosť nesmie preniesť na iný 

subjekt (Pernica, 2018). 

Daň z príjmov fyzických osôb je univerzálnou daňou, ktorej podliehajú všetky 

zdaniteľné príjmy jednotlivcov. Je to daň, ktorá je zviazaná s najväčšími očakávaniami 

na strane jednej a odporom na strane druhej. Požaduje sa po nej, aby bola prostriedkom 

redistribúcie dôchodkov od bohatších k sociálne potrebným a zároveň má ovplyvňovať 

https://docplayer.cz/572095-Danova-soustava-cr-integrovana-stredni-skola-hlavackovo-nam-673-slany.html
https://docplayer.cz/572095-Danova-soustava-cr-integrovana-stredni-skola-hlavackovo-nam-673-slany.html
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správanie poplatníka žiaducim smerom (napríklad, aby prispieval rôznym 

humanitárnym organizáciám) (Vančurová - Láchová, 2014). 

Základ DPFO sa rozpadá do päť čiastkových základov dane zodpovedajúcim hlavným 

druhom zdaniteľných príjmov, z ktorých najdôležitejším sú príjmy zo závislej činnosti, 

t. j. mzdy a podobné príjmy. Základ dane sa znižuje o neštandardné odpočty, t. j. o 

určité druhy preferovaných výdajov (Vančurová - Láchová, 2014).  

Od zdaňovacieho obdobia 2008 bola zavedená jednotná sadzba pre daň z príjmu 

fyzických osôb (DPFO), ktorá je stanovená vo výške 15% (vrátane sadzby pre výpočet 

mesačných záloh u zamestnancov). Ďalej došlo  k zjednoteniu sadzieb pre daň vyberanú 

zrážkou podľa zvláštnej sadzby dane z príjmu fyzických osôb plynúcich zo zdrojov na 

území Českej republiky a stanovenie hornej (najvyššej sadzby) u tejto dane vo výške 

15% (Finanční správa, 2013). 

Daň z príjmov právnických osôb je určená pre všetky právnické osoby. Predmetom 

dane sú všetky príjmy z činnosti a z nakladania s majetkom, u nepodnikateľských 

subjektov potom najmä príjmy z činností uskutočňovaných za účelom dosahovania 

zisku.  

Daňová sadzba je od roku 2010 na úrovni 19 %. Naďalej sa dá ako položka 

odpočítateľná od základu dane uplatňovať odpočet daňovej straty najviac v 5 

zdaňovacích obdobiach nasledujúcich bezprostredne po období, za ktoré bola daňová 

strata vymeraná (Finanční správa, 2013).  

Daňou z nehnuteľností sú zaťažené pozemky, budovy a stavby. V prípade pozemkov 

je základom dane buď výmera pozemku alebo cena pozemku. Sadzba dane závisí na 

spôsobe využitia pozemku. Pre výpočet dane je takisto podstatný koeficient, ktorý sa 

odvíja od umiestnenia pozemku. V prípade stavieb je základom dane zastavaná plocha, 

sadzba závisí na použití stavby. Úlohu opäť hrá koeficient odvodený od lokalizácie 

stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok (Stejskal, 2008).  

Daň z nadobudnutia nehnuteľných vecí od roku 2014 nahradila daň z prevodu 

nehnuteľností a je v súčasnom daňovom systéme Českej republiky jedinou 

jednorazovou daňou a vymeriava sa najmä pri úplatnom prevode vlastníckeho práva k 

nehnuteľným veciam. Základom dane je spravidla kúpna cena alebo sa odvodzuje od 
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ocenenia podľa zákona o oceňovaní. Sadzba je jednotná a na úrovni 4 % (Vančurová -  

Láchová, 2014).  

Daň cestná. Jej predmetom sú cestné motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá 

registrované a prevádzkované v ČR, v prípade že sú používané k podnikaniu alebo k 

inej samostatne zárobkovej činnosti. Poplatníkom dane je prevádzkovateľ vozidla 

zapísaný v technickom preukaze daného vozidla, a taktiež zamestnávateľ, v prípade, že 

vypláca cestovné náhrady svojmu zamestnancovi. Pri osobných automobiloch sa sadzba 

dane stanoví podľa obsahu motora a objeme valcov, pri nákladných automobiloch to 

závisí od celkovej hmotnosti vozidla a počtu náprav. Pri nákladných vozidlách, ktoré 

splňujú emisné normy, ide uplatniť zľavu z dane (Stejskal, 2008). 

Daň z hazardných hier. Základ dane z hazardných hier je koncipovaný pomocou tzv. 

čiastkových základov dane odpovedajúcim jednotlivým druhom hazardných hier 

(lotérie, kurzové stávky, totalizátorové hry, binga, živé hry, technické hry, tomboly a 

turnaje malého rozsahu). Čiastkovým základom dane je čiastka, o ktorú úhrn prijatých a 

nevrátených vkladov prevyšuje úhrn vyplatených výhier v danom zdaňovacom období, 

ktorým je kalendárny štvrťrok. Sadzba dane je na úrovni 23 %, v prípade technických 

hier 35 % (Marková, 2017).  

 

2. 3. 2 Nepriame dane  

Nepriame dane sú platené a vyberané v cenách tovaru, služieb, prevodov a prenájmov. 

Rozhodujúci moment zdanenia býva väčšinou samotný nákup alebo spotreba určitej 

komodity. Tento typ daní je neadresný, takže si ich výšku bežný občan ani neuvedomí.  

Podľa Pernicu (2018) sa predpokladá, že subjekt, ktorý daň odvádza, ju neplatí z 

vlastného dôchodku, že ju prenáša na iný subjekt. Daň je prenesená prostredníctvom 

zaplatenia zvýšenej ceny. 

 

2. 3. 3 DPH 

DPH, alebo v plnom znení Daň z pridanej hodnoty je všeobecnou daňou zo spotreby 

moderného typu. Podlieha jej dodanie tovaru, poskytovanie služieb, a tovaru z dovozu z 

krajín mimo Európsku úniu. Výhodou tejto dane je práve to, že môže mať veľmi široký 
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predmet dane a nemusí sa obmedziť iba na tovar. Sadzba dane z pridanej hodnoty je 

lineárna a diferencovaná s viacerými úrovňami (Vančurová - Láchová, 2014). 

Obr. 1 (viď. str. 17) zdroj uvádza, že DPH spadá pod nepriame dane, kde tvorí 

významnú rolu v oblasti príjmov ale je taktiež základom v celej daňovej sústave. Tab. 1 

sumarizuje príjem do štátneho rozpočtu z pohľadu daní v rokoch 2016 a 2017. 

 

Tabuľka 1 Prehľad výberu daní v ČR  v rokoch 2018-2019 v mil. Kč  [Vlastná úprava zo zdroja (2):  

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani] 

 

2. 4 Daň z pridanej hodnoty 

Predmetom úpravy ZDPH je uplatnenie dane z pridanej hodnoty, ktorá sa za 

stanovených podmienok vzťahuje na služby a tovar.  

 

2. 4. 1 Predmet (objekt) dane  

Predmetom dane  je dodanie tovaru, ak ju uskutočňuje zdaniteľná osoba za úplatu a s 

miestom plnenia v tuzemsku. Pod pojem dodania tovaru spadá aj prevod nehnuteľností. 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani
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Predmetom dane je taktiež poskytovanie služieb, ak túto činnosť koná zdaniteľná osoba 

a za úplatu s miestom plnenia v tuzemsku. 

Predmetom dane je taktiež obstaranie tovaru z iného členského štátu EU, pokiaľ je 

uskutočnené za úplatu, a to zdaniteľnou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nebola 

založená za účelom podnikania. 

Spadá sem taktiež aj zaobstaranie nového dopravného prostriedku. Je predmetom dane 

aj v tom prípade, že zaobstarávateľ je osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. 

Predmetom dane je taktiež dovoz tovaru z tretích zemí (krajiny mimo EU), ak je miesto 

plnenia tuzemsko (Hušáková, 2018).  

 

Ekonomická činnosť  

Podľa zdrojov Hušáková (2018) a Pitner-Benda (2017),  rozumieme ekonomickou 

činnosťou hlavne sústavné činnosti výrobcov, obchodníkov a osôb poskytujúce služby. 

Za ekonomickú činnosť sa považuje taktiež sústavné využívanie hmotného a 

nehmotného majetku za účelom získania príjmu. Za ekonomickú činnosť sa nepovažuje 

príjem zo závislej činnosti.    

 

2. 4. 2 Daňový subjekt 

Pod pojmom daňový subjekt rozumieme rovnako ako fyzické osoby (FO), tak aj 

právnické osoby (PO), ktoré sú na základe zákona povinné platiť daň. Rozoznávame 

dva základné typy daňových subjektov: 

 zdaniteľná osoba – je povinný si zo zákona vypočítať svoju daňovú povinnosť 

zo svojho predmetu zdanenia a odviesť ju prostredníctvom správcu dane do 

príslušného verejného rozpočtu (u priamych daní je spravidla poplatník totožný 

s platiteľom).  

 platiteľ dane – ide o fyzickú, resp. právnickú osobu, ktorá je zo zákona povinná 

daň vypočítať, vybrať, zraziť a odviesť do verejného rozpočtu prostredníctvom 

správcu dane. Platiteľ odvádza aj daň vybratú od iných subjektov (Peková, 

2005).  
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Podľa Pavláseka a Hejdukovej (2011) rozlišujeme subjekty záväzné (poplatník 

a platiteľ) a subjekty oprávnené. To sú také, ktoré sú oprávnené dane vyberať 

a spravovať (príslušný orgán finančnej správy).  

V ZDPH sú vymedzené nasledujúce typy daňových subjektov: 

 zdaniteľná osoba  

 platiteľ dane  

 osoba identifikovaná k dani  

 osoba povinná priznať alebo zaplatiť daň.  

 

Zdaniteľná osoba  

Chápeme tým osobu fyzickú alebo právnickú, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť 

v tuzemsku, ale taktiež osoby registrované k dani, v inom členskom štáte. 

Zdaniteľnou osobou je aj právnická osoba, ktorá nebola založená za účelom podnikania 

ale uskutočňuje ekonomickú činnosť. Za zdaniteľné osoby sa považujú taktiež aj štát, 

kraje, obce, organizačné zložky štátu, v tom prípade ak uskutočňujú ekonomickú 

činnosť, ak vykonávajú činnosť, ktorá výrazne narušila hospodársku súťaž a ak dané 

zložky vykonávajú ďalšie činnosti uvedené v prílohe č.1 ZDPH. Za zdaniteľnú osobu sa 

považujú aj rozhlasové a televízne vysielania a to aj v prípade, ak im za túto činnosť 

nenáleží úplata (Pitner - Benda, 2017). 

 

Platiteľ dane  

Platiteľom dane sa môžu stať len zdaniteľné osoby, a to zo zákona alebo dobrovoľne. 

Zo zákona vyplýva registrácia z dôvodu prekročenia obratu za 12 po sebe idúcich 

mesiacov vo výške 1.000.000 Kč. Registrácia k platiteľstvu dane sa podáva do 15 dní, 

od skončenia mesiaca, v ktorom bol obrat prekročený. Platiteľ dane sa stáva subjekt na 

ďalší mesiac, od podania prihlášky, alebo od prvého dňa druhého mesiaca prekročenia 

obratu. 

Podľa Novákovej (2019) je režim prenesenej daňovej povinnosti založený na princípe, 

že v prípade poskytnutia plnenia platiteľom inému platiteľovi DPH nepriznáva osoba, 
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ktorá plnenie poskytla, ale príjemca daného plnenia. Platí to podobne ako pri zriadení 

a prinesení tovaru z iného členského štátu, prijatie služby od osoby neusadenej 

v tuzemsku s miestom plnenia v tuzemsku a pod. Režim prenesenia daňovej povinnosti 

v tuzemsku sa vzťahuje na dodanie zákonom či vládnom nariadení vymedzených 

plnení. 

Podľa § 29 zákona o DPH obsahuje daňový doklad bežné náležitosti. Naviac je tam 

uvedený údaj „daň odvedie zákazník“ a nie je na ňom uvedená ani sadzba, a ani výška 

dane. Tieto náležitosti tam ani príjemca nedopĺňa, ale výška dane sa uvedie až 

v evidencii pre účely DPH. Za správnosť vypočítanej dane zodpovedá príjemca plnenia. 

 

Osoba identifikovaná k dani   

§6g  

Osoba povinná k dani, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba nepovinná k dani 

sú identifikovanými osobami, pokiaľ v tuzemsku zariaďujú tovar z iného členského 

štátu, ktoré je predmetom dane, okrem tovaru zriadeného prostredníctvom osoby 

v rámci zjednodušeného postupu pri dodaní tovaru vnútri územia Európskej únie 

formou trojstranného obchodu, odo dňa prvého zriadenia tohto tovaru. 

§6h 

Osoba povinná k dani so sídlom alebo prevádzkou v tuzemsku, ktorá nie je platiteľom, 

je identifikovanou  osobou odo dňa prijatia zdaniteľného plnenia s miestom plnenia 

v tuzemsku od osoby neusadenej v tuzemsku, pokiaľ sa jedná o:  

 poskytnutie služby 

 dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou 

 dodanie tovaru sústavami alebo sieťami (Marková, 2019). 

Podľa zdroja (3) pokiaľ nie sme platiteľom DPH a pre svoju ekonomickú činnosť 

využijeme napr. reklamný systém Google AdWords nebo Facebook, teda službu od 

firmy, ktorá nemá sídlo v tuzemsku, musíme sa zaregistrovať ako identifikovaná osoba 

k DPH.  
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Všeobecne povedané - ako identifikovaná osoba sa musíme zaregistrovať vtedy, pokiaľ 

sme pre svoju ekonomickú činnosť prijali službu s miestom plnenia v tuzemsku od 

osoby neusadenej v tuzemsku (teda od podnikateľa odinakiaľ zo sveta), ktorý nemá 

sídlo ani prevádzku v tuzemsku. Prípadne má v tuzemsku prevádzku, tá sa ale plnenia 

neúčastní. 

Subjekt by sa mal zaregistrovať ako identifikovaná osoba k DPH aj v prípade, že 

prenajímame izbu alebo byt prostredníctvom Airbnb alebo Booking.com. Aj v tomto 

prípade totižto dochádza k prijatiu služby zo zahraničia, pretože tieto platformy majú 

sídlo mimo Česka a účtujú si u každej transakcie malú províziu za sprostredkovanie. 

Zaregistrovať by sme sa mali do 15-tich dní od prvého prijatia peňazí za ubytovanie.  

 

2.4.3 Účtovný aspekt registrácie k DPH 

K registrácii DPH sa začne využívať Účet 343, t.j. účet slúžiaci na zachytávanie 

hodnoty DPH, ktorý umožňuje určiť výslednú hodnotu DPH za zdaňovacie obdobie 

(viď. Obr. 2). 

U platiteľov DPH sa vedie daň z každého nákupu a predaja. To znamená, že daň 

z nákupu (daň na vstupe) sa vedie na strane má dať (MD) a výnosy (daň na výstupe) sa 

vedie na strane Dal (D). Na konci zúčtovacieho obdobia, t.j. každý mesiac alebo kvartál 

musí daný subjekt zaplatiť výslednú daňovú povinnosť, tá sa zistí (D - MD= výsledná 

daňová povinnosť) ak je táto čiastka záporná, znamená to že daný subjekt má nadmerný 

daňový odpočet a keď je čiastka kladná znamená to daňovú povinnosť k FÚ. Danú daň 

treba zaplatiť a to do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia alebo FÚ pošle naspäť 

nadmerný daňový odpočet, ktorý bude vrátený do 30 dní od jeho vymerania.  
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Obrázok 2 Názorná schéma účtovania DPH [Zdroj: (4) https://www.slideserve.com/ landon/nep-m-

dan-druhy-tov-n] 

 

2.4.4 Nadmerný odpočet  

Nadmerný odpočet predstavuje podľa §105 zákona o ZDPH a taktiež podľa zdroja 

autorov Orda - Oravcovej (2016) rozdiel medzi DPH toho, čo podnikateľ „predal“ 

a DPH toho, čo podnikateľ, registrovaný platiteľ DPH „nakúpil“. Najčastejšie táto 

situácia vzniká pri obchodovaní so zahraničím, ďalej pri špecifických odvetviach (kde 

sa vyžadujú zo začiatku vysoké výdaje) a taktiež na začiatku podnikania, čo je 

spôsobené nákupom všetkého potrebnému k zabezpečeniu riadneho chodu firmy. 

 

2.4.5 Montážne práce  

Režim prenesenej daňovej povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge) je v stavebných 

a montážnych prácach uplatňovaný od 1.1.2012. Upravený je všeobecne v §92a zákona 

o DPH a na stavebné práce sa od 1.1.2012 vzťahuje na základe §92e (od 1.7.2017 bol 

rozšírený aj na poskytnutie pracovníkov pre stavebné a montážne práce). Od 1.1.2015 je 

možné na základe §92h a 92i požiadať o záväzné posúdenie (za poplatok 10 000 Kč), či 

dané plnenie podlieha, alebo nepodlieha  režimu prenesenej daňovej povinnosti. Od 

1.1.2016  sa plnenie v režime prenesenej daňovej povinnosti uvádza v kontrolnom 

https://www.slideserve.com/%20landon/nep-m-dan-druhy-tov-n
https://www.slideserve.com/%20landon/nep-m-dan-druhy-tov-n
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výkaze, predtým bol výpis podávaný z evidencie podľa §92. Vymedzenie stavebných 

a montážnych prác sa odvoláva na klasifikáciu produkcie CZ-CPA. Daňový balíček 

priniesol od 1.4. 2019 do zákona o DPH, jednoznačne stanovené, že režim prenesenia 

daňovej povinnosti sa uplatňuje iba voči tým platcom (predtým to vychádzalo z výkladu 

Finančnej správy)  (Zdroj, 5). 

Podľa Novákovej (2019) sa režim prenesenej daňovej povinnosti nevzťahuje na dodanie 

stavebného materiálu, ale iba na stavebné práce. Pokiaľ sú však materiál, stroje, alebo 

zariadenia zabudované, alebo zamontovanými stavebnými či montážnymi prácami 

podliehajúcemu režimu prenesenej daňovej povinnosti do stavby, zahrnú sa do základu 

dane poskytujúcich služieb a budú podliehať rovnakému režimu. Zhodne to bude aj 

u vedľajších výdajov ako je preprava, poistenie a pod. Podobne sa postupuje v diele 

zahrňujúcom viac prác. Ak dielo ako celok spadá do kódov CZ-CPA 41 až 43, uplatní 

sa režim prenesenej daňovej povinnosti, hoci by niektoré zahrnuté plnenia tomuto 

režimu, pokiaľ by bola poskytnutá samostatne, nepodlieha. Tento režim sa neuplatní 

v prípade, kedy stavebné alebo montážne práce spadajú pod kód klasifikácie CZ-CPA 

41 až 43 poskytne platiteľ inému platiteľovi, ale príjemca prác tieto použije  osobnej 

spotrebe. Pokiaľ teda nebudú prijaté stavebné práce využité k ekonomickej činnosti, 

režim prenesenej daňovej povinnosti sa neuplatní. Pri poskytnutí stavebných prác pre 

zmiešané účely (súčasne pre ekonomickú činnosť a pre súkromné použitie) sa potom 

naopak režim prenesenej daňovej povinnosti použije. 

 

Časté chyby v oblasti prenesenej daňovej povinnosti 

Často sa stáva, že platitelia rozdeľujú chybne základ dane u stavebných prác, kedy 

v dodanom materiály uplatnia daň na výstupe a u poskytnutých prác režim prenesenia 

daňovej povinnosti, pričom sa jedná o poskytnutie jedného plnenia, kedy je dodaný 

materiál zabudovaný či zamontovaný stavebnými prácami do stavby. Rovnako platitelia 

chybujú aj vtedy, ak na daňových dokladoch za stavebné práce oddelene uvádzajú 

prepravné služby, ktoré dávajú mimo režim prenesenej daňovej povinnosti a uplatňujú 

u nich daň. Nie je to správne preto, lebo prepravné služby sú vedľajším plnením voči 

poskytnutým stavebným prácam a vstupujú do základu dane stavebných prác. 

Platiteľovi taktiež často namiesto uplatnenia režimu prenesenej daňovej povinnosti 

https://www.behounek.eu/l/rezim-preneseni-danove-povinnosti-u-stavebnich-a-montaznich-praci/
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uplatní bežný režim, čím sa dodávateľ vystavuje riziku domeranej dane správcom dane. 

Niekedy sa aj stáva, že si dodávatelia dostatočne neoveria DIČ odberateľa v registri 

platiteľov a potom napr. voči osobe neregistrovanej k dani z pridanej hodnoty alebo 

voči identifikovanej osobe uplatní režim prenesenej daňovej povinnosti (Nováková, 

2019). 

 

 

Príklady  

 Platiteľ dane (1) predáva platiteľovi dane (2):  (1) vystaví faktúru kde je 

rozpísaný základ dane + DPH, kde (1) musí odviesť to DPH do 25 dní od konca 

zdaňovacieho obdobia Finančnému úradu (FÚ). Tu (2) zaplatí celú čiastku t.j. 

základ dane + DPH ale na konci mesiaca si môže zažiadať o vrátenie tej čiastky 

DPH. 

 

Obrázok 3 Názorná schéma ak platiteľ (1) fakturuje platiteľovi (2) (vlastný námet i spracovanie) 

 

 

 

 

 Platiteľ dane (1) predáva zdaniteľnej osobe (2): (1) vystaví faktúru kde je 

rozpísaný základ dane + DPH . Tu (2) zaplatí celú čiastku základ dane + DPH  
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 ale nemôže žiadať o vrátenie (lebo je zdaniteľná osoba). A zároveň (1) musí 

odviesť túto hodnotu DPH a to do 25 dní od konca zdaňovacieho obdobia. 

 

Obrázok 4 Názorná schéma ak platiteľ (1) fakturuje zdaniteľnej osobe (2) (vlastný námet 

i spracovanie) 

 

 Zdaniteľná osoba (2) predáva platiteľovi (1) dane: (2) vystaví faktúru 

celkovú čiastku a túto čiastku celkovú musí platiteľ zaplatiť a (1) nemôže 

požiadať o daň na vstupe, nakoľko platiteľ DPH prijíma daný daňový doklad od 

zdaniteľnej osoby. 

 

Obrázok 5 Názorná schéma ak zdaniteľná osoba (2) fakturuje platiteľovi (1) (vlastný námet 

i spracovanie) 

 

 Fakturácia v režime prenesenej daňovej povinnosti (v tuzemsku sú to primárne 

stavebné, montážne práce, atď.) platiteľ (1) fakturuje platiteľovi (2): Platiteľ 

(1) poskytne takúto službu (musí to byť služba) rozpíše na faktúru iba základ 

dane (na faktúre musí byť jasne dané že sa jedná o prenesenú daňovú 
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povinnosť), následne (2) zaplatí čiastku základu dane a sám vypočíta DPH 

podľa sadzby poskytnutej služby a túto čiastku DPH odvedie aj si požiada 

naspať od FÚ na konci mesiaca. 

 

Obrázok 6 Názorná schéma režimu prenesenej daňovej povinnosti – platiteľ fakturuje platiteľovi 

(vlastný námet i spracovanie) 

 

 Zdaniteľná osoba (1) fakturuje zdaniteľnej osobe (2): (1) vyfakturuje celkovú 

čiastku a tú musí (2) zaplatiť.  

 

Obrázok 7 Názorná schéma ak zdaniteľná osoba fakturuje zdaniteľnej osobe  (vlastný námet 

i spracovanie) 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU  

Druhá časť práce je písaná a uvádzaná formou modelových prípadových štúdií. 

Venovaná je problematike týkajúcej sa zmeny režimu platiteľstva DPH, ktorá 

demonštruje jej efektivitu. Po dohodnutí zachovania anonymity popisovaných subjektov 

(firiem), poukazuje na problémy určitých firiem, ktorými boli poskytnuté všetky 

dokumenty potrebné k sumarizácii a napísaniu tejto práce.   

 

3.1 Realitná kancelária (Subjekt X)  

Prvý prípad predkladá situáciu realitnej kancelárie (RK) (subjektu X), ktorá sa blíži k 

hranici obratu. Približuje analýzu situácie firmy a rozpis jednotlivých postupov, výhody, 

resp. nevýhody ich speňažovanej činnosti. Hlavnou náplňou realitnej kancelárie je 

sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností. Okrem toho každá RK zväčša ďalej 

poskytuje aj ponuky a zabezpečenie nájmu, prenájmu, prípadné vykupovanie, 

odkupovanie, či skupovanie realít a iné s tým súvisiace produktové ponuky. Realitné 

kancelárie k chodu svojej firmy, môžu, ale rovnako aj nemusia využívať tzv. frenčízu. 

Všetko závisí od rozhodnutia a možností samotných majiteľov, vlastníkov, poverených 

riaditeľov realitných kancelárií ako aj ich pobočiek. K svojmu fungovaniu musia 

disponovať odborne kompetentnými znalými osobami s preukaznou papierovou 

spôsobilosťou a zručnosťou. Nakoľko je možné posudzovať výkon tohto celku 

z viacerých hľadísk, z dôvodu predpísaného rozsahu práce, pozornosť upriamime na 

poňatie základnej verzie jej chodu. RK, ktorá sa zaoberá predajom, kúpou a prenájmom 

nehnuteľností vykazuje zisk cez prácu svojich realitných maklérov, ktorí môžu, ale aj 

nemusia byť jej majiteľ-om/-mi. Subjekt zaoberajúci sa uvedenou činnosťou môže 

fungovať nielen pod hlavičkou právnickej osoby (PO – s.r.o., a.s.) ale rovnako ako aj 

cez fyzickú osobu (FO - SZČO). Poskytnutie kompletného servisu pod jednou strechou 

a značkou firmy však dáva možnosť uplatniť svoju profesiu aj externú spoluprácu s 

ďalším odborníkom okrem realitných maklérov, ako sú napr. právnici, finančníci, 

poisťovací agenti, či ďalší. Samozrejme nikde nie je napísané, že odborníci v hocijakej 

oblasti svojho pôsobenia sa nemôžu zároveň stať aj vynikajúcimi realitnými maklérmi 

a vykonávať v mene jednej osoby hneď viacero vzájomne súvisiacich činností. 
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Potenciálny klient takejto firmy, poskytujúcej kompletný právny a finančný servis, 

rozhodne ocení možnosť vybaviť všetko ohľadne predávanej, kupovanej, prenajímanej 

nehnuteľnosti na jednom mieste. Veď nakoniec celý tento proces môže byť z dôvodu 

účasti viacerých samostatným inštitúcií (RK – ponuka a odhad ceny nehnuteľnosti, 

banky – znalecké posúdenie ceny nehnuteľnosti, úverová ponuka, splatenie úveru a jeho 

poistenie, spolu s poistením nehnuteľnosti v ktorom môže, ale rovnako aj nemusí 

figurovať banka alebo poisťovňa, ďalej advokátska kancelária – príprava kúpno-

predajných zmlúv, notárska kancelária – uloženie peňazí na dobu riešenia a overenie 

podpisov, vklad úverových a kúpno-predajných overených zmlúv na katastri k ich 

zavkladovaniu) z časového hľadiska nielen pomerne komplikovaný, najmä ak sa jedná 

o vzájomné od seba závislé prípady, ale aj dlhšie trvajúci. A pokiaľ by to bolo riešené 

mimo jedného subjektu (RK) v jednotlivých zodpovedajúcich inštitúciách, mohlo by to 

celý proces na seba nadväzujúcich krokov ešte viac poznačiť,  umocniť a znásobiť 

(všetky sprievodné vzniknuté problémy i časy trvania).  

V každom prípade, je pre úspešnú prevádzku chodu RK, nutné mať na pamäti, okrem už 

hore vyššie uvedených skutočností, nielen aj zabezpečenie vhodných, dostatočne 

priestranných, najlepšie klimatizovaných a reprezentačných priestorov na vhodne 

situovanom, dobre prístupnom mieste (najlepšie na prízemí) s blízkosťou ľahko 

dostupného parkoviska (s dostatočným množstvom parkovacích miest), ale aj je nutné 

brať na vedomie a mať na pamäti ďalšie dôležité atribúty a hľadiská, ku ktorým 

neodmysliteľne patrí nielen pútavé výstižné logo a značka RK, ale aj inzercia služieb, 

ktoré firma klientele poskytuje, spolu s inzerciou nehnuteľností, ktoré má v ponuke. 

Práve tieto, či už základné, prípadne doplnkové a špecifické atribúty, spolu s ďalšími 

transfermi (ako napr. s prevádzkovanie webových stránok na mieru upravených 

špeciálnych produktových programov), spolu s úhradami ďalších transformačných 

balíčkov zabezpečujúcich prenos informácií o nehnuteľnostiach v spolupráci 

s realitnými webmi, servermi a doménami, generujú firmám veľké nákladové položky, 

okrem ostatných ďalších ako sú napr. vybavenia kancelárií nábytkom, či zabezpečení 

technologických zariadení (pc, notebooky, tlačiarne, skenery, wifi, fotoaparáty, 

videokamery, telefóny, mobily) i reklamné tabule, vizitky,  služobné autá s reklamnou 

podtlačou, atď. . 
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3.1.1 Analýza firmy 

Daný subjekt X, konkrétne v tomto prípade RK, je ako celok, zdaniteľnou osobou a nie 

je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Firma poskytuje všetky služby týkajúce sa 

nákupu, predaja alebo služby spojené s prenájmom nehnuteľností. Taktiež dokáže 

poskytnúť právnickú pomoc, ktorú podľa konkrétnej situácie môže, ale rovnako ani 

nemusí, využívať externe. A to v prípade, ak majiteľom, či realitným maklérom v RK je 

osoba s právnickým vzdelaním, prípadne táto osoba disponuje potrebnými skúškami 

a certifikátmi v odbore. Firma vedie podľa zákona o účtovníctve podvojné účtovníctvo. 

Výhoda zdaniteľnej osoby je spojená nielen s uľahčenou administratívnou prácou, 

jednaním s finančným úradom, ale taktiež aj s vykazovaním prijatých i uskutočnených 

plnení, a to či už mesačne alebo kvartálne. Firma vykazuje v mesiaci september obrat v 

hodnote 915 700 Kč za posledných 11 po sebe idúcich mesiacov, a tým pádom sa blíži k 

hranici 1 000 000 Kč a musela by registrovať k DPH, pritom obrat tvorený 

v zdaňovacom období t.j. posledných 9 mesiacoch  je 748 500 Kč. 

 

3.1.2 Analýza nákupov   

Subjekt X (RK) nakupoval za hore vyššie v 3.1.1 uvedené  obdobie ako od platiteľov, 

tak aj od zdaniteľných osôb. Hlavné náklady sa týkajú právnického poradenstva a 

pohonných hmôt, avšak prevažná časť nákupov sa týka práve spojitosti s právnym 

externistom.  

Graf 1 Analýza nákladov v subjekte X (vlastné spracovanie)  

37%

63%

Analýza nákladov v subjekte X

nákupy od plátcov DPH nákupy od zdaniteľných osôb
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V číselnej podobe mali nákupy v tomto roku hodnotu 298 500 Kč, z toho bolo 110 445 

Kč od platiteľov DPH a 188 055 Kč bolo od zdaniteľných osôb DPH. 

 

3.1.3 Analýza predajov 

RK sa v tento rok zvýšili tržby v porovnaní s minulými rokmi a subjekt fakturuje 

prevažne len súkromným osobám, poskytovanie služieb platiteľom dane sú len veľmi 

ojedinelé a v tomto období sa nevyskytli. V danom zdaňovacom období t.j. 9 mesiacov 

bol obrat 748 500 Kč. 

 

3.1.4 Analýza problému  

Firma mala stály dopyt po ich službách, takže ich tržby rástli rovnakým a tomu 

zodpovedajúcim tempom. Ak by túto skutočnosť ignorovali tak by sa potom museli 

registrovať k DPH a to do 15. dní po ukončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu 

tejto hranici obratu. Predpokladáme, že by sa firma stala mesačným platiteľom. To by 

znamenalo, že by daný subjekt vystavoval priznanie k DPH i kontrolné hlásenie každý 

mesiac, teda prvé daňové priznanie DPH a kontrolné hlásenie by mal tento subjekt 

podať do 25.1. nasledujúceho kalendárneho roku. 

 V tejto časti sa zameriame na situáciu, v ktorej by firma prekročila obrat nad 1 

000 000 Kč. V uvedenom prípade, by sa RK musela registrovať ako platiteľ 

DPH, čo by malo dopady na účtovníctvo, samotné dane, aj na fakturáciu 

uskutočnených plnení. 

 Registrácia k DPH – jednalo by sa teda o registráciu stanovenú zákonom, z 

dôvodu prekročenia zákonom stavenú hranicu obratu. 

 Účtovné aspekty – v tejto  situácií  by musela začať využívať účet číslo 343- t.j. 

daň z pridanej hodnoty. Tento účet vyjadruje záväzok alebo pohľadávku k 

Finančnému úradu za určité obdobie v tomto prípade každý mesiac.  

 Daňové aspekty – tu by nastala povinnosť, že subjekt musí podať priznanie k 

DPH a kontrolné hlásenie každý mesiac a to do 25. dňa od ukončenia 

zdaňovacieho obdobia. S týmto sa spája zvýšená administratívna a ekonomická 

zaťaženosť spojená zo spracovaním daných dokumentov. 
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 Fakturácia uskutočnených plnení – tu by musela Realitná kancelária pridať 

sadzbu DPH  do svojich faktúr na svoje uskutočnené služby a musela by zdaniť 

svoju províziu. 

 

3.2 Montážne práce (Subjekt Y) 

Druhý prípad poukazuje na prípad fyzickej osoby, ktorá zvažuje registráciu k dani 

z dôvodu efektívnejšieho využívania režimu platenia DPH. Hlavná náplň podnikania 

danej osoby je poskytovanie montážnych prác (podlahárske práce, elektroinštalácia) ale 

poskytuje taktiež aj služby spojené s prepravou tovaru. 

Montážne práce sú u ľudí nielen často žiadané, ale aj u živnostníkov sú pomerne 

obľúbené a vyhľadávané.  

 

3.2.1 Analýza firmy 

Analyzovaný subjekt Y je zdaniteľnou osobou dane z pridanej hodnoty. Firma 

poskytuje všetky služby týkajúce sa montážnych prác, prevažne sa jedná o 

elektroinštaláciu. Daný subjekt si nevedie účtovníctvo ale daňovú evidenciu, ktorá je 

jednoduchšia. V nej si kompetentný pracovník zaznamenáva svoje príjmy a výdaje za 

dané zdaňovacie obdobie. Subjekt zvažuje dobrovoľnú registráciu DPH. Firma má obrat 

za posledných 12 po sebe idúcich mesiacoch obrat vo výške 825 005 Kč. Tým pádom sa 

neblíži k prekonaniu hranici 1 000 000 a tým k povinnej registrácií k DPH. 

 

3.2.2 Analýza nákupov  

Subjekt Y nakupoval v sledovanom období nákupy, rovnako ako od platiteľov dane, tak 

aj od zdaniteľných osôb. Nákupy sa prevažne týkali nákupov spotrebného materiálu k 

jednotlivým konkrétnym zákazkám, pohonných hmôt a náradia potrebného k vykonaniu 

týchto prác. V číselnej podobe boli nákupy 231 425 Kč, z čoho bolo 210 567 Kč od 

platiteľov dane a 20 828 Kč od zdaniteľných osôb. Vyjadrené v percentách to  je 91% 

od platiteľov dane a 9% od zdaniteľných osôb. 
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Graf 2 Analýza výdajov v subjekte Y (vlastné spracovanie) 

 

3.2.3 Analýza predajov  

Celkové tržby predkladaného subjektu Y boli uskutočnené vy výške 627 808 Kč za 

aktuálne zdaňovacie obdobie t.j. 9 mesiacov. SZČO (samostatne zárobkovo činná 

osoba) fakturuje svoje poskytnuté práce firme, s ktorou má dohodnutú spoluprácu. 

Jedná sa o podlahárske práce a prepravu tovaru. Elektroinštalačné práce poskytuje iba 

zriedkavo. Zisky prevažne tvoria podlahárske práce a to až do výšky 458 300 Kč, čo je 

73% z celkových tržieb. Prepravu tvorí 20%, čo je v prepočte 125 561 Kč a zvyšok sú 

tržby za elektroinštalačné práce t.j. 7% = 43 946 Kč. 
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Graf 3 Analýza príjmov v subjekte Y (vlastné spracovanie) 

 

3.2.4 Analýza problému 

Daný subjekt Y rieši problematiku dobrovoľnej registrácii k dani. Dôvodom je 

uplatňovanie DPH na vstupe teda nákupy od platiteľov  DPH. DPH sa platiteľom vracia 

za tovar, ktorý nakúpili od iných platiteľov. Subjekt môže využívať režim prenesenej 

daňovej povinnosti tu sa to týka montážnych prací (fakturovať bez DPH kde platiteľ, 

ktorý prijíma službu, uplatní DPH na vstupe aj na výstupe). Výhoda je v tom, že 

finančný úrad bude vracať DPH z nakúpených služieb a materiálu. 

 U fyzickej osoby Y sa budeme zaoberať registráciou k DPH, aj napriek tomu, že 

daný subjekt neprekročil hranicu obratu 1 000 000 Kč za posledných 12 

mesiacov, takže sa bude jednať o dobrovoľnú registráciu k DPH. 

 Daňové aspekty – tu by nastala povinnosť, že subjekt musí podať priznanie k 

DPH a kontrolné hlásenie každý mesiac a to do 25. dňa od ukončenia 

zdaňovacieho obdobia. S týmto sa spája zvýšená administratívna a ekonomická 

zaťaženosť spojená zo spracovaním daných dokumentov. 

Fakturácia uskutočnených plnení – tu by musel subjekt pridať sadzbu DPH na služby 

spojené s prevozom tovaru. V prípadoch montážnych prác, ak by sa jednalo o fakturáciu 

medzi dvoma platiteľmi DPH, tak tu musí byť napísané, že sa jedná o režim prenesenej 

daňovej povinnosti (ak by išiel o obchod medzi platiteľom DPH (Y) a fakturoval by 
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podlahárske práce preprava tovaru elektroinštalačné práce
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zdaniteľnej osobe tak by sa nejednalo o prenesenú daňovú povinnosť a k základu dane 

by sa pripísala hodnota DPH. 

 

Obrázok 8 Vzorová faktúra na prenesenú daňovú povinnosť [Zdroj (8): 

https://www.idoklad.cz/pub/Help/index.html?fav_rezim_preneseni_danove_povinnosti.html] 

https://www.idoklad.cz/pub/Help/index.html?fav_rezim_preneseni_danove_povinnosti.html
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Obrázok 9 Vzorová faktúra platiteľa DPH [Zdroj (7): https://www.fakturoid.cz/vzor-faktury] 

https://www.fakturoid.cz/vzor-faktury
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4 VLASTNÉ NÁMETY 

4.1 Návrhy riešenia realitnej kancelárie (subjekt X) 

Subjekty, ktoré sa registrovali k dani, tak môžu taktiež využiť § 79 ZDPH. Hovorí o 

tom, že osoba povinná k dani má nárok na jej odpočet u prijatého zdaniteľného plnenia, 

ak je toto plnenie obstarané v období zahrňujúce 12 po sebe idúcich mesiacoch pred 

dňom kedy sa stala platiteľom DPH a zároveň je dané plnenie zahrnuté v obchodnom 

majetku. To znamená, že v prípade realitnej kancelárie by si mohol subjekt požiadať o 

vrátenie DPH na vstupe napr. za nespotrebované kancelárske potreby. V tomto prípade 

je realitná kancelária celkom v nevýhode nakoľko prevažne nakupuje služby od iných 

subjektov a na týchto plneniach sa nedá aplikovať § 79 ZDPH. 

 

4.1.1 Dopad na zmenu režimu platiteľa DPH v sledovanom období 

Za posledných 11 mesiacov vyfakturoval subjekt X príjmy za služby vo výške 978 650 

Kč. V modelovom prípade, ak by sme firmu do budúcna brali ako platiteľa DPH a z 

nákladov 298 500 Kč bolo 110 445 Kč nakúpené od platiteľov, vtedy by si mohla firma 

z tejto čiastky (110 445 Kč) uplatniť nadmerný odpočet vo výške 19 168,14 Kč 

(nakoľko väčšina nákupov bola s 21% DPH). Potom by mala firma v sledovanom 

období výnosy vo výške 824 390 Kč a zvýšená cena s pridaním DPH by mohla mať 

nepriaznivý vplyv na dopyt po ich službách. V situácii, ak by ponechali cenu bez jej 

navýšenie o DPH, tak by museli odviesť Finančnému úradu (FÚ) za toto obdobie sumu 

vo výške 173 121,9 Kč.  

 

4.1.2 Porovnanie subjektu X ako platiteľa DPH a ako zdaniteľnú osobu 

Ak by sa firma stala platiteľom DPH, tak by si mohla začať uplatňovať DPH na vstupe, 

t.j. nákupy, ktoré sú uskutočnené od iných platiteľov za sledované obdobie, by činili 

sumu vo výške 19 168 Kč.. Ale subjekt by taktiež musel uplatňovať DPH na výstupe, 

t.j. 173 121Kč. To znamená, že čiastka na vstupe je celkom nízka v porovnaním  s DPH 

na výstupe. 
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4.1.3 Zhrnutie 

Ak subjekt X, firma (RK), nie je platiteľom z dôvodu nutnej registrácie a neprekročenia 

obratu za 12 po sebe idúcich mesiacov, odporúčame jej zostať ako zdaniteľná osoba. 

Subjekt by musel k cene svojich služieb pripočítať čiastku DPH (21%) a tým pádom  by 

musel upraviť cenu, kvôli jej 21% navýšeniu o DPH. Otázka samotnej registrácie je 

preto u neho na mieste a na zváženie. 

Nakoľko, z nákladov 298 500 Kč bolo 110 445 Kč nakúpené od platiteľov, si môže 

uplatniť sumu DPH z prijatých plnení a to vo výške 19 168,14 Kč. Z výnosov 824 390 

Kč by museli pripočítať sadzbu DPH. Príčinou je, že väčšina klientov nie sú platiteľmi 

dane ani zdaniteľné osoby a sú teda súkromné osoby , čo by mohlo znížiť záujem o ich 

služby. DPH, ktoré by museli odviesť z poskytnutých plnení je 173 121,9 Kč za 

sledované obdobie. Avšak daný subjekt by si mohol uplatniť taktiež aj prijaté plnenia 

a to vo výške 19 168,14 Kč. Finálna čiastka by teda bola 153 953,76 Kč.  

153 953,76 Kč čo znamená, že daný subjekt by mal záväzok k Finančnému úradu, ktorý 

by musel zaplatiť za sledované zdaňovacie obdobie.  

 

Tabuľka 2 Uskutočnené a poskytnuté plnenia v zdaňovacom období u subjektu X (vlastné 

spracovanie) 

Uskutočnené plnenia 

(Kč) 

Prijaté plnenia 

(Kč) 

Výsledná daň (+) /nadmerný daňový odpočet (-) 

(Kč) 

173 121,9 -19 168,14 153 953,76 

 

4.1.4 Analýza možného riešenia 

 Jedna z nich je, registrovať sa podľa zákona a stať sa tým podľa neho mesačným 

platiteľom. Tento variant by mal  za následok lepšie vedenie účtovníctva, keďže 

firma začne bližšie komunikovať s finančným úradom a bude kontrolovaná 

kontrolným výkazom. Taktiež, ak by firma pristúpila na túto možnosť, tak by 

mala uvažovať o zmene klientely a obchodovať s platiteľmi DPH, a to z dôvodu 

aby nemuseli zvyšovať cenu svojich služieb a to o 21% (čo je sadzba DPH). 

Pokiaľ by firma nemyslela na tento faktor mohlo by to mať veľmi negatívny 
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vplyv na jej konkurenčné postavenie na trhu a to z dôsledku zvýšenia ceny alebo 

by musela znižovať cenu čo by malo za následok nižšie tržby. Avšak ak by daná 

realitná kancelária zmenila klientelu a začala by obchodovať s platiteľmi DPH 

tak by nemusela upravovať cenu a tým pádom by udržala rovnaké tržby.  

 Druhé riešenie reálne spočíva v tom ak by mala daná firma strach stať sa 

platiteľom tak je tu možnosť pozastavenia jej činnosti. 

 V tomto bode by sme chceli poukázať na riešenie, ktoré ľudia využívajú v praxi, 

avšak nie je povolené zo zákona. Jedná sa o založenie druhej právnickej formy 

podnikania (napr. druhej firmy PO - s.r.o.) a následne ju využívať na fakturáciu 

s klientmi. Toto riešenie spočíva v tom, že firma zostane zdaniteľnou osobou aj  

v ďalšom období a bude aj naďalej podnikať s tou istou klientelou, čo v preklade 

znamená, že sa vyhne povinnej registrácii. Takýto krok je z pohľadu vyhýbania 

sa k registrácii platiteľstva nelegálny (ale je žiaľ v mnohých prípadoch sa aj 

napriek tomu využíva). 

 

4.1.5 Odporúčania pre prax 

Odporučenie pre subjekt X, teda konkrétne pre prípad realitnej kancelárie, riešenie 

spočíva v tom, že pokiaľ by firma prekročila svojimi tržbami zákonný obrat 

v stanovenej výške 1 000 000 Kč, mala by sa automaticky registrovať k dani z príjmu a 

začať sa zameriavať na zmenu klientely, a to na obchod s platiteľmi DPH. Týmto 

pádom by nemusela zvyšovať cenu za svoje služby ale pridala by iba sadzbu DPH, 

ktorú by si následne mohli kupujúci uplatniť (toto DPH) na vstupe, pričom cena a zisk 

sledovaného subjektu by sa vôbec nezmenil. Registrácia k DPH by mala taktiež dopad 

na vedenie účtovníctva a to z dôvodu komunikácie s Finančným úradom (FÚ). 

Samozrejme, ak by subjekt X trval na tom, že sa firma (realitná kancelária RK) nechce 

stať platiteľom DPH tak tu zo zákona vyvstáva aj druhá možnosť a to dočasne 

pozastaviť jej prevádzkovú činnosť.   

Nezainteresovaným, resp. zákonov neznalým osobám,  firmám a subjektom vo 

všeobecnosti, sa možno, v niektorých prípadoch, naskytá a príde na um z hľadiska 

uvažovania, ešte aj ďalšia možnosť ako riešiť svoju situáciu iným možným spôsobom. 
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Jedná sa o založenie druhého typu právnickej osoby a pokračovaní v jej činnosti akousi 

nadväznosťou a zabehnutým systémom jej prevádzkovania, avšak nie jedného, ale hneď 

dvoch obdobných subjektov. Vzhľadom na nezákonnosť takejto alternatívy, však 

takýmto subjektom neodporúčame zakladať druhý typ právnickej osoby a to práve z 

dôvodu jej nelegálnosti a možných ďalších postihov s tým súvisiacich.  

 

4.2 Návrhy riešenia montážnych prác (subjekt Y) 

U montážnych prác môže subjekt Y taktiež využiť § 79 ZDPH (viď. 4.1 na strane 37),  

ktorý hovorí, že osoba povinná k dani má nárok na odpočet dane u prijatého 

zdaniteľného plnenia ak je toto plnenie obstarané v období zahrňujúce 12 po sebe 

idúcich mesiacoch pred dňom kedy sa stala platiteľom DPH a zároveň je dané plnenie 

zahrnuté v obchodnom majetku.) To znamená že v prípade montážnych prací by si 

mohol subjekt požiadať o vrátenie DPH na vstupe napr. za nespotrebovaný materiál aj 

náradie, ktoré taktiež eviduje v obchodnom majetku. 

 

4.2.1 Dopad na zmenu režimu platiteľa DPH v sledovanom období 

Za sledované obdobie vyfakturoval subjekt Y príjmy za služby vo výške 627 808 Kč. 

Tu si môže uplatniť v určitých prípadoch prenesenú daňovú povinnosť a to za 

podlahárske práce a elektroinštalačné práce. Znamená to, že by z daných prímov 

nemusel odvádzať DPH Finančnému úradu (FÚ) daň na výstupe, ale by preniesol túto 

povinnosť na kupujúceho. Týmto pádom by  mohla byť požiadavka od štátu za 

sledované obdobie 9 mesiacov na dani na vstupe vo výške 36 554,69 Kč. Ohľadom 

príjmov majú podlahárske a elektroinštalačné práce sadzbu 15%. Elektroinštalačné 

práce prevažne poskytuje bytovým družstvám. Bytové družstvá ktorým daný subjekt 

fakturuje, sú platitelia dane s platným DIČ po kontrole vo vyhľadávacom systéme 

VIES. V tomto sledovanom období by daná osoba by musela odviesť Finančnému 

úradu (FÚ) DPH iba z poskytovania prepravných služieb z čiastky 125 561 Kč, t.j. 

sumu vo výške 26 367,81 Kč. Subjekt by si tak mohol požiadať v sledovanom období 
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o nadmerný daňový odpočet a to vo výške -10 186,88 Kč  čo znamená, že daný subjekt 

má pohľadávku k Finančnému úradu a táto čiastka by mu mala byť vrátená. 

Ak by zostal na aktuálnom platení DPH, že by zostal neplatiteľom, tak by nebolo by to 

optimálne z pohľadu DPH.  

 

4.2.2 Porovnanie subjektu Y ako platiteľa DPH a ako zdaniteľnú osobu 

Ak by sa firma stala platiteľom DPH, tak by si mohla začať uplatňovať DPH na vstupe,  

t.j. nákupy od iných platiteľov DPH, ktoré by boli vo výške za sledované zdaňovacie 

obdobie v sume 36 555 Kč. Taktiež by však musel začať uplatňovať DPH na výstupe 

a to iba za služby, spojené s prepravou tovaru a to vo výške 26 367,81 Kč. To znamená, 

že čiastka, ktorú by mal subjekt Y odviesť,  je nižšia ako tá, ktorú by prijal naspäť. 

 

4.2.3 Zhrnutie 

Variant (modelová situácia), ak by bola daná osoba, subjekt Y v sledovanom čase 

platiteľ DPH tým pádom sa dobrovoľne registroval tak z celkovej hodnoty nákladov 

231 425 Kč subjektu Y,  bolo získaných 210 567 Kč od platiteľov DPH. Znamená to, že 

firma Y si môže zažiadať späť od Finančné úradu o nadmerný daňový odpočet DPH, 

a to vo výške 10 186,88 Kč, keďže väčšina nákupov bola s 21% DPH.  

 

 

 

 

Tabuľka 3 Uskutočnené a poskytnuté plnenia v zdaňovacom období u subjektu Y (vlastné 

spracovanie) 

Uskutočnené plnenia 

(Kč) 

Prijaté plnenia 

(Kč) 

Výsledná daň (+) /nadmerný daňový odpočet (-) 

(Kč) 

26 367,81 -36 554,69 -10 186,88 
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4.2.4 Odporúčania pre prax 

Odporúčame, aby sa subjekt Y dobrovoľne stal platiteľom DPH. Pre efektívne 

využívanie DPH by mal nakupovať materiál za čo najlepšiu sumu od platiteľov DPH z 

dôvodu uplatnenia DPH na výstupe (vrátenie od FÚ). Taktiež odporúčame primárne 

pokračovať v poskytovaní podlahárskych a elektroinštalačných prácach z pohľadu cash 

flow aby sa na tieto služby subjekt Y zameral. Z toho dôvodu, že mu budú prichádzať 

peniaze od FÚ nadmerného odpočtu. Z pohľadu podnikania samozrejme odporúčame 

subjektu Y aj poskytovanie prevozných prác. Mohol by zostať zdaniteľnou osobou a 

pokračovať v podnikaní, ale tým pádom by nevyžíval efektívne nástroje, ktoré sú danej 

firme poskytnuté. Zároveň by prišiel o DPH na vstupe, ktoré,  ak by začal efektívnejšie 

využívať, tak  by  mal vyššie vratiteľné preplatky od FÚ. Ceny by sa danej firmy 

nezmenili keďže daný subjekt spolupracuje s firmou, ktorá predáva podlahy a je 

platiteľom DPH (takže zvýšenie ceny na základe pridania sadzby DPH by tu nebol 

problém nakoľko by si daná firma uplatnila DPH na vstupe). 
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ZÁVER 

V bakalárskej práci, ktorá je tvorená zo štyroch hlavných kapitol, sme k splneniu cieľa 

si dopomohli aj vytýčením vedľajších, pomocných aspektov. Spravili sme tak z dôvodu 

komplexného pokrytia a zastrešenia oboch jej rovín, teoretickej i praktickej.  

Metódu rešeršov sme spoločne s literárnou metódou využili k spracovaniu 

bibliografických i elektronických odborných zdrojov a na základe ich naštudovania sme 

vypracovali vstupnú teoretickú štúdiu k téme. Analýzou, syntézou, indukciu, dedukciou 

a komparáciou sme posúdili nielen druhú kapitolou (teoretickú rovinu), ale aj praktickú 

časť práce, v oboch jej kapitolách (tzn. v 3. a 4.). Okrem toho sme vo štvrtej kapitole 

praktickej časti bakalárskej práce doplnili aj základnú matematicko-štatistickú metódu 

k prepočtu optimalizácie a efektívnosti DPH. Na základe vhodne zvolených a v práci 

aplikovaných metód, môžeme skonštatovať, jednak splnenie cieľa práce, ale aj 

naplnenie stanovených aspektov i skutkov práce, ktoré nám k tomu dopomohli. 

Význam bakalárskej práce vidíme v prehľadnom spracovaní samotnej témy. A to nielen 

v jej teoretickej rovine, ale aj v predloženom praktickom vypracovaní optimalizácie 

DPH u konkrétnych vybratých subjektov X a Y, ktoré sme použili ako modelové 

príklady.  

Za jej silnejšiu stránku a prínos do problematiky považujeme samotné uvedenie 

konkrétnych príkladov na stranách 27-29 s názorným vzorovým schematickým 

vyjadrením, ktoré môže byť pomôckou pri objasňovaní jednotlivých modelových 

prípadov (v akejkoľvek oblasti). 

Celkovo tak práca môže byť názornou pomôckou pre čitateľa (aj laika), ktorý prejavil 

záujem o problematiku a chce sa s ňou komplexne efektívne oboznámiť v čo najkratšom 

čase. Z uvedených konkrétnych prípadov sa mu ďalej naskytá možnosť spoločne so 

Zb.z. v rukách analogicky si cez vlastný výpočet odvodiť optimalizáciu platiteľstva 

DPH a možnosti aj pri iných typoch subjektov, zaoberajúcimi sa napr. hnuteľnými 

vecami, komoditami, tovarom, či ďalšími službami, atď. 
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Odporúčania do praxe 

Na základe skúseností získaných z písania a tvorby tejto bakalárskej práce by sme 

chceli apelovať na živnostníkov a podnikateľov, aby si pred učinením svojho 

rozhodnutia pri výbere formy podnikania dôkladne zvážili a posúdili svoje možnosti, 

ktorými disponujú a ktoré im vo finále môžu poslúžiť v ich samotný prospech. Nie je 

určite správne nikoho bezhlavo napodobňovať a kopírovať, ale je potrebné zaujať 

správny, uvedomelý postoj a odborný uhol pohľadu na vec (vychádzajúci a platný zo 

zákona), s využitím všetkých, či už teoretických skutočností, alebo praktických 

priaznivých možností a okolností, optimalizácie a nadmerný daňový odpočet DPH, 

okrem samotných odborných zručností. Samozrejme, je nutné vhodne posúdiť a zvážiť 

všetky výhody a nevýhody platiteľstva a vybrať si k svojmu podnikaniu nakoniec tú 

najlepšiu, samozrejme legálnu, alternatívu. Určite sa však neodporúča nebrať ich vôbec 

do úvahy, nakoľko takýmto prístupom by mohol subjekt po pár rokoch prísť k prebratiu, 

že o koľko peňazí sa vlastne sám seba ročne „okrádal“ a za dobu svojho 

podnikania obral, na čo by vo finále doplatil, čo by mu s odstupom času po týchto 

zisteniach mohlo spôsobiť buď nejakú psychickú traumu, alebo aj by to mohlo byť 

dôvodom sklamania sa zo seba samého, ako i príčiny ukončenia podnikania.  
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Príloha 2  Názorná ukážka nezmenenej marže (vlastný návrh aj spracovanie)  

 

 Ak by sa jednalo o predaj tovarov v niektorých prípadoch by bolo dosť na 

zváženie sa stať platiteľom a to z dôvodu práve uplatňovania dane na vstupe. 

Nakoľko firma poskytujúca služby si môže taktiež uplatňovať DPH na vstupe avšak 

nebude dosahovať takých hodnôt na DPH na vstupe ako pri subjekte, ktorý by 

obchodoval  s tovarom.  

Tu je vidieť, že firma ako predaj tovaru by pridala sadzbu DPH avšak hodnota DPH na 

vstupe by sa nárokovala naspäť od FÚ (10 500 Kč) a zároveň by bola povinnosť odviesť 

DPH na výstupe (14 700 Kč). Tu môžeme vidieť, že ak obchodujú dvaja platitelia 

s tovarom, tak sa reálne nedôjde k zvýšeniu sumy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obchod s tovarom na mesiac  

  zdaniteľná osoba platiteľ 

  
nák
up  marža 

pre
daj 

nákup + DPH 
na vstupe 

Marža +  DPH na 
výstupe 

predaj + DPH na 
výstupe 

  

50 0
00 
Kč  

20 00
0 
Kč  

70 0
00 
Kč 

50 000Kč + 10 
500Kč  

20 000Kč +  
4 200Kč 

70 000Kč + 
 14 700Kč 

DPH       10 500Kč    - 14 700Kč 

Zisk pre 
firmu   

20 
000Kč      20 000Kč   


