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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na daň z přidané hodnoty a jejím vracení. Jsou zde 

vysvětleny základy pojmy této oblasti v České republice, v Evropské unii a vybraných 

státech. Také je zde popsán celý proces vracení daně z přidané hodnoty. Dále se zabývá 

situacemi, které nastávají při uplatňování DPH v praxi. 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the value added tax and erimbursement. The thesis 

includes the explanation of the basic terminology of the value added tax in Czech 

Republic, European union and selected countries. The thesis also describes the entire 

proces of value added tax refund. Thesis also deals with situations, that actually occur in 

application of VAT in practice. 
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ÚVOD 

V této bakalářské práci se zabývám daní z přidané hodnoty se zaměřením na její 

vracení. Jedná se daň nepřímou, která má dopad hlavně na konečného spotřebitele.  

V teoretické části práce se nejprve zaměřím na DPH v České republice, vymezím 

její základní pojmy, jako je její charakteristika, co jsou to daňové subjekty, kdy je 

nastává povinnost plátce se registrovat, co musí obsahovat daňové doklady a jakým 

způsobem se daň stanoví.  

Dále budu charakterizovat daň z přidané hodnoty v Evropské unii, jak se vyvíjela 

a harmonizovala. Pro srovnání s DPH v České republice, zde popisuji DPH ve 

vybraných zemích Evropské unie, a těmi jsou Belgie, Rakousko a Velká Británie. 

Následně se věnuji vrácení DPH. Popisuji zde kdo a za jakých okolností si může 

zažádat o vrácení DPH a jakým způsobem tento proces probíhá. 

V praktické části práce se věnuji situacím, které mohou nastat při uplatňování 

daně z přidané hodnoty v praxi. Tato část je koncipována jako aplikování vybraných 

paragrafů vracení daně z přidané hodnoty na příkladech. Budu zde řešit konkrétní 

situace, které nastaly v praxi při vracení daně plátcům v jiných členských státech, při 

vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, při vracení daně fyzickým osobám 

ze třetích zemí při vývozu zboží a vracení daně osobám se zdravotním postižením. 

V konečné fázi tuto praktickou část zhodnotím a doporučím vlastní návrhy řešení. 
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TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

V teoretické části práce se zabývám daní z přidané hodnoty v České republice, 

daní z přidané hodnoty v Evropské unii a vybraných státech (Belgii, Rakousku a Velké 

Británii) a nakonec se zaměřím na vrácení daně. 

1.1  DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V ČESKÉ REPUBLICE 

Tato část práce se věnuje dani přidané hodnoty v České republice. Charakterizuji, 

co to vlastně DPH je, kdo jsou daňové subjekty, kdy se musí subjekty registrovat, 

náležitosti daňových dokladů a to, jak se daň stanoví. 

1.1.1  Charakteristika DPH 

Daň z přidané hodnoty se řadí mezi nepřímé a neutrální daně. DPH vznikla 

1.1.1993 a nahradila daň z obratu a daň dovozní a zásadní změnou prošla při vstupu 

České republiky do Evropské unie dne 1.5.2004. Daň z přidané hodnoty je jednou 

z nejdůležitějších daní, které zajišťují příjem do státního rozpočtu, v ČR ji doplňuje daň 

spotřební. Tato daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek 

stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zatěžuje zejména 

konečného spotřebitele, což jsou veškeré subjekty, které neprovádějí ekonomickou 

činnost, plátcem daně je ale dodavatel (Benda, 2013, Hrstková Dubšeková 2010). 

Správu daně pro osoby povinné k dani, které se stanou plátci daně, provádí místně 

příslušný finanční úřad. U dovozu a vývozu zboží jsou správcem daně celní orgány 

(Galončík, Paikert, 2013).  

  



12 
 

Tabulka č. 1 Přehled daní na území České republiky 

Přehled daní na území České republiky 
Daně přímé Daně nepřímé 

Daně z 
příjmů 
z.č.586/1992Sb. 
a) daň z příjmů  
fyzických osob 
b) daň z příjmů  
právnických 
osob 

Daň z 
nemovitostí 
z.č.338/1992Sb. 
a) daň z pozemků 
b) daň ze staveb 
 
Daň silniční 
z.č.16/1993Sb. 
 
Daň dědická, 
Daň darovací, 
Daň z převodu 
nemovitostí 
z.č.357/1992Sb. 

Daň z přidané 
hodnoty 
z.č.235/2004/Sb. 

Daně spotřební 
z.č.353/2003Sb. 
a) daň z minerálních 
olejů 
b) daň z lihu 
c) daň z piva 
d) daň z vína  
a meziproduktů 
e) daň z tabákových 
výrobků 
 
Daň ze zemního 
plynu  
a některých dalších 
plynů, 
Daň z pevných paliv, 
Daň z elektřiny 
z.č.261/2007Sb.,  
část 45.-47. 

(Zdroj: Hrstková Dubšeková, 2010, s. 7) 

Předmětem daně je dodání zboží, převod nemovitosti, poskytnutí služby, pořízení 

zboží z Evropské unie a dovoz zboží za určitých podmínek stanovených státem (Daňové 

zákony, 2013). 

Tabulka č. 2 Vymezení předmětu DPH 

Druh pln ění  Poskytovatel  Forma úhrady  Pod 
podmínkou, že: 

 dodání zboží 

osoba povinná  
k dani v rámci 
ekonomické 
činnosti 

za úplatu 
(s výjimkami) 

místo plnění je  
v tuzemsku 

 převod nemovitosti 

poskytnutí služby 

pořízení zboží 
 z jiného členského 
státu 

 dovoz zboží x x 
místo ukončení 

dovozu je v 
tuzemsku 

(Zdroj: Benda, 2013, s. 2) 
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„Zdanitelným plněním je plnění, které je předmětem daně a není osvobozeno od 

daně“  (Daňové zákony, 2013, s. 99). 

Důležitou roli při uplatňování DPH hraje místo plnění, protože pouze plnění 

s místem plnění v tuzemsku podléhá zákonu o dani z přidané hodnoty platném v České 

republice. Pokud se jedná o plnění s místem plnění mimo Českou republiku, musí 

podléhat zákonu dané země, kde je místo plnění (Galončík, Paikert, 2013). 

1.1.2  Daňové subjekty 

Daň z přidané hodnoty odvádí daňové subjekty, které jsou registrovány jako plátci 

DPH. Plátce daně je povinen uplatnit daň na výstupu za jím uskutečněná zdanitelná 

plnění a má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých plnění, čímž zdaňuje pouze 

svou přidanou hodnotu. Plátci vzniká vlastní daňová povinnost, pokud daň na vstupu za 

příslušné zdaňovací období převýší odpočet daně. Pokud je tomu naopak, vznikne plátci 

nadměrný odpočet daně (Daňové zákony, 2013). 

Daňové subjekty: 

• osoby povinné k dani, 

• plátci, 

• identifikované osoby. 

Osoba povinná k dani je fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické 

činnosti. Dále je to právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti 

nebo není založena za účelem podnikání, ale uskutečňuje ekonomickou činnost. Také to 

může být podle zákona i skupina osob. Osoba povinná k dani se může stát za podmínek 

stanovených zákonem osobou identifikovanou k dani (Ledvinková, 2013).  

Plátcem se stává osoba povinná k dani v momentě, kdy její obrat přesáhne 1 

milion Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců a pokud má sídlo v tuzemsku. Přihlášku 

k registraci je osoba povinná podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém limit překročila. Výjimku tvoří pouze osoba, která uskutečňuje pouze plnění, 

která jsou od daně osvobozená bez nároku na odpočet (Ledvinková, 2013). 
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Identifikovaná osoba je osoba, která není plátce nebo právnická osoba nepovinná 

k dani a která v ČR nakupuje zboží (je předmětem daně) ze zemí Evropské unie, kromě 

zboží nakoupeného prostřední osobou formou třístranného obchodu na území Evropské 

unie (Ledvinková, 2013). 

1.1.3  Registrace plátce 

Jak již bylo napsáno výše, povinnost registrovat se jako plátce daně má osoba 

povinná k dani při překročení limitu obratu 1 milion Kč. Povinná registrace pro všechny 

členy sdružení nastává, pokud se jeden člen sdružení stane plátcem, proto musí 

informovat ostatní členy do 15 dnů od přechodu na plátce. Povinnost stát se plátcem má 

také osoba, která nabude majetku v rámci privatizace nebo na základě smlouvy o 

prodeji podniku či vkladem podniku. V tomto případě se osoba stává plátcem 

v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku. Dále se plátcem stává osoba se sídlem 

v tuzemsku, která poskytuje služby nebo zasílání zboží s místem plnění v tuzemsku, ale 

provádí to přes svou provozovnu, která je mimo tuzemsko. Plátcem se stává i osoba 

povinná k dani, která nemá sídlo v České republice, ale uskutečnila zdanitelné plnění 

s místem plnění v ČR (kromě plnění, u kterých má povinnost přiznat daň osoba, které je 

poskytováno). Osoba, která nemá sídlo v tuzemsku, ani není osvobozená a uskuteční 

dodání zboží z tuzemska, stává se plátcem, pokud je pro osobu, které je toto zboží 

určeno, předmětem daně. Plátcem se stane i osoba oprávněná pokračovat v ekonomické 

činnosti po zemřelém plátci. Registrovat se jako plátce lze i dobrovolně (Daňové 

zákony, 2013; Benda, Hrůšová, 2013). 

1.1.4  Daňové doklady 

Podstatnou součástí zákona o DPH jsou daňové doklady. Tato část zákona byla 

1.1.2013 zásadně pozměněna směrnicí Rady 2012/45/EU.  

Daňovým dokladem se rozumí písemnost, která splňuje podmínky zákona a může 

mít listinnou nebo elektronickou podobu. V případě elektronické podoby musí být 

doklad vystavený a obdržený elektronicky a musí být odsouhlasený osobou, pro kterou 

se dané plnění uskutečňuje. Od dřívějších úprav je změna v tom, že tento doklad již 

nemusí být opatřený uznávaným elektronickým podpisem nebo značkou (Benda, 

Hrůšová, 2013; Benda 2013). 
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Při vystavení daňového dokladu se postupuje podle pravidel členského státu, kde 

je místo plnění. Povinnost vystavit daňový doklad za každé zdanitelné nebo osvobozené 

plnění má plátce pro osobu povinnou k dani a právnickou osobu, která není založena za 

účelem podnikání, pokud plátce uskutečňuje zdanitelné plnění nebo osvobozené plnění 

s nárokem na odpočet daně a to do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění nebo 15 dnů ode 

dne přijetí platby za dané plnění. Daňový doklad může vystavit i osoba, pro kterou bylo 

plnění uskutečněno za podmínky, že na dokladu uvede „vystaveno zákazníkem“ a 

pokud je k tomu zmocněna (Benda, Hrůšová, 2013; Benda 2013). 

Daňový doklad musí dodržovat určité základní náležitosti a to, že musí obsahovat 

označení osob, která plnění uskutečňují a pro kterou jsou uskutečňovány, jejich daňová 

identifikační čísla, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, datum 

vystavení dokladu a uskutečnění plnění nebo přijetí platby, dále údaje týkající se 

základu daně, její sazby, jednotkové ceny bez daně či případnou slevu a nakonec i 

vypočítanou výši daně v české měně. Daňový doklad musí obsahovat i větu „daň 

odvede zákazník“, pokud povinnost přiznat daně má osoba, pro kterou bylo 

uskutečněno plnění. V případě plnění osvobozená od daně musí být na dokladu uvedené 

ustanovení zákona o DPH, ustanovení předpisu Evropské unie, který tato plnění 

osvobozuje (Benda, Hrůšová, 2013; Benda 2013). 

Pro více samostatných plnění pro jednu osobu lze vystavit souhrnný daňový 

doklad a to nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo první 

plnění, nebo byla přijata první platba za plnění z tohoto dokladu. Plátce má povinnost 

uchovávat všechny daňové doklady po dobu deseti let (Benda, Hrůšová, 2013; Benda 

2013). 

1.1.5  Stanovení daně 

„Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za 

uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro 

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

plnění“  (Daňové zákony, 2013, s. 111). 

Zákon přesně definuje, co všechno musí být do základu daně zahrnuto. Jedná se o 

clo, jiné daně než je DPH, dávky a poplatky, dotace k ceně, vedlejší výdaje (na balení 
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přepravu, pojištění, provizi), materiál přímo související s poskytovanou službou. Základ 

daně se snižuje o případnou slevu z ceny. Daň se vypočítá jako vynásobení základu 

daně se sazbou daně. (Ledvinková, 2013). 

Sazby daně z přidané hodnoty jsou dvě, a to základní sazba 21 % a snížená 15 %. 

Základní sazba se používá u zboží, služeb, převodu nemovitostí, při dodání nebo 

pořízení zboží z EU (pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě) a u dovozu 

zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které patří do podpoložek 

Harmonizovaného systému (pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě). 

Snížená sazba se používá u zboží a služeb definovaných v příloze č. 2 a 3 zákona o 

DPH, dále u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností, které jsou 

vymezeny v příloze č. 4 (Daňové zákony, 2013). 

1.2  DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V EVROPSKÉ UNII 

Oblast nepřímých daní je projednávána a harmonizována od samotného vzniku 

Evropského hospodářského společenství. Harmonizace těchto daní je nezbytná pro 

zajištění fungování jednotného vnitřního trhu Evropské unie, jde zde hlavně o 

odstranění bariér zahraničního obchodu. V Evropském hospodářském společenství byla 

daň z přidané hodnoty zavedena v roce 1970 směrnicí č. 67/227 (Široký, 2012; 

Zajíčková a kol., 2012). 

Daň z přidané hodnoty je jedinou všeobecnou nepřímou daní ve všech členských 

zemí EU a je charakterizovaná jako neduplicitní vícefázová nepřímá obratová daň. 

Pojem neduplicitní daň znamená, že u daně, která byla již jednou zaplacena v ceně 

pořízeného zboží nebo služby, se znovu daň již nevyměřuje. Pojem vícefázová daň 

znamená, že daň je ukládána ve všech částech výroby a prodeje zboží. Od roku 1979 je 

DPH jedním z příjmů rozpočtu Evropské unie (Široký, 2012; Zajíčková a kol., 2012). 

Důležitým krokem harmonizace DPH bylo vydání směrnice č. 91/680, která 

zrušila daňové hranice mezi členskými státy, což znamená, že nákupy soukromých osob 

jsou zdaňovány pouze v zemi původu (kromě nových dopravních prostředků). Další 

zásadní směrnicí je směrnice č. 92/77, která stanovila minimální sazby DPH, čili 

sjednotila jejich počet a rozsah, ve kterém by se měly pohybovat (Široký, 2012). 
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Obrázek č. 1 Zásadní předpisy v oblasti daně z přidané hodnoty 

, 

 

(Zdroj: Široký, 2012, s. 140) 

Předpokládá se, že daň z přidané hodnoty se nebude ještě dlouho měnit, protože 

dalším krokem by bylo zavedení jednotné sazby v celé Evropské unii, což členské země 

nejsou ochotny zavést a dále i proto, že se současný systém osvědčil (Široký, 2012). 
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Tabulka č. 3 Základní charakteristiky daně z přidané hodnoty v Evropské unii 

k 31.12.2011 

Členský stát Evropské 
unie 

Počet 
sazeb 

Sazby daně (v %) 

Super snížená Snížená  Základní 
Belgie 3  -   6; 12 21 

Bulharsko 2  -   9 20 

Česká republika 2  -   10 20 

Dánsko 1  -    -  25 

Estonsko 2  -   9 20 

Finsko 3  -   9; 13 23 

Francie 3 2,1 5,5 19,6 

Irsko 4 4,8 9; 13,5 21 

Itálie 3 4 10 20 

Kypr 3  -   5; 8 15 

Litva 3  -   5; 9 21 

Lotyšsko 2  -   12 22 

Lucembursko 4 3 6; 12 15 

Maďarsko 3  -   5; 18 25 

Malta 3  -   5; 7 18 

Německo 2  -   7 19 

Nizozemsko 2  -   6 19 

Polsko 3  -   5; 8 23 

Portugalsko 3  -   6; 13 23 

Rakousko 3  -   10; 12 20 

Rumunsko 3  -   5; 9 24 

Řecko 3  -   6,5; 13 23 

Slovensko 2  -   10 20 

Slovinsko 2  -   8,5 20 

Španělsko 3 4 8 18 

Švédsko 3  -   6; 12 25 

Velká Británie 2  -   5 20 
(Zdroj: Široký, 2012, s. 136) 
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1.2.1  Daň z přidané hodnoty v Belgii 

Belgie je zakládající členem Evropské unie. Je to země fungující jako 

konstituční monarchie a její daňový systém je hodně komplikovaný kvůli existenci čtyř 

úrovní státní správy. Poprvé byla daň z obratu v Belgii zavedena roku 1969 a 

vztahovala se na zboží, služby a některá motorová vozidla. Tato daň byla v roce 1971 

nahrazena tzv. souhrnnou daní z obratu (Široký, 2012; Zajíčková a kol., 2012). 

Legislativní úprava daně z přidané hodnoty je v zásadě stejná jako v ostatních 

státech Evropské unie, avšak jsou zde výjimky, jako například existence nulové sazby, 

která se vztahuje na dodání novin. Základní sazba daně činí 21 % a snížená 12 % 

(výrobky z uhlí) a 6 % (potraviny, knihy, farmaceutické výroby a vody apod.). Osoby, 

které jsou povinny odvést daň, jsou osoby, které vykonávají ekonomickou činnost. 

Osvobozeni od registrace jsou podnikatelé, jejichž roční obrat nepřesáhne 5 580 EUR, 

ale i tak mají možnost se registrovat jako plátci dobrovolně. Belgická právní úprava 

dovoluje vytvářet skupiny pro účely DPH. Taková skupina si zvolí jednoho člena, který 

bude zajišťovat její práva a povinnosti. Lhůta pro podání daňového přiznání je vždy do 

20. dne měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období. Přiznání se podává 

elektronicky, písemně může být podáno pouze v případě, že plátce doloží existenci 

technických obtíží spojených s podáním elektronicky (Široký, 2012; Zajíčková a kol., 

2012). 

1.2.2  Daň z přidané hodnoty v Rakousku 

Rakousko vstoupilo do Evropské unie v roce 1995 a jedná se o pluralitní 

federativní republiku. Daň z přidané hodnoty zde byla poprvé zavedena v roce 1972 

jako druh daně z obratu (Široký, 2012; Zajíčková a kol., 2012). 

Zde podobně jako v Belgii je legislativní úprava DPH podobná jako v ostatních 

členských státech Evropské unie, i zde ale existují výjimky. Základní sazba daně je ve 

výši 20 %. Snížená sazba má tři typy a to ve výši 10 %, 12 % a 19 %. Sazba 10 % se 

používá na zemědělské produkty, potraviny, vodu, léky, chovná zvířata, knihy atd. 

Sazba 12 % se používá na víno z čerstvých hroznů a fermentované nápoje. Sazba 19 % 

se používá na podnikatele z pohraniční bezcelní oblasti Jungholz a Mittelberg. Každý 
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podnikatel má oznamovací povinnost vůči místně příslušnému správci daně při zahájení 

i skončení podnikatelské činnosti (Široký, 2012; Zajíčková a kol., 2012). 

1.2.3  Daň z přidané hodnoty ve Velké Británii 

Velká Británie vstoupila do Evropského společenství v roce 1973 a jedná se o 

konstituční monarchii. V roce 1973 nahradila daň z přidané hodnoty daň nákupní. 

Povaha a typ anglosaského práva je značně odlišný od práva v ostatních státech 

Evropské unie, proto pokud tyto druhy práv budou v rozporu, bude uplatněno právo 

evropské (Široký, 2012; Zajíčková a kol., 2012). 

Legislativní úprava DPH je opět velmi podobná ostatním státům Evropské unie, 

existují zde výjimky, jako například nulová sazba, což je vlastně osvobození od daně 

s nárokem na odpočet, která se vztahuje na knihy, noviny, potraviny, vodu, léky, 

hromadnou dopravu atd. Základní sazba daně činí 20 %. Snížená sazba daně činí 5 % a 

vztahuje se na antikoncepci, palivo a energie v domácnostech, pomůcky a služby pro 

postižené osoby atd. Osoba se nemusí registrovat k dani, pokud její obrat 

z podnikatelské činnosti nepřekročí částku 73 tisíc GBP. Daňové přiznání je nutno 

podat do jednoho měsíce po skončení zdaňovacího období. Zdaňovací období je 

zpravidla 3měsíční, avšak drobní podnikatelé mohou zažádat o roční zdaňovací období 

(Široký, 2012; Zajíčková a kol., 2012). 

1.3  VRACENÍ DAN Ě Z PŘIDANÉ HODNOTY 

Tato část práce se věnuje vrácení daně z přidané hodnoty, tu lze vrátit za určitých 

podmínek určitým osobám, které definuje zákon o DPH v § 80-86. 

1.3.1  Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit (§ 80) 

Osobami požívajícími výsady a imunity se rozumí zejména diplomatické a 

zvláštní mise, mezinárodní organizace, subjekt Evropské unie a fyzické osoby 

definované zákonem podle jejich příslušnosti k osobám požívajícím výsad a imunit (zde 

se uplatňuje princip vzájemnosti) (Ledvinková, 2013). 

Tato osoba má nárok na vrácení zaplacené daně, pokud je cena zdanitelného 

plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu (za jeden den, na jednom dokladu 
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o prodeji) vyšší než 4 tisíce Kč. Pro nákup pohonných hmot pro osobní automobil, 

telekomunikační služby nebo služby spojené se sběrem a odvozem komunálního 

odpadu, s odběrem elektrické energie, vody, plynu, topných olejů pro výrobu tepla toto 

omezení neplatí (Ledvinková, 2013). 

Souhrnně lze nárok na vrácení daně uplatnit podáním daňového přiznání, které 

ovšem nemůže být podáno elektronicky. Subjekty Evropské unie uplatňují nárok na 

vrácení daně prostřednictvím podání žádosti. Uplatnit nárok na vrácení daně mohou 

osoby nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, 

nárok zaniká následujícího roku k 31. lednu. Zákon definuje pro jednotlivé osoby 

zdaňovací období buď kalendářní měsíc, nebo kalendářní čtvrtletí. Do maximální výše 

nároku na vrácení daně se započítá i částka daně nárokované v přímém osvobození. 

Daňové přiznání nebo žádost o vrácení daně se podává místně příslušnému správci daně 

v tuzemsku, nebo pokud tato osoba v tuzemsku sídlo nemá, podává přiznání či žádost o 

vrácení Finančnímu úřadu pro hlavní město Praha. Daň, zaokrouhlená na celé koruny, 

se vrací do 30 dnů následující po jejím vyměření. Osoba se pro účel vrácení daně stává 

daňovým subjektem (Ledvinková, 2013). 

1.3.2  Vracení daně v rámci zahraniční pomoci (§ 81) 

Na základě mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu, lze 

vrátit daň za nenávratnou zahraniční pomoc, která je od daně osvobozena nebo 

z prostředků zahraniční pomoci nesmí být daň placena. Daň je nevratná u programů a 

projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie, kromě programů zabývajících se 

předvstupní pomocí. Nárok na vrácení daně má i osoba, která daň zaplatila z prostředků 

nenávratné zahraniční pomoci nebo ze zdrojů Evropské unie na podporu projektů 

výzkumu a vývoje (Galončík, Paikert, 2013). 

O vrácení se žádá formou žádosti na místně příslušném finančním úřadu, kromě 

osoby zahraniční, která žádost podává na Finančním úřadu hlavního města Prahy. Daň, 

zaokrouhlená na celé koruny, se vrací do 30 dnů ode dne následujícího po podání 

žádosti a to nejdéle 15 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém zdanitelné 

plnění proběhlo. Pokud je žádost chybná nebo neúplná, lze ji opravit nebo doplnit. 

Žadatel pro účel vrácení daně stává daňovým subjektem (Galončík, Paikert, 2013). 
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1.3.3  Vracení daně plátcům v jiných členských státech (§ 82) 

Nárok na vrácení daně má plátce v případě, že má sídlo nebo provozovnu v ČR a 

provedl plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém v daném období 

neměl sídlo ani provozovnu podle jeho právní úpravy. A to v případech, kdy právní 

úprava daného členského státu nedovoluje uplatnit reverse charge nebo osvobození od 

daně. Nárok lze uplatnit standardně u pořízení zboží i u přijaté služby. Při vrácení daně 

lze postupovat i podle právní úpravy jiných členských států, ale tady vznik nárok na 

pouze na částečnou výši, protože je zde vypuštěno místo podnikání plátce (Galončík, 

Paikert, 2013). 

Podání žádosti o vrácení daně se podává elektronicky prostřednictvím Daňového 

portálu Generálního finančního ředitelství. Přístup do tohoto portálu je umožněn do 15 

dnů ode dne doručení žádosti o přidělení oprávnění k přístupu, která musí být 

podepsána uznávaným elektronickým podpisem a to na webové adrese 

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces. O přidělení přístupu 

do aplikace Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech, je žadatel vyrozuměn 

zprávou sms. Možnost vstoupit do aplikace má pouze osoba, která žádost podepsala 

uznávaným elektronickým podpisem (Daňové zákony, 2013; Finanční správa, 2009). 

„Žádost o vrácení daně může podat i zmocněný zástupce a to pokud žadatel u 

svého místně příslušného správce daně udělí plnou moc pro zastupování při vrácení 

daně zástupci podle § 25 a § 27 zákona č. 280/2009 S“ (Finanční správa, 2009). 

Po přihlášení do aplikace má žadatel více možností na výběr, může zde podávat 

novou nebo opravnou žádost o vrácení DPH, samostatné prohlášení o upřesnění 

koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně, kontrolovat již podané žádosti a 

upřesnění nebo si přečíst všeobecné informace (Finanční správa, 2009). 

V samotném formuláři žádosti o vrácení DPH je nutno vyplnit záhlaví, kde se 

zadává stát, období pro vrácení a jiné. Dále je nutné vyplnit kontaktní údaje, příslušná 

plnění v rámci EU/dovoz, připojit přílohy a samostatné prohlášení o upřesnění 

koeficientu (pokud je požadováno) (Finanční správa, 2009). 
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V případech, kdy základ daně pořízeného zboží nebo přijatých služeb přesáhne 

částku 1000 EUR nebo její ekvivalentní částku a u uhlovodíkových paliv částku 250 

EUR a její ekvivalent, může členský stát požadovat kopii těchto daňových dokladů. 

Kopie dokladů se přikládají do přílohy žádosti o vrácení DPH a to ve formátu souboru 

.pdf, .jpg a .tif v maximální kapacitě do 5 MB (Finanční správa, 2009). 

Minimální částka pro vrácení daně je 400 EUR za období kratší než jeden rok, ale 

nejméně za 3 měsíce. Žádost může být podána maximálně do 30. Září kalendářního 

roku, který následuje po období pro vrácení daně (Daňové zákony, 2013; Finanční 

správa, 2009). 

Přehled odlišností jednotlivých zemí Evropské unie při vracení DPH 

Každá země má vlastní specifikace pro vracení daně z přidané hodnoty. Jednotlivé 

odlišnosti zde uvádím. 

Tabulka č. 4 Přehled odlišností při vracení DPH z Belgie, Bulharska a ČR 

Stát  Neuplatnitelný nárok 
Limit pro vrácení 

celý rok kratší období 

 Belgie 

tabákové výrobky 
alkoholické nápoje 
náklady reprezentačních kanceláří 
dárky 
nákup a pronájem motorových vozidel 
náklady na ubytování, jídlo a pití 

50 EUR 400 EUR 

 Bulharsko 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci 
nákup a pronájem auta, motorky 
údržba a oprava auta, motorky 
taxi 

100 BGN 800 BGN 

 ČR 

nákup auta 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
cestovní výdaje, ubytování 
náklady na reprezentaci 
telefonní náklady 
taxi 

2 000 CZK 14 000 CZK 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle Vrácení DPH z EU, 2013) 
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Tabulka č. 5 Přehled odlišností při vracení DPH z Dánska, Estonska, Finska, 

Francie, Irska, Itálie, Kypru a Litvy 

Stát  Neuplatnitelný nárok 
Limit pro vrácení 

celý rok kratší 
období 

 Dánsko 

nákup a provoz. náklady na auta pro přepravu 
max. 9 osob 
nákup vozidel s hmotností nad 3 tuny 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na ubytování - obecně 
náklady na zábavu, reprezentaci a dárky 

400 DKK 3 000 DKK 

 Estonsko 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci a dárky 
nemocniční výdaje 
mýtné 

50 EUR 400 EUR 

 Finsko 

jídlo, pití včetně hotelových snídaní 
nákup a užívání nemovitostí 
dárky 
náklady na reprezentaci 

50 EUR 400 EUR 

 Francie 

nákup a pronájem aut 
parkovné a opravy aut 
benzín pro osobní auta 
jídlo, pití a tabákové výrobky 
dárky dražší než 50 EUR 
ubytování vlastních zaměstnanců 

50 EUR 400 EUR 

 Irsko 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
ubytování pro vlastní zaměstnance 
náklady na reprezentaci 
benzín pro vozidla 
nákup vozidel a parkovné 
všechny cestovní náklady a taxi 

50 EUR 400 EUR 

 Itálie 

nemovitosti 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
všechny cestovní výdaje a taxi 
ubytovací služby 
náklady na reprezentaci a dárky 

50 EUR 400 EUR 

 Kypr 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
nákup vozidel 
náklady na reprezentaci 
náklady na ubytování 

50 EUR 400 EUR 

 Litva 
nákup a oprava vozidel 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
taxi 

170 LTL 1 380 LTL 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vracení DPH z EU, 2013) 
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Tabulka č. 6 Přehled odlišností při vracení DPH z Lotyšska, Lucemburska, 

Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska a Rakouska 

Stát  Neuplatnitelný nárok 
Limit pro vrácení 

celý rok kratší 
období 

 Lotyšško 

nákup nemovitostí 
služby spojené se stavbou a rekonstrukcí 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na zábavu a catering 

35 LVL 280 LVL 

 
Lucembursko 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci a dárky 
osobní výdaje 

50 EUR 400 EUR 

 Maďarsko 

nákup a pronájem vozidel 
benzín pro osobní automobily 
výdaje spojené a auty do 3,5 t  
jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady spojené s nákupem, rekonstrukcí a 
přestavbou nemovitosti 

15 000 
HUF 

120 000 
HUF 

 Malta 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci a dárky 
nákup, pronájem a údržba aut pro přepravu 
méně než 7 vozidel nebo přepravu 
zaměstnanců 
náklady na osobní dopravu 

50 EUR 400 EUR 

 Německo 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
dárky nad 35 EUR 
zálohy cestovním provozovatelům 

50 EUR 400 EUR 

 Nizozemsko 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci a dárky 

50 EUR 400 EUR 

 Polsko 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci, dárky, ubytování 
PHM a LPG pro vozidla menší jak 3,5 t 

200 PLN 1 700 PLN 

 Portugalsko 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci a dárky 
PHM, pronájem, parkovné a opravy vozidel 
výlohy na cestovné, ubytování a taxi 

50 EUR 400 EUR 

 Rakousko 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
dárky, náklady na reprezentaci (mimo 
pohostění při obchodních jednáních) 
nákup, pronájem a údržba vozidel 
zálohy cestovním provozovatelům 
cestovné 
nafta pro osobní auta 

50 EUR 400 EUR 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vracení DPH z EU, 2013) 
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Tabulka č. 7 Přehled odlišností při vracení DPH z Řecka, Rumunska, Slovenska, 

Slovinska, Španělska, Velké Británie, Švédska a Chorvatska 

Stát  Neuplatnitelný nárok 
Limit pro vrácení 

celý rok kratší 
období 

 Řecko 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
ubytování, parkovné 
náklady na reprezentaci a dárky 
nafta a benzín 
nákup, pronájem a opravy aut 
výlohy na cestovné a taxi 

50 EUR 400 EUR 

 Rumunsko 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
výdaje spojené s ubytováním 

225 RON 1 800 RON 

 Slovensko 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci 
pronájem vozidel (kategorie M1) 
výlohy na zdravotní péči 

50 EUR 400 EUR 

 Slovinsko 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci a dárky 
ubytovací výlohy 
nákup a pronájem aut, motocyklů a lodí 
výlohy na zdravotní péči 

50 EUR 400 EUR 

 Španělsko 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
opravy vozidel 
výdaje spojené s osobní dopravou 

50 EUR 400 EUR 

 Velká Británie 

jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci a dárky 
zálohy na cestovné 
výlohy na zdravotní péči 
nákup vozidla 
zboží a služby za účelem dalšího prodeje 
ve VB 

35 GBP 295 GBP 

 Švédsko 
jídlo, pití, tabákové výrobky 
náklady na reprezentaci 
zálohy cestovním provozovatelům 

500 SEK 4 000 SEK 

 Chorvatsko 
výdaje na zábavu 
nákup a pronájem aut, letadel, lodí nebo 
jiných prostředků osobní přepravy 

x x 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vracení DPH z EU, 2013) 
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1.3.4  Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském 

státě (§ 82a) 

Osoba, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a je to osoba povinná k dani 

registrovaná v jiném členském státě, má nárok na vrácení DPH za plnění s místem 

plnění v tuzemsku a pokud neuskutečnila plnění, kdy povinnost přiznat daň má příjemce 

plnění nebo u plnění, u kterých figurovala jako prostřední osoba. U tohoto nároku platí 

podobné podmínky jako při odpočtu daně plátce v tuzemsku (Daňové zákony, 2013). 

Daň je vrácena na základě žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického 

portálu, ke kterému dostane žadatel přístup ve svém členském státě, je zde vypuštěno 

místo podnikání. Postup podání žádosti je podobný jako u podání žádosti o vrácení 

DPH plátcům v jiných členských státech (Galončík, Paikert, 2013). 

Žádost o vrácení musí obsahovat údaje jako je daňové identifikační číslo, období 

pro vrácení daně, údaje o účtu, identifikaci každého daňového dokladu, místo pobytu 

žadatele či zástupce apod. Dále musí být druh zboží nebo služby popsaný podle kódů 

vyjmenovaných v zákoně o DPH v § 82a v odstavci 6. Žádost musí být přeložena do 

českého jazyka a musí obsahovat kopie daňových dokladů, pokud je to požadováno 

(Daňové zákony, 2013). 

Částka daně v EUR se přepočítává kurzem České národní banky vyhlášeným 

k prvnímu pracovnímu dni měsíce ledna roku, za který je žádost podávána.Částka se 

zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. Rozhodující je částka uvedená plátcem na 

daňovém dokladu v české měně (Galončík, Paikert, 2013). 

Žádost lze podávat maximálně do 30. září roku následujícího po období pro 

vrácení daně. Pokud došlo u žadatele ke změně, provede opravu v žádosti o vrácení 

v dalším kalendářním roce nebo podá opravu v samostatném prohlášení (Daňové 

zákony, 2013). 

1.3.5  Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani (§ 83) 

Zahraniční osobou se rozumí osoba, která je povinná k dani, která nemá 

provozovnu na území Evropské unie. Nárok na vrácení daně má v případně 

zdanitelného plnění v tuzemsku, a pokud nemá povinnost přiznat daň plátce nebo 
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identifikovaná osoba, pro kterou je plnění poskytnuté. Vrátit daň si může nechat i 

osoba, která je evidovaná nebo identifikovaná v kterémkoli členském státě k zvláštnímu 

režimu pro poskytování elektronicky poskytovaných služeb. Zahraniční osoba se pro 

tento účel vrácení daně stává daňovým subjektem (Ledvinková, 2013). 

Platí zde princip vzájemnosti, což znamená, že stát, ve kterém má zahraniční 

osoba sídlo, nevyměřuje daň nebo pokud ano, je vrácena v zaplacené výši (Daňové 

zákony, 2013). 

Zahraniční osoba podává žádost o vrácení daně na Finančním úřadu pro město 

Praha, tato žádost nejde podat elektronicky. Žádost musí být podána v českém jazyce, 

musí doložit daňové doklady, potvrzení, že je osobou registrovanou k dani ve třetí zemi 

a prohlášení, že za období vrácení daně splňuje všechny zákonem stanovené podmínky 

(Ledvinková, 2013). 

Žádost se podává nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku po 

období pro vrácení. Vypořádání daně proběhne do 6 měsíců od dne následujícího po 

podání žádosti nebo po dni odstranění chyb v žádosti. Částka daně se zaokrouhluje na 

celé koruny a bude vrácena, pokud je ve výši minimálně 7000 Kč za období delší než 3 

měsíce, ale kratší než kalendářní rok nebo ve výši minimálně 1000 Kč za období 

jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce, pokud to je zbytek 

kalendářního roku (Ledvinková, 2013). 

1.3.6  Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží (§ 84) 

Zákon o DPH k 1.4.2013 definuje změnu tohoto paragrafu, která rozšiřuje 

původní paragraf. 

Fyzickou osobou ze třetích zemí se rozumí osoba, která neuskutečňuje 

ekonomickou činnost v tuzemsku a nemá místo pobytu na území Evropské unie, nýbrž 

ho má ve třetí zemi. Vrácení daně je omezeno pouze na zboží neobchodního charakteru, 

a jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom dni je vyšší než 2 

tisíce Kč (Benda, 2013). 

Osoba má nárok vyžadovat po prodávajícím doklad o prodeji zboží ve 2 

vyhotoveních (na jednom je uvedeno „VAT REFUND“ a na druhém „COPY“). Tento 
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doklad musí mít určité náležitosti definované zákonem, jako identifikační údaje 

prodávajícího, rozsah a předmět plnění, sazba a základ daně, jméno, příjmení a místo 

pobytu zahraniční fyzické osoby a další. Celní úřad musí potvrdit výstup zboží 

z Evropské unie (Daňové zákony, 2013). 

Daň je vrácena v zaokrouhlená na celé koruny a plátce ji musí uvést v daňové 

přiznání za daný rok nebo nejpozději do 3 let (Daňové zákony, 2013). 

1.3.7  Vracení daně osobám se zdravotním postižením (§ 85) 

Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení daně pouze u pořízeného 

nového nebo ojetého osobního automobilu, a to i v případě, pokud byl pořízen 

finančním leasingem. Místem plnění nemusí být pouze tuzemsko. Osoba musí mít 

přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu od příslušného úřadu (může to být 

i opatrovník či rodiče postiženého apod.) (Galončík, Paikert, 2013). 

Daň lze vrátit zaokrouhlenou na celé koruny maximálně do výše 100 tisíc Kč do 

pěti let nebo opětovně vrátit do pěti let od posledního vrácení daně, avšak nejdříve za 

kalendářní měsíc, ve kterém plnění proběhlo. Pokud osoba dostane přiznání příspěvku 

od příslušného úřadu, musí nárok na vrácení daně uplatnit do tří let od konce 

kalendářního měsíce, kdy rozhodnutí obdržela nebo od konce kalendářního měsíce, kdy 

proběhlo plnění. Daný termín vybere podle toho, který nastává později. Pokud byl 

osobě uznán nárok na vrácení daně, proběhne toto vrácení do 30 dnů ode dne 

následujícího po podání žádosti (Galončík, Paikert, 2013). 

Žádost o vrácení daně se podává místně příslušnému správci daně a musí 

obsahovat určité náležitosti a to jsou: 

• jméno a příjmení, místo pobytu a rodné číslo zdravotně postižené osoby 

• rozhodnutí o přidělení příspěvku 

• daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu vystavený 

plátcem (tento doklad musí obsahovat náležitosti definované zákonem) 

(Galončík, Paikert, 2013). 
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1.3.8  Vracení daně ozbrojeným silám cizích států (§ 86) 

O vrácení daně mohou zažádat ozbrojené síly vysílajícího státu patřící do NATO a 

sama NATO (tyto osoby se stávají pro tento účel daňovými subjekty bez povinné 

registrace), případně Ministerstvo obrany pořizující předmět daně z prostředků NATO. 

Vybrané druhy zboží, služeb a stavby osvobozené od daně musí být obsaženy ve 

smlouvě, která je součástí českého právního řádu (Benda, 2013). 

Nárok na vrácení daně se vztahuje na minerální oleje pro služební vozidla, letadla 

a lodě ozbrojených si a jejich civilní personál a zboží, služby a stavby, včetně vybavení 

těchto staveb i služeb souvisejících s provozem, které byla pořízeny v rámci projektu 

bezpečnostních investic NATO a pokud tato plnění nejsou osvobozena od daně (Daňové 

zákony, 2013). 

Žádost nelze podat elektronickým způsobem a podává se na Finančním úřadu 

hlavního města Prahy a může být případně doplněna či opravena. Daň je vracena 

zaokrouhlená na celé koruny a to do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti 

nebo jejím opravení. Nárok může žadatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců od konce 

měsíce, ve kterém nárok vznikl. Žádost musí být obsahovat daňové doklady nebo 

doklady o prodeji zboží nebo poskytnuté službě. Doklady, které podává Ministerstvo 

obrany, musí být označeny větou „nákup hrazen z prostředků NATO“. Náležitosti 

daných dokladů definuje zákon (Daňové zákony, 2013). 

  



31 
 

PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

V praktické části mé bakalářské práce se zabývám situacemi, které nastávají při 

uplatňování DPH v praxi. Budu zde aplikovat postupy vrácení daně z přidané hodnoty a 

posuzovat, jestli vůbec vznik nárok pro takové vrácení. Nakonec tyto procesy 

zhodnotím. 

2.1 APLIKACE § 82 – VRACENÍ DANĚ PLÁTCŮM V JINÝCH 

ČLENSKÝCH STÁTECH 

Zde se budu věnovat situacím, které nastaly ve společnosti 

IMI International s.r.o., konkrétně v její obchodní divizi Norgren Brno, při uplatňování 

DPH za období roku 2013. Tyto situace budu nadále označovat jako příklady. 

Charakteristika IMI International s.r.o. 

Obchodní firma: IMI International s.r.o. 

Sídlo: Central Trade Park – D1 1573, 396 01 Humpolec 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné, 

• zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, 

• výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie. 

Společníci: IMI Overseas Investments Limited 

Mateřská společnost: IMI. Plc. 

Společnost je rozdělena do dvou obchodních a dvou výrobních divizí. Obchodní 

divize jsou Hydronics a Norgren Žamberk, výrobní divize jsou Norgren Brno a CCI. 

Divize jsou vzájemně odděleny, každá z nich má vlastní útvary prodeje, výroby, nákupu 

a účetnictví a samostatně spravují své informační technologie. Nadále budu divizi 

Norgren Brno označovat pouze jako společnost. (JUSTICE.CZ, 2014). 
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2.1.1 Příklad č. 1 

Společnost nakoupila zboží a majetek ve Velké Británii a vysílala zde své 

zaměstnance na pracovní cesty za účelem užší komunikace s obchodními partnery. 

Vůči společnosti byla uplatněna britská daň z přidané hodnoty, která činila 20 %. 

Může si společnost zažádat o vrácení zaplacené částky daně z přidané hodnoty ve 

Velké Británii? 

Na tento příklad se vztahuje § 82 zákona o dani z přidané hodnoty, který uvádí 

podmínky pro nárok na vrácení DPH. Společnost splňuje podmínku, že v období pro 

vrácení daně neměla sídlo ani provozovnu ve Velké Británii a jelikož nepoužila přijaté 

zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění uvedených v § 72 odstavec 6, má nárok na 

vrácení daně v plné výši. Zásadní podmínkou pro vznik nároku na vrácení DPH v jiném 

členském státě je podání elektronické žádosti o vrácení daně plátcem v tuzemsku 

prostřednictvím Ministerstva financí. Dále splňuje, že podání žádosti by proběhlo do 30. 

září následujícího kalendářního roku (Daňové zákony, 2013). 

Kontrolou dokladů jsem zjistila, že v 6 případech, byly faktury, které jsme 

obdrželi, neúplné, čili zažádat o vrácení daně nelze. Chyběly zde údaje, jako je daňové 

identifikační číslo dodavatele, který nám zboží nebo službu prodal, také jakákoli 

identifikace naší společnosti.  

V ostatních 16 případech byly faktury v pořádku, čili bylo možné o vrácení 

zažádat. Jednalo se o jeden nákup stroje a zbytek byly služby spojené s pracovními 

cestami, což byly faktury za ubytování, stravu, jízdné atd. Faktury splňují podmínku, že 

celková požadovaná částka vrácení za daný rok musí činit alespoň 35 GBP (Vracení 

DPH z EU, 2013). 

V tomto příkladu mi společnost umožnila zažádat jejím jménem o vrácení DPH. 

Nejprve bylo nutné si zařídit plnou moc, kterou musel schválit finanční ředitel 

společnosti a podepsat jednatel společnosti. V tu chvíli jsem se stala zmocněným 

zástupcem podle § 25 a § 27 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Tuto plnou moc přikládám v příloze (Příloha č. 1). Dále jsem si musela nechat 

zřídit elektronický podpis na České poště přes službu PostSignum, kde je označen jako 

Osobní kvalifikovaný certifikát.  
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Poté už jsem aplikovala postup z bodu 1.3.3 teoretické části této práce. 

Prostřednictvím daňového portálu aplikací EPO jsem si elektronicky podala žádost o 

přístup do aplikace pro Vrácení DPH, kterou jsem elektronicky podepsala. V této 

žádosti je společnost IMI International s.r.o. uvedena jako žadatel a já jako její zástupce. 

Správce daně žádost posoudil za 6 pracovních dní, kdy mi přišlo vyrozumění zprávou 

sms, že mi byl přístup do aplikace umožněn. Žádost o přístup do aplikace pro Vrácení 

DPH přikládám v příloze (Příloha č. 2). 

V aplikaci jsem vybrala variantu Nová žádost o vrácení DPH. Zde jsem vyplnila 

v záhlaví stát, po kterém požaduji vrácení, období pro vrácení a kód ekonomické 

činnosti. Automaticky mi byly vyplněny kontaktní údaje na základě žádosti o přístupu 

do této aplikace. Poté jsem podle faktur vypsala příslušná plnění v EU, kde jsem uvedla 

naše a dodavatelské daňové identifikační číslo, požadované částky, čísla faktur a k 

zboží a službám jsem přiřadila kódy a subkódy podle článku 9 směrnice Rady 

2008/9/ES. Nakonec jsem žádost doplnila o přílohu naskenovaných faktur. Společnost 

neuplatňuje koeficient pro poměrný nárok na vrácení daně. Žádost jsem podala 

31.3.2014 a celková požadovaná částka činila 2 889,49 GBP. Tuto žádost přikládám 

v příloze (Příloha č. 3). Nyní čekám na vyjádření či případné vrácení požadované 

částky, které by mělo přijít do 4 měsíců od podání žádosti. 

2.1.2 Příklad č. 2 

Společnost vyslala své zaměstnance na služební cestu do Rakouska. Jednalo 

se o propagaci společnosti na strojírenském veletrhu a následnou večeři 

s potenciálními obchodními partnery. Zaměstnanci cestovali osobním 

automobilem poskytnutým společností. Vůči společnosti bylo uplatněno rakouské 

DPH ve výši 20% a 10%. 

Může si společnost zažádat o vrácení zaplacené částky daně z přidané hodnoty v 

Rakousku? 

Na příklad se vztahuje § 82 zákona o dani z přidané hodnoty. Společnost splňuje 

podmínku, že v období pro vrácení daně neměla sídlo ani provozovnu v Rakousku a 

nepoužila přijaté zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění uvedených v § 72 odstavec 6, 
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čili má nárok na vrácení daně v plné výši. Splňuje také, že podání žádosti by proběhlo 

do 30. září následujícího kalendářního roku (Daňové zákony, 2013). 

Všechny daňové doklady byly úplné a celková požadovaná částka za celý rok 

převyšovala minimální částku pro podání žádosti 50 EUR. Avšak Rakousko má své 

specifikace, kdy nárok pro vrácení DPH uplatnit nelze a které se týkaly obdržených 

faktur. Konkrétně nelze nárok uplatnit na náklady na reprezentaci (náklady na účast na 

veletrhu) a naftu pro osobní automobily (zaměstnanci doplnili pohonné hmoty). Večeře 

s obchodními partnery jsou v Rakousku vyčleněny z nákladů na prezentaci, čili zde 

může být nárok na vrácení uplatněn (Vracení DPH z EU, 2013). 

Konečná celková požadovaná částka činí 127 EUR, společnost si může zažádat 

o vrácení DPH postupem z bodu 1.3.3 teoretické části této práce. 

2.1.3 Příklad č. 3 

Společnost vyslala své zaměstnance na pracovní cestu do Litvy za účelem 

úpravy smlouvy s jedním ze svých obchodních partnerů. Vůči společnosti byla 

uplatněna litevská daň z přidané hodnoty ve výši 21% a 9 %. 

Může si společnost zažádat o vrácení zaplacené částky daně z přidané hodnoty 

v Litv ě? 

Na příklad se vztahuje § 82 zákona o dani z přidané hodnoty. Společnost splňuje 

podmínku, že v období pro vrácení daně neměla sídlo ani provozovnu v Litvě a 

nepoužila přijaté zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění uvedených v § 72 odstavec 6, 

čili má nárok na vrácení daně v plné výši. Splňuje také, že podání žádosti by proběhlo 

do 30. září následujícího kalendářního roku (Daňové zákony, 2013). 

Daňové doklady jsou úplné a požadovaná částka přesahuje minimální částku pro 

vrácení 170 LTL. Zaměstnanci uhradili večeři pro obchodní partnery, ale z dané částky 

Litva uznává pouze 75 % jako nárok pro vrácení DPH. Zaměstnanec se také 

přepravoval po městě taxi službou, na což nárok nelze nárok uplatnit vůbec. Na zbytek 

plnění nárok na vrácení uplatnit lze (Vracení DPH z EU, 2013). 
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Konečná požadovaná částka pro vrácení daně činí pouze 158 LTL, a tak nesplňuje 

požadavek na minimální částku pro vrácení, z čehož vyplývá, že společnosti si nemůže 

zažádat o vrácení, protože na něj nemá nárok. 

2.1.4 Příklad č. 4 

Společnost vyslala své zaměstnance na služební cestu na Slovensko za účelem 

propagace společnosti na strojírenském veletrhu. Zaměstnanci cestovali osobním 

automobilem poskytnutým společností, ale měli během cesty poruchu a bylo nutné 

si pronajmout osobní automobil na Slovensku. Vůči společnosti byla uplatněna 

slovenská daň ve výši 20 % a 10 %. 

Může si společnost zažádat o vrácení zaplacené částky daně z přidané hodnoty na 

Slovensku? 

Na příklad se vztahuje § 82 zákona o dani z přidané hodnoty. Společnost splňuje 

podmínku, že v období pro vrácení daně neměla sídlo ani provozovnu na Slovensku a 

nepoužila přijaté zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění uvedených v § 72 odstavec 6, 

čili má nárok na vrácení daně v plné výši. Splňuje také, že podání žádosti by proběhlo 

do 30. září následujícího kalendářního roku (Daňové zákony, 2013). 

Požadované doklady jsou úplné a požadovaná částka přesahuje minimální částku 

pro vrácení daně 50 EUR. Na Slovensku nelze uplatnit nárok na vrácení v rámci 

nákladů na občerstvení a reprezentaci, proto si společnost nemůže zahrnout náklady na 

účast na veletrhu do žádosti o vrácení. Také nelze uplatnit nárok na pronájem vozidel, 

ale pouze v kategorii M1, kam pronájem osobního automobilu nespadá, což znamená, 

že zde nárok uplatnit lze (Vracení DPH z EU, 2013). 

Konečná požadovaná částka přesahuje minimální částku pro vrácení a činí 79 

EUR, společnost si tedy může podat žádost o vrácení DPH postupem z bodu 1.3.3 

teoretické části této práce. 
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2.2 APLIKACE § 83 – VRACENÍ DAN Ě ZAHRANI ČNÍM 

OSOBÁM POVINNÝM K DANI 

V této části se budu věnovat společnosti, která nemá provozovnu na území 

Evropského společenství, je povinna k dani a byla vůči ní uplatněna daň z přidané 

hodnoty v České republice. 

2.2.1 Příklad č. 1 

ET Machine je společnost se sídlem v Austrálii a je zde povinná k dani. 

V roce 2013 vyslala dva své zaměstnance na pracovní cestu do České republiky za 

účelem propagace svojí společnosti na mezinárodním strojírenském veletrhu. Zde 

vůči ní byla uplatněna daň z přidané hodnoty v celkové výši 19 850 Kč. 

Může si společnost zažádat o vrácení zaplacené částky daně z přidané hodnoty? 

Společnost splňuje podmínky § 83 zákona o dani z přidané hodnoty a to, že nemá 

provozovnu v Evropském společenství v období pro vrácení daně, období pro uplatnění 

daně je delší než tři po sobě jdoucí měsíce ale ne delší než 1 kalendářní rok, žádost by 

byla podána do 30. června následujícího kalendářního roku a požadovaná částka vrácení 

daně je vyšší než minimální částka vrácení 7 000 Kč. Společnost nesplňuje pouze 

podmínky uvedené odstavci 11, protože veškerá uskutečněná plnění se týkala nákladů 

na reprezentaci zahraniční osoby, cestovních nákladů a nákladů na ubytování, u kterých 

nelze daň vrátit (Ledvinková, 2013). 

Společnost nemá nárok na vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty v tuzemsku. 

2.3 APLIKACE § 84 – VRACENÍ DAN Ě FYZICKÝM OSOBÁM ZE 

TŘETÍCH ZEMÍ P ŘI VÝVOZU ZBOŽÍ 

Nyní se budu věnovat nároku na vrácení daně fyzický osobám ze zemí mimo 

Evropské společenství, vůči kterým byla daň z přidané hodnoty uplatněna v České 

republice. 
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2.3.1 Příklad č. 1 

Pan James Edwards je občanem USA. V České republice dne 6.5.2013 

zakoupil do své sbírky osobní automobil od společnosti, která renovuje stará auta 

– veterány, v celkové ceně 399 000 Kč. Tento automobil byl vyvezen do USA 

30.5.2013. 

Může pan Edwards uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty? 

Jelikož automobil byl koupen v květnu 2013, týká se ho novela zákona o dani 

z přidané hodnoty k 1.4.2013, která se vztahuje k § 84. 

Pan Edwards splňuje podmínku, že nemá místo pobytu v některé ze zemí 

Evropského hospodářství a neprovádí ekonomickou činnost v České republice. Daný 

vůz není obchodního charakteru, protože je určen pro osobní využití ve sbírce 

podobných automobilů a jeho cena je vyšší než 2 000 Kč zaplacená jednomu 

prodávajícímu v jednom dni. Pan Edwards si byl vědom změn v zákoně o dani z příjmů 

a vyžádal si od společnosti doklad o prodeji auta ve dvou vyhotoveních se všemi 

náležitostmi požadovanými zákonem. Jelikož zakoupený automobil byl vyvezen do 3 

kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění a vše bylo 

řádně potvrzeno Celním úřadem, panu Edwardsovi vznikl nárok na vrácení DPH 

(Ledvinková, 2013). 

Tento nárok vznesl pan Edwards u pláce daně, čili prodávající společnosti, dne 

17.7.2013 a tím splnil i poslední podmínku, že vrácení daně je možné pouze, pokud je 

uplatněno do 6 měsíců od konce měsíce, ve kterém proběhlo (Ledvinková, 2013). 

Zaplacená daň ve výši 69 248 Kč byla vrácena panu Edwardsovi. 

2.4 APLIKACE § 85 – VRACENÍ DAN Ě OSOBÁM SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Zde se budu věnovat vracení DPH konkrétním osobám se zdravotním postižením. 

Jednotlivé osoby budu nadále označovat jako příklady. 
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2.4.1 Příklad č. 1 

Pan Ladislav Olšovský je fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve Zlíně. Od 

roku 2012 je upoután na invalidní vozík. Na podzim roku 2013 si chtěl zakoupit 

speciálně upravený osobní automobil, který by vyhovoval jeho handicapu, 

v hodnotě 459 000 Kč a v tomtéž roce zažádat o vrácení DPH ze zaplacené částky. 

Jaké kroky musel pan Olšovský podstoupit, aby měl nárok na vrácení daně 

z přidané hodnoty ze zakoupeného automobilu? 

Podle § 85 zákona o dani z přidané hodnoty musel být pan Olšovský nejprve 

klasifikován jako osoba se zdravotním postižením, které byl přiznán příspěvek na jí 

dodaný osobní automobil (Ledvinková, 2013). 

Jelikož poskytování příspěvku na zakoupení osobního automobilu zajišťuje Úřad 

práce, musel pan Olšovský navštívit Úřad práce ve Zlíně, protože zde má trvalé bydliště 

a podat žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (Příloha č. 4). Na základě zákona 

č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se ZP, mu byl příspěvek přiznán, protože 

jeho postižení spadalo do kategorie těžkých vad pohybového ústrojí (Portál.POHODA, 

2013). 

Osobní automobil byl zakoupen dne 5.11.2013 za částku 459 000 Kč, prodejce 

byl plátce DPH. Na faktuře za automobil byly uvedeny všechny náležitosti, které musí 

obsahovat podle § 85 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty. Další podmínkou pro 

vznik nároku pro vrácení DPH, kterou pan Olšovský splňuje, je, že nárok může uplatnit 

nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržel rozhodnutí Úřadu 

práce o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku nebo do konce kalendářního měsíce, ve 

kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo podle toho, který nastane později (Ledvinková, 

2013). 

Žádost o vrácení DPH mohl pan Olšovský podat nejdříve za kalendářní měsíc, ve 

kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, což bylo v tomto případě 25.11.2013. Žádost 

byla podána správci daně ve Zlíně s příslušnou fakturou a rozhodnutím o přiznání 

příspěvku dne 2.12.2013 (Příloha č. 5). DPH vyčíslené na dokladu činilo 79 662 Kč 

(Ledvinková, 2013). 
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Žádost byla posouzena do 30 dní, a jelikož byl splněn limit maximální částky pro 

vrácení, která činí 100 000 Kč, byla panu Olšovskému vrácena celá částka zaplacené 

daně 79 662 Kč. 

2.4.2 Příklad č. 2 

Pan Ivan Fučík je fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Brně, které byl v říjnu 

roku 2011 přiznán příspěvek na koupi speciálně upraveného osobního automobilu, 

protože má těžké zdravotní postižení. Dne 3.5.2012 pan Fučík zakoupil ojetý 

automobil od fyzické osoby v celkové ceně 189 000 Kč. 

Může pan Fučík uplatnit nárok na vrácení daně z přidané hodnoty v roce 2013? 

Pan Fučík splňuje podmínky, že nárok pro vrácení vzniká, když mu Úřad práce 

v Brně přizná nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, dále že daň se vrací za jeden 

osobní automobil koupený v období 5 let, i to, že lze uplatnit nárok na vrácení daně u 

ojetého automobilu při uplatnění zvláštního režimu podle § 90 zákona o dani z přidané 

hodnoty (Ledvinková, 2013). 

Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty byla podána 4.3.2013 spolu s přiznáním 

příspěvku a kupní smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou – prodejcem. Tato žádost byla 

posouzena do 30 dní.  

Nárok na vrácení daně nebyl panu Fučíkovi přiznán, protože automobil zakoupil 

od fyzické osoby, která nebyla plátcem daně, a proto nemohla vystavit příslušný daňový 

doklad, který je požadován v § 85 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty a na kterém 

by byla daň z přidané hodnoty vyčíslena (Ledvinková, 2013). 

2.4.3 Příklad č. 3 

Společnost Lagin s.r.o. zaměstnává osoby zdravotním postižením. Společnost 

obdržela dotaci na nákup automobilu pro přepravu svých zdravotně postižených 

zaměstnanců. Tento automobil zakoupila dne 9.8.2013 v celkové ceně 627 000 Kč. 

Může společnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené částky daně z přidané 

hodnoty? 
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§ 85 zákona o dani z přidané hodnoty jasně definuje, že nárok na vrácení daně má 

pouze osoba se zdravotním postižením, které byl přiznán příspěvek na zvláštní 

pomůcku, což jsou v tomto případě zdravotně postižení zaměstnanci společnosti 

(Ledvinková, 2013). 

Společnost nemá nárok na vrácení daně z přidané hodnoty ze zakoupeného 

automobilu. 

2.4.4 Příklad č. 4 

Paní Jaroslava Řepková je fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Brně. Paní 

Řepková je zdravotně postižená a v březnu 2010 jí byl přiznán příspěvek na 

zvláštní pomůcku a to na nákup osobního automobilu. Tento automobil byl 

pořízen v lednu 2011 v celkové ceně 12 307 EUR a byl dodán z Německa. 

Může si paní Řepková zažádat o vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty v roce 

2013? 

Zákon o dani z přidané hodnoty prošel zásadní změnou k 1.1.2013, podle které by 

měla paní Řepková nárok na vrácení daně i u automobilů dodaných z Evropské unie a 

zemí mimo Evropskou unii. Jelikož ale paní Řepková koupila automobil již v roce 

2011, nevznikl jí nárok na vrácení daně, protože tato změna nabyla účinnosti až 

1.1.2013 a nelze ji aplikovat na zdanitelná plnění, která proběhla dříve. Tyto plnění se 

řídí zákonem o DPH platným v daném roce (Ledvinková, 2013). 

Paní Řepková nemá nárok na vrácení daně z přidané hodnoty. 

2.4.5 Příklad č. 5 

Pan Lubomír Švejda je fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Brně. Pan Švejda 

je zdravotně postižený a v únoru 2012 mu byl přiznán příspěvek na zvláštní 

pomůcku. V srpnu 2012 si pořídil nový osobní automobil, a jelikož splňoval 

všechny podmínky § 85 zákona o dani z přidané hodnoty, podal si žádost o vrácení 

daně a zaplacená daň mu byla vrácena v říjnu 2012. V lednu 2013 mu byl tento 

automobil zcizen. V březnu 2013 si pan Švejda koupil nový osobní automobil. 
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Může si pan Švejda zažádat o vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty v roce 

2013? 

Podle § 85 odstavce 3 zákona o dani z přidané, má osoba se zdravotním 

postižením nárok na vrácení daně pouze za jeden osobní automobil během pěti let a 

znovu lze daň vrátit až po uplynutí pěti let od posledního vrácení daně, což je v tomto 

případě až v říjnu 2017. Tuto podmínku pan Švejda nesplňuje (Ledvinková, 2013). 

Pan Švejda nemá nárok na opětovné vrácení daně z přidané hodnoty. 

2.4.6 Příklad č. 6 

Paní Marie Indráčková je fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve Zlíně a má 

dceru Annu, která je zdravotně postižená. Anně byl přiznán nárok na zvláštní 

pomůcku v prosinci 2012. Paní Indráčková zakoupila nový osobní automobil pro 

svoji dceru v lednu 2013 v celkové ceně 625 500 Kč. 

Může paní Indráčková uplatnit nárok na vrácení daně z přidané hodnoty v roce 

2013? 

Paní Indráčková se svojí dcerou splňují veškeré podmínky stanové zákonem o 

dani z přidané hodnoty pro vznik nároku pro vrácení daně. Žádost byla podána spolu 

s rozhodnutím o přiznání příspěvku a fakturou se všemi náležitostmi na Finančním 

úřadě ve Zlíně dne 11.2.2013. Celková částka na daňovém dokladu činila 625 500 Kč a 

výše DPH byla vyčíslena na 108 558 Kč. 

Žádost paní Indráčkové byla posouzena do 30 dní a její nárok na vrácení byl 

uznán. Podle § 85 odstavce 3 zákona o dani z přidané hodnoty lze však vrátit pouze daň 

do maximální výše 100 000 Kč. 

Paní Indráčkové neměla nárok na vrácení celé zaplacené částky daně, byla jí 

vrácena pouze částka 100 000 Kč. 
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ZHODNOCENÍ 

Z hlediska jednotlivých společností se vracení daně z přidané hodnoty plátcům 

v jiných členských státech se ukázalo jako nepříliš náročný proces. Společnostem, které 

často vysílají své zaměstnance na služební cesty po zemích Evropské unie a setkávají se 

při nákupu zboží a služeb s uplatňováním DPH vůči nim, bych doporučila důslednou 

evidenci těchto daňových dokladů. Také bych doporučila proškolení zaměstnanců před 

pracovní cestou, aby doklady, které obdrží, byly úplné a správné se všemi náležitosti, 

které jsou podstatné pro vznik nároku na vrácení daně.  

Ve většině společností je hlavní účetní zodpovědná za podávání přiznání k dani 

z přidané hodnoty, a proto je obeznámena s aplikacemi na Daňovém portále 

elektronické služby finanční správy České republiky, kde se provádí i vrácení daně. 

Proto bych z důvodu větší úspory financí doporučila proškolit danou účetní 

v problematice vracení DPH, protože daňový poradce si za jedno takové vrácení daně 

účtuje cca 4 % požadované částky vrácení. 

Přestože se proces vrácení DPH plátcům v jiných členských státech ukázal jako 

nepříliš náročný, doporučila bych pár změn, které by vedly k zefektivnění celého 

procesu v globálním měřítku. Nyní se žádosti o vrácení daně podávají ve státě sídla 

žadatele skrz daňový portál Generálního finančního ředitelství nebo jeho obdoby 

v ostatních státech. Myslím, že kdyby byl zaveden jednotný daňový portál pro celou 

Evropskou unii, celý proces vrácení daně by se zrychlil tím, že by mezi žadatelem a 

státem vrácení odpadl prostředník – stát sídla žadatele. Také by zde byly uvedeny 

všechny specifikace jednotlivých států ohledně plnění, na která vrácení uplatnit lze a na 

která ne, protože toto má každý stát jinak. Takže všechny podstatné informace by se 

soustřeďovaly na jednom místě a byly by lehce dostupné. Jediná nevýhoda takové 

jednotného daňového portálu by byla v tom, že musel být v jedné případně dvou 

jazykových verzích a to angličtině a němčině jako nerozšířenějších jazyků. Proto by zde 

mohlo nastat spousta chyb kvůli jazykové bariéře. 

Česká republika neuznává vrácení daně z přidané hodnoty na téměř všechna 

plnění, která se týkají pracovní cest, jako jsou cestovní náklady, náklady na ubytování a 

stravování, náklady na reprezentaci, taxi, pohonné hmoty atd. Nedoporučuji 
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zahraničním osobám povinným k dani žádost o vrácení podávat, pokud si dopředu 

nezjistí, že se nárok na vrácení vztahuje na jejich uskutečněná plnění, protože pak se 

jedná o zbytečnou administrativu. 

Při vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží má Česká 

republika také velmi specifické podmínky, za kterých lze uznat nárok na vrácení daně, a 

proto je nutné, aby se na ně fyzická osoba dopředu informovala. 

Tady by opět bylo vhodné zavést jednotný daňový portál nebo alespoň informační 

portál, kde by byly ucelené informace ohledně vracení daně ze třetích zemí. Nemohlo 

by se jednat o portál, kde by bylo možné přímo žádat o vrácení daně, protože to by bylo 

z celosvětového měřítka nemožné. Informativní portál by shromažďoval informace o 

tom, na jaké plnění lze uplatnit nárok v konkrétních zemích a návody jak si takovou 

žádost o vrácení podat. Portál by musel být pravidelně aktualizován. 

V poslední části jsem se věnovala vracení daně z přidané hodnoty osobám se 

zdravotním postižením. Proces vrácení daně není náročný, ale pro danou fyzickou 

osobu může být poněkud těžké se dopátrat aktuálních informací. Také žádost o vrácení 

DPH nemá žádnou ucelenou podobu, pouze je v zákoně o dani z přidané hodnoty 

definováno, co musí obsahovat. Zde bych doporučila zavedení aplikace třeba na portál 

Ministerstva financí, kde by byl popsán celý proces vrácení se všemi jeho podmínkami 

a byl by zde volně ke stažení formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku a také 

samotná žádost o vrácení daně. Tato žádost by byla ve formě interaktivního formuláře, 

který by žadatel pouze vyplnil. Také by se dala žádost skrz tuto aplikace podat 

elektronicky, což by mohlo většině těžce zdravotně postiženým lidem ušetřit „kolečko 

po úřadech“, které je pro ně mnohdy náročný úkol. 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zaměřila na daň z přidané hodnoty se zaměřením 

na její vracení. Cílem práce bylo zhodnotit procesy vrácení daně a navrhnout případné 

změny, které by mohly celý postup zefektivnit. 

V teoretické části jsem se zabývala daní z přidané hodnoty v České republice, 

popsala jsem její charakteristiku a základní pojmy, jakou jsou daňové subjekty, 

stanovení daně, registrace plátce atd. Poté jsem se zaměřila na to, jak se vyvíjela daň 

z přidané hodnoty v Evropské unii, jak se harmonizovala. Zde jsem také nastínila 

systémy daně ve třech evropských státech a těmi byli Belgie, Rakousko a Velká 

Británie. Daň z přidané hodnoty je v členských státech velmi podobná, ale každá země 

má svá specifika, až už se jedná o výši nebo počet sazeb nebo zboží a služeb, na které se 

vztahují. 

V další části teoretické části jsem se soustředila na vracení DPH. Popsala jsem 

zde, jaké osoby mohou žádat o vrácení daně, za jakých podmínek, jaké dokumenty 

k tomu musí mít a jakým způsobem a kde o vrácení žádají. 

V praktické části jsem řešila situace, které nastaly při uplatňování DPH v praxi. 

Zaměřila jsem se na společnosti a fyzické osoby ať už se zdravotním postižením nebo 

ze zahraničí. Řešila jsem příklady, kdy si daným osobám vznikl nárok na vrácení daně a 

kdy ne. Jedna žádost o vrácení daně mi byla umožněna podat, takže jsem si osobně 

prošla celý proces vrácení daně plátci z jiného členského státu. Zde jsem uplatnila 

poznatky z teoretické části práce. 

V poslední části jsem praktickou část práce zhodnotila a navrhla vlastní řešení, 

která by pomohla zefektivnit proces vracení daně. Navrhla jsem zde jednotný daňový 

portál pro Evropskou unii, přes který by se žádalo o vrácení přímo daný stát, který by 

zkrátil dobu vrácení daně a kde by byly specifikace jednotlivých států ohledně plnění, u 

kterých lze uznat nárok na vrácení. Také jsem navrhla informační portál pro vracení 

daně ze třetích zemí, kde by opět byly uvedené specifikace jednotlivých zemí a návody 

pro žádosti o vrácení. Nakonec jsem navrhla aplikaci pro zdravotně postižené osoby, 

přes kterou by si mohly podávat žádosti o vrácení daně, a měli by zde jasně definované 
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podmínky, které musí splňovat. Žádost by zde byla ve formě interaktivního formuláře, 

protože dosud neměla žádný předepsaný formulář, pouze náležitosti dané zákonem o 

dani z přidané hodnoty. 

  



46 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

BENDA, Václav., 2013. Daň z přidané hodnoty 2013: výklad je zpracován k právnímu 

stavu ke dni1.1.2013. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-997-5. 

BENDA, V. a R. HRŮŠOVÁ., 2013. DPH a daňové doklady. 1. vyd. Praha: BOVA 

POLYGON. ISBN 978-80-7273-172-5. 

Daňové zákony: v úplném znění k 1. 1. 2013 s přehledy změn. Olomouc: ANAG, 2013. 

ISBN 978-80-7263-791-1. 

FINANČNÍ SPRÁVA, 21.12.2009 [cit. 16.12.2013]. Změny v oblasti DPH při vracení 

daně plátcům v jiných členských státech od 1.1.2010 [online]. Dostupné z: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/vraceni-

dph/zmeny-v-oblasti-dph-pri-vraceni-dane-988 

GALOČÍK, S. a O. PAIKERT, 2013. DPH 2013 výklad s příklady. 9. vyd. Praha: 

GRADA publishing. ISBN 978-80-247-4626-5. 

HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L., 2010. Správa daní podle daňového řádu. 1. vyd. 

Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM. ISBN 978-80-214-4159-0. 

JUSTICE.CZ, 11.3.2014 [cit. 2.4.2014]. Výroční zpráva [online]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

sl.pdf?subjektId=isor%3a328297&dokumentId=C+10770%2fSL37%40KSCB&partnu

m=0&variant=1&klic=6u09xg 

LEDVINKOVÁ, J., 2013. Daň z přidané hodnoty 2013: úplné znění zákona o DPH od 

1. ledna 2013 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů. 6. vyd. Praha: 

VOX. ISBN 978-80-87480-14-4. 

PORTÁL.POHODA, 26.6.2013 [cit. 13.4.2014]. Daňová a další zvýhodnění pro osoby 

se zdravotním postižením [online]. Dostupné z: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-

mzdy/ostatni-dane/danova-a-dalsi-zvyhodneni-pro-osoby-se-zdravotnim/ 



47 
 

VRÁCENÍ DPH Z EU, 2013 [cit. 1.5.2014]. Státy EU a vracení DPH [online]. 

Dostupné z: http://www.vraceni-dph.cz/cs/staty-eu-a-vraceni-dph.html 

ŠIROKÝ, J., 2012. Daně v Evropské unii. 5. vyd. Praha: Linde. ISBN978-80-7201-881-

9. 

ZAJÍČKOVÁ, M., R. BOHÁČ a I. VEČEŘ, 2012. Základ daně z příjmů a DPH ve 

vybraných státech EU z pohledu daňové harmonizace. Vyd. 1. Praha: Leges. ISBN 978-

80-87576-21-2. 

  



48 
 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1 Přehled daní na území České republiky 

Tabulka č. 2 Vymezení předmětu DPH 

Tabulka č. 3 Základní charakteristiky daně z přidané hodnoty v Evropské unii 

k 31.12.2011 

Tabulka č. 4 Přehled odlišností při vracení DPH z Belgie, Bulharska a ČR 

Tabulka č. 5 Přehled odlišností při vracení DPH z Dánska, Estonska, Finska, Francie, 

Irska, Itálie, Kypru a Litvy 

Tabulka č. 6 Přehled odlišností při vracení DPH z Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, 

Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska a Rakouska 

Tabulka č. 7 Přehled odlišností při vracení DPH z Řecka, Rumunska, Slovenska, 

Slovinska, Španělska, Velké Británie, Švédska a Chorvatska 

 

 

 

  



49 
 

SEZNAM OBRÁZK Ů 

Obrázek č. 1 Zásadní předpisy v oblasti daně z přidané hodnoty 

 

  



50 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Plná moc 

Příloha č. 2 Žádost o přidělení přístupu do aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty 

plátcům v jiných členských státech 

Příloha č. 3 Žádost o vrácení DPH 

Příloha č. 4 Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku 

Příloha č. 5 Žádost o vrácení DPH osobě se zdravotním postižením 

 



 

Příloha č. 1 Plná moc 

 

  



 

Příloha č. 2 Žádost o přidělení přístupu do aplikace pro vracení daně z přidané 

hodnoty plátcům v jiných členských státech 

 



 

Příloha č. 3 Žádost o vrácení DPH 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

Příloha č. 4 Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

Příloha č. 5 Žádost o vrácení DPH osobě se zdravotním postižením 

 


	1
	2
	3

