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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá řešením problému v oblasti DPH ve stavebnictví. Popisuje 

optimální postup procesu u zakázek stavebních firem. Dále je analyzována a řešena 

problematika s tímto spjatá. Při řešení této problematiky jsem pouţil podklady 

společnosti Salla 91, a.s. 

 

Abstract 

This Bachelor´s Thesis focuses on solution of problem with VAT in building industries. 

It describes the optimal way of process on contracts of building companies. It is 

followed by analyzing and solving the problems linked to it. For solving this dilemma I 

used data from the company Salla 91, a.s. 
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1. Úvod 

Tato práce se bude zabývat problematikou DPH s důrazem na oblast stavebnictví, bude 

slouţit jako návod pro stavební společnosti, jak se řídit během uspokojování potřeb 

investora či průběhu procesu realizace zakázky, co neopomenout, na co je třeba si dát 

pozor a tím se vyvarovat chybám, které mohou nastat. Cíle práce jsou zaměřeny na 

vytvoření optimálního postupu procesu od zadání zakázky po konečné předání díla, plus 

další problematika specifická pro obor stavebnictví, která povedou ke zlepšení v této 

oblasti.  

 

1.1. Co je to daň 

Daň je pravidelný příjem státního rozpočtu, který platí subjekt (právnická nebo fyzická 

osoba, která daň odvádí) na základě předem a jednoznačně stanovených zákonných 

předpisů. 

Daň je platbou: 

 Nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou – placení daní je neřízeno zákonem 

 Nenávratnou – zaplacenou daň nelze poţadovat zpět 

 Neekvivalentní – neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň 

 Neúčelovou – plátce nemůţe ovlivnit, na co budou daně pouţity 

 Ve prospěch veřejného rozpočtu 
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1.2. Členění daní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Základní informace o těchto daních 

Daně přímé - jsou vázány na konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. Zdaňují její 

příjem nebo majetek. 

Daně z příjmů 

 Daň z příjmu fyzických osob 

Zahrnuje příjmy jak z podnikatelské činnosti, tak i příjmy ze zaměstnání. 

 Daň z příjmu právnických osob 

Daní příjmy subjektů zaloţených za účelem podnikání, vztahuje se i na ostatní subjekty 

jako jsou nadace a občanská sdruţení. 

Daně 

přímé nepřímé 

z příjmů 

FO PO 

majetkové DPH spotřební 

z nemovitostí 

z pozemků 

ze staveb 

Silniční 

daň 

z převodu majetku 

dědická 

darovací 

převod 

nemovitosti 

z lihu 

z piva 

z vína 

z tabáku 

z paliv a maziv 
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Daně majetkové 

 Silniční daň 

Tato daň se vztahuje na všechna motorová vozidla, která jsou pouţívána k podnikání či 

jiné samostatné výdělečné činnosti. Její výše je odstupňována podle kubatury vozidla.  

 Daň z nemovitostí 

Skládá se ze dvou dílčích částí, daně z pozemků a daně ze staveb, které se stanoví 

odděleně, a po jejich sečtení dostaneme daň z nemovitostí. Povinnost platit tyto daně 

vzniká na základě vlastnického nebo uţivatelského vztahu k majetku fyzických a 

právnických osob, jejich úhrada je vyţadována bez ohledu na příjmy vlastníka. 

 Daň dědická 

Platí dědici státu, na základě dědictví z zákona nebo z závěti. Sazba daně závisí na 

příbuzenském vztahu mezi osobami a hodnotě děděného majetku. 

 Daň darovací 

Podobná dani dědické, platí se tehdy, je-li bezúplatně převeden majetek mezi několika 

osobami jinak neţ smrtí zůstavitele.  

Daně nepřímé - jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků nebo sluţeb (dříve byly daně 

majetkové).  

Daň z přidané hodnoty 

Někdy také nazývaná jako daň univerzální, tvoří jeden z nejdůleţitějších příjmů 

státního rozpočtu. Podléhají jí veškeré podnikatelské činnosti a v ČR je aplikována ve 

dvou sazbách základní 20% a sníţená 10%. Zákon stanoví, jakému procentu zdanění 

podléhají určité druhy zboţí a sluţeb.  

Daně spotřební 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bdic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_%28pr%C3%A1vo%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9B%C5%A5
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Stát ji zavedl za účelem moţnosti regulovat cenu určitých komodit na trhu. Významem 

této daně je zvýšit příjmy státního rozpočtu nebo sníţit mnoţství škodlivého 

prodávaného zboţí (alkohol, cigarety). 

 

1.4. Cíl práce a definice problému 

Cílem mé bakalářské práce bude vytvořit metodickou pomůcku při řešení problematiky 

DPH v  prostředí stavebních společností a při řešení jejich specifických problémů, které 

během uspokojování potřeb svých zákazníků mohou v oblasti DPH nastat. Tuto 

problematiku více propracovat a navrhnout optimální postup procesu pro co 

nejefektivnější řešení nejjednodušší cestou. 

Moje bakalářská práce bude slouţit jako návod pro konkrétní firmu podnikající v oboru 

stavebnictví. Její zaměstnanci se pak mohou vyvarovat zbytečným chybám a získají 

lepší přehled o DPH ve stavebnictví. 

 

1.5. Stručný popis společnosti 

Firma byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. Srpna 1996 pod názvem K & K 91, 

a.s., 8. Ledna 2004 bylo jméno změněno do současné podoby Salla 91, a.s. Jde o 

společnost s právní formou akciové společnosti, jak je patrné jiţ z názvu. Základní 

kapitál ve výši 19 500 000 Kč je 100% splacen, jedná se o 1950 kusů akcií na jméno ve 

jmenovité hodnotě 10 000 Kč. 

 Jako předmět podnikání má zapsáno: 

 projektová činnost ve výstavbě 

 geologické práce 

 zámečnictví, nástrojařství 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 
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Orgány společnosti: 

 představenstvo předseda představenstva  Ing. Pavel Kočica  

místopředsedkyně představenstva Ing. Alice Kočicová 

člen představenstva   Ing. Ivo Pospíšil 

 dozorčí rada  členka     JUDr. Jana Košková 

člen dozorčí rady   JUDr. Jan Blaţek 

člen dozorčí rady   Ing.Věra Skřivánková 

 



16 

 

2. Analytická část 

2.1. Co je to daň z přidané hodnoty?  

Daň z přidané hodnoty (dále jiţ jen DPH) je v podstatě všeobecná daň ze spotřeby, 

kterou se zatěţuje přidaná hodnota poskytovaného zboţí a sluţeb. Daň se vybírá 

v kaţdém článku výroby, distribuce a dodávky. DPH je stanovena procentem z ceny, 

v ČR máme dvě sazby, základní 20% a sníţená 10%. Zákon stanoví, které zboţí a 

sluţby podléhají vyššímu či niţšímu procentu zdanění. Nejdůleţitější však je, ţe 

konečným plátcem této daně je spotřebitel – tedy občané tohoto státu. 

 

2.2. Princip fungování DPH
1
 

Obecně platí, ţe veškeré prodeje zboţí, poskytnutí sluţeb se uskutečňují na 

tuzemském trhu vţdy za ceny s daní. Nákup za ceny bez daně není moţný. Všechny 

podnikatelské subjekty mají naprosto stejné postavení, nerozhoduje, zda jsou či nejsou 

registrováni jako plátci DPH. 

Při prodeji zboţí, poskytování sluţeb, podléhajících dani jsou pouze plátci daně 

registrovaní u finančních úřadů povinni účtovat svým zákazníkům DPH. Ostatní, tj. 

„neplátci daně“ tuto povinnost nemají. 

Avšak pouze registrovaní plátci daně mají moţnost odpočítávat si od daně 

účtované při prodeji zboţí, poskytování sluţeb, daň, kterou zaplatili nebo zaúčtovali při 

nákupu zboţí, sluţeb. 

Do státního rozpočtu odvedou plátci částku odpovídající daňové povinnosti 

DAŇOVÁ POVINNOST = DAŇ NA VSTUPU – DAŇ NA VÝSTUPU 

Pokud vznikne „záporné saldo“, jedná se o tzv. nadměrný odpočet (plátce má nárok na 

vrácení DPH) a nebo naopak vznikne vlastní daňová povinnost (plátce má povinnost 

daň uhradit). 

 

 

 

                                                
1 NOVOTNÁ, Ivana. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – ZÁKLADNÍ INFORMATORIUM. s. 10 
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2.3. Předmět DPH
2
 

Předmětem daně je: 

a) dodání zboţí nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v draţbě 

(dále jen „převod nemovitosti“) za úplatu osobou povinnou k dani v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku 

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

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku 

c) pořízení zboţí z jiného členského státu Evropské unie (dále jen „členský 

stát“) za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla 

zaloţena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního 

prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani 

d) dovoz zboţí s místem plnění v tuzemsku 

 

Předmětem daně však není: 

pořízení zboţí z jiného členského státu, s výjimkou pořízení nového dopravního 

prostředku nebo zboţí, které je předmětem spotřební daně  

a) jestliţe dodání tohoto zboţí v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně 

b) pokud je pořízení zboţí uskutečněného osobou osvobozenou od uplatňování 

daně nebo právnickou osobou, která nebyla zaloţena nebo zřízena za účelem 

podnikání a která není plátcem nebo osobou identifikovanou k dani, nejedná 

se o pořízení zboţí podle písmene a), a celková hodnota pořízeného zboţí 

bez daně nepřekročila v běţném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato 

částka nebyla ani překročena v předcházejícím kalendářním roce; do 

stanovené částky se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a 

hodnota zboţí, které je předmětem spotřební daně, při pořízení z jiného 

členského státu, nebo 

c) jestliţe se jedná o pořízení pouţitého zboţí, uměleckého díla, sběratelského 

předmětu nebo staroţitnosti při dodání obchodníkem z jiného členského 

                                                
2 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 115 
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státu, pokud je dodání tohoto zboţí předmětem daně s pouţitím zvláštního 

reţimu v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboţí 

Plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními, pokud nejsou 

osvobozena od daně. 

Osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně 

Při splnění podmínek stanovených v zákoně jsou daně bez nároku na odpočet daně 

osvobozena tato plnění: 

a) poštovní sluţby 

b) rozhlasové a televizní vysílání 

c) finanční činnosti 

d) pojišťovací činnosti 

e) převod pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení 

f) výchova a vzdělávaní 

g) zdravotnické sluţby a zboţí 

h) sociální pomoc 

i) pozbylo platnosti 

j) provozování loterií a jiných podobných her 

k) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

l) dodání zboţí, které bylo pouţito pro plnění osvobozená od daně bez nároku 

na odpočet daně, a zboţí, u něhoţ nemá plátce nárok na odpočet daně 

U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost 

přiznat uskutečnění tohoto pnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to 

k tomu dni, který nastane dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla 
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povinnost přiznat toto plnění. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně se 

postupuje dle zákona o DPH.  

 

Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená osvobozená plnění 

za podmínek stanovených v zákoně: 

a) dodání zboţí do jiného členského státu 

b) pořízení zboţí z jiného členského státu 

c) vývoz zboţí 

d) poskytnutí sluţby do třetí země 

e) osvobození ve zvláštních případech 

f) přeprava a sluţby přímo vázané na dovoz a vývoz zboţí 

g) přeprava osob 

h) dovoz zboţí 

i) dovoz zboţí v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a 

dovoz pohonných hmot cestujícím 

 U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost 

přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. 

Pnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do 

daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto 

plnění. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně se postupuje dle zákona. Při 

opravě hodnoty plnění osvobozených od daně se postupuje dle zákona o DPH. 

 

2.4. Územní působnost
3
 

Pro účely zákona se rozumí 

                                                
3 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 115 
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a) tuzemskem území České republiky 

b) třetí zemí území mimo území Evropského společenství 

c) územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním 

předpisem Evropských společenství 

Pro účely zákona se povaţují za třetí zemi také tato území Evropského společenství, 

která jsou součástí celního území Evropského společenství: 

a) hora Athos, 

b) Kanárské ostrovy, 

c) francouzské zámořské departmenty, 

d) Alandy, 

e) Normanské ostrovy. 

Pro účely zákona se povaţují za třetí zemi také tato území Evropského společenství, 

která nejsou součástí celního území Evropského společenství: 

a) ostrov Helgoland,  

b) území Büsingen, 

c) Ceuta, 

d) Melilla, 

e) Livigno, 

f) Campione d´ Italia, 

g) italské vody jezera Lugano. 

Území Monackého kníţectví se pro účely zákona povaţuje za území Francouzské 

republiky a území ostrova Man se povaţuje za území Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se povaţují za území Kypru. 
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2.5. Daňové subjekty 

Osoby povinné k dani
4
 

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Osobou povinnou k dani je i 

právnická osoba, která nebyla zaloţena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud 

uskutečňuje ekonomické činnosti. 

Ekonomickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, 

obchodníků a osob poskytující sluţby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a 

soustavně činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé 

činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakoţ i nezávislé 

činnosti lékařů, právníků, inţenýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za 

ekonomickou činnost se také povaţuje vyuţití hmotného a nehmotného majetku za 

účelem získání příjmů, pokud je tento majetek vyuţíván soustavně. Samostatně 

uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níţ vznikne mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které 

jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu nebo 

jako příjmy, z nichţ je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního předpisu. 

 

Skupina
5
 

Skupinou se pro účely zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem 

podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrovaná k dani jako plátce. 

Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny sídlo, místo podnikání nebo provozovnu 

mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se povaţuje za 

samostatnou osobu povinnou k dani. Kaţdá osoba můţe být členem pouze jedné 

skupiny a člen skupiny nesmí být účastníkem sdruţení na základě smlouvy o sdruţení 

nebo obdobné smlouvy.  

                                                
4 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 116 

5 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 116 
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Osoby osvobozené od uplatňování daně
6
 

Osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, je osvobozena 

od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 

bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud zákon 

nestanoví jinak 

Obratem se pro účely zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které 

osobě povinné k dani náleţí za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboţí, převod 

nemovitosti a poskytnutí sluţby, s místem pnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za 

a) zdanitelné plnění 

b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně 

c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet, jestliţe nejsou 

doplňkovou činností uskutečňovanou příleţitostně 

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného 

nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, o 

kterých osoba povinná k dani účtuje nebo o kterých vede evidenci. 

 

2.6. Místní příslušnost 

Místní příslušnost správce daně u skupiny se řídí místem sídla, místem podnikání nebo 

provozovny jejího zastupujícího člena. 

Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikaní ani 

provozovnu je příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1. 

Pro osobu povinnou k dani, která se stane plátcem, je místně příslušným správcem daně 

finanční úřad místně příslušný její části, která je součástí skupiny. 

 

                                                
6 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 117 
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2.7. Registrace 

Registrace plátce
7
 

Osoba povinná k dani, která se stává plátcem, jejíţ obrat překročil částku 1 000 000 Kč 

za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je 

povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém překročila stanovený limit. 

Osoba povinná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani 

provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu 

v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují 

pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které budou 

uskutečňovat v tuzemsku plnění s nárokem na odpočet daně, jsou oprávněny podat 

přihlášku k registraci nejpozději ke dni prvního uskutečnění tohoto plnění.  

 

Skupinová registrace
8
 

V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou členy skupiny, osobu, 

která bude zastupujícím členem skupiny. Přihlášku k registraci podá osoba určená za 

zastupujícího člena skupiny u správce daně místně příslušného. 

Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je 

přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běţného kalendářního 

roku. Pokud je přihláška podána po 31. říjnu běţného kalendářního roku, stává se 

skupina plátcem od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání 

přihlášky k registraci. 

Plátce se při splnění stanovených podmínek o skupině (§5a) stává členem skupiny od 1. 

ledna následujícího kalendářního roku, pokud skupina podá s jeho souhlasem ţádost o 

přistoupení plátce do skupiny nejpozději do 31. října běţného kalendářního roku. Pokud 

                                                
7 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 147 

8 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 147 



24 

 

skupina podá ţádost po 31. říjnu běţného kalendářního roku, stává se tento plátce 

členem skupiny od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání ţádosti. 

Člen skupiny se stává plátcem následujícím dnem po dni zrušení registrace skupiny 

nebo následujícím dnem po dni zániku jeho členství ve skupině. 

 

Dobrovolná registrace 

U osob, které nepřesáhly stanovený limitní obrat (podnikatelé neplátci), existuje 

moţnost dobrovolné registrace k DPH. Podmínkou je, aby se jednalo o osobu povinnou 

k dani, tedy aby vykonávala nějakou ekonomickou činnost.  

Důleţité je před ţádostí o registraci zváţit, zda-li je registrace pro subjekt vůbec 

výhodná.  Registrovaný plátce má moţnost uplatnit odpočet daně nakoupeného zboţí či 

sluţeb. Bude vhodnějším obchodním partnerem odběratelů, registrovaných plátců daně, 

jelikoţ si mohou odečíst daň, která je obsaţená v cenách, jsou-li rovněţ plátci DPH. 

Přihlášku k registraci můţeme podat kdykoli a plátcem se staneme dnem účinnosti 

uvedeným na osvědčení o registraci. 

 

2.8. Daňové doklady 

Plátce je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu 

povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není zaloţena nebo zřízena za účelem 

podnikání, nebo přijetí úplaty za zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně 

s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobou, která 

není zaloţena nebo zřízena za účelem podnikání; pokud plátce ke dni přijetí úplaty daň 

na výstupu nepřizná, protoţe není povinen tak učinit dle zákona, nesmí vystavit daňový 

doklad při přijetí úplaty.
9
 

                                                
9 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 123 
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Běţný daňový doklad musí obsahovat:
10

 

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 

příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje 

plnění,  

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 

c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 

příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se 

uskutečňuje plnění, 

d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

plátcem, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 

f) rozsah a předmět plnění, 

g) datum vystavení daňového dokladu, 

h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který 

nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 

i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsaţena v jednotkové 

ceně, 

j) základ daně, 

k) základní nebo sníţenou sazbu daně nebo sdělení, ţe se jedná o plnění 

osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, 

l) výši daně zaokrouhlenou na nejbliţší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě 

uvedenou v haléřích. 

Doklad o pouţití musí obsahovat:
11

 

                                                
10 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 124 

11 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 124 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/danove-formulare/dph/
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a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 

příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje 

zdanitelné plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

c) účel pouţití, 

d) evidenční číslo daňového dokladu, 

e) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

f) datum vystavení daňového dokladu, 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

h) jednotkovou cenu bez daně, 

i) základ daně, 

j) základní nebo sníţenou sazbu daně 

k) výši daně uvedenou v zákoně 

Zákon stanovuje povinnost uchovávat daňové doklady nejméně po dobu 10 let od konce 

zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění 

osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Plátce má moţnost určit si místo pro 

uchování daňových dokladů, přičemţ po celou dobu uchování odpovídá za věrohodnost 

původu dokladů, neporušitelnost obsahu a jejich čitelnost. Pokud správce daně plátce 

poţádá o zpřístupnění k daňovým dokladům, je plátce povinen umoţnit to bez 

zbytečného odkladu. Daňový doklad v listinné podobě lze převést do podoby 

elektronické a v elektronické podobě ho lze i uchovávat. Doklad v elektronické podobě 

musí být dle zákona opatřen uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou 

elektronickou značkou
12

 

 

                                                
12 KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1. 2010. s. 43 
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2.9. Základ daně
13

 

Základem daně je podle zákona o DPH vše, co plátce jako úplatu obdrţel nebo má 

obdrţet za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby. Pro kterou plnění uskutečnil, nebo 

od třetí osoby. Základ daně nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Pokud plátce před 

uskutečněním zdanitelného plnění příjme platbu, je základem daně částka přijaté sluţby 

sníţená o daň. Pokud se jedná o stanovení základu daně u nemovitostí, je důleţité, ţe 

základ daně při dodání staveb zahrnuje také stavební a montáţní práce spojené 

s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb. 

U sluţeb souvisejících s výstavbou a opravou staveb zahrnuje hodnota těchto sluţeb 

konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby napevno, tedy jako její součást 

montáţními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. Aby mohla být u 

stavebních a montáţních prací uplatněna sníţená sazba daně, musí být jako předmět na 

daňovém dokladu uvedeno vţdy poskytnutí stavebních nebo montáţních prací. 

V případě, ţe má plátce potřebu uvést na dokladu také stroje a zařízení, které jsou do 

stavby jako její součást zabudovány nebo zamontovány, je vhodné toto zboţí uvést 

například na příloze daňového dokladu. 

Základ daně také zahrnuje
14

 

a) jiné daně, cla, dávky nebo poplatky, 

b) spotřební daň, pokud zákon nestanoví jinak, 

c) daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných 

paliv, a to podle právní úpravy těchto daní, 

d) dotace k ceně, 

e) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno 

zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, 

f) při poskytnutí sluţby i materiál přímo související s poskytovanou sluţbou, 

                                                
13 KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1. 2010. s. 52 

14 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 126 



28 

 

g) při poskytnutí stavebních a montáţních prací spojených s výstavbou, změnou 

dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, konstrukce, materiál, 

stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montáţními a stavebními 

pracemi zabudují nebo zamontují. 

 

2.10.Výpočet daně
15

 

V zákoně je stanoveno, ţe daň se vypočte jako součin částky za zdanitelné plnění bez 

daně a koeficientu, který je u základní sazby daně 0,20 a u sníţené sazby daně 0,1. 

Druhý způsob je vypočet daně z částky za zdanitelné plnění včetně daně, kdy se daň 

vypočte jako součin celkové částky včetně daně a koeficientu, který je u základní sazby 

daně 0,1667 a u sníţené sazby daně 0,0909. Základem daně je potom rozdíl za 

zdanitelné plnění včetně daně a vypočítané daně 

V případě, kdy vznikla plátci povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním 

zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné zdanitelné plnění pouze z rozdílu 

mezi celkovým základem daně a základem daně z přijaté úhrady. 

 Daň lze také vypočíst z rozdílu úplat. Tedy z rozdílu mezi úplatou, kterou má plátce za 

uskutečněné zdanitelné plnění obdrţet, a úplatami, které plátce na toto zdanitelné plnění 

přijal před uskutečněním zdanitelného plnění.  

 

2.11.Sazby daně
16

 

U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje 

a) základní sazba daně ve výši 20%, nebo 

b) sníţená sazba daně ve výši 10%. 

                                                
15 KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1. 2010. s. 59 

16 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 129 
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U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. 

U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné 

plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty. 

U zboţí se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboţí 

uvedeného v příloze č. 1, tepla a chladu se uplatňuje sníţená sazba. 

Příloha č. 1:
17

 (některé druhy zboţí) 

 potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním 

předpisem) a krmiva pro zvířata 

 rostliny a semena 

 knihy, broţury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 

50 % plochy 

 antibiotika, farmaceutické výrobky 

 zboţí pro osobní pouţívání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jeţ není 

zdravotnickým prostředkem podle zvláštních předpisů 

 dětské sedačky do automobilů 

 dětské pleny 

 palivové dřevo v polenech, špalcích větvích, otepích nebo podobných tvarech 

 

U sluţeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U sluţeb 

uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje sníţená sazba daně. 

Příloha č. 2:
18

 (některé druhy sluţeb) 

 opravy invalidních vozíků 

                                                
17 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 153 

18 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 154 
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 ubytovací sluţby 

 pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel 

 sluţby mytí oken prováděných v domácnostech 

 sluţby tradičního čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech 

 sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu 

 vstupné na koncerty, filmová a divadelní představení, ohňostroje, výstavy, 

vyhlídkové věţe, cirkusů, muzeí, zoologických a botanických zahrad, výstav 

 sluţby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní 

 

Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně
19

 

Kterákoliv osoba můţe poţádat Ministerstvo financí o vydání rozhodnutí o závazném 

posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní 

nebo sníţené sazby daně dle zákona. 

V ţádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ţadatel uvede: 

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, místo pobytu, v podání souvisejícím s její 

podnikatelskou činností dále uvede obchodní firmu, identifikační číslo, daňové 

identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, 

b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo obdobný 

údaj, sídlo a daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, 

c) popis zboţí, sluţby nebo nemovitosti, jichţ se ţádost o vydání rozhodnutí o 

závazném posouzení týká; v ţádosti lze uvést jednu poloţku zboţí, sluţby nebo 

nemovitosti, 

d) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení 

                                                
19 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 129 
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Ţadatel je povinen na výzvu předloţit další údaje vztahující se k obsahu ţádosti. 

 

Sazby daně u bytové výstavby
20

 

Při poskytnutí stavebních a montáţních prací spojených se změnou dokončené stavby 

bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou 

stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní sníţená 

sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejiţ část je určena pro bydlení, 

uplatní se sníţená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část 

stavby určenou pro bydlení. 

Toto ustanovení, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., pozbylo platnosti dne 1. Ledna 2011. 

České republice bylo umožněno na základě výjimky, rozhodnutím Rady ze dne 7. 

Listopadu 2006, v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 uplatňovat sníženou 

sazbu daně na renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou 

materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby. 

Sazby daně u staveb pro sociální bydlení
21

 

Při poskytnutí stavebních a montáţních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální 

bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení 

vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti 

s opravou této stavby, se uplatní sníţená sazba daně. Sníţená sazba daně se uplatní také 

při poskytnutí stavebních a montáţních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt 

nebo prostor, který byl určen k jiným účelům neţ k bydlení, mění na stavbu pro sociální 

bydlení. 

Vymezením jednotek podle zákona o vlastnictví bytů před dokončením výstavby se 

nemění charakter stavby. 

U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se uplatní sníţená sazba 

daně, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

                                                
20 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 129 

21KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1. 2010. s. 81 
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Sníţená sazba daně se také uplatní při poskytnutí stavebních a montáţních prací 

spojených s výstavbou nebo opravou příslušenství staveb pro sociální bydlení, a to téţ 

při výstavbě samostatného příslušenství k jiţ existující stavbě, která odpovídá vymezení 

stavby pro sociální bydlení.  

Stavbami pro sociální bydlení se rozumí: 

a) byt pro sociální bydlení, 

Bytem pro sociální bydlení je byt, jehoţ celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m
2
. 

Celkovou podlahovou plochu bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových 

ploch všech místností bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové 

podlahové plochy se nezapočítává podíl na společných částech domu (chodby, 

schodiště, půdy, kočárkárny, atd.) ani podlahové plochy prostor, které nejsou místností 

(balkóny, terasy, lodţie). 

b) rodinný dům pro sociální bydlení, 

Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům, tedy dům, ve kterém je více neţ 

polovina podlahové plochy určena pro rodinné bydlení a celková podlahová plocha 

rodinného domu nepřesáhne 350 m
2
. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu 

pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného 

domu.  

c) bytový dům pro sociální bydlení, 

Bytovým domem pro sociální bydlení je bytový dům, ve kterém jsou pouze byty pro 

sociální bydlení, to znamená, ţe musí mít více neţ polovinu podlahové plochy určenu 

pro bydlení. Z uvedeného vyplívá, ţe v takovém domě nesmí být byt s celkovou 

podlahovou plochou nad 120 m
2
. 

d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle 

zákona o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro 

ubytování státních zaměstnanců, 

e) zařízení sociální sluţeb poskytující pobytové sluţby podle zákona o 

sociálních sluţbách, 
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f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro 

preventivně výchovnou péči, jakoţ i střediska výchovné péče, podle zákona 

upravujícího výkon této výchovy, 

g) internáty škol samostatně zřízených pro ţáky se zdravotním postiţením 

podle školského zákona, 

h) zvláštní dětská zařízení, kterými jsou podle zákona upravujícího péči o 

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

i) zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc a zařízení pro výkon 

pěstounské péče poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, 

j) speciální lůţková zařízení hospicového typu a 

k) domovy péče o válečné veterány 

a to včetně jejich příslušenství. 

Služby, u kterých nelze uplatnit sníženou sazbu daně 

Sníţenou sazbu daně nelze uplatnit u činností nezbytných k přípravě a realizaci 

stavebních děl a zajištění přípravné fáze výstavby, jako jsou průzkumné a projektové 

práce, geologické, geodetické a kartografické práce včetně inţenýrských prací, které 

nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o DPH, pokud jsou samostatným zdanitelným 

plněním. Pokud jsou tyto sluţby poskytovány jako nedílná součást sluţby jiné, např. 

provedená revize v souvislosti s opravou elektroinstalace, jsou součástí ceny příslušné 

sluţby – oprava elektroinstalace a zdaňují se stejnou sazbou jako poskytnutá sluţba. 
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2.12.Historické sazby DPH v ČR 

 

Tabulka 1 - Historie sazeb DPH v ČR 

 

 

2.13.Odpočty DPH 

Nárok na odpočet daně:
22

 

Nárok na odpočet má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění pouţije pro uskutečnění 

své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká dnem, ke kterému 

vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. 

Plátce má nárok na uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění, která 

pouţije pro účely uskutečňování 

a) Zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, 

b) Plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet, 

c) Plnění v rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko, 

pokud u těchto přijatých zdanitelných plnění by plátce měl nárok na odpočet 

daně, pokud by se zdanitelná plnění uskutečnila s místem plnění v tuzemsku, 

nebo 

                                                
22 KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1. 2010. s. 107 

období: základní sazba sníţená sazba 

1. 1.1993 - 31.12.1994: 23% 5% 

1.1.1995 - 30.4.2004: 22% 5% 

1.5.2004 - 31.12.2007: 19% 5% 

1.1.2008 - 31.12.2009: 19% 9% 

1.1.2010 - : 20% 10% 
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d) Plnění pro zahraniční osobu, která neuskutečňuje ekonomickou činnost 

v tuzemsku, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboţí. 

Nárok na odpočet daně lze uplatnit v daňovém přiznání, nebo při daňové kontrole. 

Z tohoto ustanovení vyplívá, ţe pokud plátce nárok na odpočet neuplatnil v daňovém 

přiznání, můţe tak učinit v průběhu daňové kontroly, kdy vznese na správce daně 

poţadavek na uplatnění nároku na odpočet daně. Pokud je nárok na odpočet daně 

v souladu se zákonem, správce tento nárok zohlední. 

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně:
23

 

Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl vystaven 

plátcem. 

Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém se 

uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, pokud z této 

úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň. 

Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve 

kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Po uplynutí této lhůty je však plátce oprávněn 

uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých mu vznikla při 

jejich přijetí povinnost přiznat daň na výstupu, pokud daň na výstupu z těchto plnění 

přiznal. 

Daňový doklad pro prokazování nároku na odpočet daně musí obsahovat všechny 

náleţitosti stanovené zákonem. Pokud doklad neobsahuje všechny náleţitosti daňového 

dokladu, prokazuje se nárok podle zvláštního právního předpisu. 

                                                
23 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 135 
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3. Návrhová část 

Ve společnosti viz kapitola 1, pro kterou je práce zpracována se vyskytli problémy 

s nedostatečným odborným přístupem k DPH. Ať uţ se jedná o problém komunikace 

mezi nadřízeným a podřízenými pracovníkem, který není dostatečně poučen a proškolen 

o problematice daně z přidané hodnoty, nebo pracovníci nemají moţnost jak efektivně 

získat informace. Řešením této situace jsou moje následující doporučení. 

 

3.1. Proces 

Proces začíná výběrovým řízením, kde rozlišujeme základní dva typy – veřejné a 

neveřejné výběrové řízení. 

 

Veřejné výběrové řízení – Problematika veřejného zadávání je upravena právním 

předpisem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Tento zákon se snaţí o zjednodušení 

a zprůhlednění systému udělování veřejných zakázek a proto zde dochází k častým 

legislativním změnám, poslední změna učiněná novelou zákona č. 179/2010 Sb. přišla 

v platnost dne 10. září 2010. 

Veřejná zakázka – Specifický způsob uzavírání smluv, kde na jedné straně smlouvy 

stojí veřejný zadavatel. Podmínkou smlouvy je její uzavření v písemné podobě, 

uzavření předchází zadávací řízení, které se musí řídit dle zákona o veřejných 

zakázkách a má zabezpečovat soutěţ při výběru nejvhodnějšího zhotovitele. Zadavatel 

musí postupovat v souladu se zákonem, dodrţovat zásadu transparentnosti, stejné 

jednání se všemi soutěţícími a tím se vyvarovat moţnosti diskriminace jednotlivých 

uchazečů, aby byla zabezpečena co největší efektivnost a účelnost pouţitých finančních 

prostředků. Hlavním důvodem, zadávání těchto zakázek, je úspora veřejných finančních 

prostředků. 

 

Zadavatelé – zákon určuje tři moţné druhy zadavatelů veřejných zakázek 
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 Veřejný zadavatel 

Např.: Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávní celek. 

 Dotovaný zadavatel 

Jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, zadávající veřejnou zakázku dotovanou z více 

neţ 50% prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem. 

 Sektorový zadavatel 

Dle zákona osoba, vykonávající některou z relevantních činností uvedenou v § 4 zákona 

o veřejných zakázkách a provozující tuto činnost na základě zvláštního či výhradního 

práva nebo můţe veřejný zadavatel nad touto osobou uplatňovat dominantní vliv ať uţ 

přímo nebo nepřímo. 

 

Druhy veřejných zakázek  

 veřejné zakázky na dodávky 

 veřejné zakázky na stavební práce 

Obsahují tři kategorie, různé stavební činnosti - zhotovení nové stavby, stavební změny, 

související inţenýrská a projektová činnost. Dále pak poskytnutí dodávek či sluţeb 

nutných k realizaci zakázky a nakonec stavební práce pořizované s vyuţitím 

zprostředkovatelských nebo podobných sluţeb, které objednateli poskytuje třetí osoba. 

 veřejné dodávky na sluţby 

 

Druhy veřejných zakázek dle předpokládané ceny 

 nadlimitní veřejné zakázky 

Jedná se o zakázky, u nichţ předpokládaná cena předmětu přesáhne finanční limity 

zadané ve směrnicích EU, které byly přeneseny v rámci sjednocení i do českého práva. 
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U veřejných zakázek na stavební práce je stanoven pro všechny kategorie zadavatelů 

jednotný limit a to pokud její celková předpokládaná cena je vyšší neţ 125 451 000 Kč. 

 podlimitní veřejné zakázky 

Těmito zakázkami se rozumí veřejné zakázky na stavební práce s 

předpokládanou hodnotou nejméně 6 miliónů korun bez DPH, tudíţ jsou ohraničeny 

dolní hranicí a její horní hranící stanovuje hodnota určená nadlimitní veřejnou 

zakázkou. 

 veřejné zakázky malého rozsahu 

O veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce se jedná, pokud její 

předpokládaná cena nepřekročí hranici 6 miliónů korun bez DPH (hranice pro 

podlimitní veřejné zakázky). Tyto zakázky se nemusí zadávat dle zákona o veřejných 

zakázkách, ale objednatel je povinen dodrţovat podmínky transparentnosti, rovného 

postavení a diskriminace. 

 

Zákonné lhůty – Zákon o veřejných zakázkách stanoví, ţe veškeré lhůty musí být 

stanoveny s ohledem na předmět zakázky, zadavatel by zejména měl přihlédnout k době 

potřebné na zpracování a předloţení nabídky. Veškeré lhůty začínají běţet dnem 

následujícím po dni odeslání oznámení, výzvy o zahájení výběrového řízení či výzvy 

k podání nabídek. Rozlišujeme lhůtu pro doručení ţádosti o účast ve výběrovém řízení a 

lhůtu pro dodání nabídky. 

 

Podání a hodnocení nabídek – Nabídka musí obsahovat všechny zákonem a 

zadávacím protokolem poţadované dokumenty, návrh smlouvy jiţ podepsané 

dodavatelem a odevzdána v obálce zabezpečené proti manipulaci. Hodnocení provádí 

zadavatelem vytvořená komise k tomuto účelu, otevírání obálek je veřejné a mohou se 

zúčastnit jak zástupci dodavatelů, tak i nezúčastněné osoby. Komise posuzuje úplnost 

podaných nabídek, tj. všechny dokumenty, které zadavatel poţaduje v zadávací 

dokumentaci. Jestliţe nabídka není úplná, zadavatel po výzvě k doplnění vyloučí tuto 
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nabídku jako neúplnou. Hodnotí se kritéria stanovená objednatelem při vyhlášení 

zakázky, zadavatel vybírá z předloţených nabídek dle nejniţší nabídkové ceny nebo 

ekonomické výhodnosti nabídky. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek musí 

obsahovat – popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií – 

kvůli lepší moţné přezkoumatelnosti hodnocení. Po vyhodnocení předloţených nabídek 

objednavatel určí pořadí a vyhlásí vítěze. Smlouva přiloţená k nabídce se jen málokdy 

pouţívá, obvykle se sestaví a podepíše smluvními stranami nové vyhotovení SoD.  

 

Neveřejné výběrové řízení - objednatel stavby si zvolí určitý způsob realizace, zde 

uvádím tři nejběţnější způsoby realizace stavby: 

 Sám si vybere projektanta, který sestaví kompletní plán výstavby plus výkaz 

výměr, dle kterého můţe sestavit projektový rozpočet, záleţí na dohodě mezi 

objednatelem a projektantem. Opět vzájemná dohoda určuje zařízení stavebního 

povolení.  Následně se pro odhad ceny celého projektu sestaví tzv. poloţkový 

rozpočet, obvykle se pro odhad jednotkových cen pouţívá sborník cen 

stavebních prací, které vydávají pro Českou republiku dvě společnosti RTS pro 

Brno a URS pro Prahu. Poloţkový rozpočet bez uvedených jakýchkoliv cen se 

nazývá tzv. slepým rozpočtem, tento pak rozesíláme po konkrétních stavebních 

společnostech, které nám následně poskytnou své nabídky na realizaci, a my si 

vybereme pro nás nejlepší variantu dle námi zvoleného kritéria. 

 Další variantou pro odběratele je přímé zvolení konkrétní firmy na vypracování 

plánu stavby, která také vytvoří poloţkový rozpočet a následně celou stavbu 

zrealizuje – stavba na klíč. 

 Poslední uvedená moţná varianta je sice nejméně finančně nákladná, ale na 

druhou stranu sloţitější pro kontrolu naším určeným stavebním dozorem. Kde je 

obdobný základní postup – volba projektanta či firmy pro vypracování celé 

stavební dokumentace, ale následně pro kaţdou poloţku výstavby zvolíme jinou 

firmu – rozčleníme stavbu podle řemesel.  
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Konkrétní námi volené stavební firmy většinou vybíráme podle určitého kritéria, které 

je pro nás důleţité: 

 Cena díla 

 Záruka poskytnutá stavební společností 

 Termín pro dokončení výstavby 

 Reference 

 

Položkový rozpočet 

Jedná se o jeden z nejdůleţitějších dokumentů stavby, jeho součástí je i tzv. výkaz 

výměr, jde o sumu peněz potřebnou k výstavbě s DPH, důleţité pro nás při určení daně 

z přidané hodnoty je, jestli stavba bude např. bytovou výstavbou, průmyslovou stavbou 

či komerčními prostory.  Potřebnou sumu peněz zjistíme tak, ţe stavební plán rozloţíme 

na jednotlivé poloţky po sobě následující. Následně tyto poloţky dle rozměrů plánu 

propočítáme a zjistíme hrubý odhad materiálu potřebného k realizaci – betonu, dřeva, 

cihel, ţeleza – a oceníme. Na základě tohoto rozpočtu je potom celá stavba prováděna a 

fakturována   

 

Výkaz výměr 

Určuje před provedením výstavby mnoţství dané poloţky výpočtem. Přímo nám udává 

dle projektové dokumentace potřebný objem jednotlivých poloţek stavebních prací. 

Výkaz výměr je nedílnou součástí kaţdého stavebního rozpočtu či kalkulace, kde 

musíme pro kaţdou poloţku znát přesné mnoţství potřebné práce. Sestavení kvalitního 

výměru se odvíjí od precizní projektové dokumentace, jedná se o časově velice 

náročnou činnost. Nadále zadavateli slouţí pro kontrolu fakturovaných prací. 
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Slepý rozpočet 

Jako podklad k vytvoření tzv. slepého rozpočtu nám slouţí poloţkový rozpočet, nejsou 

v něm zahrnuty ţádné částky, pouze projektová dokumentace výstavby, která nám 

slouţí k získání základních informací, a po následném propočítání dospějeme k 

veškerým pracím, včetně jejich mnoţství potřebných k výstavbě. Slepý rozpočet 

rozesíláme při výběrovém řízení případným konkrétním zájemcům realizace stavby. 

 

Sborník cen stavebních prací
24

 

Je sestaven jako rychlá oceňovací pomůcka pro zpracování nabídkových cen a rychlých 

propočtů pro výběrové řízení, případně rychlé posouzení reálnosti navrţené ceny. 

Pomocí tohoto sborníku lze v relativně krátkém čase a za pouţití obecných technických 

podkladů sestavit orientační cenu stavebního díla. Sborník agregovaných poloţek je 

nutné chápat jako metodickou a technickou pomůcku, která udává základní ocenění pro 

obecné konstrukce stavebních prací a neslouţí k podrobné kalkulaci stavebního objektu. 

 

Po skončení výběrového řízení nastává nejsloţitější část, musí investor se zvolenou 

konkrétní firmou uzavřít smlouvu o dílo plus následná realizace samotné stavby. 

 

Smlouva o dílo 

 Velmi často pouţívaný typ smlouvy, je upravena občanským zákoníkem, ale 

podrobněji rozebrána v obchodním zákoníku  jak pro právnické a fyzické osoby. 

Smlouva o dílo musí obsahovat: 

 Smluvní strany 

Označujeme jako objednatel a zhotovitel, rozlišujeme jestli se jedná o FO či PO, u 

fyzické osoby musí být stanoveno: jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození, 

                                                
24 RTS Brno spol. s.r.o. Sborník cen stavebních prací s. 13 



42 

 

rodné číslo. U právnických osob: název společnosti, sídlo, IČ, DIČ, jednající za 

společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v/Městským 

soudem v Praze …, oddíl …, vloţka …  

 Předmět díla 

Dílem se rozumí zhotovení specifické věci, montáţ věci, její údrţba, provedení 

sjednané opravy nebo úpravy věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti pro 

objednatele. Dílem se rozumí vţdy zhotovení, montáţ, údrţba, oprava nebo úprava 

stavby nebo její části. Obsahuje název stavby, předmět díla a místo plnění. Zhotovitel 

provede na svoje náklady a své nebezpečí veškeré práce a dodávky v rámci 

dohodnutého předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

s podmínkami stavebního povolení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být 

pouţity jiné materiály a technologie, neţ jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 Lhůta plnění 

Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, 

vyklizení a předání staveniště, předání dohodnutých dokladů a provedení poţadovaných 

zkoušek ve sjednané době. 

 Cena díla 

Ve smlouvě musí být dohodnuta nebo alespoň stanoven způsob určení ceny díla, ledaţe 

z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení. 

Cena zahrnuje všechny nákladové sloţky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, 

mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní reţie, správní reţie, zařízení 

staveniště, dílenskou dokumentaci, opravenou projektovou dokumentaci skutečného 

provedení, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění 

díla jako např. zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, 

apod.). Cenou díla se vţdy rozumí cena včetně DPH.  

Cena bez DPH 

Základ pro DPH 10%    

Základ pro DPH 20% 
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DPH   10% 

DPH   20% 

Cena díla vč. DPH 

Problém nastává v té chvíli, kdy v průběhu realizace stavby dojde ke změně sazby DPH 

směrem nahoru, a tudíţ dojde k navýšení celkové ceny stavby.  

 Platební podmínky, fakturace 

Určují, jakým způsobem bude celá stavba financována a fakturována, většině 

stavebních společností neposkytuje objednatel zálohy, práce jsou hrazeny na základě 

dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem a doloţených objednatelem 

odsouhlaseným soupisem provedených prací za stanovenou dobu (většinou měsíčně, 

záleţí na podmínkách stanovených mezi oběma stranami). Zjišťovací protokoly se 

soupisem provedených prací za daný měsíc zpracuje a předloţí zhotovitel objednateli 

nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, objednatel následně ověří a potvrdí 

jejich správnost. Zhotovitel posléze vystaví daňový doklad, kde dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je poslední den v měsíci. Úhrada stavby bývá realizována do výše 

90% (opět záleţí o jaký druh stavby se jedná nebo na domluvě mezi stranami) 

z kaţdého dílčího daňového dokladu. Po předání a převzetí díla zhotovitel vystaví 

konečný daňový doklad s přiloţenou rekapitulací úhrad a protokolem o předání a 

převzetí díla. Zbylých 10% ceny díla včetně DPH je drţeno objednavatelem jako 

zádrţné – někdy se můţeme setkat i s termínem pozastávka, je jednou ze specifikací 

stavebnictví a v ţádném jiném oboru se s ní nesetkáme. Jde o částku určenou procenty 

z celkové sumy peněz včetně DPH potřebnou k výstavbě. Většinou se pouţívá 10% 

sazba, všechno se určuje ve smlouvě o díle, záleţí, o jaký druh stavby se jedná. Můţe 

být ve smlouvě uvedeno, ţe po předání stavby a odstranění všech nedodělků se suma 

sníţí například na 5%. Pozastávka je určitý jedinečný způsob ručení po sjednanou dobu 

uvedenou ve smlouvě po dokončení stavby, není stanovena ţádným zákonem, záleţí 

pouze na domluvě mezi dodavatelem a objednavatelem stavby.  

Dále se v tomto bodě smlouvy stanoví doba splatnosti daňových dokladů od doručení. 

 Provádění díla 
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Určuje, co objednavatel zajistí zhotoviteli po dobu realizace, například: zdroj elektrické 

energie, zdroj vody - za cenu skutečných nákladů. Jsou zde nadále určení zástupci 

smluvních stran při jednání související s realizací díla. 

 Záruka 

Záruční doba začíná běţet dnem předání řádně dokončeného díla objednateli, a končí 

uplynutím doby sjednané smlouvou o dílo, ode dne podpisu protokolu o předání a 

převzetí řádně dokončeného díla konečným objednatelem, tj. investorem. 

 Sankce 

Tento bod zahrnuje penalizace, které mohou být uloţeny objednateli či zhotoviteli při 

nesplnění podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, např.:  

Zhotovitel:  V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a 

nedaňových dokladů na straně investora, je oprávněn účtovat úrok 

z prodlení určený smlouvou o dílo.      

  

Objednavatel: Za prodlení s dokončením a předáním stavby v termínu uvedeném 

ve smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu v sjednané výši 

(bez DPH). 

Za prodlení se splněním závazných postupových termínů (milníků 

nebo uzlových bodů) dohodnutých v harmonogramu postupu 

prací je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu (bez DPH). 

Za nesplnění termínu vyklizení staveniště. 

V případě, ţe nebude stavební deník přístupný v pracovní době na 

stavbě, bude zhotoviteli účtována pokuta za kaţdý zjištěný případ. 

 Jiná ujednání 
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Zde jsou určeny další ujednání spjaté s realizací a dodrţováním projektu organizace 

výstavby. Moţností odstoupení od smlouvy např. v případě zahájení insolventního 

řízení zhotovitele jako dluţníkem.  

 Závěrečná ustanovení 

Obsahují práva a povinnosti smluvních stran, počet vyhotovení smlouvy ve 

stejnopisech, za jakých podmínek lze smlouvu měnit a nakonec prohlášení, ţe písemné 

vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a váţnými projevy jejich 

skutečné vůle a ţe se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo 

k rozporům. Dále prohlašují, ţe smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují. 

 Všeobecné podmínky 

Jsou uvedené v příloze smlouvy o dílo, jedná se o další smluvní vztahy mezi 

zadavatelem a zhotovitelem neuvedené ve smlouvě o dílo. Jedná se o podmínky 

všeobecně uznávané ve stavebnictví, kaţdá firma je můţe mít do jisté míry podle svých 

potřeb upraveny. 

 Harmonogram prací 

Další přílohou smlouvy o dílo je harmonogram postupu prací, který obsahuje popis 

činností a termíny provedení. 

 Nabídkový poloţkový rozpočet zhotovitele (viz výše) 

 

Na základě uzavření smlouvy s konkrétní stavební společnosti, začíná příprava 

staveniště a posléze zahájení práce na projektu. Práce jsou řízeny pomocí 

harmonogramu postupu prací. Fakturace probíhá na podle smlouvy o dílo, ve které jsou 

stanoveny podmínky fakturace. Zhotovitel odesílá daňový doklad doporučeně českou 

poštou nebo ji pošle osobně po svém pracovníkovy, který si nechá kopii faktury potvrdit 

s datem přijetí, podpisem a razítkem, aby existovalo potvrzení o přijetí dokladu. 

Investor, který příjme fakturu od zhotovitele, ji nechá zapsat do knihy přijaté pošty a 

zkontrolovat její správnost od svého technického dozoru na stavbě, dle skutečné 
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prostavěnosti.  Faktura musí mít všechny náleţitosti, které jsou uvedeny v SoD. Důraz 

se klade především na kontrolu DPH, jestli byla správně stanovena sazba daně z přidané 

hodnoty. Dozorčí pracovník musí stvrdit správnost faktury svým podpisem, jinak ji 

objednatel nebude brát v potaz. Pokud všechno souhlasí, daňový doklad vstupuje do 

účetnictví. Účetní zaúčtuje fakturu dle data zdanitelného plnění, jedná se o DPH na 

vstupu, dále sleduje splatnost této faktury.  Tento proces probíhá při kaţdém doručení 

daňového dokladu od zhotovitele realizace projektu (fakturace dle smlouvy o dílo). Po 

zhotovení díla nastává fáze předávání, zhotovitel předloţí investorovi předávací 

protokol, je-li vše v pořádku, dochází k předání stavby a podpisu předávacího 

protokolu. Pokud byly nalezeny nějaké vady a nedodělky, vše se zapíše do přílohy 

předávacího protokolu s datem, do kdy budou tyto chyby odstraněny. 

 

3.2. Časový posun 

Jinak řečeno problematika uplatnění odpočtu, po skončení zdaňovacího období a 

porovnáním DPH na výstupu a vstupu dojde buď k nadměrnému odpočtu, nebo daňové 

povinnosti.  Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období na 

tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí. Vznikne-li nadměrný odpočet, vrátí ho 

finanční úřad bez ţádosti do 30 dnů od vyměření. Problém nastává při nadměrném 

odpočtu, kde daňový úřad při podezření, zahájí vytýkací řízení, která se řídí daňovým 

řádem §89 – 90. Postup k odstranění pochybností a případně daňovou kontrolu ve 

smyslu §85 aţ 88 daňového řádu
25

: 

 Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu 

nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se 

k jednomu daňovému řízení. 

 Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to 

vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. 

 Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. 

Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu upřesnit postupem pro její zahájení. 

                                                
25 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 251 
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 Daňový subjekt je povinen umoţnit správci daně zahájení a provedení daňové 

kontroly. 

 Daňový subjekt, u něhoţ je prováděna daňová kontrola, má právo 

a)  Být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které 

vykonávají jeho činnosti, 

b) Předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky nebo 

navrhovat provedení důkazních prostředků, které on sám nemá k 

dispozici, 

c) Vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně. 

d) Daňová kontrola je zahájena prvním úkonem správce daně vůči 

daňovému subjektu, při kterém je vymezen předmět a rozsah daňové 

kontroly a při které správce daně začne zjišťovat daňové povinnosti nebo 

prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro 

správné zjištění a stanovení daně. Dojde-li v průběhu daňové kontroly ke 

změně místní příslušnosti, můţe daňovou kontrolu dokončit správce 

daně, který ji zahájil. 

e) Neumoţní-li daňový subjekt správci daně zahájit daňovou kontrolu, 

můţe k tomu být správcem daně vyzván. 

f) O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně 

zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění, 

včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly, a odkaz 

na protokoly nebo úřední záznamy. 

Aby společnost eliminovala hrozbu případné daňové kontroly, přikládá jejich účetní 

k přiznání k dani z přidané hodnoty kopie přijatých faktur od plátců DPH a 

záznamní povinnost. Prokáţeme tak nárok na nadměrný odpočet. Jedná se o výchozí 

stav u mnou zvolené konkrétní firmy. 
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3.3. Místo zdanitelného plnění 

Problematika místa zdanitelného plnění je v případě stavebnictví jednoduše určitelná, 

jelikoţ místem plnění při poskytnutí sluţby vztahující se k nemovitosti, jakoţto i sluţeb 

znalce, odhadce a realitní kanceláře, udělení práv na uţívání nemovitosti a sluţby při 

přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména sluţby architekta a stavebního 

dozoru se stává místo, kde se nemovitost nachází.
26

 Dalším ve stavebnictví často 

pouţívaným způsobem je dodání zboţí i s jeho následnou instalací nebo montáţí, potom 

se za místo plnění povaţuje místo, kde je zboţí nainstalováno nebo smontováno.
27

 

 

3.4. Nemovitosti 

Stavební zákon povaţuje za stavbu uţ činnost směřující k realizaci stavebního díla, tak i 

zhotovení části existující věci. Dle občanského zákoníku se stavbou míní pouze 

výsledek stavebních prací v podobě samostatné věci (Nemovitostmi jsou pozemky a 

stavby spojené se zemí pevným základem
28

). Proto, pro posouzení stavby jako 

samostatné věci se poţaduje alespoň předpokládané řešení prvního nadzemního podlaţí, 

k němuţ jsou jiţ vytvořená vlastnická práva ke stavbě. Všechno, co ke stavbě přiroste 

v důsledku přístavby, přestavby, jiných stavebních změn či dokončovacích prací, se 

stane součásti stavby a náleţí vlastníkovy stavby jako věc v okamţiku svého vzniku. 

Rozlišujeme stavby movité a nemovité, zapisované a nezapisované: Všechny stavby 

nejsou nemovitostmi, jestliţe stavba není se zemí spojena pevnými základy, jde o věc 

movitou, i kdyţ k její realizaci bylo zapotřebí povolení ke stavbě (např.: altán). 

Do katastru nemovitostí se nezapisují všechny stavby, dle katastrálního zákona č. 

344/1992 Sb., který pouţívá pojmy budova - nadzemní stavba, která je prostorově 

soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
29

, a 

rozestavěná budova – rozestavěnou budovou budova v alespoň takovém stupni 

rozestavěnosti, ţe jiţ je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního 

                                                
26 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 118 

27 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 117 

28 ÚZ č. 715 – Občanský zákoník a související předpisy – úplné znění předpisů 

29 ÚZ č. 803 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady – úplné znění předpisů 
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nadzemního podlaţí, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, a u 

budovy, které se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud dosud nebylo 

započato s jejím uţíváním.
30

 Tím pádem můţeme říci o budově a rozestavěné budově, 

ţe jsou pokaţdé samostatnou věcí, je-li zde spojení pevným základem, povaţujeme je 

za nemovitost. Občanskoprávní pojem stavba je nadřazený katastrálnímu zákonu a jeho 

vymezení budovy a rozestavěné budovy.  

Do katastru nemovitostí se zapisují pouze budovy spojené se zemí pevným základem, 

kterým bylo přiděleno číslo popisné nebo číslo evidenční, a dále ty, kterým se popisné 

nebo evidenční číslo nepřiděluje, pokud nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na 

téţe parcele. Rozestavěné budovy se zapisují do katastru nemovitostí pouze na ţádost 

vlastníka. Vůbec se do katastru nemovitostí nezapisují drobné stavby definované 

stavebním zákonem.
31

 Důleţité upozornění u staveb spojených se zemí pevným 

základem, ţe neztrácí povahu nemovité věci, ačkoliv se nejedná o budovu (např.: plot, 

studna) nebo budova nezapisovaná do katastru nemovitostí (drobná stavba či 

rozestavěná budova). 

 

Součást nemovitosti 

 Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleţí a nemůţe být odděleno, aniţ by se 

tím věc znehodnotila.
32

  Neoddělitelností se přitom rozumí neoddělitelnost fyzická, 

technická i funkční. V právním slova smyslu součást věci není nikdy samostatnou věcí. 

Hlavní věc a její části vytváří jeden nerozdělitelný celek, nemůţeme převést vlastnické 

právo na věc bez jejich částí a i samotná smlouva o převodu nějaké části bude neplatná, 

věc musí být převáděna jako celek (převody tenisových dvorců, půdní vestavby). 

Naopak v kupní smlouvě o převodu nemovitosti nemusíme uvádět, ţe je převáděna 

včetně všech částí a není potřeba uvést jejich soupis, jelikoţ části nemovitosti přejdou 

na nabyvatele společně s nemovitostí.   

                                                
30 ÚZ č. 803 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady – úplné znění předpisů 

31 ÚZ č. 803 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady – úplné znění předpisů 

32 32 ÚZ č. 715 – Občanský zákoník a související předpisy – úplné znění předpisů 
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Součástí pozemku jsou pokaţdé trvalé porosty, vysazené na něm a přechází na vlastníka 

společně s pozemkem, nezáleţí na tom, kdo porost fakticky vysadil na své náklady a 

nemohou být převedeny samostatně i v případě převedení pozemku nemůţe dojít 

nepřevedení vlastnictví k trvalému porostu.  

Za část pozemku se povaţují i zpevněné plochy (např.: tenisové dvorce, parkoviště či 

siláţní ţlab) umístěné pod povrchem země. Mají funkční spojení s pozemkem a není 

moţno je oddělit, aby nedošlo k znehodnocení pozemku. 

 

3.5. DUZP
33

 

Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo 

ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. 

Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla 

povinnost přiznat daň.  

Zdanitelné plnění uskutečněné dle smlouvy o dílo se povaţuje za uskutečněné dnem 

jejího převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části. 

Dílčím plnění se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje ve 

sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na 

které je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se povaţuje za uskutečněné dnem uvedeným ve 

smlouvě. U dílčích plnění uskutečněných podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění 

povaţuje za uskutečněné i dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění je ten den, který nastane dříve. 

Při převodu nemovitostí se zdanitelné plnění povaţuje za uskutečněné dnem předání 

nemovitosti nabyvateli do uţívání nebo dnem doručení listiny, ve které je uvedeno 

datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nebo dnem zápisu změny 

vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.  

 

                                                
33 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010. s. 122 
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3.6. Sazby daně 

Sazba daně je algoritmus, s jeho pomocí se stanovuje velikost daně z přidané hodnoty 

daňovému subjektu z jeho základu daně a je upravena zákonem o DPH. Sazba DPH 

spadá dle svého typu mezi procentní daně, které vyţadují, aby jejich základ byl 

vyjádřen v peněţních jednotkách. V dalším rozdělení procentního typu sazby spadá 

DPH do tzv. lineární sazby, která je stále stejná bez ohledu na velikost základu daně. 

Dále můţeme zařadit DPH mezi sazby diferencované, kde se liší dle předmětu daně – 

dvě sazby – základní a sníţená. Smyslem tohoto rozdělení na dvě sazby je specifický 

způsob zvýhodnění určitého odvětví či druhu zboţí státem.  V případě 10% sazby u 

staveb pro sociální bydlení se jedná o zvýhodnění pro občany při pořízení domu či bytu.  

 

3.7. Dovoz z EU 

Při dovozu materiálu či zboţí z jiného členského státu Evropské unie jiţ neprobíhají 

obvyklé celní formality na hranicích. Místem zdanitelného plnění se stává u osob 

registrovaných k DPH Česká republika a u osob neregistrovaných k DPH členský stát 

dodavatele.  Důleţité je při dovozu, aby předmět daně splňoval současně tři podmínky: 

Pořízení z jiného členského státu za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou 

k dani. Pro společnosti, které jsou plátci DPH na území EU, je dodání zboţí povaţováno 

za osvobozené zdanitelné plnění s nárokem na odpočet DPH, český plátce DPH 

(odběratel zboţí) pořizuje zboţí za cenu bez DPH a transakci povinně uvede posléze 

v přiznání k DPH jako „intrakomunitární akvizici“, řídí se přitom sazbami České 

republiky dle zákona o dani z přidané hodnoty. Termín pro odvedení je stanoven na 15 

den měsíce následujícího po dodání nebo vystavení faktury. U neplátce DPH rozhoduje 

hodnota pořízeného zboţí a to do částky 326 000 Kč bez daně v běţném kalendářním 

roce, jinak se stává plátcem DPH. Zboţí, dle české legislativy osvobozené od daně není 

předmětem daně i při pořízení z jiného členského státu. 
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4. Zhodnocení navrhovaných řešení 

Na základě poznatků zpracovaných v analytické části mé bakalářské práce a podle jejich 

konkrétní aplikace v části návrhové, vzniká v rámci hodnocení jednotlivých návrhů 

metodická příručka pro aplikaci DPH v rámci procesu zpracování zakázky stavební 

firmou. 

ZJIŠTĚNÍ: Námi zvolený projektant či stavební společnost vypracovávající pro nás 

veškerou stavební projektovou dokumentaci firmou zadaného projektu pro sociální 

bydlení mohou překročit podmínky stanovené zákonem o DPH a tím navýšit cenu díla.  

Doporučení: Poţadovat po projektantovi či stavební firmě předloţení jednotlivých částí 

stavebního plánu po jeho zpracování pro kontrolu, abychom měli jistotu, ţe projekt 

spadá pod sníţenou sazbu daně pro sociální bydlení. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Stavební společnosti předkládají poloţkové rozpočty, kde se jednotlivé ceny 

s DPH díla výrazně liší.   

Doporučení: Při výběru společností, které nám předloţí poloţkové rozpočty, se řídíme 

podle námi zvoleného důleţitého kritéria ať uţ dle ceny díla, zárukou poskytnutou 

stavební společností, termínu dokončení stavby či referencemi. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Špatně sestavená smlouva o dílo. 

Doporučení: Při vypracování smlouvy o dílo nesmíme zapomenout na všechny 

náleţitosti, které má smlouva obsahovat dle občanského a obchodního zákoníku. Plus 

musíme jasně stanovit podmínky pro nás důleţitých dalších bodů smlouvy, které nejsou 

určeny zákonem, jako jsou platební podmínky a fakturace, zádrţné či sankce při 

nedodrţení stanovených podmínek. 
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ZJIŠTĚNÍ: Doručena faktura od dodavatele za provedené práce, které byly špatně či 

vůbec nebyly zhotoveny. 

Doporučení: Kaţdou přijatou fakturu od dodavatele musíme nechat zkontrolovat 

firmou určeným stavebním dozorem, který nám odsouhlasí provedené práce a svým 

podpisem odsouhlasí správnost této faktury, kterou následně zaúčtujeme a posléze 

prokáţeme nárok na odpočet. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Doručení faktury od dodavatele za provedené práce se špatně stanovenou 

sazbou DPH, DUZP nebo dnem splatnosti. 

Doporučení: Kontrolovat veškeré náleţitosti faktury, které jsou sjednány ve smlouvě o 

dílo. Faktura musí být vrácena zhotoviteli k opravě. Pro případ zamezení budoucích 

oprav. 

 

ZJIŠTĚNÍ: I kdyţ bylo zapotřebí stavební povolení ke stavbě, nemusí se jednat o 

nemovitost, jelikoţ není se zemí spojena pevnými základy, tudíţ se jedná o věc movitou 

a nezapisujeme ji do katastru nemovitostí. 

Doporučení: Zjistit o jaký druh stavby se jedná, zdali jde o věc movitou či nemovitost, 

jelikoţ do katastru nemovitostí se zapisují pouze budovy spojené se zemí pevným 

základem. U věci nemovité se jedná o zdanitelné plnění podle obecných pravidel. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Pořízení zboţí z členského státu EU, se často nezahrnuje do evidence DPH.. 

Tato transakce nezvýší avšak ani nesníţí daňovou povinnost, ale v daňovém přiznání 

musí být uvedena. Daň na výstupu a uplatnění nároku osvobozeného od daně s nárokem 

na odpočet na vstupu vytvoří daňovou povinnost rovnou nule. 

Doporučení: Před vznikem transakce konzultovat průběh obchodního případu, 

poskytnutí DIČ dodavateli, sjednání podmínek, ověření DIČ dodavatele. 
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ZJIŠTĚNÍ: Při pořízení zboţí z EU, zjištění, ţe chybí důleţité údaje na daňovém 

dokladu. 

Doporučení:  Doplnit neprodleně všechny náleţitosti zahraničního daňového dokladu 

při pořízení zboţí z jiného členského státu.  

 

4.1. Metodická příručka pro oblast DPH ve stavebnictví 

Slouţí jako ucelený návod pro stavební společnosti, je zde komplexní přehled všech 

nejdůleţitějších náleţitostí stavební zakázky.  

1) Z kompletního plánu výstavby přesně určit do jaké sazby daně stavba spadá – 

vazba na stavební řízení, ověření po kolaudaci. 

2) Určení předběţné ceny stavby s DPH. 

3) V SoD stanovit procentuelně pozastávku z celkové ceny stavby s DPH a počet 

let ručení. 

4) Ve smlouvě o dílo stanovit podmínky a způsob fakturace. 

5) Předání stavby podpisem předávacího protokolu, pokud nebyly zjištěny vady a 

nedodělky. 

6) Místem zdanitelného plnění je u nemovitostí místo, kde se nachází. 

7) Přesné určení daňové povinnosti ve zdaňovacím období. Ověřit správnost 

stanovené daně se základem daně. 

8) Dodrţování DUZP dle zákona o DPH. 

9) U pořízení zboţí z EU – povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho 

uskutečnění.  
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo sestavení metodické příručky pro aplikaci DPH 

v oblasti stavebnictví a je určena stavebním společnostem, které nemají dostatečné 

zkušenosti s celkovým průběhem procesu vypracování zakázek. Slouţí k tomu, aby 

společnost dodrţela jednotlivé postupy procesu, které jsou uvedeny v bakalářské práci a 

tím se vyvarovala zbytečným problémům s DPH u realizace projektu. 

Byla provedena podrobná analýza problematiky zákona o DPH a prostředí stavební 

společnosti, za vyuţití poznatků analýzy byla navrţena řešení jednotlivých dílčích 

oblastí DPH u problémů z pohledu procesu zakázky a jejich vzájemné působení je 

shrnuto v kapitole 4. Hodnocení navrhovaných řešení jako metodická příručka pro 

oblast DPH ve stavebnictví. 

V první části byly rozebrány všeobecné informace týkající se DPH v České republice od 

principu fungování DPH, přes předmět daně, územní působnost, osoby povinné k dani, 

registraci aţ po základ a výpočet této daně. Dále je zde rozebrána problematika základní 

a sníţené sazby daně z přidané hodnoty ve stavebnictví a moţnosti jejich uplatnění.  

V druhé části, tedy vlastním návrhu řešení vybraných specifik DPH ve stavebnictví se 

zabývám optimalizací procesu zadávání zakázky u stavební společnosti, od typu 

výběrového řízení aţ po samotnou realizaci stavby a její předání. Jsou zde aplikovány 

poznatky z předchozí části.  

Na základě zpracování analytické a návrhové částí v souladu s vytyčenými cíly, je 

výstupem této bakalářské práce aplikace návrhové části formou vytvoření metodické 

příručky. 
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